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Dukung GIIAS, Pertamina Hadirkan 
Produk Unggulan dan Layanan 
MyPertamina  

BERITA UTAMA

 “Teknologi mesin mobil baru erat kaitannya 
dengan penggunaan bahan bakar berkualitas tinggi. 
Produk terbaik yang kami tawarkan adalah Pertamax 
Turbo, dengan RON 98 dan Ignition Boost Formula (IBF) 
ini sangat mendukung kesempurnaan performa kendaraan 
sekaligus rendah emisi gas buang karena kualitasnya 
setara standar EURO IV. Lalu untuk pelumas terbaik kami 
menawarkan Fastron untuk roda empat dan Enduro untuk 
roda dua,” jelas Harsono Budi.
 Harsono Budi melanjutkan, selain dari sisi produk, 
Pertamina juga kembali menginformasikan layanan yang 
sesuai dengan tren digital dan modern saat ini, yakni 
MyPertamina. Saat ini sudah ada 15 juta pelanggan setia 
yang menggunakan MyPertamina dan merasakan langsung 
berbagai keuntungannya.
 “MyPertamina adalah bentuk user experience 
dari program-program loyalty, sarana pelanggan setia 
Pertamina untuk mengumpulkan poin dan mendapatkan 
berbagai penawaran khusus serta hadiah. Selain itu, 
MyPertamina berfungsi sebagai alat e-payment atau 
pembayaran non tunai yang lebih mudah, aman, dan 
nyaman untuk seluruh produk berkualitas Pertamina,” lanjut 
Harsono Budi. 

 Untuk program loyalti yang dapat dinikmati 
pengguna MyPertamina sangatlah banyak, salah satunya 
yang saat ini berjalan adalah Berbagi Berkah MyPertamina 
(BBM). Lewat BBM, Pertamina mengedukasi masyarakat 
melalui promosi betapa pentingnya menggunakan produk 
bahan bakar berkualitas, dan sebagai apresiasinya 
Pertamina menyiapkan berbagai hadiah undian menarik 
dalam program BBM, salah satunya undian utama berupa 
mobil Porsche Boxster.
 Selain membawa produk unggulan dan layanan 
aplikasi MyPertamina, Pertamina pada tahun ini juga 
kembali memperkuat pengetahuan mengenai Green 
Energy Station (GES), konsep baru SPBU yang mengusung 4 
konsep, yakni konsep Green (penggunaan PLTS), High Tier 
Product (Pertamax Series dan Dex Series), Digital (cashless 
payment), dan Future (charging station/swapping station).  
 Selain itu, pada GIIAS kali ini Pertamina juga 
mengenalkan Pertamina Mandalika International Street 
Circuit (PMISC) yang berlokasi di Lombok. Sirkuit sepanjang 
4.3 Km dengan 17 tikungan ini adalah salah satu sirkuit 
dengan spesifikasi yang memenuhi kebutuhan untuk ajang 
balap kelas dunia sekaligus sirkuit dengan pemandangan 
terindah di dunia.

Jakarta – Sebagai BUMN yang sangat dekat dan berkaitan langsung dengan industri otomotif Indonesia, Pertamina 
kembali berpartisipasi dan mendukung penuh langkah kebangkitan industri otomotif Indonesia dengan hadir dalam 
penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Direktur Perencanaan & Pengembangan 
Bisnis Pertamina Patra Niaga SH C&T, Harsono Budi Santoso mengatakan pada GIIAS kali ini Pertamina membawa produk 
unggulan Pertamina seperti Pertamax Series, Dex Series, Fastron dan Enduro Series yang sejalan dengan perkembangan 
teknologi otomotif yang juga diperkenalkan dalam GIIAS 2021. 
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 “PMISC saat ini telah siap untuk menggelar ajang 
balap motor kelas dunia. Untuk mendukung pariwisata 
dan ajang perdana ajang balap motor kelas dunia 
ini, Pertamina juga ingin memberikan apresiasi bagi 
pelanggan setia dengan memberikan aktivasi berhadiah 
tiket gratis nonton langsung ke Sirkuit Pertamina Mandalika, 
baik melalui aktivasi di GIIAS maupun lewat tukar poin di 
MyPertamina,” terang Harsono Budi.
 Untuk mendukung dan mengembalikan gairah 
ekonomi serta pariwisata, Anak Perusahaan Pertamina 
Patra Niaga yakni Pertamina Lubricants turut mengenalkan 
varian pelumas edisi terbatas yakni Enduro Limited Series 
Pertamina Mandalika, pelumas terbaik dikelasnya untuk 
motor 4 tak. Edisi khusus ini dapat  didapat di seluruh outlet 
Pertamina Lubricants yakni Enduro Express yang juga ada 
di SPBU Pertamina serta di bengkel umum lainnya.
 Sepanjang pelaksanaan GIIAS 2021 tanggal 11 
- 21 November 2021, Booth Pertamina akan melaksanakan 
berbagai macam kegiatan seperti talkshow, aktivasi media 
sosial, dan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh 
visitor  seperti  official  merchandise PMISC,   kesempatan 

