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BERITA UTAMA

Pertamina Siap Operasikan 12 Storage
BBM Baru di Wilayah Indonesia Timur
Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga sebagai Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) berkomitmen
menyelesaikan pembangunan tanki atau storage bahan bakar minyak (BBM) dan LPG diwilayah Indonesia Timur demi
mewujudkan ketahanan energi dan akses yang lebih baik bagi masyarakat.
Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga,
SH C&T PT Pertamina (Persero), Irto Ginting menjabarkan,
bahwa pada tahun ini, Sub Holding Commercial & Trading
siap mengoperasikan 12 storage BBM baru.
“Kami akan memastikan 12 titik storage BBM
di Indonesia timur ini sudah siap untuk dioperasikan dan
dapat melayani kebutuhan masyarakat. Dengan adanya
storage atau tanki ini, kami harapkan ketahanan energi di
wilayah tersebut akan makin terjaga dan kebutuhan energi
masyarakat dapat kami penuhi dengan baik,” kata Irto.
Saat ini, 12 Storage BBM yang sudah siap
beroperasi antara lain berada di Badas (NTB), Pare-Pare
(Sulsel), Ternate (Malut), Masohi (Maluku), Bula (Maluku),
Dobo (Maluku), Labuha (Maluku), Saumlaki (Maluku),
Wayame (Maluku), Namlea (Maluku), Nabire (Papua),
Merauke (Papua). Kapasitas storagenya beragam, antara
500 Kilo Liter (KL) hingga 20.000 KL, tergantung dari
proyeksi kebutuhan energi di wilayah tersebut.

“Pembangunan storage baru ini adalah
bagian dari peningkatan kualitas layanan yang dapat
Pertamina berikan kepada masyarakat. Pertamina dapat
memanfaatkan kehadiran storage ini untuk menjaga
ketersediaan energi bagi masyarakat, ini adalah bentuk
penguatan rantai distribusi energi kami diseluruh negeri,”
terangnya.
Selain 12 titik storage BBM tersebut, Putut turut
menyampaikan bahwa Pertamina juga terus menyiapkan
pembangunan storage BBM maupun LPG di wilayah
Indonesia timur lainnya. Saat ini, yang direncanakan
adalah pembangunan storage BBM di Maumere dan
Waingapu, NTT, dan storage LPG yang akan dibangun di
Bima (NTB), Tenau Kupang (NTT), Wayame (Maluku), dan
Jayapura (Papua).
“Kami harap titik storage BBM dan LPG yang
masih dalam proses ini bisa segera diselesaikan, demi
memperkuat ketahanan energi nasional, serta memudahkan
akses energi bagi saudara kita,” pungkas Irto.
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SOROT

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat,
Pertamina Pastikan Stok BBM Aman
Jakarta – Seiring dengan keberhasilan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, aktivitas masyarakat
terus meningkat dan kembali normal. Hal ini juga berpengaruh langsung pada peningkatan kegiatan perekonomian yang
tercermin dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan pertumbuhan perekonomian pada semester 1 tahun
2021 sekitar 3.1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, pada Q3 2021, diproyeksikan pertumbuhan
ekonomi di rentang 4%-5% year-on-year.
Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra
Niaga, SH C&T, Irto Ginting menjelaskan bahwa
keberhasilan pemerintah dalam program Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak
pada peningkatan kebutuhan/demand BBM, termasuk BBM
retail dan industri. Dibandingkan periode awal PPKM, saat
ini demand BBM retail meningkat 8% sedangkan industri
pertambangan meningkat 35%, industri perkebunan 26%,
sektor migas 21% dan industri lainnya mencapai 17%.
Peningkatan aktivitas masyarakat tercermin
dalam peningkatan konsumsi BBM sektor retail Pertamina
yang tercatat secara nasional pada kuartal 3 (Q3) tahun
2021 mencapai 34 juta kilo liter (KL), meningkat hingga
6% dibandingkan Q3 tahun 2020. Untuk BBM gasoline
(bensin), ada peningkatan sekitar 4%, dan untuk gasoil
(diesel), bahkan mencapai 10%.
“Bahkan untuk Solar subsidi konsumsi harian sejak
September mengalami peningkatan 15% dibandingkan
rerata harian di periode Januari sampai Agustus 2021.

