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Redaksi mengucapkan terima kasih atas kiriman tulisan dan foto 
dari manajemen dan staff Pertamina Patra Niaga, kami juga menanti 
kontribusi dari seluruh divisi direktorat utama dan region. Artikel dapat 
berupa ulasan kegiatan, prestasi, acara internal divisi, hingga artikel yang 
bersifat pendidikan maupun edukasi dan wawasan. Sertakan pula foto 
dokumentasi yang layak dan beresolusi tinggi dengan keterangan nama, 
waktu, lokasi dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. semua 
korespondesi surat menyurat, informasi, saran maupun ide dapat dikirim 
ke alamat email: inside.ppn@pertamina.com. Tersedia merchandise 
menarik bagi kontributor

DO YOU TARGET RISK 
OR ARE YOU 

A RISK TARGET?
- Let’s develop new competence - 

Dear Readers,

A pa kabar pembaca setia INSIDE? Semoga semua tetap dalam kondisi 
sehat dan aman serta masih bisa beraktivitas meski harus berada di 
dalam rumah.

Tantangan besar dihadapi dunia, tak terkecuali Indonesia, dalam tiga 
bulan terakhir. Wabah virus corona baru (SARS-CoV-2) penyebab penyakit 
COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dan dinyatakan sebagai pandemi 
global. Kondisi ini sangat memengaruhi perekonomian global karena sejumlah 

kegiatan usaha memutuskan untuk mengurangi, 
bahkan menghentikan, aktivitas operasional.

Meski kondisi yang ada sekarang terbilang 
tidak mudah bagi semua orang dan menyuguhkan 
tantangan besar bagi para pelaku usaha di 
Indonesia, semangat Pertamina Patra Niaga (PPN) 
tidak surut dalam memastikan ketersediaan 
energi di masyarakat. Untuk tetap menghidupkan 
semangat, di edisi kali ini INSIDE mengangkat 
cerita tentang perjalanan karier tiga pekerja. 
Perjuangan dan semangat pantang menyerah 
yang ditunjukkan oleh ketiga pekerja tersebut 
diharapkan bisa menjadi inspirasi pembaca dalam 
upaya mewujudkan cita-cita dan mimpi.

INSIDE juga menghadirkan wawancara khusus 
dengan Direktur Utama PPN, Nina Sulistyowati. 

Semoga pesan-pesan yang disampaikan Ibu Nina memacu semangat seluruh 
pekerja dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Tak 
ketinggalan, semarak peringatan HUT PPN ke-23 hadir meramaikan edisi kali ini.

There is always a light at the end of the tunnel. Seberat apa pun cobaan 
dan ujian yang kita hadapi sekarang, badai pada akhirnya pasti berlalu. Tetap 
semangat serta selalu jaga kesehatan dan stamina. Bagi pembaca setia 
INSIDE yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga diberi 
kelancaran dan berkah hingga hari kemenangan tiba.

Keep your head up because we are all on this together.
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KiNErjA 
PErTAmiNA 
Patra Niaga 
2019

Perusahaan berhasil 
meningkatkan pendapatan 
usaha dari USD1,572 juta 
di 2018 menjadi USD1,599 
juta di 2019.

Pencapaian laba bersih 
perusahaan mengalami 
kenaikan dari USD36 juta 
di 2018 menjadi USD39 
juta di 2019.

Pencapaian throughput 
Terminal BBM mengalami 
penurunan dari 28.955 ribu 
kiloliter di 2018 menjadi 
28.242 ribu kiloliter di 2019.

Pencapaian throughput 
Terminal LPG mengalami 
kenaikan dari 242 metrik 
ton di 2018 menjadi 457 
metrik ton di 2019.

Volume penjualan BBM langsung 
ke customer dan melalui agen 
di 2019 mencapai 2.068 ribu 
kiloliter, sedangkan penjualan 
handling BBM di 2019 mencapai 
1.500 ribu kiloliter.

+1,7 %

–2,5%

+7 %

+89%

Di 2019, Fleet Management telah 
menyalurkan 31.582 ribu kiloliter 
BBM PSO dan APMS, 887 ribu 
metrik ton LPG, 193 ribu kiloliter 
BBM industri, serta 127 ribu 
kiloliter BBM aviasi.

Pertamina Patra Niaga berkomitmen membangun 
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan, di 
mana kepentingan bisnis dipadu dengan pengelolaan 
lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
4 Pilar Keberlanjutan: Pendidikan, Kesehatan, 
Lingkungan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat

iNvESTASi
Di 2019, Pertamina Patra Niaga fokus pada 
pengembangan infrastruktur Terminal BBM/BBK/LPG/
petrokimia, pengadaan armada mobil tangki BBM/BBK/
LPG/petrokimia, serta pengembangan Kawasan Patra 
Batu Bintang Commercial Estate di Dumai.

101 kasus kecelakaan lalu lintas
0 insiden tumpahan minyak
6 insiden api
16 kasus sekuriti
0 Number of Accident (NOA)
0.16 Total Recordable Incident Rate 
(TRIR)

HSSE
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tidak mudah. Selama triwulan pertama 
2019, upaya PPN untuk mencapai target 
volume penjualan Bahan Bakar Minyak 
(BBM) menghadapi kondisi yang tidak 
mudah seiring keputusan pemerintah 
memberlakukan penggunaan bahan bakar 
B20. Tantangan berlanjut dengan adanya 
permasalahan pasokan BBM menjelang 
akhir tahun. Meski demikian, PPN 
berhasil menghadapi segala tantangan 
yang ada dan mampu mencapai target 
yang telah ditetapkan.

