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ABSTRAKSI 
Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategis 

bagi masyarakat, baik kebutuhan rumah tangga, industri maupun 

transportasi. Oleh karena itu, jumlah transportasi yang beredar 

sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap BBM. 

Pemerintah berupaya mengendalikan penggunaan Bahan Bakar 

Minyak melalui pembatasan BBM bersubsidi / jenis BBM 

tertentu. Kebijakan pengendalian penggunaan jenis BBM 

tertentu itu tercantum dalam Permen ESDM RI Nomor 01 tahun 

2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang merupakan 

penegasan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Penggunaan Jenis 

BBM tertentu. Inovasi perubahan yang akan diwujudkan adalah 

SIPARI (Sistem Informasi Pelaporan dan Monitoring) di 

Kabupaten Raja Ampat yang dimotori oleh Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat.  

Keberadaan SIPARI merupakan suatu keniscayaan dalam upaya 

efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap penyediaan dan 

pendistribusian BBM di wilayah Kabupaten Raja Ampat 

mengingat kompleksnya permasalahan dan kondisi geografis 

yang dihadapi. 

Pelaksanaan Proyek Perubahan mendukung Misi Kabupaten 

Raja Ampat yaitu : Mendesign Pembangunan Ekonmi yang 

mendukung masyarakat.  

Berdasarkan pelaksanaan proyek perubahan diberikan 

rekoemndasi diantaranya dari sisi SDM, komitmen pimpinan, 

upgrade sistem serta melaksanakan sosialisasi dalam rangka 

membangun bersama tentang pentingnya BBM dalam seluruh 

aktivitas di Kabupaten Raja Ampat sehingga Visi Misi Bupati 

dan Wakil Bupati 2021-2026 dapat terwujud 
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Di tengah maraknya kasus kelangkaan 

BBM dan potensi kenaikan harga yang terus 

meningkat ,  Kementerian Energi  dan 

Sumberdaya Mineral telah menerbitkan 

K e p u t u s a n  M e n t e r i  E S D M  N o m o r 

218.K/MG/2022 tentang harga jual eceran 

jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis 

bahan bakar minyak penugasan (

Guna menjamin ketersediaan kuota 

dan stabilitas harga Pemerintah Daerah dalam 

hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Raja Ampat didorong untuk 

melakukan sistem pegawasan  yang efektif 

dan akuntabel. Sebagaimana diamanatkan 

dalam Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2017 

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas 

pokok dan fungsi serta tata kerja dalam 

membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Perindustrian dan 

Perdagangan yang menjadi kewenangan 

daerah, khususnya tentang pengawasan 

penyediaan dan pendistribusian bahan bakar 

minyak dari penyedia sampai kepada titik 

serah (SPBU, SPBN, APMS).  Peran 

pengawasan ini mencakupi: ketersediaan 

bahan bakar minyak pada titik serah, 

ketepatan penyaluran/pedistribusian BBM 

bersubsidi kepada yang berhak menerima, 

ISU STRATEGIS



TABEL HARGA BBM KAB. RAJA AMPAT

 

NO
 

 

JENIS
 

 

HARGA LAMA
 

 

HARGA BARU
 

 

PERSENTASE
 

1
 

SOLAR
 

5150
 

6880
 

33,5%
 

2

 

PERTALITE

 

7650

 

10000

 

30,7%
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PERTAMAX

 

12500

 

14850

 

18,8%

 

 

TABEL KUOTA BBM KAB. RAJA AMPAT

NO JENIS BBM

KUOTA 
KAB. RAJA AMPAT

(KL)

2020 2021 2022

1

 

Minyak tanah

 

4,845 1,964 1.964

2

 

Bio Solar

 

1,140 1,406 1,406

3

 

Pertalite

 

7,500 7,622 8,556
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Permasalahan pokok dari isu krisis BBM yakni mekanisme pengawasan yang tidak efektif karena 

kurangnya kolaborasi,koordinasi dan sinergitas antar pemerintah daerah, badan pengatur, penyedia 

dan distributor BBM. Hal ini juga didukung oleh:

a. Belum adanya payung hukum berupa Standar Operasi dan Prosedur (SOP) dan data 

terintegrasi penyedia dan pengguna BBM

b. Belum adanya terminal transit/depot BBM di Kab. Raja Ampat

c. Volume dan kuota BBM yang disediakan tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk, 

wirausaha, kendaraan laut dan darat serta industri yang mengalami pertumbuhan pesat, rata-

rata 15% pertahun.

