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BERITA UTAMA

BINA ATLET VOLI, JAKARTA PERTAMINA 
KEMBALI RAMAIKAN AJANG PROLIGA 2023

urwokerto, 14 Januari 2023 – Jakarta Pertamina kembali dipercaya menjadi tuan rumah dari 
Proliga 2023 yang digelar di GOR Satria Purwokerto, 12-15 Januari 2023. Menjadi                      
penanggung jawab utama kelancaran Proliga 2023 di Purwokerto tim Pertamina Patra Niaga, 

Regional Jawa Bagian Tengah (RJBT) bersama panitia telah melakukan berbagai persiapan serta                
evaluasi terkait dengan pelaksanaan Proliga 2020 yang mana Purwokerto juga menjadi tuan rumah dari 
Tim Jakarta Pertamina.

 “Animo masyarakat di Jawa Bagian Tengah sangat luar biasa karena banyak sekali pecinta voli di              
Kabupaten Banyumas, karena itu persiapan harus dilakukan dengan matang. Pertamina selama ini 
selalu konsisten mengikuti kompetisi Proliga, selain untuk membina atlet dan olahraga voli, melalui 
Proliga Pertamina juga bisa berkontribusi dalam memajukan perekonomian di Jawa Bagian Tengah” 
jelas Ketua Panitia Proliga 2023 Purwokerto, Habib Utomo.

  Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso turut 
hadir dan memberikan dukungan secara langsung kepada tim putri Jakarta Pertamina Fastron (JPF) 
dan tim putra Jakarta Pertamina Pertamax (JPX). Harsono mengatakan, tim putri dengan bagus telah 
berhasil mendapatkan poin dan tim putra juga dengan maksimal melakukan pertahanan yang cukup 
kuat. Menurutnya, secara keseluruhan permainan dari tim voli Pertamina sangat elegan.

  “Kami berharap tim JPF dan JPX selalu bisa memberikan partisipasi dan berprestasi secara maksimal 
di putaran Proliga. Tidak hanya berperan dalam olahraga, tetapi kami juga berperan dalam menyalakan 
energi untuk bola voli di Indonesia,” ujar Harsono.

P
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  Pada putaran Purwokerto, JPF berhasil menorehkan hasil positif dengan mengantongi 2 kemenangan 
dari 2 pertandingan melawan tim BJB dengan skor 3-1 dan tim PLN dengan skor yang sama juga 3-1.  
Jakarta Pertamina Fastron berusaha menunjukkan status mereka sebagai tim bintang.  

 Keberhasilan tersebut disyukuri oleh Yolla Yuliana, salah satu middle blocker Jakarta Pertamina              
Fastron. Yolla mengakui bahwa tim lawan tampil solid, namun JPF berhasil untuk bekerjasama sebagai 
sebuah tim dan meraih kemenangan. Yolla juga meminta para pendukung untuk selalu mendukung tim 
Jakarta Pertamina Fastron.

  “Jangan lupa dukung terus Jakarta Pertamina Fastron di tahun 2023 dan panjatkan doa untuk kami 
agar kami semakin sukses dan sehat selalu,” terang Yolla.

  Sementara, JPX belum berhasil sapu bersih kemenangan di putaran Purwokerto setelah kalah dari 
Jakarta STIN BIN dengan skor 1-3. Namun, pada pertandingan pertama dan terakhir, JPX berhasil 
menorehkan kemenangan, melawan BNI dengan skor akhir 3-2 dan melawan PBS dengan skor 3-0.

  Pemain termuda Jakarta Pertamina Pertamax yang baru berusia 18 tahun, Luvi Nugraha, bersyukur 
dapat menjadi bagian dari Jakarta Pertamina Pertamax dan dipercaya untuk menjadi salah satu           
punggawa JPX dalam ajang Proliga 2023.

 “Pengalaman paling berkesan bagi saya selama menekuni dunia voli adalah Proliga karena ini                 
merupakan kompetisi tingkat tertinggi di Indonesia. Semoga para fans tidak bosan untuk dukung 
Pertamina agar kami dapat memberikan penampilan terbaik ke depannya,” jelas Luvi.’