Kenaikan signifikan terjadi di beberapa wilayah seperti
Sumatera Barat dan Sumatera Utara serta Riau. Pertamina
berkomitmen untuk memenuhinya dan paralel kami akan
berkoordinasi dengan BPH Migas untuk penambahan kuota
Solar subsidi,” jelas Irto.
Pertamina Patra Niaga terus memastikan stok
maupun proses penyaluran (supply chain) aman berjalan
dengan baik, bahkan telah dilakukan penambahan
penyaluran Solar subsidi dibeberapa wilayah yang
mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan seperti
Sumatera Barat sebesar 10%, Riau 15%, dan Sumatera
Utara 3.5%.
Selain penambahan penyaluran, Pertamina
juga memastikan kecukupan dan distribusi Solar subsidi,
mengoptimalkan produksi kilang, serta melakukan
monitoring penyaluran agar tepat sasaran antara lain
dengan sistem digitalisasi dan pemantauan secara real
time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC).

Dalam proses penyalurannya-pun, Pertamina Patra
Niaga juga mematuhi regulasi dan ketetapan pemerintah
yang berlaku.
”Saat ini Pertamina Patra Niaga terus melakukan
penghitungan proyeksi kebutuhan Solar Subsidi dan
memastikan suplai yang kami lakukan dapat memenuhi
peningkatan demand yang terjadi. Adapun untuk stok dan
penyaluran BBM non subsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex,
Pertamax, dan Pertalite, Pertamina pastikan dalam kondisi
aman, masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Irto.
Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Irto
mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga berkomitmen
untuk menyalurkan Solar Subsidi dengan tepat sasaran
sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014.
Menurutnya, jika lembaga penyalur atau SPBU terindikasi
dan terbukti terjadi penyelewengan Pertamina tidak segan
memberikan sanksi tegas..
“Hingga Oktober, terdapat 91 SPBU yang
tersebar diseluruh Indonesia yang telah diberikan sanksi

berupa penghentian suplai atau penutupan sementara,
maupun sanksi seperti penggantian selisih harga jual Solar
Subsidi akibat melakukan penyaluran yang tidak sesuai
dengan regulasi yang berlaku. Penyelewengan yang
dilakukan misalkan adalah traksaksi yang tidak wajar,
pengisian jeriken tanpa surat rekomendasi, dan pengisian
ke kendaraan modifikasi,” terang Irto.
Pertamina Patra Niaga juga menghimbau
masyarakat untuk tidak segan melaporkan ke aparat
jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di
lapangan. Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi
intens dengan aparat untuk kembali menindak tegas
penyimpangan penyaluran Solar yang tidak sesuai dengan
regulasi yang berlaku.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada aparat
penegak hukum dan masyarakat atas dukungannya
sehingga penyaluran BBM subsidi dapat berjalan lancar
dan tepat sasaran” jelas Irto.
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SOROT

Pertamina Apresiasi Polisi Perairan
Ungkap Praktek Penyalahgunaan BBM
Bersubsidi di Jawa Tengah
Tegal, 7 Oktober 2021 – Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT
Pertamina (Persero) mengapresiasi langkah Direktorat Polisi Perairan Badan Pemelihara Keamanan Polda Jawa Tengah,
yang berhasil menangkap oknum yang diduga melakukan penyalahgunaan dan penimbunan BBM Bersubsidi di Pelabuhan
Tegal pada September lalu.
Dalam keterangan persnya pada konferensi
pers bersama Ditpolair Korpolairud Barhakum Polri di
Tegal, Pjs Area Manager Communication,Relations & CSR
Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga Marthia
Mulia Asri mengatakan, penyalahgunaan dan penimbunan
BBM bersubsidi merupakan tindak pidana karena sangat
merugikan masyarakat dan negara.
Ketentuan sasaran pengguna BBM bersubsidi
telah diatur pada Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014
tentang Pennyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak.
Selain itu, BPH Migas juga mengatur pengendalian
BBM bersubsidi melalui SK BPH Migas No. 04/P3JBT/
BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran
Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana
Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi
Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