“Di luar itu semua, teman-teman telah 
mencatat pencapaian yang luar biasa. PPN 
juga berhasil meraih skor luar biasa dalam 
Quality Management Assessment 2019 
untuk anak perusahaan PT Pertamina 
(Persero) sehingga PPN bisa meraih 
predikat emerging,” kata Nina.

Memasuki 2020, lanjut Nina, kesuksesan 
yang telah diraih PPN diharapkan bisa 
menjadi pemacu semangat seluruh insan 

Pencapaian tersebut diharapkan 
bisa menjadi pemacu semangat 
seluruh insan PPN dalam 

memastikan perusahaan terus tumbuh 
dan berkembang.

“Berkat dukungan dan kerja sama 
yang sangat luar biasa dari teman-teman 
semua, kita bisa merayakan ulang tahun 
PPN ke-23 dengan pencapaian yang 
sangat luar biasa,” kata Direktur Utama 
PPN, Nina Sulistyowati, ketika memberi 
sambutan dalam gala dinner yang menjadi 
puncak peringatan Hari Ulang Tahun 
(HUT) PPN ke-23 di Jakarta pada 28 
Februari 2020.

Menurut Nina, perjalanan PPN 
selama kurang lebih setahun terakhir 
diwarnai oleh berbagai tantangan yang 

SEmANgAT BAru 
Meraih KeMeNaNgaN

Pertamina Patra Niaga (PPN) telah memasuki usia ke-23 tahun. 
Berbagai pencapaian membanggakan mengiringi langkah PPN 

dalam upaya mewujudkan visi menjadi perusahaan trading energi 
dan manajemen logistik kelas dunia. 

4

Berkat dukungan 
dan kerja sama yang 
sangat luar biasa dari 

teman-teman semua, kita 
bisa merayakan ulang 

tahun PPN ke-23 dengan 
pencapaian yang 
sangat luar biasa.



6 7inside. Edisi 18 / 2020BERITA UTAMA

masing-masing divisi diuji dalam Defile 
Performance. Di sesi tersebut, setiap divisi 
menampilkan yel-yel dan pertunjukan 
dengan mengenakan kostum menarik. 
Seluruh divisi selanjutnya ditantang untuk 
mengasah kerja sama dan sinergi antar 
personel dalam berbagai games. Dari 
hasil akumulasi penilaian yang ditentukan 
berdasarkan penampilan dalam Defile 
Performance dan games, Divisi Treasury 
berhasil tampil sebagai juara umum.

Seluruh rangkaian kegiatan yang 
digelar dalam rangka peringatan HUT PPN 
ke-23 diharapkan mampu menumbuhkan 
semangat baru dalam diri seluruh 
insan Patra Niaga untuk bersama-sama 
mewujudkan visi dan misi perusahaan. ***

“Untuk menjawab tantangan yang 
ada, kita harus membuat terobosan dan 
membangun sistem yang tegas serta 
mengembangkan skill,” kata Agus.

Agus berharap, di bawah 
kepemimpinan Nina Sulistyowati, PPN 
bisa terus meraih pencapaian-pencapaian 
gemilang dan meningkatkan performa 
perusahaan. Upaya-upaya tanpa 
kenal lelah tersebut diharapkan bisa 
menjadikan PPN sebagai perusahaan 
yang lebih baik di masa depan. “Kami 
di Dewan Komisaris penuh semangat 
menjaga perjalanan PPN untuk menjadi 
lebih mandiri dan menjadi role model di 
lingkup Pertamina Group,” tegasnya.

Mengusung tema “A Night Full of 
Stars”, puncak peringatan HUT PPN ke-
23 berlangsung meriah dengan dipandu 
duo MC Reza Chandika dan Melanie 
Ricardo. Berbalut kostum ala karakter di 
film layar lebar, masing-masing direktorat 
unjuk kebolehan dan kreativitas melalui 
penampilan bersama di panggung. Dalam 
acara ini pula, seluruh pekerja PPN 
berkesempatan untuk mengucapkan 
selamat tinggal kepada Romulo Hutapea 
yang telah merampungkan tugas sebagai 

Direktur Pemasaran PPN dan kini 
memasuki masa pensiun. Ucapan 
terima kasih dari seluruh pekerja atas 
kepemimpinan dan pengabdian Romulo 
selama di PPN disampaikan melalui 
serangkaian tayangan video. Direktur 
Utama PPN bahkan membacakan 
puisi yang secara khusus ditulis untuk 
Romulo. “Saya akan selalu mendoakan 
yang terbaik bagi PPN dan seluruh 
pekerja,” kata Romulo.

Selain acara syukuran, peringatan 
HUT PPN ke-23 juga diwarnai dengan 
serangkaian lomba yang diselenggarakan 
oleh BAPOR PPN. Tahun ini, BAPOR 
memperlombakan delapan cabang 
olahraga, yakni bulutangkis, catur, 
tenis meja, futsal, tarik tambang, 
basket, gaple, serta aerobik. Seluruh 
perlombaan diikuti pekerja PPN, anak-
anak perusahaan, dan PT Asuransi 
Tugu Pratama Indonesia Tbk. Dari 
keseluruhan lomba, tim Driver keluar 
sebagai juara umum.