tiket gratis di Sirkuit Pertamina Mandalika, kerjasama 
dengan BMW berupa Free Voucher Produk Pertamina 
untuk pembelian mobil baru dengan total voucher Rp 
100.000.000 , serta Quiz & Games dengan berbagai 
macam hadiah menarik.
 “Kehadiran Pertamina dan dukungannya di dalam 
GIIAS diharapkan memberikan kontribusi maksimal di 
dalam langkah kebangkitan industri otomotif Indonesia. 
Kami juga mengharapkan dapat meningkatkan awareness 
pengunjung tentang GES dan Sirkuit Pertamina Mandalika. 
Tentunya bagi masyarakat dan seluruh pengunjunga GIIAS, 
kami menyediakan berbagai aktivasi dan program loyalti 
dengan MyPertamina,” pungkasnya. 
 Untuk informasi lengkap mengenai dukungan, 
partisipasi, dan berbagai aktivasi menarik Pertamina dalam 
GIIAS 2021 serta seluruh program loyalti, masyarakat 
dapat mengunjungi sosial media resmi @MyPertamina dan 
website www.mypertamina.id  
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SOROT

Pertamina Patra Niaga Pastikan Suplai 
Energi bagi Masyarakat 

 Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, SH 
C&T, Alfian Nasution mengatakan per hari ini, Minggu 
(14/11) kondisi stok nasional masih dalam keadaan aman. 
Ketahanan stok produk Premium 27 hari, Pertalite diatas 
10 hari, Pertamax 15 hari, Turbo 50 hari, Solar 20 hari, 
Avtur 35 hari, dan LPG diatas 12 hari.
 “Jadi kondisi stok nasional masih sangat baik, 
kami juga terus memonitor kondisi stok secara real time 
melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC). 
Pendistribusian saat ini juga berlangsung dengan normal 
untuk wilayah Jawa Tengah dan sebagai Jawa Barat, 
cakupan wilayah yang disuplai dari Kilang RU IV Cilacap,” 
jelas Alfian.
 Alfian melanjutkan bahwa berdasarkan informasi 
yang diterima kilang atau fasilitas produksi RU IV Cilacap 
tetap beroperasi meskipun tidak dalam kapasitas 
maksimal, sehingga tetap dapat menyuplai BBM, LPG, dan 
Avtur. Melalui pipa, RU IV Cilacap menyuplai kebeberapa 

Terminal BBM dan LPG, seperti Lomanis, Maos, Rewulu, dan 
Boyolali untuk di Jawa Tengah, serta ke Tasikmalaya, dan 
Bandung Grup di Jawa Barat. Melalui kapal, RU IV Cilacap 
menyuplai beberapa wilayah di Regional Jawa Bagian 
Barat (JBB), Jawa Bagian Tengah (JBT) hingga ke Jawa 
Timur, termasuk produk Avtur. 
 “Pertamina Patra Niaga juga akan menyiapkan 
beberapa mekanisme suplai Reguler, Alternatif, dan 
Emergency (RAE) sebagai kontigensi plan, antisipasi 
sehingga suplai ke masyarakat dapat berjalan dengan 
maksimal. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak 
perlu panik, Pertamina Patra Niaga akan tetap fokus 
melakukan penyaluran dan memastikan ketersediaan BBM, 
LPG, dan Avtur untuk melayani kebutuhan masyarakat,” 
terang Alfian.
 Jika masyarakat membutuhkan Informasi terkait 
produk dan layanan BBM, LPG, dan produk lainnya, 
silahkan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.*

