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Totalitas. Itulah kata yang tepat menggambarkan kiprah tim 
Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) Pertamina pada tahun 
ini. Dengan memberikan pelayanan paripurna untuk masyarakat 
Indonesia pada umumnya, dan pemudik pada khususnya,  tim 
Satgas  mampu menciptakan situasi kondusif selama dua 
momen besar yang setiap tahun dijalani umat Islam di Indonesia.

Tim Satgas RAFI 2018 berlaku mulai H-15 hingga H+15. 
Selama masa Satgas, Pertamina menyiagakan 3.692 SPBU 
di jalur mudik, dan 31.012 pangkalan LPG siaga.  Selain itu, 
Pertamina juga menyiapkan sarana tambahan di beberapa titik 
jalur mudik, berupa 13 Serambi Petamax, 20 mobil dispenser, 
200 motoris kemasan, 63 KiosK Pertamax, dan 105 kantong 
BBM. 

Bahkan menghadapi puncak arus balik, Pertamina 
memperkuat stok dan suplai BBM dengan menambah  menjadi 
117 kantong BBM sebagai cadangan untuk suplai BBM ke 
SPBU, 72 Kiosk Pertamax, 283 motoris kemasan 283 unit, serta 
31 mobile dispenser. Semua layanan tersebut disiagakan baik di 
jalur tol operasional, tol fungsional serta jalur utama non tol. 

Selama arus mudik dan balik tahun ini, konsumsi bahan 
bakar mencapai puncaknya pada 19-20 Juni 2018. Pertamax 
tetap menjadi bahan bakar primadona bagi pemudik yang 
meningkat hingga 18-19% dari rata-rata normal harian. 
Sedangkan pada hari pertama masuk kerja usai cuti bersama 
selesai, (21/6/2018), konsumsi Pertamax juga tetap naik hingga 
16%. Tren kenaikan juga diikuti Pertamax Turbo sebesar 6% dari 
rata-rata harian.  Pertamax banyak diminati untuk perjalanan 
mudik, pergi ke tempat wisata maupun untuk mobilitas kerja.

Tren kenaikan permintaan terhadap Pertamax juga terjadi 
di  Kiosk Pertamax, layanan khusus penjualan BBM kemasan 
selama arus mudik dan arus balik. Dari berbagai jenis BBM yang 
disiapkan, Pertamax mencatat penjualan tertinggi. Hingga 20 
Juni, penjualan Pertamax mencapai 1,8 juta liter disusul Dex 144 
ribu liter.•RIA

Saya menyampaikan 
apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada seluruh 
anggota satgas. Baik 
yang ditugaskan di 

frontroom, backroom 
maupun di support. Tentu 
ini juga baik satgasnya 
yang internal Pertamina 
maupun mitra kita. ini 

perjuangan besar, tugas 
kita adalah menyiapkan 

ketersediaan energi untuk 
kelancaran saudara-

saudara kita yang 
melakukan silaturahmi.

MaS'ud KhaMid
Direktur Pemasaran 

Retail Pertamina

CIPALI - Direktur Pemasaran 
Retail Pertamina Mas'ud Khamid 
memberikan apresiasi kepada 
petugas Satgas RAFI 2018 
ketika melakukan pantauan di 
rest area tol Cipali KM 130 B. 
Ia menilai, kinerja seluruh tim 
Satgas tetap optimal dalam 
menjaga ketersediaan stok 
BBM dan LPG serta melayani 
pemudik yang membutuhkan 
BBM selama dalam perjalanan. 

"Saya salut dengan 
semangat seluruh tim Satgas 
karena mampu memikul 
tanggung jawab besar dalam 
memastikan ketersediaan energi 
bagi masyarakat walaupun 
tidak bisa berkumpul bersama 
keluarga di Hari Raya Idul 
Fitri. Sejauh ini berdasarkan 
evaluasi Tim Satgas Lebaran 
1439 hijriah, distribusi BBM dan 
LPG berjalan baik dan lancar," 
ujarnya.