Sementara untuk membangun 
kerja sama dan sinergi di kalangan 
pekerja, seluruh insan PPN ambil bagian 
dalam Patra Niaga Employee Day yang 
dilaksanakan di Gelanggang Olahraga 
Simprug di Jakarta pada 22 Februari 
2020. Acara turut dihadiri jajaran Dewan 
Direksi dan Dewan Komisaris PPN.

Mengangkat tema “Redefining the 
Triumph”, Patra Niaga Employee Day 
dikemas fun dan sporty. Kegiatan diawali 
dengan Tik Tok Dance Goyang Ubur-ubur 
untuk mengangkat semangat seluruh 
peserta sebelum memasuki acara inti. 
Usai sambutan dari Direktur Utama 
PPN, kreativitas seni dan kekompakan 

PPN dalam menghadapi situasi yang 
semakin menantang. “Dengan penuh 
semangat, mari kita bersama-sama bekerja 
keras dan berinovasi sehingga PPN bisa 
terus tumbuh dan berkembang,” katanya.

Sementara anggota Dewan 
Komisaris PPN, Agus Cahyono Adi, 
mengajak seluruh insan PPN untuk terus 
berbenah diri. Agus mengungkapkan, 
seiring pertumbuhan dan perkembangan 
perusahaan, PPN bakal menghadapi 
tantangan yang tidak mudah serta 
persaingan bisnis yang semakin ketat. 
Di satu sisi, PPN dituntut untuk terus 
memperkuat posisi sebagai perusahaan 
trading energi dan manajemen logistik 
terkemuka di Indonesia. Di sisi lain, 
PPN diharapkan mampu memperluas 
cakupan dan skala bisnis yang ditangani.
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Dengan penuh 
semangat, mari kita 

bersama-sama 
bekerja keras dan 

berinovasi sehingga 
PPN bisa terus 

tumbuh dan 
berkembang.
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Daftar PeMeNaNg LoMba 
BAPOr HuT PPN KE-23

BuluTANgKiS
Juara 1 :   Eko & Darim
Juara 2 :   Dinda Rizki & Bimo
Juara 3 :   M. Antoni & Fahruri
Juara 4 :  Eri & Hadian

CATur
Juara 1 :   Gito (Driver)
Juara 2 :   Johanes (HGA7)
Juara 3 :   Margono (Lantai 6)
Juara 4 :   Alim (Tugu)

TENiS mEjA
Juara 1 :   Driver
Juara 2 :   Lantai 5
Juara 3 :   Lantai 6
Juara 4 :   Lantai 2

FuTSAl
Juara 1 :   Driver
Juara 2 :   Finance
Juara 3 :   Lantai 5
Juara 4 :   Lantai 2

TAriK TAmBANg
Juara 1 :   Lantai 6
Juara 2 :   Lantai 5
Juara 3 :   Finance
Juara 4 :   Driver

BASKET
Juara 1 :   Lantai 5
Juara 2 :   HGA7
Juara 3 :   Lantai 2
Juara 4 :   Finance

gAPlE
Juara 1 :  Wahyu & Iwan (OB)
Juara 2 :   Joevan & Jordy (HGA7)
Juara 3 :   Azhari & Ujang (Lantai 5)
Juara 4 :   Syarief & Taufik (Lantai 6)

AErOBiK PErSEOrANgAN 
> 40 TAHuN
Juara 1 : Sari (PBAS)
Juara 2 : Arrie Susilowaty 
  (Storage Fuel & Gas)
Juara 3 :  Ayulia (CorSec)
Harapan 1 :  Nia M. Mugni (CorSec)
Harapan 2 :  Yanti (New Venture)
Harapan 3 :  Enggus Koswara  
  (Controller)

AErOBiK PErSEOrANgAN 
< 40 TAHuN
Juara 1 :  Lydia Wijayanti (SPBD)
Juara 2 :  Mutiara Evy Junita (CorSec)
Juara 3 :  Martha Monica (SekDir)
Harapan 1 :  Mira Fitriana Tanjung   
  (HC&GS)
Harapan 2 :  Imam Baehaki (Driver)
Harapan 3 :  Renis Misi Andini   
  (SekDir)

Juara Umum  :  Driver

Staleva Putra
(SR Kalsel II)
Saya berharap, PPN bisa 
semakin menambah volume 
penjualan serta market size 
dan segmen pasar dalam 
bisnis trading BBM. Terkait 
hal ini, transformasi yang bisa 
dilakukan adalah menambah 
instalasi serta sarana dan 
fasilitas milik PPN sendiri 
yang mandiri, seperti di 
Siantan (Kalimantan Barat) 
dan Pagatan (Kalimantan 
Selatan). PPN sudah tumbuh 
menjadi perusahaan yang 
besar, sudah waktunya 
PPN memiliki sarana-
fasilitas sendiri dan tidak 
“menumpang” di infrastruktur 
penunjang milik pihak lain. 
Di Kalimantan saja, PPN 
hanya memiliki dua sarana-
fasilitas mandiri. 