Jakarta – Sehubungan dengan terjadinya insiden terbakarnya salah satu tanki, yakni tanki 36T-102 yang berisi produk 
Pertalite di Refinery Unit IV Cilacap Sabtu malam (13/11), Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT 
Pertamina (Persero) saat ini terus memonitor keadaan stok serta proses distribusi BBM dan LPG agar kebutuhan masyarakat 
dapat terpenuhi dengan baik.
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LENSA

Kolaborasi Layanan Bunkering 
Bahan Bakar Kapal Rendah Sulfur, 
Dukung Pengurangan Emisi Karbon di 
Lingkungan Maritim 

 Sejak tahun 2020, tertuang dalam pemberlakuan 
aturan International Maritime Organization (IMO) bahwa 
setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing 
yang beroperasi di perairan Indonesia, diwajibkan untuk 
menggunakan bahan bakar Marine Fuel Oil (MFO) 
Rendah Sulfur dengan kandungan maksimal 0,5% mass by 
mass (m/m). Hal tersebut merupakan upaya pemerintah 
mendorong dekarbonisasi atau pengurangan emisi gas 
buang di sektor maritim.
 Implementasi penggunaan bahan bakar 
kapal MFO Rendah Sulfur ini turut diperkuat dengan 
dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut 
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan 
Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau 
Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan 
serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari 
Kapal.
 Atas pemberlakuan kebijakan tersebut, Pjs. 
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub 
Holding Commercial & Trading, Irto Ginting mengatakan, 
sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mengurangi 
emisi gas buang di lingkungan maritim serta turut menjawab 
tingginya kebutuhan bahan bakar MFO Rendah Sulfur bagi 
kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia, pihaknya 
berkolaborasi dengan Krakatau International Port sejak 
Agustus 2021 melalui pelayanan Bunkering MFO Rendah 
Sulfur di Indonesia, terutama di pelabuhan Krakatau 
International Port serta di wilayah perairan strategis 
Indonesia.

 Adapun layanan bunkering MFO Rendah Sulfur 
tersedia di fasilitas terminal bahan bakar dan depot 
Pertamina Patra Niaga,  diantaranya di Panjang, Tanjung 
Priok, Surabaya, STS Balikpapan, Makassar, dan Wayame.
 “Pelayanan bunkering MFO Rendah Sulfur 
ini merupakan upaya Pertamina Patra Niaga dalam 
mendukung program pemerintah yakni dekarbonisasi di 
lingkungan maritim. Pengurangan sulfur dari emisi bahan 
bakar kapal berdampak signifikan terhadap kesehatan 
dan kelestarian lingkungan, terutama bagi penduduk yang 
tinggal dekat pelabuhan dan pantai,” jelasnya.
 Irto menambahkan, selain akan berdampak 
positif pada lingkungan hidup maritim, kolaborasi ini 
dapat memaksimalkan potensi ekonomi melalui pelayanan 
jasa Bunkering MFO di berbagai pelabuhan strategis 
di Indonesia, meningkatkan pendapatan negara, 
meningkatkan profil kepelabuhanan Indonesia, mendukung 
implementasi green port, sekaligus memperkuat postur 
energi Indonesia khususnya penyediaan bahan bakar 
kapal MFO Rendah Sulfur.
 “Pertamina sejak tahun 2020 telah memproduksi 
MFO Rendah Sulfur yang sesuai dengan regulasi IMO. 
Melalui kerjasama dengan Krakatau International Port ini, 
selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan 
negara, diharapkan dapat memperkuat daya saing 
pelabuhan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasokan 
energi,” ungkap Irto.

