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BERITA UTAMA

Perkuat Sinergi, Pertamina Patra
Niaga Siap Layani Kebutuhan Bunker
Fuel untuk PT Donggi-Senoro LNG
Jakarta – Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) kembali menyediakan
dan mendistribusikan kebutuhan energi armada PT Donggi-Senoro LNG dengan melakukan perpanjangan kerjasama
penyediaan bunker fuel hingga tahun 2024. Perpanjangan kerjasama ini tertuang dalam kesepakatan yang ditandatangani
bersama di Jakarta antara Pertamina Patra Niaga dan PT Donggi-Senoro LNG, Selasa (30/11).
Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan
langsung oleh Vice President (VP) Industrial & Marine
Fuel Business Pertamina Patra Niaga, SH C&T, Mochamad
Ardie dengan President Director PT Donggi-Senoro LNG,
Atsushi Hozumi dan Operation Director PT Donggi-Senoro
LNG, Betantyo Madyantoro, yang disaksikan langsung oleh
Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra Niaga,
Riva Siahaan.
Riva Siahaan, pada kesempatan tersebut
menyatakan bahwa tidak mudah melakukan penjualan
bunker fuel kepada pelanggan internasional. Menurutnya,
banyak syarat dari segi kualitas produk serta standar
layanan yang harus dipenuhi, karenanya kerjasama
mulai dari tahun 2018 dengan PT Donggi-Senoro LNG
ini dijadikan pembelajaran bagi Pertamina dalam
memberikan layanan bunker fuel terbaik.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT
Donggi-Senoro LNG atas kepercayaan yang diberikan
kepada Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan
bunker fuel untuk keperluan armadanya. Pertamina Patra
Niaga sangat menantikan strategic partnership ini untuk
berjalan dengan baik hingga tahun 2024,” lanjut Riva.

Dalam kerjasama selama tiga tahun ini, Pertamina
Patra Niaga akan menyalurkan berbagai produk bunker
fuel, seperti Biosolar, Pertadex, dan Low Sulfur Marine Gas
Oil (LSMGO) dengan total mencapai 17 juta liter. Seluruh
penyediaan bunker fuel ini akan disalurkan di wilayah
Luwuk, Sulawesi Tengah, Bitung, Sulawesi Utara, serta bagi
armada PT Donggi-Senoro LNG di Singapura dan Korea
Selatan.
“Pertamina Patra Niaga akan memanfaatkan
kerjasama ini untuk belajar dan terus memperkuat
layanan bisnis bunker fuel yang kami berikan. Kami akan
memastikan seluruh layanan bunker fuel yang kami berikan
sudah sesuai dan tentunya, kerjasama ini menjadi sinergi
untuk memperkuat bisnis masing-masing perusahaan,” jelas
Riva.
Pada kesempatan ini, President Director PT
Donggi-Senoro LNG, Atsushi Hozumi turut menyambut
baik kerjasama yang kembali dilanjutkan untuk tiga
tahun ke depan. “Komitmen strategic partnership ini akan
menciptakan sinergi dan win-win solution bagi PT DonggiSenoro LNG dan Pertamina Patra Niaga. Kami bisa
memastikan distribusi LNG dengan baik didukung oleh
bunker fuel Pertamina, dan Pertamina Patra Niaga dapat
terus mengembangkan kapasitas bisnis bunker fuelnya,”
terang Atsushi Hozumi.
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SOROT

Semeru Erupsi, Pertamina Pastikan
Ketahanan Stok dan Kelancaran
Distribusi BBM serta LPG
Lumajang – Terkait kejadian bencana alam erupsi Gunung Semeru pada Sabtu (4/12), Pertamina Patra Niaga di wilayah
Jatimbalinus memastikan ketahanan stok BBM dan LPG serta penyaluran kedua jenis produk tersebut tetap lancar. Hal ini
diungkapkan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR Patra Niaga Jatimbalinus, Deden Mochamad Idhani
melalui rilis berita.
“Di Kabupaten Lumajang, terdapat 17 SPBU dan
12 Agen LPG PSO (Subsidi) yang saat ini tetap beroperasi.
Sementara itu, di wilayah terdampak terdapat lembaga
penyalur terdekat yaitu SPBU 54.673.10 yang berada
di Kec. Pronojiwo atau 14 kilometer dari Puncak Semeru.
Dikarenakan jembatan Gladak Perak terputus maka SPBU
tersebut akan dialihkan supply nya melalui Integrated
Terminal Surabaya dari sebelumnya melalui Fuel Terminal
Malang ,” ungkap Deden.
Selain itu, Deden menambahkan bahwa Pertashop
di desa terdekat yaitu Sumberurip, Sumberwuluh,
Penanggal dan Kloposawit terpantau tetap beroperasi
namun juga akan dialihkan supply dari Fuel Terminal
Malang ke Integrated Terminal Surabaya.