“Adanya praktik penyalahgunaan semacam ini
menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama bagi
sehingga hak para pengguna BBM bersubsidi seperti angkot
dan nelayan dirampas oleh oknum tidak bertanggung
jawab, serta mengakibatkan subsidi negara tidak tepat
sasaran. Pertamina mengapresiasi langkah cepat kepolisian
, yang berhasil menindak oknum penyalahgunaan BBM
bersubsidi,” jelasnya.
Marthia menjelaskan, Pertamina Patra Niaga
selaku operator yang ditugaskan negara dalam
mendistribusikan BBM bersubsidi, tidak memiliki
kewenangan dalam penindakan hukum sehingga Pertamina
mendukung sepenuhnya upaya kepolisian dalam mengawal
pendistribusian BBM bersubsidi ini.
Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen
Mohammad Yassin Kosasih mengatakan, pengungkapan
kasus bermula dari informasi masyarakat adanya
penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi yang terjadi di
Pelabuhan Perikanan Jongor, Kota Tegal.
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Yassin menjelaskan, berdasarkan informasi
tersebut, Tim Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud
Baharkam Poli bersama Tim Kapal Patroli KP Anis Macan
4002 melakukan penyelidikan. Hasilnya, ditemukan 3 unit
truk tangki biru putih bertuliskan PT Sembilan Muara Abadi
Petrolium Gas di Pelabuhan Perikanan Jongor Kota Tegal
yang sedang melakukan pengisian BBM jenis solar ke kapal
motor (KM) Mekar Jaya 3.
“Hasil pemeriksaan awal bahwa BBM jenis solar
tersebut berasal dari gudang yang berada di wilayah Desa
Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang,”
ungkap Yassin.
Dijelaskan Yassin, hasil pengembangan Tim Subdit
Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri di gudang
bongkar muat di Kabupaten Semarang tersebut diketahui
dioperasionalkan oleh PT Sembilan Muara Abadi Petrolium
Gas cabang Semarang. modus operandi yaitu membeli
BBM jenis solar di SPBU yang berada di wilayah Ungaran,
Bawen, Salatiga, dan Semarang dengan harga Rp 5.150
per liter, menggunakan sarana mobil truk dan mobil boks,
yang dimodifikasi dengan menambahkan tangki.
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Setelah membeli solar dari SPBU, kemudian BBM
tersebut dipindahkan ke tangki duduk yang berada di
gudang PT Sembilan Muara Abadi Petrolium Gas cabang
Semarang guna dilakukan pemuatan ke truk tangki
perusahaan. BBM selanjutnya dijual ke konsumen industri
pada sektor perikanan yaitu kapal-kapal perikanan
yang berada di Pelabuhan Perikanan Jongor Kota Tegal,
Pelabuhan Perikanan Juwana, dan Pelabuhan Perikanan
Rembang Jawa Tengah dengan harga Rp 7.500 per liter.
Dari pengungkapan kasus tersebut, Ditpolair
Korpolairud Baharkam Polri telah berhasil mengungkap
satu sindikat jaringan pelaku penyalahgunaan BBM jenis
solar bersubsidi. Petugas menyita sejumlah aset berupa 8
truk tangki, 14 kendaraan modifikasi, 2 tangki duduk, dan
1 unit mobil merk Fortuner dengan jumlah aset sebesar Rp
3,6 miliar. Adapun potensi kerugian negara yang berhasil
diamankan sebesar Rp 49.780.000.000.
Pertamina mengimbau kepada seluruh masyarakat
untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi penyaluran
distribusi BBM bersubsidi, serta apabila menemukan
indikasi kecurangan dapat melaporkan kepada aparat
kepolisian maupun Pertamina Call Center 135.
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LENSA