Jakarta – Sebagai negara maritim, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia memiliki mobilitas yang tinggi. Berdasarkan 
catatan Kementerian Perhubungan RI, diketahui sekitar 90.000 kapal melewati Selat Malaka setiap tahunnya. Sedangkan 
sekitar 53.068 kapal melewati Selat Sunda, dan sekitar 36.773 kapal melewati Selat Lombok setiap tahunnya.
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REGIONAL

Enduro Go Collaborative Bersama 
Pemerintah Daerah Ajarkan Dunia 
Wirausaha  

 Pelatihan diikuti kepada 40 mekanik motor 
yang lahir melalui program CSR Enduro Entrepreneurship 
Program (EEP) untuk wilayah Jakarta Utara, para alumni 
PPKD Jakarta Utara dan juga masyarakat ring 1 sekitar 
pabrik pelumas Pertamima Production Unit Jakarta (PUJ).
  Pelatihan diisi oleh berbagai narasumber dari 
pemerintah dan profesional antara lain Kepala Pusat 
Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara Siti Nurbaiti, 
Instruktur Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP 
Bekasi) Mohamad Irja Mahardika dan SME Category 
Channel Sales SPV Blibli.com Agus Mulyo Pribadi. 
 Manager PR & Support PTPL Intania Prionggo 
mengungkapkan apresiasinya kepada PPKD Jakarta 
Utara dan BBPP Bekasi atas sinerginya dalam memberikan 
wawasan entrepeneurship kepada mekanik binaan PTPL 
dan warga sekitar pabrik. 
 “UMKM merupakan tulang punggung bangkitnya 
perekonomian Indonesia. Kami bangga dapat berkolaborasi 
bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan skill 
wirausaha. Persaingan bisnis kedepannya akan semakin 
kuat. Pelatihan Enduro Entrepreneurship ini diharapkan 
mampu memberikan bekal ilmu dan best practice berbisnis 
agak peserta mampu membangun nilai kompetitifnya dan 
berdaya saing,” tutur Intania.
 Selain itu, pelatihan ini juga merupakan tahapan 
exit program bagi para mekanik motor telah menjalankan 
program   CSR   Enduro   Entrepreneurship  Program  (EEP). 

Diharapkan mekanik dapat menguasai aspek pemasaran, 
pembukuan, dan manajemen usaha serta mampu 
menjalankan bengkelnya secara mandiri. 
 Khusus untuk peserta pelatihan lainnya, para 
narasumber juga memberikan ilmu peningkatan softskill 
kewirausahaan yang bersifat umum dan dapat diterapkan 
oleh pengusaha berdasarkan produk dan bidang usahanya 
masing-masing. 
 Program Enduro Enterpreneurship yang 
dilaksanakan selama tiga hari ini dijalankan dengan 
protokol Covid-19 yang ketat dan seluruh peserta 
diwajibkan sudah vaksinasi minimal 1x dan menggunakan 
masker selama kegiatan berlangsung. 
 “Semoga ilmu yang didapatkan dari pelatihan ini 
dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Kami juga berharap 
sinergi dengan PTPL dapat terus berlanjut untuk bersama 
berkontribusi untuk membangu  SDM unggul di Indonesia,” 
ucapnya. 
 Program ini sejalan dengan komitmen Pertamina 
“Go Collaborative” yakni membangun kolaborasi baik di 
lingkungan internal dan eksternal, serta turut berkontribusi 
dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 
Nomor 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 
dan Nomor 17 yakni Kemitraan Untuk Mencapai tujuan. 

Jakarta, 11 November 2021 – PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding 
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), berkolaborasi dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara 
dan Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP Bekasi) menggelar Program Pelatihan Kewirausahaan bertajuk Enduro 
Enterpreneurship di gedung PPKD Jakarta Utara sejak 8 hingga 10 November 2021. 
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REGIONAL