“Untuk penyaluran LPG di Kec. Pronojiwo dan
Tempursari saat ini stock terpantau aman namun juga
akan ada pengalihan supply dari SPPBE dari sebelumnya
di wilayah Kabupaten Lumajang ke SPPBE di Kabupaten
Malang dengan rata-rata penyaluran 40.000 tabung per
bulan,” ujar Deden.
Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi
dengan stakeholder terkait seperti BPBD dan Kepolisian
untuk kelancaran operasi di lapangan serta bantuan
lainnya.
“Kami akan terus mengevaluasi dan memberikan
kabar terbaru terkait operasional di lapangan.
Masyarakat tidak perlu panik karena kami berkomitmen
untuk mendistribusikan energi hingga ke seluruh wilayah,”
pungkas Deden.

LENSA

Go Global, Geliat Pertamina Patra
Niaga di Kancah Internasional
Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) yang menjalankan rantai
kegiatan bisnis hilir Pertamina, bersama anak usahanya terus melakukan ekspansi produk bahan bakar dan pelumas
berkualitas, serta layanan bunkering, kargo, hingga operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan fuel
terminal di mancanegara.
Di lini bisnis aviasi, Pertamina Patra Niaga Pertamina dalam ajang olahraga balap berskala
telah melayani kebutuhan avtur bagi maskapai di 47 internasional ini turut memberikan multiplier effect bagi
negara, dengan total 128 lokasi di dunia. Keberhasilan ekonomi daerah dan nasional, terutama untuk sektor
merambahnya produk avtur Pertamina ke pasar pariwisata,” tambah Irto.
internasional dilakukan melalui skema kemitraan strategis
Lebih lanjut sebagai upaya go global, Irto
sejak tahun 2014.
mengungkapkan, Pertamina Patra Niaga turut menjalankan
“Layanan avtur Pertamina telah diakui dan dapat bisnis kargo dan bunker trading di kawasan Asia Pasifik
bersaing di pasar international. Melalui skema kemitraan melalui anak usahanya Pertamina International Marketing &
strategis model Contracting Company Delivering Company Distribution Pte. Ltd. (PIMD), yang berdiri sejak tahun 2019
atau Conco Delco, penyaluran produk avtur Pertamina ini di Singapura. PIMD menjadi ujung tombak perusahaan
tidak hanya terpusat di Asia Tenggara, namun juga di dalam melakukan ekspansi bisnis hilir ke wilayah regional
wilayah Eropa hingga Timur Tengah,” ungkap Pjs. Corporate dan internasional. PIMD juga telah menjalin kerjasama
Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.
dengan mitra strategis yakni perusahaan perdagangan
Selain ekspansi produk avtur, Pertamina Patra internasional Freepoint Commodities, dalam kerjasama
Niaga turut memperkuat penjualan produk pelumas karya proyek renovasi Fuel Terminal Pulau Sambu serta
anak bangsa yakni Fastron, Enduro, dan Prima XP di pasar pengembangan bunker BBM rendah sulfur.
dunia. Melalui anak usahanya PT Pertamina Lubricants,
“Melalui PIMD, Pertamina Patra Niaga
ekspor produk pelumas Pertamina telah menembus 14 memperluas ekspor produk unggulannya ke pasar global,
negara, dengan pasar terbesar di benua Asia, Afrika, dan terutama produk BBM ramah lingkungan dan rendah emisi
Australia. Distributor pelumas Pertamina ini juga tersebar bagi pelanggan dan mitra internasional dan regional.
di 12 negara di Asia, dua di Afrika Selatan dan Nigeria, Terdapat tiga titik suplai di Tanjung Pelepas, Malaysia,
serta satu distributor dan dua sub distributor di Australia.
lalu pelabuhan Singapura, dan Pulau Sambu di Kepulauan
Di sisi lain, branding produk bahan bakar dan Riau. Untuk volume banker trading yang dilayani mencapai
pelumas Pertamina secara global terus digencarkan. 1.5 juta MT dan untuk kargo trading mencapai 2.4 juta
Salah satunya melalui partisipasi perusahaan dalam ajang MT,” terangnya.
international motorsports events. Adapun produk Pertamax
Sedangkan melalui anak usaha Pertamina
Turbo (RON 98) dan oli Enduro Mandalika Limited Series International Timor S.A (PITSA), Pertamina Patra Niaga
telah diandalkan para pembalap dalam perhelatan juga melakukan kegiatan operasional penyaluran bahan
World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Lombok, bakar jenis Pertamax (RON 92), solar dan avtur di wilayah
Nusa Tenggara Barat. Juga ajang MotoGP di tahun 2022 Timor Leste sejak tahun 2015. Selain mengoperasikan fuel
mendatang.
terminal di wilayah Dili, PITSA turut mengoperasikan SPBU
“Selain sebagai upaya go global dengan PITSA Bebora, Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU)
membuka peluang penetrasi produk berkualitas Pertamina Comoro, dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Tibar.
ke pasar mancanegara yang lebih luas, partisipasi
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REGIONAL