Genjot Pasarkan Produk Petrokimia,
Pertamina Lakukan Penjualan Perdana
Metanol
Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) semakin memantapkan
langkahnya dalam memasarkan dan menjual produk Petrokimia di pasar domestik. Petrochemical Industry Business SH
Commercial & Trading melalui Petrochemical Regional Kalimantan pada kesempatan ini melakukan penjualan 3.000
metrik ton (MT) produk Metanol kepada produsen biodiesel di wilayah Kalimantan Selatan.
Vice President Petrochemical Industry Business SH
Commercial & Trading, Oos Kosasih menyampaikan bahwa
ini merupakan langkah dan komitmen awal Pertamina
dalam menyediakan layanan penjualan produk Petrokimia
di pasar domestik. Selanjutnya, bisnis Petrokimia akan
dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga selaku Sub
Holding Commercial & Trading.
“Di tahun ini, SH Commercial & Trading memiliki
strategi besar yakni Strategi Ekspansi, salah satunya
ekspansi ke produk baru yakni produk-produk Petrokimia.
Strategi ini diturunkan menjadi salah satu program yakni
Go Petchem, dimana produk Petrokimia dijadikan ‘engine’
baru perusahaan dalam mencapai growth yang lebih baik
lagi,” jelas Oos Kosasih.
Oos Kosasih melanjutkan, dengan penjualan
Metanol kepada industri produsen biodiesel ini adalah
bentuk sinergi dan simbiosis mutualisme dalam rangka
mendukung program pemerintah dalam pemanfaatan
metanol untuk dijadikan produk biodiesel sebagai bahan
campuran Solar menjadi Biosolar.

“Metanol adalah salah satu bahan campuran utama dalam
produksi Fatty Acid Methyl Ester atau FAME. FAME inilah
yang kemudian dicampur dengan Solar untuk dijadikan
produk Biosolar. Saat ini kebiijakan pemerintah untuk
pemanfaatan biodiesel dalam campuran solar adalah
30% atau biasa kita ketahui sebagai Biosolar 30 (B30),”
lanjutnya.
Saat ini, SH Commercial & Trading memproyeksikan
penjualan produk Metanol nasional di tahun 2021 bisa
mencapai 50.000 MT. Harapannya, komitmen Pertamina
dalam ekspansi di produk Petrokimia ini dapat memenuhi
kebutuhan Metanol khususnya di pasar domestik.
“Di tahun perdana ini, Pertamina akan terus
mengembangkan layanan dalam menyediakan produkproduk petrokimia yang dibutuhkan di Indonesia. Potensi
pasar produk petrokimia ini masih sangat besar, tidak
hanya Metanol dan kami yakin Pertamina siap memenuhi
kebutuhan ini. Kami akan terus menggenjot pemasaran
produk Petrokimia ini untuk mendukung ketahanan energi
nasional,” pungkas Oos Kosasih.
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Hadir di Samarinda, Pertashop Sapa
Konsumen GBBI
Samarinda – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Sub Holding Commercial & Trading Regional Kalimantan
kembali menyapa konsumen setianya dengan menghadirkan pameran Pertashop di Samarinda Convention Hall dalam
rangka memeriahkan pameran Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang berlangsung pada tanggal 12-13
Oktober 2021.
Pengunjung
pameran
dapat
menemukan
berbagai informasi yang diperlukan untuk menjadi mitra
Pertashop serta mengikuti berbagai aktivasi berhadiah
melalui aplikasi MyPertamina. MyPertamina sendiri
merupakan aplikasi yang dipersembahkan Pertamina
bagi masyarakat luas untuk memperoleh informasi
dan promo terkini tentang produk-produk Pertamina.
Selain menyajikan berbagai aktivitas menarik,
Pertamina juga menghadirkan satu unit modular untuk
menjawab rasa penasaran masyarakat akan Pertashop.
Susanto August Satria, selaku Area Manager
Comm., Rel., & CSR Pertamina Kalimantan menyampaikan
melalui pameran ini, diharapkan dapat membawa
Pertashop lebih dekat dengan masyarakat.

“Melalui booth yang dikemas secara edukatif,
masyarakat mampu menjadi lebih dekat dengan Pertamina
karena dapat berinteraksi secara langsung dengan para
Perwira Pertamina untuk memperoleh informasi yang
mendalam tentang Pertashop”, ujar Satria.
Saat ini masih terbuka lebar kesempatan bagi
masyarakat yang ingin bermitra dengan Pertamina.
“Pertashop memberikan peluang bagi masyarakat
untuk menjadi mitra Pertamina dengan cara yang
mudah dan modal yang terjangkau”, katanya.
Satria juga mengajak masyakarat untuk ambil
bagian dalam meramaikan pameran GBBI. “Kami mengajak
masyarakat luas untuk hadir memberikan perhatian dan
dukungan bagi para pengusaha lokal Indonesia, yang
tentunya sangat berarti terutama pada masa pandemi ini”,
tutup Satria.