Wanita Tangguh Pejuang Nozzle 
di SPBU 

 Rhani Horota, operator SPBU Coco Sorong Pusat ini 
merupakan sosok wanita Papua tangguh, ‘pahlawan’ bagi 
pelanggan SPBU yang dilayaninya dikala antrean panjang 
terjadi, Rhani menuturkan disaat antrean panjang terjadi, 
tim operator bekerja dengan penuh tekanan agar dapat 
melayani banyak pelanggan yang mengantre berjam-jam 
dan khawatir tidak mendapat bagian BBM.
 “ Saat kejadian kemarin ada antrean panjang itu, 
kita bekerja dengan penuh tantangan, juga tekanan, kami 
harus melayani semua pelanggan yang semua bisa dibilang 
tidak sabaran karena informasi yang salah diterima, ada 
yang marah dan kesal, ya kami sangat memahami mereka 
antre dengan waktu yang lama, tapi seharusnya mereka 
juga menghargai kami yang bekerja dengan berdiri 
berjam-jam agar dapat melayani mereka (pelanggan,red) 
“ ujar Rhani Horota, Rabu (10/11).
 Lebih lanjut kata Rhani, disaat antrean kendaraan 
bermotor terjadi, waktu kerja masuk untuk buka pelayanan 
dimajukan dan saat penutupan diundurkan, untuk waktu 
istirahat disesuaikan dengan tingkat keramaian dan 
bergantian dengan petugas lainnya.
 “ Untuk jam kerja kita biasanya buka jam 05.30  
WIT dibuka jam 04.30 WIT dan tutup jam 20.30 WIT, ini 
dilakukan agar mengurai antrean panjang kendaraan, 
untuk jam istirahat biasanya kami lakukan saat ada 
pengisian tangki, andaikan tidak bisa maka kami istirahat

untuk makan bergantian dengan teman-teman yang lain” 
ucap Rhani Horota.
 Edi Mangun, Area Manager Communication 
Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding 
Commercial and Trading Regional Papua Maluku 
menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh 
operator SPBU dimanapun berada, petugas operator SPBU 
merupakan garda terdepan bagi Pertamina, dan ditengah 
situasi antrean panjang dan tekanan kerja yang meningkat, 
petugas operator SPBU bekerja dengan sabar dan tegar.
 “Kami berterima kasih dan salute bagi Rhani 
dan para operator SPBU yg telah melayani  tanpa 
dengan sabar dan tegar, mereka adalah pahlawan bagi 
warga yang benar- benar membutuhkan BBM pada saat 
antrean panjang terjadi” kata Edi Mangun menyampaikan 
penghargaan.
 Antrean panjang kendaraan bermotor terjadi 
disejumlah SPBU di Kota dan Kabupaten Sorong, antrean 
ini terjadi disebabkan oleh adanya informasi bohong yang 
beredar luas yang menyebutkan adanya kelangkaan BBM, 
namun hal ini dibantah tegas pihak Fuel Terminal Pertamina 
Sorong dengan menunjukkan data pasokan BBM yang 
jauh sangat aman, dan hal inipun dibuktikan oleh Anggota 
Komisi II DPRD Kota Sorong yang langsung menggelar 
Inspeksi guna memastikan ketersediaan BBM untuk melayani 
pelanggan.

Bagi sebagian besar pengguna kendaraan pasti mengenali sosok mereka, yang berdiri dengan tangguh, memberi senyum, 
salam sapa, dan tak lupa memberi informasi ‘Diawali dari angka 0 ya’ sebelum ujung Nozzle penghubung selang BBM 
dimasukkan kedalam tangki kendaraan pelanggan, merekalah petugas SPBU yang beberapa saat lalu bekerja dengan 
tekanan melayani antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sorong dan sekitarnya karena 
mendengar berita bohong adanya kelangkaan BBM di Sorong.
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REGIONAL

Pasca Jembatan Retak di Palopo, 320 
Kilo Liter BBM Disuplai dari Sulteng 
dan Sultra untuk Lutim dan Lutra  

 Sebagaimana diketahui pasca kejadian tersebut, 
transportasi ditempuh melalui beberapa jalur alternatif 
yang tidak sepenuhnya beraspal sehingga setelah hujan 
mengguyur selama beberapa hari banyak mobil terjebak 
di jalur alternatif tersebut termasuk Mobil Tangki dari 
Terminal BBM Palopo yang menjadi Terminal BBM utama 
yang biasanya mensuplai BBM ke Luwu Utara dan Luwu 
Timur. 
 Antisipasi oleh Pertamina sudah dilakukan sejak 
tanggal 3 November melalui alternatif pengiriman dari 
Terminal BBM Poso, Terminal BBM Kolonedale, Terminal 
BBM Kolaka dan dari Teminal BBM Palopo sendiri dengan 
suplai BBM mencapai 160 - 320 kilo liter per hari untuk 
normalisasi pasokan BBM di 8 SPBU di Kabupaten Luwu 
Utara dan 8 SPBU di Kabupaten Luwu Timur. 
 Area Manager Communication, Relations & 
CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Laode 
Syarifuddin Mursali mengatakan Pertamina sudah 
menempuh pola suplai alternatif untuk memastikan BBM 
tersedia di Luwu Utara dan Luwu Timur dengan jenis 
Pertalite  dan Biosolar. 