Dalam kunjungannya kali 
ini, Mas'ud Khamid mengecek 
ketersediaan pasokan BBM 
di mobile dispenser dan 
mencoba fasilitas kesehatan 
yang disiapkan oleh tim 
Pertamedika. Ia juga berbincang 
dengan petugas Satgas RAFI 
di lapangan, kepolisian, dan tim 
medis. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Mas'ud berpesan agar 
Satgas RAFI tetap menjaga 
konsistensi layanan hingga 
berakhir masa tugas pada akhir 
Juni 2018. "Terima kasih atas 
dedikasi semua 
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Pertamina Melayani untuk 
Mudik aman dan nyaman 

direktur Pemasaran Retail 
Pertamina apresiasi Semangat 
Kerja Satgas RaFi 2018

3.692

SATGAS RAFI 2018
Berlaku mulai H-15 hingga H+15

Selama masa Satgas, Pertamina menyiagakan 

SPBU

31.012
Pangkalan LPG

13serambi 
pertamax 

63KiosK 
pertamax 

105kantong 
BBM

20mobile 
dispenser

72*

117*

31*

283*

Pertamina juga menyiapkan sarana tambahan 
di beberapa titik jalur mudik di jalur tol operasional, 
tol fungsional serta jalur utama non tol, diantaranya :

*Saat puncak arus balik Pertamina memperkuat stok dan suplai BBM dengan 
melakukan penambahan armada.

200motoris 
kemasan

pihak yang terlibat. Walaupun 
ini sudah memasuki akhir arus 
balik, namun kita tidak boleh 
lengah karena banyak hal 
bisa terjadi. Kita harus tetap 
berusaha maksimum sehingga 
memberikan kesan akhir yang 
baik," imbuhnya.•RINA



Tim Satgas Rafi 2018 bersiap untuk melayani para pemudik 
saat arus mudik dan balik.

Operator SPBU sedang mengisi kendaraan pemudik 
di rest area KM 102.

Pertamina mengadakan Bareng Bareng Mudik 2018. Tahun ini 
moda transportasi yang digunakan adalah Bis, Kereta juga Kapal 
Laut.

Pertamina melakukan sosialisasi kepada para pemudik salah 
satunya di Serambi Pertamax KM 102 Cipali. Disini para pemudik 
foto bersama dengan icon Asian Games  2018.

Walaupun malam telah tiba, seorang motoris kemasan 
dengan sigap mengisikan BBM ke mobil salah satu 
pemudik di Nagreg.

Direktur Pengolah Budi Santoso Syarif, Direktur manajemen 
aset M. Haryo Junianti, Direktur MPP Heru Setiawan, GM 
MOR III Erry Widiastono menyapa awak mobil tangki ketika 
melepas mobil tangki BBM di Terminal BBM Plumpang.
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SATGAS RAFI
S a t u a n  Tu g a s  R a m a d a n  &  I d u l  F i t r i

2018

Timeline

1 J
un

i 20
18 8 J

un
i 20

18

9 J
un

i 20
18

10 Juni 2018

12 Juni 2018

14 Juni 2018

Puncak arus mudik pertama 

Puncak arus mudik kedua direksi Menyapa

Pertamina Bareng-Bareng Mudik

aktivasi asian Games 2018

Satgas RaFi 2018 dimulai
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Deny Djukardi Manager Commercial Retail Fuel Marketing 
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan program Pertamax 
Penuh Berkah 2018 di Kantor Pusat Pertamina, Kamis 
(31/5/2018)