Sah! 6 Pertashop Resmi Hadir
di Tapin
Tapin, 1 Desember 2021 – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan kembali memperluas jangkauan jalur distribusi
untuk layanan Pertashop. Hal ini diwujudkan dalam peresmian enam Pertashop BUMDes hasil kerjasama Pertamina dengan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
Bertempat di Gedung Pendopo Galuh Bastari
Rantau Baru, peresmian enam Pertashop BUMDes tersebut
dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kalimantan
Selatan, H. Muhiin dan Bupati Kab. Tapin, H. M. Arifin
Arpan pada Selasa (30/11) bersamaan dengan hari jadi
Kabupaten Tapin yang ke – 56.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan
Selatan, H. Muhiin menyampaikan apresiasinya atas
inisiasi kerjasama yang dilakukan antara Pertamina dan
Pemerintah Kabupaten Tapin guna menggerakan roda
perekonomian rakyat. “Dengan fasilitas Pertashop, akses
bahan bakar menjadi lebih mudah dan terjangkau”,
ujarnya.
Sales Area Manager Retail Kalselteng, Drestanto
Nandiwardhana mengungkapkan bahwa Pertamina
menghadirkan Pertashop untuk melayani kebutuhan energi
dengan skala kecil bagi konsumen di wilayah yang selama
ini belum terjangkau oleh SPBU atau lembaga penyalur
BBM lainnya. “Masyarakat tidak perlu lagi menempuh
jarak yang jauh untuk memperoleh BBM di SPBU, Pertashop
menghadirkan energi berkualitas dengan lebih mudah,
dekat, dan cepat”, ujar Drestanto.
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Drestanto menjelaskan terdapat enam outlet
Pertashop yang telah resmi beroperasi dan tersebar di lima
kecamatan, yakni dua outlet di Kecamatan Piani tepatnya
di Desa Miawa dan Desa Batung, satu outlet di Kecamatan
Hatungun, Desa Hatungun, dua otlet di Kecamatan Candi
Laras yaitu di Desa Pabaungan Hilir dan Desa Keladan,
serta satu outlet terakhir di Desa Suato Lama, Kecamatan
Salam Babaris.
Sementara itu, Fajar Wasis, Sales Branch Manager
Rayon VI Kalselteng menegaskan bahwa saat ini peluang
untuk menjadi mitra Pertashop masih terbuka lebar. “Banyak
benefit yang bisa didapatkan oleh mitra Pertashop, selain
modal usaha yang tergolong kecil, lahan yang diperlukan
juga tidak terlalu luas, serta jaminan kualitas dan takaran
BBM dipastikan sama seperti di SPBU”, ujar Fajar.
Saat ini Pertamina terus melakukan sosialisasi
serta pendataan lokasi-lokasi strategis yang potensial
untuk dibangun Pertashop. Untuk informasi lebih lanjut
tentang program kemitraan Pertashop dapat diakses
melalui website resmi Pertamina di www.pertamina.com
dan Call Center Pertamina di 135.