ninda rahmawati
(Sekretaris GM DKI JBB)
Saya mengharapkan 
transformasi di 
mana PPN mampu 
meningkatkan kualitas 
layanan terhadap 
seluruh pekerja, baik 
PWTT, PWT maupun 
mitra kerja. Saya 
berharap, mitra kerja yang 
berprestasi dapat diberikan 
peluang untuk diangkat sebagai pekerja tetap melalui 
serangkaian tes yang kompetitif sesuai prosedur yang 
berlaku. Harapan saya, ke depan nanti PPN semakin 
sukses dan terus bertahan sebagai perusahaan yang 
kompatibel. Patra Niaga Jaya.

ivan GuStian
(Operasi Fleet Management FT Tasikmalaya)
Saya mengharapkan transformasi di mana PPN memperluas 
bisnis-bisnis atau proyek-proyek baru di luar bisnis BBM/LPG, 
seperti perkebunan dan angkutan (sawit, kelapa, karet, jarak 
pagar, kemiri, dan lain-lain) serta membangun pabrik spare part 
mobil tangki dan sarana-fasilitas terminal storage. Ke depan, 
saya berharap PPN menjadi anak perusahaan Pertamina yang 
sangat dipercaya dan mampu mengalahkan kompetitor di 
dunia serta mendapatkan profit terbesar dari seluruh anak 
perusahaan Pertamina. Aamiin yaa rabbal’alamin.

APA KATA mErEKA

muhammad Febriwan
(SR Bengkulu)
Saya mengharapkan 
transformasi yang 
transparan di PPN, 
top to down dan 
down to up. Saya 
juga mengharapkan 
milestone yang 
terinformasikan dan 
tersampaikan dengan jelas 
dan be more flexible.

BERITA UTAMA
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andri Suwardhani P
(Pengawas Fleet Banjarmasin)
Bagi saya, teman-teman 
AMT (awak mobil tangki) 
merupakan ujung tombak 
di Fleet Management. Saya 
berharap, hak-hak mereka 
lebih diperhatikan supaya tidak 
ada kendala dalam kegiatan 
operasional di lapangan. 
Seperti di Jawa, apabila ada 
permasalahan terkait AMT, 
mereka pasti melakukan 
unjuk rasa yang akhirnya 
mengganggu operasional, 
bahkan project yang ditangani 
PPN bisa lepas ke pihak lain. 
Saya juga berharap, kami di 
Banjarmasin bisa memperluas 
cakupan pekerjaan dengan 
mengelola distribusi BBM 
seperti di Jawa.

muhammad baSri
(SS Banjarmasin)
Saya mengharapkan agar 
perusahaan melakukan 
renovasi kantor di 
Banjarmasin agar 
penampilan secara fisik 
dalam bentuk kantor 
selaras dengan nama besar 
PPN. Saat ini, PPN sudah 
menjadi perusahaan yang besar. 
Nama besar ini sebaiknya diimbangi 
pula dengan representasi kantor yang layak dan tidak 
berukuran kecil sehingga gaya kita sama dengan nama besar 
PPN dan kita bangga menjadi pekerja PPN.

Joko Suryadi
(Senior Office Boy Region III)
Saya berharap, ada bonus 
pencapaian target 
seperti pekerja PWT/
PWTT bagi pekerja 
non-organik dan pekerja 
TKJP bisa diangkat 
menjadi pekerja organik. 
Selama ini, rekrutmen PWT/
PWTT baru selalu didatangkan 
langsung dari Kantor Pusat Jakarta 
yang notabene adalah PWTT baru berstatus baru lulus 
kuliah dengan pengalaman yang masih nihil di bidang yang 
ditekuni. Harapan saya, pekerja TKJP bisa diangkat sebagai 
pekerja organik dengan fasilitas yang layak. Terima kasih.

yemeima lelenGboto
(Sekretaris GM Region III)
Salah satu transformasi yang dapat dilakukan di PPN adalah 
dalam bidang manajemen sumber daya manusia, misalnya 
melalui program employee engagement, yaitu membangun 
komitmen pekerja secara emosional pada perusahaan dan 
tujuan perusahaan. Adanya komitmen ini mendorong pekerja 
untuk mengerahkan usaha terbaik dalam memberikan 
kontribusi bagi perusahaan. Harapan saya, perusahaan dapat 
memberikan perhatian pada kehidupan kerja yang seimbang 
(work-life balance) bagi pekerja, di mana pekerja tidak hanya 
diperhatikan dan dihargai sebagai seorang profesional, tetapi 
juga secara personal.