REGIONAL

Pemerataan Energi hingga ke pelosok,
Pertashop penuhi kebutuhan energi di
Batas Kota Temanggung
Temanggung (18/10) – Kehadiran Pertashop di Desa Muncar, Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung menjadi
berkah tersendiri bagi warga di sekitar desa tersebut,. Kebutuhan BBM berkualitas yaitu Pertamax semakin mudah di
jangkau, dimana sebelumnya bila hendak mengisi BBM, warga di Desa Muncar harus menempuh jarak hingga 20 kilometer
untuk menuju SPBU terdekat.
Desa Muncar sendiri merupakan desa yang
terletak di Kabupaten Temanggung dengan jarak dari
pusat Kota Temanggung yaitu 24 Kilometer dan hanya
berjarak 2 Kilometer dari perbatasan kota Kendal dan
Kabupaten Temanggung. Adalah Mustati Fatmawati
pemilik pertashop 4P.56209 di desa tersebut memaparkan
bahwa keinginan mendirikan pertashop karena ingin
untuk mempermudah akses membeli BBM disana.
“Pertashop ini berdiri sejak bulan juli tahun
2021, total sudah 3 bulan lebih beroperasi, awalnya
saya ragu apakah Pertamina bisa mengakomodir
pengajuan saya mengingat medan lokasi menuju
lokasi pertashop saya cukup terjal dan cukup pelosok,
alhamdulillah tidak berapa lama dari pengajuan saya,
saya bisa membuat pertashop disini”, ujar Mustati
Pertashop merupakan lembaga penyalur
dengan skala kecil yang resmi dioperasikan oleh
Pertamina. Saat ini bisnis pertashop tidak hanya hadir
di wilayah pedesaan tetapi juga di wilayah perkotaan.
Area Manager Communication, Relations, &
Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra
Niaga Jawa Bagian Tengah Subholding Commercial &
Trading PT Pertamina (Persero), menjelaskan “Tujuan utama
Pertashop adalah untuk menghadirkan energi berkualitas
yang lebih dekat dengan masyarakat, agar akses akan
kebutuhan energi semakin mudah didapat,” ungkap Brasto.
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Sementara itu, ditemui di lokasi pertashop,
Dirman, penggendara motor,mengaku bahwa dengan
kehadiran pertashop di desanya sangat memudahkan
dirinya untuk mengantar anak ke sekolah, “Setelah ada
kebijakan sekolah tatap muka, kebutuhan BBM saya
meningkat, dan saya tidak perlu turun ke kota untuk
mengisi BBM lagi, bisa d isi di desa saya sendiri”, ujarnya.
Diakui oleh Mustati, semenjak pulihnya aktivitas
sekolah dan industri, penjualan pertamax di pertashop
miliknya kembali mengalami kenaikan “ konsumen saya
kebanyakan adalah warga yang mengantar sekolah
anaknya, petani untuk ke ladang, dan wisatawan yang
berkunjung ke Curug Lawe, karena aktivitas sudah
perlahan normal, penjualan pertamax di pertashop
saya naik hingga 4 kali lipat dari rata-rata harian
97 liter/hari menjadi 467 liter/hari“ ujar Mustati.
Brasto
menambahkan
Pertamina
terus
menggali potensi kecamatan atau kelurahan dan desa
lainnya, baik di Kabupaten Temanggung maupun lebih
luas di daerah lainnya untuk mendirikan Pertashop.
Salah satunya adalah menjalankan skema kemitraan
dengan pengusaha lokal untuk berinvestasi Pertashop.
“Kami telah membuka peluang investasi bagi para
pengusaha untuk mengelola SPBU mini atau Pertashop,
yang tentu nilai investasinya lebih rendah dari SPBU reguler
dan bisnisnya sangat menjanjikan,” kata Brasto.