REGIONAL

Tingkatkan Kemandirian Nelayan,
Pertamina Lubricants Resmikan Dua
Bengkel Mesin di Cilacap
Cilacap, 30 November 2021 – PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), melalui Production Unit Cilacap (PUC) kembali menjalankan program
Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Sahabat Nelayan dengan meresmikan dua bengkel mesin di Kecamatan
Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Dua bengkel mesin tempel dengan nama “Berkah
Marine” dan “Pandanarang Marine” yang dimiliki oleh dua
rukun nelayan, yakni Rukun Nelayan Sentolokawat dan
Pandanarang diresmikan oleh Perwakilan Dinas Perikanan
Kabupaten Cilacap Sukirman, Wakil Ketua I Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab. Cilacap Pardjo HP,
Perwakilan Balai Latihan Kerja Cilacap Suharjito, Kepala
Kelurahan Cilacap Jamin Sudiyono dan disaksikan oleh
Rukun Nelayan Tambakreja, Rukun Nelayan PPNC, dan
Bhabinkamtibnas Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap
Selatan.
Pertamina Sahabat Nelayan merupakan program
pembinaan nelayan dan perintisan mesin tempel/mesin
kapal dan bengkel mesin kapal bagi masyarakat nelayan
melalui pemberian keahlian ketrampilan mesin kapal,
pemberian modal kerja, dan perintisan bengkel nelayan
serta pendampingan bisnis.
Manager Production Unit Cilacap Prasetiyo Budi
menyampaikan bahwa dengan kehadiran dua bengkel
mesin baru ini maka Kecamatan Cilacap Selatan kini

memiliki tiga bengkel binaan secara total. Kesuksesan
program di tahun sebelumnya yaknibengkel “Mina Lumbung
Jaya” Kelurahan Tambakreja mendorong perusahaan untuk
menambah binaan bengkel baru di Sentolokawat dan
Pandanarang.
“Kami amati bahwa kunci sukses dari bisnis
bengkel ada tiga. Pertama yakni memanfaatkan jejaring
dengan sebaik-baiknya, kedua adalah mampu menjalin
hubungan yang dekat dan keberlanjutan dengan
konsumen sesuai dengan kebutuhannya, dan ketiga yakni
mampu mengelola pelaporan dengan baik. Ini semua
berhasil dilakukan dengan optimal,” jelas Prasetiyo.
Kadis Perikanan Kab. Cilacap Sukirman menyambut baik
program tersebut. “Selama ini nelayan Cilacap masih
sedikit yang memiliki keterampilan perbaikan mesin, dan
jika terjadi kerusakan harus menempuh cukup jauh untuk
perbaikan. Adanya bengkel di tiap Rukun Nelayan tentu
sangat memudahkan sekaligus memberikan dampak
ekonomi bagi nelayan Cilacap,” tuturnya.
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Wakil Ketua I Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
(HNSI) Cilacap, Pardjo HP juga menyatakan bahwa
kedepannya nelayan Cilacap akan berupaya bersinergi
dengan para pihak untuk meningkatkan kesejahteraan
para nelayan.
“Kesejahteraan tidak selalu berupa materi,
tetapi juga berupa kemudahan dalam melaksanakan
tugas dan memperoleh ilmu baru. Semoga .elalui
program Pertamina Sahabat Nelayan bersama
Pertamina Lubricants mampu mewujudkan salah satu
cita-cita masyarakat nelayan menuju sejahtera.”
Program Pertamina Sahabat Nelayan juga telah
dijalankan dibeberapa daerah lainnya yakni Gresik,
Banyuwangi dan Banten.
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PTPL telah melakukan kerjasama dengan Balai
latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan setempat untuk membuat formula pelatihan
yang memiliki dampak berkelanjutan. Hal ini bertujuan
untuk terus membangun SDM unggul di Indonesia dan
menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dimana
perusahaan beroperasi.
Selain itu, program ini sejalan dengan komitmen
ESG (Economic, Social & Governance) Pertamina Go
Sustainable dan pencapaian Sustainable dan Development
Goals (SDGs) nomor 1 yakni Menghapus Kemiskinan,
nomor 8 yakni Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
dan nomor 17 yakni Kemitraan untuk mencapai tujuan.