Untuk memastikan pelayanan BBM dan LPG kepada masyarakat 
pada masa musim Mudik Lebaran 2018, Direktur Pemasaran Retail 
Mas’ud Khamid, Direktur Pemasaran Korporat Basuki Trikora 
Putra, dan Direktur Logistik, Supply Chain, & Infrastruktur Gandhi 
Sriwidodo melakukan  Kick off tim satgas Ramadhan-Idul Fitri (RAFI) 
2018 di Pusat Komando dan Pengendalian Kantor Pusat Pertamina, 
pada Kamis (24/5/2018).
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24 mei 2018

31 mei 2018

Kick Off Satgas RaFi 2018 Launching Pertamax Penuh Berkah 2018

idul Fitri 1439 h

15 
Jun

i 20
18

Petugas medis dari Pertamedika Cirebon melakukan 
pemeriksaan kesehatan tim satgas dan juga pihak 
kepolisian di rest area 130B. 
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Puncak arus balik pertama 

18 
Jun

i 20
18

Dua orang petugas satgas mengisikan BBM ke mobil pemudik, 
meski cuaca panas tidak menghalangi tim Satgas yang 
bertugas untuk semangat membantu para pemudik.
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Puncak arus balik kedua 



Selain menyediakan kebutuhan BBM 
mudik, Pertamina MoR I memberi bantuan 

pasokan kebutuhan BBM Pertalite sebanyak 
10.800 liter  dan 1000 liter produk Dexlite untuk proses 
proses dan evakuasi korban kecelakaan KM Sinar Bangun 
di Tigaras, Toba. Kami juga menyediakan Posko Pertamina 
Peduli, sebanyak 125 orang telah ditangani tim medis. Hal ini 
kami lakukan mengingat Pertamina merupakan bagian dari 
tanggung jawab social perusahaan BUMN yang berupaya 
hadir melayani negeri.•INDAH

Kami menjalankan satuan tugas (satgas) 
untuk memantau stok dan distribusi bahan 

bakar & LPG hingga H+15 lebaran. Tim Satgas 
merupakan salah satu bukti komitmen Pertamina 

terhadap kelancaran pasokan bagi masyarakat khususnya 
para pemudik selama arus lebaran Hal ini dilakukan agar 
masyarakat dapat menjalankan libur lebaran dengan nyaman 
dan aman.•INDAH

Dalam mengatasi lonjakan konsumsi BBM dan 
LPG di wilayah Sumatera Bagian Selatan selama 

Ramadhan dan Lebaran 2018, Pertamina MoR II 
menyiapkan proyeksi penyaluran kebutuhan tersebut. Kami 

menyiapkan Tim Satuan Penugasan (Satgas) sejak H-15 hingga 
H+15 demi kenyamanan masyarakat. Seluruh Terminal BBM di 
wilayah Sumbagsel standby 7 hari x 24 jam selama Satgas, kami 
juga menyiapkan 5 KiosK Pertamax di jalur tol dan pelabuhan 
Bkauheni, Dex kemasan di jalur lintas utama, 25 motoris kemasan, 
mobil tangki dispenser, kantong BBM (mobilestroge), 
dan SPBU Buffer Stock.•INDAH

Pertamina MoR VI pantau secara intensif 
ketersediaan BBM di sekitar destinasi wisata 

Kalimantan jelang libur Lebaran 2018, di antaranya jalur 
poros Balikpapan-Samarinda, Sentra Wisata Pantai Lamaru dan 
Pantai Tritip. Kami juga menyiapkan tambahan stok berbagai produk 
seperti premium 13% lebih tinggi dari rata-rata normal dan Pertamax 
serta Pertalite disiagakan dengan tambahan pasokan hingga 3% 
lebih banyak. Selain itu, kami melaksanakan tinjauan langsung ke 
semua unit operasi di wilayah Pertamina MoR VI Kalimantan selama 
Satgas RAFI untuk memastikan kesiapan Sarfas, juga ketersediaan 
BBM dan LPG.•INDAH

