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BERITA UTAMA

Go Collaborative, Pertamina Bersama
Kemendagri Lakukan Percepatan
Pertashop
Jakarta, 27 Oktober 2021 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah
mendukung pelaksanaan program Pertashop. Program kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut dinilai memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat desa. Misalnya,
membuka lapangan kerja, memudahkan akses terhadap bahan bakar minyak (BBM), hingga mempercepat pemulihan
ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
“Kita berharap program ini dapat didukung
oleh teman-teman kepala daerah karena sangat positif
manfaatnya,” ujar Mendagri saat Rapat Koordinasi Pusat
dan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan
Program Pertashop di Daerah yang digelar secara hybrid
dari Sasana Bhakti Praja Gedung C Kantor Kemendagri,
Jakarta, Rabu (27/10/2021).
Untuk itu, Mendagri menjelaskan sejumlah langkah
yang dapat dilakukan kepala daerah dalam mendukung
program Pertashop. Salah satunya, dengan memudahkan
izin pembangunan Pertashop dengan mengacu pada Surat
Mendagri terkait perizinan pembangunan Pertashop.
Tak hanya itu, kepala daerah juga bisa sambil terus
membangun kerja sama dengan kementerian terkait,
seperti Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan
Investasi, Kementerian ESDM, dan lainnya. “Intinya adalah
mempermudah perizinan Pertashop ini,” imbau Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah
agar gencar menyosialisasikan dan mendorong kepala
desa supaya antusias menyambut program Pertashop. Para
kepala daerah juga diminta untuk membantu kepala desa

dalam memilih lahan yang tepat sebagai lokasi
pembangunan unit Pertashop.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati
mengapresiasi dukungan Kemendagri dalam percepatan
Pertashop terutama dalam mempercepat proses perizinan
dan memberikan perpanjangan dispensasi perizinan.
“Pertashop telah mendorong peningkatan jumlah
kecamatan yang memiliki lembaga penyalur resmi BBM
dari 3.300 kecamatan, saat ini sudah 4.400 kecamatan.
Artinya jika sebelumnya baru 47% kecamatan yang sudah
memiliki penyalur sendiri, saat ini meningkat menjadi 62%
kecamatan di seluruh indonesia,” ujar Nicke.
Menurut Nicke, Pertamina mengemban amanah
menjalankan 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. Karena itu, imbuh Nicke,
Pertashop perlu terus didorong karena sesuai dengan
kebutuhan masyarakat di desa-desa. Selain aksesibilitas
yang memberikan kemudahan untuk masyarakat, Pertashop
juga bersifat affordability, karena harganya terjangkau
oleh masyarakat.
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“Pertashop memberikan jaminan harga dan
kualitas BBM bagi masyarakat desa, mengingat harga
Jual BBM di Pertashop sama dengan di SPBU. Ratarata penyaluan BBM berkualitas melalui Pertashop terus
meningkat , bahkan dibeberapa lokasi ada yang mencapai
2.000 liter per hari.” imbuh Nicke.
Kehadiran Pertashop di pelosok desa, imbuh
Nicke, menjadi salah satu solusi membangun ketahanan
energi sekaligus menjadi lokomotif baru pengembangan
ekonomi desa serta pembukaan lapangan kerja.
Dalam pembangunan Pertashop, tambah Nicke,
Pertamina menekankan Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) yang tinggi untuk mendorong pengembangan
industri dalam negeri.
“Pertashop semuanya diproduksi di dalam
negeri. Kita berperan dalam peningkatan TKDN, artinya
pertumbuhan dan peningkatan industri dalam negeri
sudah bergulir, dan ini kemudian bisa juga sampai kepada
UMKM,” ucap Nicke.

Dengan TKDN yang tinggi, Pertashop dapat
menciptakan lapangan kerja dari masyarakat desa
masing-masing. Terlebih lagi Pertamina juga memberikan
training untuk keahlian yang bisa dikembangkan dan
diberikan kepada masyaakat.