REGIONAL

Pertamina Integrated Terminal
Balongan Budidayakan Maggot untuk
Atasi Sampah Organik
Indramayu – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melalui Integrated Terminal Balongan resmi
melaunching Program Bank Sampah Berseri di Blok Langgen Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu,
Kamis (2/12).
Program Bank Sampah Berseri ini merupakan
terobosan baru dari PT. Pertamina Integrated Terminal
Balongan yang di launching pada tahun 2021 sebagai
upaya pemberdayaan masyarakat yang berawal dari
tidak adanya tempat pembuangan sampah akhir di desa
Singaraja, baik itu sampah dari laut maupun sampah
rumah tangga, sehingga berujung pada pembakaran.
Pembuangan sampah di sungai atau ditumpuk di satu
tempat, sehingga menimbulkan beberapa penyakit terkait
buruknya sanitasi.
Diharapkan dengan adanya program bank
sampah dan sosialisasinya dapat menjadi langkah awal
bagi warga blok Langgen desa Singaraja untuk mengelola
sampah secara bijak. Nantinya, sampah organik akan
didorong untuk dibiokonversikan menjadi budidaya
maggot.
Maggot sendiri merupakan jenis ulat yang bisa
mengurai sampah organik dengan cepat. Di sisi lain, maggot
belakangan ini semakin populer untuk dibudidayakan,
selain menjadi primadona pakan ternak, Maggot sangat
efektif untuk mengurangi volume sampah. Dari budidaya
Maggot, nantinya akan dibuat produk turunan yang
juga memiliki nilai ekonomi, seperti POC, Eco Enzym, dan
maggot kering untuk pakan ikan. Sedangkan untuk sampah
anorganik dijadikan tabungan sampah.

Hadir dalam peresmian tersebut
Pengelola
Data Pencegahan dan Monitoring Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Indramayu Kusnadi S.Hut., MSi , perwakilan
Dinas Kelautan dan Perikanan, Camat Indramayu, Kuwu
Desa Singaraja, pekerja Pertamina, Mahasiswa Universitas
Wiralodra, Kelompok Bank Sampah, Kelompok Tani
Nelayan Langgen Jaya dan Perwakilan Warga Blok
Langgen.
Selain launching program, acara dilanjutkan
dengan penanaman mangrove. Kegiatan penghijauan ini
bertujuan untuk membuat greenbelt bagi blok Langgen
yang kerap mengalami banjir rob dan abrasi. komitmen
Pertamina Integrated Terminal Balongan terhadap
penghijauan dan penanaman mangrove dilakukan sejak
2018 sampai dengan sekarang.
Kusnadi dari Dinas Lingkungam Hidup menyatakan
bahwa Program Bank Sampah menjadi program yang
penting bagi warga Langgen untuk terus menjaga
keberlangsungan lingkungan, apalagi Langgen dekat
dengan laut, banyak sampah laut yang merusak dan
menyumbat, banjir rob juga kerap terjadi.
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“Program bank sampah ini diharapkan dapat
mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah dan
menabung sampah, serta menumbuhkan kesadaran
masyarakat blok langgen, sehingga dapat memberdayakan
masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
apalagi ada peningkatan sosial-ekonomi masyarakat”,
kata Ratno Rohanda Pjs Integrated Terminal Balongan
Manager.
Warga masyarakat sangat terbantu dengan
program bank sampah ini dan diharapkan menjadi awal
bagi warga blok Langgen untuk menjaga lingkungan dan
kesehatan. Namun tidak hanya itu, tetapi yang penting lagi
berdampak secara ekonomi.
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Secara terpisah Area Manager Communication
Relation & CSR Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan
menyampaikan apresiasi kepada Integreted Terminal
Manager Balongan atas launchingnya program tersebut.
“Program bank sampah ini merupakan wujud kepedulian
perusahan untuk terus menjaga keberlangsungan
lingkungan, dengan harapan masyarakat lebih peduli
dan bertanggung jawab untuk bersama sama menjaga
lingkungan di wilayahnya,” ujar Eko.