SteFanuS aditya
(Fleet Management Services)
Saya berharap PPN mampu 
melakukan transformasi 
digital secara menyeluruh di 
era industri 4.0. Transformasi 
ini akan membawa 
integrasi teknologi digital 
ke dalam berbagai aspek 
di perusahaan yang tetap 
berorientasi pada kepuasan 
pelanggan. Jangan sampai 
PPN hanya fokus pada 
kompetisi dan inovasi saja 
tanpa adanya orientasi 
pada kepuasan pelanggan 
yang justru berpotensi 
mengakibatkan hilangnya 
market/pasar. Saya berharap, 
PPN di masa mendatang 
bisa menjadi perusahaan 
yang terdepan di dalam 
bisnis trading dan logistik 
BBM dengan didukung oleh 
teknologi digital.

heru SantoSo
(SS Sumbagsel)
Saya berharap, PPN bisa 
menerapkan sistem 
digitalisasi yang efektif 
dan efisien, terutama 
untuk sistem pengadaan 
kontrak, penagihan, 
dan pembayaran vendor. 
Saya juga berharap, untuk 
sistem distribusi BBM, PPN 
bisa menerapkan sistem seperti 
Go-Jek atau Grab. Sebagai pekerja PPN, saya berharap 
perusahaan bisa lebih adil dalam pemberlakuan strata 
UMR/UMP. 

hermawan baGuS P
(MOS Region Sumatera)
Saya mengharapkan 
transformasi yang 
fokus pada strategi 
lebih dalam dan 
terbarukan, misal fokus 
ke 3D (Differentiation, 
Digitalization, and 
Diversification) dalam 
menghadapi dinamika usaha. 
Strategi ini juga bisa diterapkan 
untuk menangkap peluang pasar yang lebih luas, sekaligus 
menggambarkan bahwa setiap pencapaian adalah hasil 
sinergi yang berkesinambungan dan solid dari seluruh 
insan PPN. Saya berharap, PPN memperkuat tata kelola 
serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas 
dan berintegritas melalui peningkatan kesejahteraan para 
pekerja sesuai standar PT Pertamina (Persero).

Sandy Satriya Putra
(Adm HC Region Sumatera)
Saya mengharapkan transformasi dalam aspek digital, baik 
internal maupun eksternal, di mana pengguna tidak hanya 
mendapatkan informasi, tetapi dapat pula memberi kontribusi 
melalui media berbasis digital tersebut. Harapan saya bagi 
PPN, ke depan perusahaan bisa memperbanyak kegiatan CSR 
(corporate social responsibility) berskala nasional, khususnya 
dalam kondisi-kondisi seperti saat ini.
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nor aFni Pertiwi
(Operasional Kalsel)
Sehari-hari, saya sering ke 
lapangan dan berhubungan 
langsung dengan Pertamina 
terkait penjualan BBM. 
Berdasarkan pengalaman 
selama ini, PPN sering 
dianggap sebelah mata 
oleh pihak Pertamina dan 
tidak dipandang sebagai 
anak perusahaan, bahkan 
kadang disamakan dengan 
agen Pertamina. Sementara 
kantor di Banjarmasin tidak 
diberi kewenangan untuk 
memiliki LO (liaison officer) 
sendiri sebagai penghubung 
dengan pihak Pertamina 
sehingga pekerjaan agak 
terlambat. Saya berharap, ke 
depan, PPN dilihat sebagai 
pihak yang sejajar oleh 
Pertamina dan tidak lagi 
dipandang sebelah mata. 

royani
(FSG Kalbartengsel)
Harapan saya, semoga 
ke depan PPN lebih 
maju dan benar-benar 
memperhatikan para 
pekerja, terutama 
pekerja TKJP. Selain 
itu, ketika menghadapi 
permasalahan administrasi 
terkait penjualan BBM ke 
customer yang bersifat back 
date, saya berharap pihak-pihak yang terlibat benar-benar 
memperhatikan dan menelaah setiap tahapan atau alur 
dalam proses penjualan sehingga apabila ada customer yang 
“nakal”, mereka tidak bisa berkelit ketika harus memenuhi 
kewajiban pembayaran atas produk yang sudah dibeli. 

rina Februanti
(Admin Fleet Banjarmasin)
Saya berharap, PPN 
mengangkat pekerja 
TKJP sebagai pekerja 
tetap. Selain itu, saya 
juga mengharapkan 
perusahaan merenovasi 
kantor di Banjarmasin 
karena kami di sini sering 
menerima tamu dari kalangan 
luar PPN, sementara kondisi 
kantor yang saat ini kami tempati masih kurang layak dan 
representatif. Saya juga berharap, PPN berikut seluruh 
pekerja bisa terus memperbaiki diri untuk semakin 
meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Semangat!!!

eriS william
(Asst. Man. Finance Region III)
Menurut saya, sudah saatnya PPN bertransformasi menuju era 
digital business untuk mencapai target yang diharapkan. Begitu 
pula dengan sumber daya manusia yang harus bertransformasi 
dalam mengantisipasi kecepatan pertumbuhan perekonomian. 
Sumber daya manusia PPN harus disesuaikan dengan 
kebutuhan perusahaan.

aldy wirandhoko
(Pengawas AMT Banjarmasin)
Saya berharap, PPN lebih 
memperhatikan AMT yang 
menjadi ujung tombak di 
Fleet Management, seperti 
pemberian penghargaan 
bagi AMT dengan kinerja 
terbaik sehingga mereka 
makin semangat dalam 
bekerja. Selain itu, perlu 
ada sosialisasi langsung 
ke AMT mengenai hak 
dan kewajiban mereka. 
Selama ini, sosialisasi hanya 
dilakukan ke pihak vendor 
yang menaungi AMT. 
Bahkan terkadang AMT 
tidak tahu siapa vendor 
atau perusahaan yang 
menaungi mereka maupun 
jangka waktu kontrak kerja 
vendor tersebut dengan 
PPN, termasuk ketika 
terjadi peralihan dari vendor 
lama ke vendor baru. 
Selama masa transisi, ada 
pemutusan hak-hak AMT, 
termasuk hak atas layanan 
BPJS Kesehatan. Padahal, 
pengaktifan kembali BPJS 
Kesehatan yang ditanggung 
perusahaan membutuhkan 
waktu 30 hari kerja. 