 Dengan berakhirnya pertandingan di Purwokerto, saat ini tim putri JPF memuncaki klasemen                    
sementara, sedangkan tim putra JPX saat ini naik diperingkat ke-5.



inside weekly, Edisi 30/2023 5

BERITA UTAMA

SINERGI PT PERTAMINA PATRA NIAGA 
& PT KILANG PERTAMINA 
INTERNASIONAL UNTUK PERKUAT 
KETAHANAN ENERGI NASIONAL

akarta, 9 Januari 2023  – Kerjasama yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT 
Kilang Pertamina Internasional (KPI) dalam jual beli produk kilang merupakan langkah apik dua 
subholding entitas bisnis Pertamina dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dalam          

mendukung ketahanan energi nasional. 

  Kolaborasi keduanya berisikan kesepakatan dalam mengamankan stok pasokan produk-produk BBM 
dan Non BBM untuk periode 3 tahun ke depan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk             
perjanjian jual beli produk kilang yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

  Sesuai kesepakatan tersebut, selanjutnya PPN akan menampung semua hasil olahan minyak bumi 
dari hasil kegiatan usaha pengolahan minyak dan pemurnian yang dilakukan oleh KPI dengan prinsip 
mengedepankan pemenuhan kebutuhan pasokan domestik dan/atau penugasan pemerintah.

 Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyebut, kolaborasi          
tersebut sebagai bentuk koalisi antar subholding yang diharapkan membawa kemaslahatan bagi kedua 
belah pihak. 

J
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“Manajemen PPN akan terus mengupayakan 
yang terbaik dalam perjanjian ini. Kami selalu 
menempatkan hal ini menjadi hal yang utama,” 
ujar Riva. 

 Sementara itu Direktur Utama PT Kilang               
Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman 
mengatakan Pertamina Patra Niaga saat ini           
merupakan customer terbesar Kilang, yang 
menyerap sekitar 96% produk dari kilang dengan 
produk utama seperti Gasoil, Avtur, dan juga         
Gasoline. 

“Ini adalah bentuk komitmen dukungan KPI untuk 
menjamin ketahanan stok bahan bakar dan non 
bahan bakar (termasuk LPG, pelumas, dan 
produk petrokimia) nasional dengan tetap            
mempertimbangkan aspek competitiveness dan 
pengembangan bisnis bersama subholding             
Refinering & Petrochemical dan subholding         
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero),” 

 Signing Ceremony Perjanjian Jual Beli Produk 
Kilang berlangsung di Jakarta (9/1) ditandai 
dengan penyerahan dokumen jual beli yang 
dilakukan oleh Direktur Pemasaran Pusat & Niaga 
PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan 
Direktur Feedstock & Optimization PT KPI, Sani 
Dinar Saifuddin.

BERITA UTAMA

KOMITMEN JAGA LINGKUNGAN,
PERTAMINA PATRA NIAGA GANDENG 
MITRA STRATEGIS UNTUK PENGELOLAAN 
LIMBAH

akarta, 9 Januari 2023  – Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama diwakili oleh              
Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Direktur            
Operasi PT PP (Persero), Edy Herman Harun.

  Riva Siahaan mengatakan, sinergi pengelolaan limbah antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT PP 
(Persero) di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi 
lingkungan dan masyarakat di wilayah sekitar. Sinergi ini juga diharapkan juga dapat memberikan 
kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

 “Dasar utama dari kita mendapatkan project tersebut, tidak hanya untuk keuntungan saja atau            
kepentingan finansial saja, namun lebih besar lagi sinergi ini bisa memberikan kontribusi yang lebih luas 
lagi untuk wilayah tersebut dan juga untuk bangsa dan negara”, ujar Riva.

J
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J
akarta, 9 Januari 2023 - PT Pertamina 
Patra Niaga menandatangani perjanjian 
kredit dengan PT Bank Danamon                   

Indonesia Tbk sebagai bentuk perolehan modal 
kerja yang bermanfaat bagi operasional                 
Pertamina Patra Niaga dalam pendistribusian 
BBM.

  Penandatanganan perjanjian diwakili oleh Direk-
tur Keuangan Pertamina Patra Niaga, Arya Supri-
hadi, Direktur Enterprise Banking and Financial                 
Institution Bank Danamon, Thomas Sudarma & 
Direktur Syariah & Sustainability Finance Bank 
Danamon, Herry Hykmanto.

Direktur Keuangan Pertamina Patra Niaga, Arya 
Suprihadi mengatakan, perjanjian ini diharapkan 
dapat mengoptimalkan peran utama Pertamina 
Patra Niaga dalam memberikan akses energi 
yang mudah bagi masyarakat.