SOLUSI
Guna menyelesaikan permasalah tersebut di atas sangat dibutuhkan terobosan baru untuk 

mempercepat proses distribusi dan optimalisasi kuota BBM. Kajian strategis yang dibutuhkan yaitu:

Ø Menyusun regulasi berupa standar operasional dan prosedur tentang mekanisme 

pengawasan secara struktural dengan didukung oleh integrasi data yang akurat serta 

penggunaan teknologi informasi. 
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AREA DAN FOKUS PERUBAHAN

AREA PROYEK PERUBAHAN

Regulasi:

· Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand 

Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, 

· Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, 

· Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN.

 Program yang menjadi area perubahan antara lain:

1. Manajemen Perubahan

2. Peraturan Perundang-undangan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan SDM Aparatur

6. Akuntabilitas Kinerja

7. Penguatan Pengawasan

8. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

Area perubahan dalam proyek perubahan ini sesuai Road Map Grand Design 

Reformasi Birokrasi adalah pada area Penataan Tata Laksana yaitu Penyusunan SOP 

Pengawasan Penyediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelaporan dan Monitoring ( SIPARI).

FOKUS PROYEK PERUBAHAN

Fokus perubahan dalam proyek perubahan yang akan dilaksanakan melalui pendekatan 

Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Proses, mencakupi Standar Operasional Prosedur, tata laksana, sistem dan 

prosedur

2. Inovasi metode, dapat dipahami sebagai strategi, cara dan teknik baru untuk 

mencapai hasil yang lebih baik

3. Inovasi produk. Penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk menigkatkan 

kualitas, citra, fungsi dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut
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6. Inovasi struktur organisasi, berupa pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan 

model lama yang tidak sesuai dengan perkembangan organisasi

7. Inovasi hubungan. Bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi 

tercapainya tujuan bersama

8. Inovasi pengembangan SDM. Kebijakan ini menyasar pembaruan dan peningkatan kualitas 

atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek SDM, mulai tata nilai, kepemimpinan, 

kompetensi, profesionalisme dan pemberdayaan. Dengan demikian inovasi SDM dapat 

diartikan sebagai perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas 

dari SDM.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang ada pada INAGARA fokus proyek perubahan Sistem Informasi 

Pelaporan dan Monitoring ( SI PARI) Pengawasan BBM yang akan dilakukan melalui pendekatan:

a. Inovasi metode, 

b. Inovasi produk

c. Inovasi Teknologi

Melalui pendekatan inovasi metode, inovasi produk dan inovasi teknologi diarahkan pada 

terbangunnya sebuah sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam 

rangka meningkatkan pengawasan penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).

4. Inovasi konseptual. Hasil dari inovasi 

konseptual adalah kemunculan 

paradigma. Ide gagasan, pemikiran 

dan terobosan baru di mana sifat dan 

hakekat dari suatu masalah dapat 

dilihat melalui sisi-sisi lain yang 

sebelumnya tidak terbayangkan.