antina raPih
(Adm Layanan Jual Kalsel)
Saya berharap, seluruh 
pihak lebih tertib 
administrasi dalam 
memberikan layanan 
kepada customer, baik 
administrasi di kantor 
maupun di lapangan, 
sehingga kita semua bisa 
bekerja dengan lancar dan 
cepat. Saya juga berharap, 
perusahaan memperhatikan 
kesejahteraan pekerja, 
khususnya pekerja TKJP.

lila wardhany Syah
(Admin CPM V Region III)
Saya mengharapkan 
transformasi di PPN 
dengan terus menjaga 
Safety dan mempertahankan 
Zero Lose dalam proses 
pendistribusian BBM. Harapan 
saya, semoga PPN menjadi 
perusahaan yang lebih maju 
dan terus memperbaiki 
kinerja secara keseluruhan.

denny SaGita
(SS TBBM Panjang)
Harapan saya, PPN 
mampu bersaing dan 
menghadapi tantangan 
perkembangan zaman 
serta maju progresif menjadi 
perusahaan trading dan logistik 
kelas dunia.

indra SuteJa
(Adm. GS Region III)
Saya berharap, PPN 
menjadi perusahaan 
yang semakin maju dan 
berkembang, modern, 
serta menjadi perusahaan 
berkelas dunia.
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Lebih dari satu tahun 
memimpin Pertamina Patra 
Niaga (PPN), banyak hal 
mewarnai perjalanan langkah 
Nina Sulistyowati. 

Ayo bersama kita 
sambut seluruh peluang 
dan tantangan yang ada 

dengan kembangkan 
kompetensi, profesionalisme 

dengan tetap menjaga 
integritas dalam 
mengelola bisnis.

PANTANg 
mENyErAH, 
PertahaNKaN 
iNtegritas

14

Perempuan yang pernah menjabat 
sebagai VP Strategic Planning 
& Business Development – 

Marketing & Trading PT Pertamina 
(Persero) ini melihat PPN telah 
mengalami banyak perkembangan 
positif. Meski demikian, perbaikan-
perbaikan terus dilakukan untuk 
memastikan perusahaan bisa terus 
tumbuh secara berkelanjutan. Apa saja 
aspek-aspek yang menurut Nina bisa 
mendukung tumbuh kembang PPN? 
Berikut petikan wawancara INSIDE 
dengan pejabat yang menduduki kursi 
Direktur Utama PPN sejak Januari 2019.

memasuki usia ke-23 tahun, bagaimana 
pandangan ibu tentang PPN saat ini?
PPN telah melakukan perjalanan cukup 
panjang untuk sampai pada tahap 
seperti saat ini. Banyak kemajuan yang 
telah dicapai, tapi disisi lain juga masih 
banyak sekali perubahan dan perbaikan 
yang harus terus dilakukan mengingat 
tantangan kedepan juga semakin 
kompleks. Beberapa dari keberhasilan 
itu seperti tetap dapat mempertahankan 
posisi ke-2 untuk penguasaan market 
share pasar BBM industri (setelah 
Pertamina), pengelolaan bisnis fleet 

PERSPEKTIF
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Mewujudkan bisnis 
operatorship terminal dan 
fleet manangement PPN 

menjadi yang terbesar 
sekaligus yang terbaik 
sehingga menjadi best 

practices tidak hanya di 
Indonesia tapi juga di 
lingkup internasional.

BBM berbasis integrated system 
yang dibangun melalui inovasi dari 
para pekerja PPN, bisnis logistik 
juga terus berkembang sebagai 
bagian dari upaya PPN memberikan 
layanan ekstra bagi pelanggannya. 
Pengembangan bisnis di luar BBM 
juga sudah menunjukkan hasil yang 
bagus, sebut saja waste management 
yang mendapat kepercayaan direksi 
Pertamina untuk mengelola seluruh 
limbah B3 Pertamina Grup.  

Dari sisi capaian finansial, target 
yang  kami berikan kepada kawan-
kawan di unit bisnis agar tidak ada lagi 
unit bisnis yang merugi  Alhamdulillah 
tercapai, profit margin juga membaik 
sekalipun ditengah situasi persaingan 
yang semakin ketat dan keterbatasan 
pasokan. Arus kas juga sangat baik. 
Semua ini dapat tercapai karena 

komitmen penuh seluruh pekerja PPN 
dan pastinya para pendahulu kami 
yang sudah membangun landasan 
PPN, sehingga keberhasilan ini menjadi 
kebanggaan bersama seluruh warga PPN.  