 “Kami berharap perjanjian kredit ini dapat                
mendukung operasional perusahaan dan             
mengoptimalkan peran utama Pertamina Patra 
Niaga dalam memberikan akses energi yang 
mudah bagi masyarakat”, ujar Arya.

BERITA UTAMA

PT PERTAMINA PATRA NIAGA 
TANDA TANGANI PERJANJIAN 
FASILITAS SYARIAH DENGAN PT 
BANK DANAMON INDONESIA TBK
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SOROT

PERTAMINA PATRA NIAGA
SOSIALISASIKAN BBM SUBSIDI 
TEPAT SASARAN KE MAHASISWA

J akarta, 12 Januari 2023 – Dalam upaya mendorong distribusi BBM Subsidi tepat sasaran, 
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga sosialisasikan Program Subsidi Tepat dalam gelar 
wicara bertajuk “Optimalisasi MyPertamina untuk BBM Subsidi Tepat Sasaran” di Kampus Y.A.I 

Diponegoro. 

  Menurut data Kementerian Keuangan, 80% Pertalite dinikmati oleh masyarakat mampu dan 89% 
Solar Subsidi dinikmati oleh dunia usaha dan masyarakat mampu. Dari sini, terlihat betapa pentingnya 
upaya untuk lebih mengatur distribusi BBM Subsidi agar dapat dijangkau oleh masyarakat yang 
memang berhak menerimanya.

 Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting dalam kehadirannya di Kampus Y.A.I                   
Diponegoro mengatakan perlunya digitalisasi untuk memastikan BBM Subsidi tepat sasaran. Sejak 
bulan Juli 2022, atas dukungan dari pemerintah, Pertamina telah melakukan reformasi agar BBM           
Subsidi sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui website subsiditepat.mypertamina.id, 
konsumen BBM Subsidi dapat mendaftarkan diri untuk bertransaksi BBM Subsidi.

  “Pertamina telah menandatangani MoU dengan Korlantas yang diharapkan mampu mengintegrasikan 
data-data kendaraan di seluruh Indonesia agar masuk ke dalam sistem Subsidi Tepat. Ditambah           
regulasi Perpres yang sedang dalam proses revisi, dapat mengontrol penyaluran BBM Subsidi agar 
lebih transparan dan tepat sasaran,” ujar Irto. 



DPR bersama pemerintah turut memiliki peran 
dalam penyaluran BBM Subsidi. Regulasi dibuat 
oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya 
praktik penimbunan BBM bersubsidi yang dijual 
kembali dan juga penyaluran BBM Subsidi yang 
salah sasaran. Dengan ini, pemerintah dapat 
memberdayakan masyarakat yang tadinya tidak 
berdaya menjadi berdaya.

 “Sistem yang dibangun oleh Pertamina harus 
didukung secara penuh. Tujuan dari BBM Subsidi 
ini adalah masyarakat yang kurang mampu dapat 
terlindungi dan membantu masyarakat untuk             
menjaga daya beli yang akan berefek pada              
aktivitas serta pertumbuhan ekonomi,” jelas           
Anggota Komisi 7 DPR RI, Abdul Kadir Karding. 
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Pertamina terus mendengarkan masukan              
masyarakat guna memastikan sistem                    
MyPertamina dapat berjalan dengan maksimal. 
Peningkatan fitur pembayaran non-tunai telah 
terkoneksi dengan Gopay dan OVO, sehingga 
pembayaran menggunakan MyPertamina lebih 
fleksibel. Masyarakat juga dapat mengakses          
website Subsidi Tepat melalui MyPertamina.

 Pertamina menjalankan tugas yang diberikan 
oleh pemerintah sebagai lokomotif energi. 
Dengan terus mendistribusikan BBM sampai ke 
pelosok negeri, menjadi bukti nyata bagaimana 
Pertamina menjamin ketersediaan (availability),                           
keterjangkauan (affordability), aksesibilitas 
(accessibility), dapat diterima (acceptability), dan 
keberlanjutan (sustainability) untuk bangsa              
Indonesia.
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SOROT

PERTAMINA DAN POLDA SUMATERA
UTARA TANDA TANGANI KESEPAKATAN 
PENYEDIAAN BBM DAN PELUMAS
TAHUN 2023

Medan, 10 Januari 2023  – Dalam menjaga keberlangsungan sinergi antara Pertamina Patra 
Niaga Regional Sumatera Utara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), 
telah dilakukan penandatanganan atau MoU (Memorandum of Understanding) terkait 

penyediaan BBM untuk tahun 2023. Penandatanganan komitmen tersebut meliputi pelayanan serta 
kepastian suplai BBM dan pelumas bagi kebutuhan operasional kepolisian di lingkungan Polda Sumut.