Persiapan satgas tahun ini dipastikan optimal. 
Kami telah menyiapkan sebanyak 50 SPBU 
kantong yang tersebar di berbagai lokasi untuk 
memperpendek jarak dan waktu tempuh mobil tangki menuju titik 
lokasi SPBU untuk kebutuhan suplai. Tidak hanya itu, kami juga 
menyiapkan 12 SPBBE Kantong yang siap beroperasi menjaga 
kehandalan stok LPG di wilayah MoR III bahkan selama masa 
SATGAS pertamina juga menyiapkan sejumlah pangkalan siaga 
LPG yang akan tetap buka meskipun di hari libur. Pertamina 
siaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik pada 
masyarakat.•INDAH

Program Pertamina Bareng-Bareng Mudik 
(BBM) dari MoR VII untuk masyarakat umum 
pelanggan setia produk Pertamina, mitra kerja, dan pekerja 
outsourcing Pertamina berjalan lancar. Sebanyak 3.878 pemudik 
dari Sulawesi  berangkat menggunakan kapal laut menuju 
Lewoleba, Surabaya, Bau-bau, dan Balikpapan. Hal ini dilakukan 
sebagai wujud tanggung jawab sosial dan bentuk kepedulian 
Pertamina sebagai BUMN.•INDAH

Meskipun terdapat tantangan baru pada 
tahun ini karena ada beberapa ruas tol baru yang 
difungsikan di wilayah Jawa Tengah yang awalnya sepanjang 
96,70 KM bertambah menjadi 219,51 KM untuk tol operasional 
dan fungsional, Pertamina MoR IV tetap memastikan keamanan 
pasokan BBM dan LPG. Kami menyiapkan 256 tenaga operator 
dan safety man yang siap melayani. Kami juga terus berkoordinasi 
dengan instansi dan aparat pemerintah. Selain itu, fasilitas satgas 
kami sebar ke beberapa jalur mudik regular, ruas tol, serta jalur 
wisata yang rawan dengan kepadatan.•INDAH

Kami dari MoR VIII tetap mengantisipasi 
dan memastikan masyarakat tidak kekurangan 
BBM dan LPG. Seperti pembentukan Tim Satgas, 
melakukan buffer stock di Lembaga Penyalur maupun Terminal 
BBM, dan menyiapkan tambahan kapal tanker untuk mengirimkan 
BBM ke terminal transit TBBM Wayame untuk didistribusikan ke 
pelosok Maluku dan Papua. Dengan sejumlah upaya ini, diharapkan 
masyarakat dapat menjalani hari raya idul fitri dengan nyaman.•INDAH

JOKO PiTOYO
General Manager 
Marketing operation Region (MoR) I

iBnu ChOuLduM
General Manager 
Marketing operation Region (MoR) V

ERwin hiSwanTO
General Manager 
Marketing operation Region (MoR) II

MadE adi PuTRa 
General Manager 
Marketing operation Region (MoR) VI

ERRY widiaSTOnO
General Manager 

Marketing operation Region (MoR) III

TEnGKu FERnanda
General Manager 

Marketing operation Region (MoR) VII

YanuaR Budi haRTanTO
General Manager 

Marketing operation Region (MoR) IV

BOY FRanS JuSTuS LaPian
General Manager 

Marketing operation Region (MoR) VIII
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Mereka 
di Garda depan RiwOndO

Awak Mobil Tangki 
TBBM Plumpang

EnTiS
Petugas Mobile 
Dispenser di Rest 
Area KM 130 Cipali

Kebutuhan BBM selama perjalanan mudik terpenuhi dengan 
lancar selama libur Lebaran 2018 tidak terlepas dari kinerja 
tim Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) Pertamina 2018 di 
lapangan. Mulai dari pekerja organik Pertamina, operator SPBU, 
motoris BBM kemasan, hingga petugas KiosK, Serambi Pertamax, 
atau Lesehan Enduro, yang selalu siaga melayani para pemudik. 
Berikut beberapa kesan mereka selama menjalani tugasnya 
masing-masing. 