Disisi lain tantangan yang cukup 
besar adalah bagaimana agar PPN 
dapat mengelola proyek infrastruktur 
dengan sebaik-baiknya, bagaimana 
strategi bertahan menghadapi kondisi 
krisis harga minyak, pelemahan kurs 
dan ekonomi terkait pandemic Covid19 
dan kedepan menghadapi new normal 
life pasca Covid19, 

apa ultimate goal yang ingin ibu capai 
selama memimpin PPN?
Saya memimpikan PPN menjadi sebuah 
trusted company dan perusahaan 
trading BBM terbesar di Indonesia. 
Untuk  itu harus terus dibangun kultur 
korporat terbaik dan pekerja yang 
unggul dan berintegritas sehingga PPN 
menjadi pilihan utama para pelanggan 
dan dipercaya Pertamina menjadi 
pengelola seluruh pemasaran BBM 
Industri maupun bunker.

Kedua, mewujudkan bisnis 
operatorship terminal dan fleet 
manangement PPN menjadi yang 

terbesar sekaligus yang terbaik 
sehingga menjadi best practices tidak 
hanya di Indonesia tapi juga di lingkup 
internasional.

Ketiga, waste management menjadi 
entitas sendiri dengan kekuatan 
expertise pekerjanya didukung 
kepemilikan sarana pengelola limbah. 
Selain waste management, tantangan 
untuk mewujudkan penyediaan air 
bersih melalui SWRO (Sea Water 
Reverse Osmosis) dengan keunggulan 
produk turunan berupa garam juga 
dapat diwujudkan sehingga meskipun 
PPN tidak akan terjun langsung dalam 
pemasaran garam, namun kita memiliki 
kebanggaan karena telah berperan serta 
dalam mengurangi ketergantungan 
Indonesia pada impor garam.

Dalam usia PPN yang ke-23 tahun, 
apa harapan ibu terhadap seluruh 
insan Patra Niaga?
Ayo bersama kita sambut seluruh 
peluang dan tantangan yang ada 
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SuCCESS STOry 
PeKerJa PPN
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Lakukan hal baru, 
atau hal lama dengan 

cara baru, jangan bisnis as 
usual dan jangan pernah 

menyerah. Great things will 
take time, tetapi itu akan 
terasa indah di kemudian 

hari. Buat suatu legasi. 

dengan kembangkan kompetensi, 
profesionalisme dengan tetap menjaga 
integritas dalam mengelola bisnis. 
Semangat pantang menyerah, kerja 
all out dan percaya diri harus melekat 
dalam diri seluruh pekerja. PPN 
sudah memiliki corporate value dalam 
SPIRIT. Namun nilai-nilai tersebut 
harus benar-benar diwujudkan, bukan 
hanya sekadar slogan. Profesionalisme 
mencakup juga integritas dan 
pengembangan kemampuan diri. Suatu 
budaya memang tidak bisa berubah 
dalam waktu singkat dan perlu waktu. 
Tetapi kalau kita tidak segera memulai, 
kita akan terkejar. Itulah mengapa 
Dewan Direksi terus mengawal 
proses perubahan ini. Break Trough 
Project (BTP) dan Strategic Initiatives 

merupakan bagian dari upaya-upaya 
untuk melakukan transformasi. Ternyata 
dari tahun ke tahun, semangat teman-
teman dalam menelurkan ide-ide baru 
melalui BTP maupun CIP (Continuous 
Improvement Program) sangat luar biasa 
terbukti dengan raihan prestasi yang 
dicapai. Jangan berhenti pada apresiasi, 
lakukan terus upaya untuk ciptakan nilai 
tambah, dan monetize it!. Lakukan hal 
baru, atau hal lama dengan cara baru, 
jangan bisnis as usual dan jangan pernah 
menyerah. Great things will take time, 
tetapi itu akan terasa indah di kemudian 
hari. Buat suatu legasi. 

Apa legasi yang ingin Ibu tinggalkan 
di PPN?
PPN menjadi besar, naik kelas, waste 
management menjadi entitas bisnis yang 
sukses, dan pekerja PPN lebih sejahtera 
dengan semangat pantang menyerah 
dan menjunjung integritas.  “Gather your 
courage, reach your dream, stay strong, 
optimist  and never give up!”
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PerJuaNgaN 
mENuju SuKSES

Tidak ada yang pernah tahu jalan hidup yang telah digariskan 
oleh Yang Maha Kuasa. Namun manusia boleh memiliki cita-cita. 
Jalan menuju tercapainya cita-cita tersebut juga selalu terbuka 
selama masing-masing individu mau berjuang untuk mewujudkan 
harapan dan mimpi yang ingin digapai.

Semangat itulah yang diusung 
Mohamad Azwar selama 
mengarungi dunia kerja. Saat 

mengawali perjalanan hidup sebagai 
orang yang mandiri dengan mencari 
nafkah sendiri, Azwar tidak pernah 
membayangkan dirinya akan menjadi 
pegawai kantoran dan bisa membangun 
karier. Kesempatan untuk bekerja di 
sebuah perusahaan bergengsi datang 
ketika Azwar bergabung di Pertamina 
Patra Niaga (PPN) pada Desember 
2010 sebagai Office Boy (OB). Kala 
itu, Azwar mengaku tidak pernah 
membayangkan bisa bekerja kantoran 
walau hanya sebagai OB. Apalagi Azwar 
sebelumnya bekerja sebagai pengawas 
lapangan di perusahaan pengembang 
perumahan dan membuka usaha 
bengkel motor kecil-kecilan.