 Kegiatan penandatanganan MoU dilaksanakan pada Selasa (10/1) di Medan. Penandatanganan 
dilakukan oleh kedua belah pihak yang diwakili oleh Pande Made Andi Suryawan selaku Region                
Manager Corporate Sales Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama AKBP Zonni Aroma 
S.H, M.H selaku Kabaglog Polrestabes Medan yang mewakili Karolog Polda Sumut. Turut hadir dalam 
kegiatan jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara baik dari polres dan satuan kerja Polda Sumut.

  “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda 
Sumatera Utara atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dari tahun ke tahun,” ujar Pande.

  Ia menambahkan, bahwa Polri merupakan mitra strategis Pertamina dalam mendukung kebijakan dan 
pengamanan distribusi energi nasional, sehingga keterjaminan suplai energi bagi polri pun menjadi 
prioritas bagi Pertamina, “Dalam menjalankan tugasnya, kami dari Pertamina siap dan akan terus 
meningkatkan pelayanan dalam mensuplai energi, khususnya bagi kepolisian dalam menjalankan 
kegiatan operasionalnya sesuai dengan kesepakatan yang kita setujui bersama.” Terang Pande.

 Melalui penandatanganan kerja sama ini, Pertamina berkomitmen bahwa kualitas produk dan                  
kepastian suplai dapat dicapai secara maksimal, sehingga kegiatan-kegiatan operasional kepolisian 
dapat terlaksana dengan baik dan lancar.



Adapun jenis BBM yang digunakan oleh Polri 
melalui kerja sama bersama Pertamina Patra 
Niaga Regional Sumbagut adalah merupakan 
BBM Industri, hal tersebut memperlihatkan bahwa 
untuk kegiatan operasionalnya Polri berkomitmen 
menggunakan BBM Non Subsidi, sehingga akses 
BBM Subsidi dapat tersalurkan kepada                  
masyarakat yang berhak.  

 Sementara itu, Kabaglog Polrestabes Medan, 
AKBP Zonni Aroma S.H, M.H mengungkapkan, 
pihaknya menyambut baik penandatanganan 
perjanjian penyediaan BBM dan Pelumas Tahun -

2023, “Hari ini kita menandatangani surat                  
perjanjian penyediaan BBM dan Pelumas untuk 
tahun 2023. Semoga BBM dan Pelumas yang kita 
gunakan sebagai operasional dalam melayani 
masyarakat dapat digunakan dengan sebaik-      
baiknya sesuai dengan peruntukannya. Kerja 
sama yang telah terjalin baik dari tahun ke tahun 
harus terus kita jaga bersama. Kita tingkatkan 
komunikasi dan koordinasi demi tercapainya hasil 
kerja sama yang baik ini.” ucap AKBP Zonni.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

WUJUDKAN POLA HIDUP SEHAT MELALUI 
C&T WELLNESS PROGRAM

J akarta, 10 Januari 2023 – Melalui C&T Wellness 
Program, HSSE C&T memberikan pembinaan bagi para 
pekerja Pertamina Patra Niaga untuk mencapai pola hidup 

sehat guna meningkatkan produktivitas.

 Dalam agenda C&T Wellness Program, terdapat healthy talk 
bersama narasumber dr. Andhika Respati, SpKO (Sport Medicine 
Specialist) dan Dr. Rita Ramayulis, DCN., M.Kes (Nutritionist). 
Selain itu, juga ada berbagai booth menarik yang bisa dikunjungi, 
yaitu konsultasi gizi, pemeriksaan kolesterol dan gula darah, serta 
agenda donor darah yang bekerja sama dengan fungsi                     
petrochemical.

  VP HSSE Pertamina Patra Niaga, Johan Kurniawan menjelaskan 
bahwa telah dilakukan medical check-up (MCU) bagi para pekerja. 
Dari hasil MCU yang ada, 30 orang pekerja memerlukan                
peningkatan kebugaran selama 8 minggu. 

  “Kami ingin semua pekerja Pertamina Patra Niaga sehat, bugar, 
dan lebih produktif. Kami berharap tidak ada isu-isu kesehatan 
yang berakibat dari gaya hidup karena pola makan yang tidak baik 
dan olahraga yang kurang teratur,” ujar Johan.
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