Kerja jadi petugas di sini, saya jadi tahu 
Pertamina luar biasa untuk menyediakan 
Pertamax untuk para pemudik. Saya juga 
senang, karena ikut bertanggung jawab, ikut 
melayani. ya... ikut membantu masyarakat 
juga kan... Saya juga senang lihat orang yang 
mudik. Walaupun hati saya ingin pulang, ya 
dibawa enjoy aja. 

Saya bilang sama keluarga, sudah biarin 
saya menyelesaikan tugas dari Pertamina 
dulu, nanti kita Lebarannya tanggal 24 Juni 
(setelah arus balik). Saya juga pesan sama 
teman-teman semua di Pertamina, yang penting kita sabar, (merayakan) 
Lebarannya nanti saja. Sekarang kita fokus melayani pemudik 
dulu.•SEPTIAN

Ini pengalaman pertama saya menjadi 
petugas di Lesehan Enduro. Saya bertugas 
untuk memfasilitasi para pemudik yang ingin 
beristirahat sejenak untuk melepas lelah 
sebelum kembali melanjutkan perjalanan. 
Mulai dari menyiapkan tempat untuk istirahat, 
hingga membagikan takjil dan makanan ketika 
waktu berbuka puasa akan tiba. Kadang-
kadang juga jadi tempat curhat para pemudik, 
khususnya kaum ibu yang merasa kelelahan 
selama perjalanan.

Walaupun saya kadang kangen sama 
orangtua, tapi saya senang bisa terlibat langsung sebagai petugas 
di posko mudik gratis persembahan Pertamina. Saya harus mampu 
mengalahkan ego diri sendiri, demi memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat. ya, belajar ilmu ikhlas dengan membantu para 
pemudik yang membutuhkan pertolongan.•SEPTIAN

Saya bertugas mengawasi 100 SPBU 
00 dari batas Jawa Barat sampai batas 
Pekalongan. Dengan adanya jalur baru tol 
alternatif yang dilalui para pemudik dan belum 
ada SPBU yang terbangun, otomatis kami 
bersiap memberikan layanan di jalur tersebut.

Tahun ini merupakan tahun kedua saya 
terlibat di tim Satgas dan berbeda dari tahun 
sebelumnya. Tahun lalu kita masih melayani 
masyarakat dengan sistem manual yang 
penting terlayani. Tahun ini Pertamina sudah 
menggunakan sistem digital dan sudah 
memanfaatkan sistem pembayaran cashless. 
Artinya, kami melakukan pengembangan layanan untuk masyarakat. Di 
lapangan, kami solid memberikan pelayanan untuk pemudik. 

Untuk menyiasati rindu keluarga, pada saat arus mudik ini, saya ajak 
keluarga untuk tinggal di Tegal. Mendekati wilayah tugas saya walaupun 
sehari-hari kami menetap di Bandung. 

yang terpenting, kita harus ingat bahwa bekerja itu adalah 
ibadah. Jadi, bekerja dengan totalitas. Kita bukan superman tapi 
supertim.•KUNTORO

Saya sudah terbiasa tidak berlebaran 
bersama keluarga karena harus 
mendistribusikan BBM seperti malam 
takbiran tahun ini. Selain karena tugas, 
menjaga distribusi BBM tetap aman 
menjadi salah satu nilai ibadah dalam 
Lebaran. Alhamdulillah keluarga juga 
memahami.•HARI

Saya membantu peserta Bareng Bareng 
Mudik Pertamina yangmembutuhkan 
informasi dengan menggunakan kereta api 
dari Stasiun Pasar Senen. Dengan tulisan di 
punggung Tanya Saya, ini memudahkan saya 
menjalankan tugas. 