Dalam
pengembangan
pertashop
pertamina juga bekerjasama dengan Bank
Himpunan Milik Negara (Himbara) dan
“Perbankan Swasta nasional” lainnya untuk
menyediakan permodalan dengan skema
mudah
“Jika Pertashop sudah terbangun akan
menumbuhkan sentra ekonomi desa. Hal ini sesuai dengan
Nawacita Presiden, bahwa pertumbuhan ekonomi dimulai
dari titik terjauh yaitu di desa,” tandas Nicke
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SOROT

Pastikan Kelancaran Suplai Energi,
Pertamina Grup Perkuat Kerjasama
dengan Bea Cukai
Jakarta – Memastikan terjaminnya suplai energi yang diperlukan dari luar negeri maupun sebaliknya, PT Pertamina
(Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga, selaku Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menyambangi
Direktorat Jenderal Bea Cukai Republik Indonesia, Senin (25/10).
Pada kesempatan tersebut, Direktur Logistik &
Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Mulyono, dan Direktur
Utama PT Pertamina Patra Niaga SH C&T, Alfian Nasution
menemui langsung Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani.
Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T,
Irto Ginting mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan
bentuk koordinasi untuk memastikan proses transformasi
holding sub holding di Pertamina Grup terlaksana dengan
baik dan dari segi administrasi dan perizinan suplai energi
tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Dengan selesainya proses restrukturisasi holding
sub holding dimana saat ini Pertamina Patra Niaga menjadi
Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero),
kami ingin memastikan seluruh izin usaha, izin trading, dan
seluruh administrasi lainnya sudah sesuai dengan peraturan
Dirjen Bea Cukai. Sebagai SH C&T, menjadi penting bagi

kami bahwa proses suplai energi bagi masyarakat
dipastikan lancar dan sesuai dengan Good Corporate
Governance yang berlaku” jelas Irto.
Irto melanjutkan koordinasi dengan Bea
Cukai dan seluruh stakeholder perusahaan akan selalu
dilakukan dalam rangka memastikan tugas dan amanah
yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga dalam
menyalurkan energi bisa dilakukan dengan maksimal.
“Ini merupakan amanah yang luar biasa, sekaligus
tantangan besar yang diberikan kepada Pertamina Patra
Niaga. Namun kami yakin dan berkomitmen, melalui
berbagai program kerja, proyek strategis, dan kerjasama
dengan seluruh stakeholder, Pertamina Patra Niaga bisa
memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan baik dan
meminimalisir seluruh tantangan yang ada,” terang Irto.
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LENSA

Hadirkan BBM Berkualitas Lewat
Pertashop, Pertamina Dorong
Pertumbuhan Ekonomi di Desa
Jakarta, 31 Oktober 2021 – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus
mendorong pemerataan akses energi bagi masyarakat di Indonesia, salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi
masyarakat di desa melalui program Pertashop. Hal ini merupakan komitmen nyata Pertamina melalui program strategis
Go Retail, dalam meningkatkan pelayanan sekaligus berkontribusi sebagai agen pembangunan negara.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian
Nasution menjelaskan, melalui sinergi dengan berbagai
pihak, sepanjang tahun 2021 ini Pertamina telah berhasil
mengoperasikan 2.973 outlet Pertashop. Adapun hingga
periode akhir bulan Oktober 2021 ini, sebanyak 386
outlet Pertashop telah beroperasi di wilayah Sumatera
Bagian Utara, 704 outlet di Sumatera Bagian Selatan, 301
outlet di Jawa Bagian Barat, 643 outlet di Jawa Bagian
Tengah, 397 outlet di Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali dan
Nusa Tenggara), 216 outlet di Kalimantan, 190 outlet di
Sulawesi, serta 136 outlet di wilayah Maluku dan Papua.
“Pertamina
telah
bekerjasama
dengan
Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian BUMN,
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam percepatan
program Pertashop secara masif dan merata di seluruh
wilayah Indonesia. Sehingga keberadaannya diharapkan
dapat menjamin ketersediaan BBM berkualitas di setiap
penjuru tanah air, bahkan di wilayah-wilayah yang belum
terjangkau oleh lembaga penyalur,” ungkap Alfian.