5. Inovasi teknologi. Dalam konteks 

sektor publik, inovasi teknologi 

biasanya dilakukan melalui 

introduksi e-government sehingga 

dapat meningkatkan solusi yang telah 

ada atas satu masalah, mencapai 

tujuan menangani hubungan input-

output.
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Tujuan Proyek perubahan Sistem Informasi Pelaporan dan Monitoring (SIPARI) Pengawasan BBM 

terbagi atas tiga tahapan yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan 

rincian sebagai berikut:

A. Tujuan Jangka Pendek ( 2 Bulan s/d berakhirnya PKN):

v Tersusunnya kajian sistem informasi dan pelaporan (SIPARI) Pengawasan BBM

v Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Pelaporan dan 

Monitoring Pengawasan BBM

v Tersusunnya Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM melalui SIPARI

v Terbangunnya sistem informasi Pelaporan dan Monitoring (SIPARI)

v Terlaksananya uji coba pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM melalui 

SIPARI

v Evaluasi dan review uji coba pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM 

melalui SIPARI

B. Tujuan Jangka Menengah (sampai dengan Juni 2023)

v Terwujudnya pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak di 

Kabupaten Raja Ampat berbasisi teknologi informasi dan komunikasi

C. Tujuan Jangka Panjang (berkelanjutan sampai dengan akhir tahun 2024)

v Meningkatnya efektivitas kebijakan distribusi BBM sesuai dengan peraturan.

terhadap penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Raja Ampat. Selain itu, 

manfaat untuk internal dan manfaat eksternal.

1. Manfaat internal

Memberikan kemudahan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan 

penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak secara efektif dengan menggunakan aplikasi SIPARI. 

Keberadaan aplikasi mempermudah dalam melakukan managemen data dengan memanfaatkan 

informasi pelaporan dan monitoring yang digunakan untuk mempermudah pengawasan penyediaan 

sehingga distribusi bahan bakar minyak dapat terlaksana secara optimal.

2. Manfaat Eksternal

Meningkatkan ketepatan implementasi kebijakan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan 

peruntukannya serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder dan distributor 

BBM di Kabupaten Raja Ampat.

TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
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Ruang Lingkup proyek Perubahan

kegiatan-kegiatan penting yang akan dilaksanakan 

dalam rangka melakukan perubahan yaitu:

1. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi

2. Menyusun kajian pengawasan terhadap 

penyediaan dan distribusi bahan bakar 

minyak melalui SIPARI

3. Menyusun Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pengawasan penyediaan dan distribusi 

BBM melalui SIPARI

4. Menyusun keputusan Kepala Daerah tentang 

standar operasional prosedur (SOP) 

pengawasan terhadap penyediaan dan 

distribusi BBM melalui SI PARI

5. Membangun sistem informasi pelaporan dan 

Monitoring (SI PARI) Pengawas BBM

6. Melaksanakan uji coba pengawasan terhadap 

penyediaan dan distribusi BBM melalui SI 

PARI

7. Melaksanakan evaluasi dan review uji coba 

pengawasan terhadap penyediaan dan 

distribusi BBM melalui SI PARI.

ADOPSI DAN ADAPTASI HASIL VISITASI 

KEPEMIMPINAN NASIONAL

Berdasarkan identifikasi visitasi kepemimpinan 

nasional pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan (SDGs) pada locus Kota Bandung 

yang dapat diadopsi antara lain :

1) Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, 

swasta dan masyarakat kota Bandung melalui 

NEW BIMMA menyediakan informasi 

tentang layanan ketenagakerjaan dimanapun 

dan kapan pun.

2) Proses pengumpulan data yang terstruktur di 

Kota Bandung melalui aplikasi LACI RW 

membuat proses pembangunan di Kota 

Bandung tepat sasaran dan berbasis data 

faktual yang ada di lapangan.

Dari hasil visitasi yang telah dilakukan dapat 

diketahui dan dibuktikan bahwa dengan kondisi dan 

kolaborasi serta dengan penetapan teknologi 

informasi yang tepat, pengendalian terhadap 

peyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak 

menjadi optimal dan tepat sasaran serta 

meminimalisir dampak akibat kenaikan harga Bahan 

Bakar Minyak (BBM) pada sektor yang lain. Karena 

itu, dalam rencana proyek perubahan ini, penulis 

akan memperdalam referensi dan pengayaan serta 

adaptasi untuk diterapkan melalui Sistem Informasi 

dan Monitoring (SI PARI) Pengawas BBM
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OUTPUT:

a. Kajian pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui 

SI PARI

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM 

melalui SI PARI

c. Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan terhadap 

penyediaan dan distribusi BBM melalui SI PARI

d. Sistem informasi pelaporan dan monitoring (SI PARI)

e. Uji coba pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM melalui SI PARI