Saya memberikan penjelasan detil mulai 
dari tiket, jadwal keberangkatan, hingga mesti 
ke jalur mana pemudik untuk naik kereta yang 
dituju di Stasiun Pasar Senen.•TRISNO

Lebaran ini, saya gak pulang ke Karawang 
karena menjalani tugas. Walau gak bisa 
ketemu keluarga, yang penting pekerjaan gak 
ada komplain dari pemudik. Makanya saya 
selalu berhati-hati menjalankan tugasnya. 

Di sini kami bekerja dengan sistem shift. 
Alhamdulillah kami juga mendapatkan 
fasilitas pengecekan kesehatan dari 
Rumah Sakit Pertamina yang 
standby di rest area 
ini.•RINA
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Plt. Direktur Utama 
Pertamina Nicke Widyawati 
memantau kesiapan Satgas 

RAFI di TBBM Balikpapan,  
(28/5/2018). Didampingi 

GM MOR VI Made Adi Putra, 
Nicke berdialog dengan tim 

Satgas termasuk Awak Mobil 
Tangki (AMT) yang bertugas 

mendistribusikan BBM ke 
seluruh pelosok Kalimantan.

Petugas kesehatan dari Pertamedika mengecek kondisi para petugas 
Satgas RAFI di lapangan di Rest Area Cipali KM 130  pada Sabtu 
(23/6/2018).

Seorang petugas Satgas RAFI melakukan pengisian BBM kedalam 
kemasan untuk memudahkan para tim Satgas RAFI untuk mengisikan 
BBM kepada konsumen dan BBM dalam kemasan ini juga dapat 
mengurangi antri saat melakukan pengisian BBM di SPBU.

Menyambut ASEAN GAMES 
yang akan berlangsung , 

dimana Pertamina menjadi 
sponsor event tersebut, 

Pertamina melakukan 
sosialisasi  kepada para 

pemudik salah satunya di Rest 
Area KM 102  para pemudik 

bisa berfoto bersama Icon 
ASEAN GAMES 2018 Dan 

akan mendapat aneka macam 
merchandise menarik dari 

pertamina (10/6). 

Seorang petugas SPBU 
mengecek mobile dispenser 

untuk memastikan 
semuanya aman agar dapat 

membantu para pemudik 
secara aman dan nyaman.

SerbaSerbi SATGAS RAFI
S a t u a n  Tu g a s  R a m a d a n  &  I d u l  F i t r i

2018
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Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengapresiasi upaya Pertamina menyiapkan pasokan dan pendistribusian BBM 
dan LPG demi kelancaran mudik Lebaran 2018 usai meninjau sarana dan prasarana Terminal Bahan Bakar Minyak 
(TBBM) Pertamina Semarang Group, Jawa Tengah, pada Jumat (1/6/2018). Dalam kesempatan tersebut, Rini 
didampingi Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Ignasius Jonan menaiki motor  satgas  saat meninjau 
kesiapan Satgas Pertamina dalam pengamanan stok 

BBM di jalur mudik darat mulai dari Jakarta hingga 
Semarang pada Sabtu, (2/6/2018). Tinjauan tersebut 

akan dilanjutkan dari Semarang hingga Surabaya 
keesokan harinya (3/6/2018).

Salah satu pemudik menikmati fasilitas di Serambi Pertamax di di Rest 
Area KM 102, Subang.

Senyum ceria anak-anak saat menikmati waktu istirahat di 
serambi Pertamax saat perjalanan mudik.

Tim Satgas RAFI 2018 yang 
bertugas di rest area Cipali 
KM 130 pada arus mudik 
dan balik tersenyum ceria 
karena dapat melayani para 
pemudik sehingga membuat 
perjalanan mudik merasa 
aman dan nyaman.

Fo
to

 : 
AD

IT
yo

Fo
to

 : 
AD

IT
yo

Fo
to

 : 
AD

IT
yo

Do
KU

M
EN

TA
SI

 IS
TI

M
EW

A

7



8

RESPOn 
PEMudiK

+
Terima kasih, TIm SATGAS RAFI