Seperti pada Rabu (27/10) lalu, Kemendagri RI
melalui Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka
Percepatan Pelaksanaan Pertashop memberikan dukungan
dalam mempercepat proses perizinan dan memberikan
perpanjangan dispensasi perizinan.
Semangat go collaborative ini, menurut Alfian,
diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di
tengah pandemi Covid-19.
Lebih lanjut Alfian menjelaskan, selain menjadi
salah satu solusi membangun ketahanan energi, Pertashop
sekaligus menjadi lokomotif baru pengembangan ekonomi
desa serta pembukaan lapangan kerja. Hingga kini,
Pertashop juga telah menciptakan lapangan kerja di desa
bagi 7.390 pekerja
“Selain menjamin ketersediaan BBM berkualitas
di wilayah pelosok, kehadiran Pertamina melalui Pertashop
diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan
menggerakkan perekonomian desa, seperti penciptaan
lapangan kerja baru maupun multiplier effect lainnya dari
pembangunan Pertashop yang menggunakan peralatan
hasil industri dalam negeri,” jelasnya.
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Alfian
menambahkan,
Pertamina
melalui
Pertashop telah menyalurkan bahan bakar berkualitas
Pertamax kepada masyarakat di desa sebesar 197
juta liter, dengan penjualan tertinggi secara nasional
pada bulan September 2021 mencapai hingga
44 juta liter. Bahkan, dibeberapa outlet, penjualan
Pertamax mencapai 2.000 liter per hari.
Untuk itu, Alfian mengapresiasi konsumen setia
bahan bakar berkualitas Pertamina, khususnya konsumen
yang mendapatkan Pertamax melalui lembaga penyalur
resmi Pertashop. Selain memberikan pengaruh yang
optimal pada peforma mesin kendaraan, penggunaan
BBM berkualitas dengan angka oktan yang lebih tinggi
menghasilkan kadar gas buang emisi yang lebih sedikit,
sehingga turut memberikan dampak positif pada lingkungan.
produk BBM berkualitas Pertamina,” tambahnya.
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“Proporsi konsumsi Pertamax dari Pertashop sendiri
sudah mencapai 8,6% dari konsumsi Pertamax secara
nasional. Untuk itu kami sangat mengapresiasi konsumen
Pertashop di desa yang sudah mulai beralih menggunakan
produk BBM berkualitas Pertamina,” tambahnya.
Pertashop merupakan lembaga penyalur resmi
Pertamina dengan skala yang lebih kecil untuk melayani
kebutuhan bahan bakar berkualitas seperti Pertamax,
Bright Gas dan pelumas yang belum terlayani oleh penyalur
resmi Pertamina seperti SPBU. Pertashop menghadirkan
produk dengan kualitas dan harga yang sama dengan
SPBU, takaran yang tepat serta memperhatikan adanya
faktor keamanan.
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REGIONAL