OUTCOME :

a. Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten 

Raja Ampat berbasis teknologi informasi dan komunikasi

b. Efektivitas kebijakan distribusi BBM sesuai dengan peraturan

OUTPUT DAN OUTCOME PROYEK PERUBAHAN
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PENTAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

A. Jangka Pendek
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B. Jangka Menengah
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C. Jangka Panjang
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A. Mandat Kebijakan

1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

2) Undang-=Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

3) Peraturan Pemerintah Nmomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga jual Eceran dan Konsumen 

Penggunaan jenis BBM tertentu

5) Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan terhadap 

Penyediaan dan Penggunaan BBM

6) Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Raja Ampat

B. Analisa Lingkungan Strategis

Analisa lingkungan strategis meliputi analisa lingkungan eksternal dan analisa 

lingkungan internal. Analisa lingkungan eksternal dilakukan untuk mengeksplorasi 

lingkungan di luar organisasi guna mengidentfikasi peluang dan tantangan yang dihadapi 

organisasi. Sementara analisa lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan 

dan kelemahan organisasi (aspek-aspek dari organisasi yang membantu/menghambat 

pencapaian visi dan pemenuhan mandat organisasi).

TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS



Dalam proyek perubahan ini, analisa lingkungan strategis yang digunakan adalah analisa SCOPE 

(Situation, Core Competencies, Obstacles, Prospects, Expectation)

Ø Situation (situasi) mengacu pada kondisi yang memiliki dampak pada perencanaan terkait 

faktor lingkungan internal atau eksternal. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih 

ditemui situasi permasalahan yaitu belum optimalnya pengawasan penyediaan dan 

pengawasan harga serta distribusi BBM.

Ø Core Competence mengandung arti kemampuan unik yang memberikan dasar untuk 

penyediaan dan penciptaan nilai kepada pelanggan dan keunggulan kompetitif. Kemampuan 

unik yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan di antaranya adanya kewenangan 

jabatan dan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membangun sistem informasi 

pelaporan dan monitoring.

Ø Obstacles merupakan masalah potensial atau ancaman yang dapat membahayakan 

implementasi kompetensi inti dan berdampak pada prospek di masa depan. Masalah potensial 

yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah belum maksimalnya koordinasi 

dengan stakeholder dan distributor BBM.

Ø Prosepects adalah peluang yang ada secara internal atau eksternal untuk bisnis yang dapat 

meningkatkan keuntungan, diciptakan melalui peningkatan kompetensi inti dan mengatasi 

hambatan. Dengan adanya Sistem Informasi Pelaporan dan Monitoring (SIPARI) diharapkan 

dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan, harga dan distribusi dengan 

melibatkan stakeholder dan distributor BBM.

Ø Expectations merupakan future-view yaitu prediksi kondisi internal dan eksternal di masa 

depan yang kemungkinan akan mempengaruhi secara material, secara positif atau negatif, 

penyampaian rencana untuk memenuhi prospek yang diidentifikasi. Dengan penerapan SIPARI 

terjadi efisien waktu, biaya dan proses serta meningkatnya koordinasi dengan stakeholder 

dalam rangka pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) 

berbasis SIPARI.
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A. VISI PERUBAHAN

B.  RUMUSAN STRATEGI

C.  SASARAN JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN PANJANG

“ TERBANGUNNYA INDUSTRI PARIWISATA DAN KELAUTAN SECARA BERKELANJUTAN 

UNTUK MENOPANG EKONOMI MASYARAKAT”

Untuk mencapai tujuan visi Kabupaten Raja Ampat yaitu

Pemanfaatan sistem informasi yang dapat melakukan pengadministrasian terhadap 

pengawasan penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Dengan adanya aplikasi 

tersebut dapat ditingkatkan efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas terhadap upaya bersama dalam 

mewujudkan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM.