 “Masyarakat dihimbau tak perlu panik dan tidak 
melakukan pembelian berlebih, saat ini kami bersama 
Pemda dan Kepolisian sedang berusaha mengurai jalur 
agar suplai BBM dapat normal kembali serta melakukan 
alternatif suplai,” ujarnya. 
 Lebih lanjut Laode mengatakan sebagai upaya 
untuk membantu mempercepat normalisasi pasokan, 
pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur 
untuk meminta percepatan perbaikan Jembatan Telluwanua 
dan juga kepada Kapolda Sulsel untuk dukungan 
pengamanan di SPBU serta pengawalan pengiriman mobil 
tangki baik BBM ataupun LPG. “Kami telah berkoordinasi 
dengan semua pihak terkait agar BBM dan LPG bisa 
sampai kepada masyarakat dengan cepat dan selamat,” 
imbuhnya. 
 Laode pun mengimbau kepada masyarakat 
apabila mendapati pembelian berlebih agar dapat 
melaporkan ke kepolisian terdekat dan juga dapat 
menghubungi call center Pertamina 135 agar hal tersebut 
dapat cepat ditindak dan mencegah oknum-oknum yang 
mengambil keuntungan dari situasi ini. 

Palopo, 10 November 2021 - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran BBM terus dilakukan dari 
semua jalur yang memungkinkan ditembus pasca putusnya jalur transportasi Trans Sulawesi akibat retaknya jembatan di 
Telluwanua Palopo yang menjadi penghubung utama antara Kota Palopo ke Luwu Utara dan Luwu Timur pada 30 Oktober 
2021 malam. 
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REGIONAL

Arungi Banjir, Pertamina Pastikan 
Pasokan Energi Aman 

 Area Manager Comm, Rel, & CSR Regional 
Kalimantan, Susanto August Satria menyampaikan bahwa 
Pertamina menempuh berbagai jalur untuk mendistribusikan 
produk hingga ke berbagai wilayah yang terdampak 
banjir. “Kami menggunakan transportasi air seperti sampan 
dan kapal cepat untuk menghantarkan elpiji subsidi 3 Kg, 
mengingat tidak memungkinkan untuk menempuh jalur 
darat”, ujar Satria.
 Untuk pasokan bahan bakar, ada beberapa 
wilayah yang masih tergenang  sehingga tidak 
memungkinkan untuk dilalui oleh mobil tangki. Namun, 
Satria mengungkapkan bahwa Pertamina bergerak cepat 
dengan melakukan alih suplai ke SPBU terdekat yang masih 
dapat dilalui mobil tangki. “Sebisa mungkin kami akan 
memberikan  upaya terbaik untuk menghantarkan    BBM

ditengah banjir yang melanda, kami juga terus memantau 
situasi banjir supaya dapat dengan segera mengirimkan 
pasokan BBM ke wilayah yang surut  ”, tambahnya. 
 Meskipun dihadapkan dengan intensitas banjir 
yang tinggi, Pertamina memastikan bahwa pasokan bahan 
bakar dalam kondisi yang aman. “Kami pastikan bahwa 
stok bahan bakar dalam kondisi yang aman, sangat 
mencukupi, tanpa ada pengurangan sama sekali, sehingga 
masyarakat tidak perlu khawatir”, tutup Satria.
 Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi 
terkait produk dan layanan Pertamina, dapat langsung 
menghubungi Pertamina Call Center (PCC) di 135.

Sintang, 12 November 2021 – Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan banjir yang melanda Tujuh Kabupatan di 
Provinsi Kalimantan Barat sejak tiga pekan terakhir. Tujuh kabupaten yang dilanda banjir tersebut, yaitu Kabupaten 
Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Ketapang dan Bengkayang. PT Pertamina Patra Niaga Regional 
Kalimantan memastikan pasokan energi baik Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun elpiji di wilayah yang terdampak banjir 
dalam kondisi yang aman dan tersedia.