Pertamina Salurkan Bantuan Logistik
Bagi Warga Terdampak Banjir di Kota
Samarinda
Samarinda, 25 Oktober 2021 – Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan hari
ini menyalurkan bantuan kepada masyarakat korban terdampak bencana banjir diwilayah Kelurahan Sempaja Timur,
Kecamatan Sempaja Utara, Kota Samarinda.
Adapun bantuan berupa kebutuhan logisik
bahan dasar rumah tangga diserahkan langsung oleh
Erik Imam Kasmianto selaku Fuel Terminal Manager
Samarinda kepada Lurah Sempaja Utara, Sipriyani.
“Bantun ini merupakan wujud kepedulian Pertamina kepada
korban – korban terdampak banjir. Melalui bantuan logistik
ini kami harap bisa memberikan semangat kepada para
korban terdampak untuk dapat bangkit dari keadaan ini,”
ungkap Erik.
Lurah Sempaja Timur, Sipriyani mengucapkan
apresiasi yang sebesar – besarnya atas perhatian dari
Pertamina yang telah membantu meringankan beban
warga terdampak banjir. “Terima kasih kami ucapkan
kepada Pertamina, bantuan sangat dibutuhkan mengingat
wilayah sempaja timur merupakan lokasi yang paling
banyak warga terdampak bencana banjir. Logistik
makanan yang diberikan akan dikumpulkan pada posko
bencana dan akan segera kami distribusikan kepada
warga sekitar yang terdampak,” jelas Sipriyani.
Bencana banjir yang menerjang kota Samarinda
khususnya wilayah kota Samarinda dan sekitarnya
itu terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi.
Diinformasikan tercatat total 28 RT yang mencakup
total 1.590 kk yang terdampak bencana banjir, dengan
kedalaman banjir 20 cm sampai dengan 100 cm.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Babinsa,
Sulthan juga menyampaikan terima kasih kepada
Pertamina atas respon tanggap bencana dengan
menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan logistik bagi
warga terdampak banjir di Kelurahan Sempaja Timur.
“Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pertamina
atas bantuan pemenuhan kebutuhan logistik bagi warga
terdampak banjir di Kelurahan Sempaja Timur. Rencananya
bantuan ini akan kami simpan untuk tiga hari kedepan
sebagai persiapan berjaga – jaga apabila terjadi hujan
deras dan banjir kembali, mengingat curah hujan di Kota
Samarinda sedang tinggi. Apabila dalam waktu tiga hari
kedepan tidak terjadi banjir, bantuan akan langsung kami
salurkan kepada warga terdampak,” ungkap Sulthan.
Area Manager Comm, Rel & CSR Kalimantan,
Susanto August Satria mengungkapkan, Program Pertamina
Peduli ini merupakan kontribusi nyata Pertamina yang
selalu hadir dalam meringankan beban korban terdampak
bencana. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk
tanggungjawab perusahaan dalam hal Tanggung Jawab
Sosial Lingkungan (TJSL). “Semoga bantuan untuk warga
yang tertimpa musibah ini dapat sedikit meringangkan
beban, dan Kami berdoa agar bencana banjir ini segera
berlalu sehingga warga dapat beraktifitas seperti
sediakala,” ujar Satria.

REGIONAL

Muria Batik, Binaan Pertamina yang
Hidupkan Legenda Kapal Kandas
Kudus, 25 Oktober 2021 – Pertamina melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) terus berkomitmen
untuk mendampingi mitra binaannya berdaya dan melestarikan budaya sekitar. Seperti yang dilakukan oleh salah satu
mitra binaan Pertamina dari Kudus, Yuli Astuti yang merupakan pemilik Muria Batik.
Berawal dari keprihatinannya pada tahun 2005,
hanya tersisa satu orang pembatik paruh baya yang masih
membuat batik dengan motif ciri khas Kudus, Yuli meneliti
motif-motif batik kudus hingga ke Gunung Muria dan
menggali sejarah motif kapal kandas.
Melalui selembar batik, Yuli berusaha
menghidupkan legenda Kapal Kandas, “Dahulu kala,
Gunung Muria masih berupa laut, kapal yang dibawa oleh
Laksamana Cheng-Ho, kandas menabrak Gunung Muria
saat membawa rempah-rempah hasil bumi tanah Jawa,
salah satu rempahnya adalah buah Parijoto” ungkap Yuli.
Lembaran kain – kain batik yang bercerita
tentang legenda Kota Kudus tersebut terkenal di era Tahun
1940 hingga tahun 1970, sayangnya di medio 1970, batik
Kudus banyak tergerus oleh pesaing barunya yaitu batik
printing dan batik cap dari Pekalongan, ditambah pada
saat itu para wanita di Kudus lebih tertarik menjadi buruh
pabrik rokok dibandingkan harus menekuni batik dengan
penghasilan yang tidak rutin didapat.
Paham dengan sejarah jatuh bangun industri batik
di kota kelahirannya tersebut, Yuli bertekad untuk menjadi
sociopreneur dengan melakukan pelatihan bagi anakanak sekolah, anak-anak difabel dan perempuan disekitar
tempat usahanya untuk membatik. “Ini warisan budaya
Indonesia, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk dapat