1. Sasaran Jangka Pendek

a. Tersusunnya kajian pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM melalui 

SIPARI

b. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan terhadap penyediaan 

dan distribusi BBM melalui SIPARI

c. Tersusunnya Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pengawasan penyediaan dan distribusi BBM melalui SIPARI

d. Terbangunnya sistem informasi pelaporan dan monitoring (SIPARI)

e. Terlaksananya uji coba pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM 

melalui SIPARI

2. Sasaran Jangka Menengah

a. Mewujudkan Peraturan Bupati tentang pengawasan terhadap penyediaan dan 

distribusi bahan bakar minya (BBM) di Kabupaten Raja Ampat

b. Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di 

Kabupaten Raja Ampat berbasis teknologi informasi dan komunikasi

3. Sasaran Jangka Panjang

a. Upgrade SIPARI

b. Monitoring dan evaluasi hasil penerapan SIPARI

. 
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Tata laksana proyek perubahan merupakan struktur organisasi tim efektif dalam pelaksanaan 

proyek perubahan. Struktur organisasi ini menjelaskan siapa mengerjakan apa dan bertanggungjawab 

kepada siapa serta apa yang dikerjakan dari bagian kegiatan pelaksanaan proyek perubahan.

Tugas masing-masing Pimpinan dan anggota Tim Proyek Perubahan:

a. Mentor: Sekretaris daerah (Dr. Yusuf Salim, M.Si)

Peran dan tugas:

· Sebagai atasan memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen proposal 

proyek perubahan

· Memberikan dukungan penuh kepada peserta pelatihan dalam mengimplementasikan 

proyek perubahan

· Memberikan bimbingan dan arahan

· Membantu dalam memetakan agenda proyek

· Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas kepada peserta diklat

· Sebagai atasan langsung memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen 

proyek perubahan

· Memberikan dukungan, bimbingan serta sebagai inspirator bagi peserta diklat dalam 

melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.

b. Coach: Widyaiswara Ahli Utama (Dr. Djony Harijanto, MDM

Peran dan tugas:

· Monitoring kegiatan peserta

· Melakukan koordinasi dengan mentor

· Memberikan masukan kepada peserta

· Memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi proyek perubahan

· Mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman

· Megkomunikasikan progress kemajuan dan hasil coaching

· Menjadi counsellor

c. Project Leader: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja 

Ampat ( Syamsuddin Nimanuho, SE)

       Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional, beberapa hal yang harus dilakukan adalah:

· Mempersiapkan dokumen dan instrumen yang diperlukan sebelum pertemuan dengan 

mentor

· Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor

TATA LAKSANA PROYEK PERUBAHAN
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· Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder

· Membuat laporan kegiatan tahap taking ownership dan dikumpulkan ke penyelenggara 

maksimal 1 (satu) hari sebelum seminar rancangan proyek perubahan

· Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam project charter 

dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki

· Secara aktif melakukan diskusi atau melakukan progress implementasi proyek perubahan 

kepada coach minimal satu minggu sekali.

· Mengembangkan instrumen monitoring

· Menyusun laporan proyek perubahan dalam sebuah deskripsi utuh

· Menyerahkan laporan implementasi proyek perubahan kepada penyelenggara Diklatpim 

Tk. II sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

d. Team:

1) Tim Milestones I: 

Penyusunan kajian pengawasan penyediaan dan distribusi      bahan bakar minyak 

(BBM) melalui SIPARI.

2) Tim milestones 2:

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan penyediaan dan distribusi 

BBM melalui SIPARI

3) Tim Milestones 3:

Membangun data base pengguna BBM di Raja Ampat

4) Tim milestones 4:

Membangun sistem informasi pelaporan dan monitoring (SIPARI)

5) Tim milestones 5:

Uji coba pengawasan penyediaan dan distribusi BBM melalui SIPARI
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RENCANA STRATEGIS MARKETING

Desain Content Marketing:
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