memberikan warisan budaya ini kepada generasi
selanjutnya (anak-anak)” ungkap Yuli.
Atas komitmen dan dedikasinya tersebut, Yuli yang
menjadi mitra binaan di tahun 2017, setahun kemudian
di ganjar penghargaan Juara Pertama untuk Local Hero
Pertamina 2018. Beragam pelatihan dan pameran telah
dia dapatkan melalui Pertamina, baik di mancanegara
seperti di Malaysia hingga pameran virtual yang barubaru ini dilaksanakan yaitu Pertamina SMEXPO 2021.
Area Manager Comm, Rell & CSR Pertamina
Patra Niaga Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho
dalam keterangan persnya, mengapresiasi langkah yang
dilakukan oleh Yuli Astuti dalam melestarikan warisan
budaya Batik di Kudus ini. “Melalui industri batik, mereka
telah memberikan dua manfaat yaitu melestarikan budaya
Indonesia dan turut meningkatkan nilai ekonomi bagi
lingkungan sekitarnya,” ujar Brasto.
Pertamina senantiasa mendukung pencapaian
SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi
program-program berbasis ESG (Environmental, Social,
and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya.
“Pertamina juga terbuka kepada UMK yang
ingin bergabung menjadi mitra binaan, untuk informasi
lebih lengkap dapat mengakses di website resmi www.
pertamina.com atau melalui Pertamina Call Center 135,”
tutup Brasto.
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REGIONAL

Optimalkan Penyaluran, Pertamina
Patra Niaga Jatimbalinus Pastikan
Kelancaran Pasokan BBM di SPBU
Surabaya, 26 Oktober 2021 – Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan BBM kepada konsumen, PT Pertamina Patra Niaga
Regional Jatimbalinus memastikan optimalisasi penyaluran ke seluruh SPBU yang ada di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB
dan NTT. Hal ini disampaikan oleh Area Manager Communication & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Deden
Mochamad Idhani, dalam keterangan persnya hari Selasa (26/10). “Sebelumnya kami memohon maaf kepada seluruh
pelanggan setia Pertamina mengenai kendala-kendala yang ada di lapangan. Namun, kami memastikan ketersediaan
pasokan energi serta pemenuhan stok BBM di SPBU optimal,“ jelas Deden.
Seperti diinformasikan sebelumnya, adanya
kenaikan permintaan BBM menandakan peningkatan
mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi pasca
penurunan level PPKM di seluruh daerah. Khusus di Jawa
Timur, Pertamina mencatat adanya kenaikan konsumsi BBM
sebanyak 16% dari rata-rata normal. “Seperti produk
solar PSO (subsidi) misalnya, Pertamina Patra Niaga
regional Jatimbalinus mencatat adanya kenaikan konsumsi
dari rata-rata 4.600 KL di bulan Juli 2021 menjadi 5.300
KL di bulan September 2021,” tambah Deden.
Pertamina Patra Niaga terus memastikan stok
maupun proses penyaluran (supply chain) aman dan
berjalan dengan baik. “Selain penambahan penyaluran,
Pertamina juga memastikan kecukupan distribusi Solar
subsidi, diantaranya dengan melakukan distribusi silang
dari daerah yang under kuota ke daerah yang over kuota,
menambah unit Mobil Tangki serta Awak Mobil Tangki
(AMT) untuk memperlancar proses distribusi bbm dan
mengoptimalkan penyaluran dari TBBM-TBBM terdekat
dengan daerah yang kurang pasokan,” ujar Deden.
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Dalam proses penyalurannya-pun, Pertamina Patra Niaga
juga mematuhi regulasi dan ketetapan pemerintah yang
berlaku.” Kami terus melakukan penghitungan proyeksi
kebutuhan Solar Subsidi dan memastikan suplai yang
kami lakukan dapat memenuhi peningkatan demand yang
terjadi. Berdasarkan monitoring, kondisi SPBU-SBPU di
wilayah Jatim saat ini sudah mulai kondusif, masyarakat
tidak perlu khawatir,” ungkapnya.
Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Deden
mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga berkomitmen
untuk menyalurkan Solar Subsidi dengan tepat sasaran
sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014.
“Sebagai Badan Usaha yg ditugaskan menyalurkan solar
subsidi sesuai aturan tersebut, Pertamina memastikan
pemenuhan kebutuhan energi kepada seluruh pelanggan
setianya. Bagi seluruh konsumen dan stakeholder yang
membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi
kontak Pertamina 135,” pungkas Deden.