“Saat itu, saya mendapatkan 
informasi dari Marliana (Senior OB) 
bahwa ada lowongan kerja. Saya 
pun harus bersaing dengan kandidat 
lainnya untuk mendapatkan pekerjaan 
tersebut,” kenang Azwar.

Pekerjaan sebagai OB pun dijalani 
Azwar dengan sabar dan tekun. Menurut 
Azwar, ketika baru bergabung di PPN, 
dirinya ditugaskan sebagai OB di lantai 
15 Gedung Elnusa yang ditempati oleh 
tiga direktur beserta sekretaris masing-
masing serta pemimpin departemen dan 
staf lainnya. Azwar mengaku bekerja 
di bawah pengawasan tiga sekretaris 
direksi yang tegas, ketat, dan serba 
sempurna, mulai dari kebersihan hingga 
sirkulasi dokumen.

“Saya bisa memahami tuntutan 
pekerjaan saat itu karena saya bertugas 
di lantai yang ditempati direktur 
selaku pemimpin perusahaan dengan 
banyaknya tamu penting yang datang,” 
kata Azwar.

Seiring waktu, banyak hal positif 
yang dipetik Azwar dari pekerjaan 
sebagai OB. Dirinya belajar mengenai 
kedisiplinan, kerapian, tanggung jawab 
dan lain-lain yang secara tidak langsung 
membentuk dirinya sebagai seorang 
individu maupun seorang pekerja.

Lima tahun berselang, Azwar 
mendapat pencerahan. Beberapa 
rekan kerja dan orang-orang di sekitar 
mendorong Azwar untuk melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi. “Saya 
ditanya, ‘Mas, kenapa nggak lanjut 
kuliah? Banyak kok yang lanjut kuliah 
untuk kenaikan karier. Mumpung masih 
muda Mas, kuliah saja, siapa tahu bisa 
jadi karyawan tetap.’ Waktu ditanya 
seperti itu, seperti ada sengatan listrik 

ke otak saya yang membuat saya 
berpikir apakah saya perlu melanjutkan 
pendidikan,” ungkapnya.

Perang batin pun terjadi dalam 
benak Azwar. Pro dan kontra muncul 
apabila dirinya melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah 
mempertimbangkan banyak hal, Azwar 
memutuskan untuk tidak meneruskan 
pendidikan. Faktor biaya kuliah menjadi 
salah satu pertimbangan karena saat itu 
Azwar sudah berstatus sebagai kepala 
keluarga dan dikaruniai seorang putra. 
Bagi Azwar kala itu, penghasilan sebagai 
OB sudah lebih dari cukup untuk 
menghidupi dirinya dan keluarga. “Saya 
sering mendapat penghasilan tambahan 
apabila ada yang minta tolong saya 
untuk mengerjakan sesuatu. Saya 
sendiri tidak keberatan kalau disuruh-
suruh. Prinsip saya waktu itu, tetap rajin 
bekerja tanpa mengeluh dan banyak 
bersyukur,” katanya.

Tujuh tahun berjalan, Azwar 
mulai berpikir lebih jauh tentang 
masa depan. Niat untuk mengenyam 
pendidikan yang lebih tinggi kembali 

mOHAmAd AzwAr

Saya sendiri 
tidak keberatan kalau 

disuruh-suruh. 
Prinsip saya waktu itu, 

tetap rajin bekerja 
tanpa mengeluh 

dan banyak 
bersyukur.
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muncul. Apalagi salah satu rekan kerja 
yang juga sempat bekerja sebagai 
OB, Muhamad Anwar, berhasil lolos 
proses rekrutmen dan menjadi salah 
satu staf Order to Cash (O2C) setelah 
melanjutkan sekolah dan memperoleh 
gelar sarjana. Selain itu, banyak juga 
pekerja yang membangun karier dari 
nol. “Dalam pikiran saya tebersit 
sesuatu, kalau mereka bisa, kenapa gw 
enggak?” ujarnya.

Dorongan untuk kuliah semakin 
besar setelah Azwar mendapatkan izin 
dari sang istri. Menurut Azwar, sang istri 
bisa memahami apabila uang belanja 
rumah tangga akan berkurang karena 
digunakan untuk biaya kuliah. Bahkan 
semesta pun seolah mendukung niat 
Azwar untuk bisa duduk di bangku 
perguruan tinggi. Saat itu, Azwar 
ditempatkan di gudang penyimpanan 
Alat Tulis Kantor (ATK) dan Rumah 
Tangga Kantor (RTK). Sebagai staf 
gudang, Azwar banyak menghabiskan 
waktu di depan komputer untuk 
mengatur keluar-masuk barang. 
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh 

Azwar untuk belajar dan mempersiapkan 
diri sebelum mengikuti ujian masuk 
perguruan tinggi.

Jika ada niat untuk menuntut ilmu, 
maka akan ada jalan kemudahan. 
Prinsip itu dipegang terus oleh Azwar 
ketika mendaftarkan diri untuk menjadi 
mahasiswa di salah satu perguruan 
tinggi di kawasan Pamulang, Tangerang 
Selatan. Kebaikan yang selama ini 
ditebar oleh Azwar membuahkan 
berbagai bantuan dan pertolongan 
ketika dirinya berkutat dengan proses 
pendaftaran kuliah. “Saya sangat 
berterima kasih kepada Mas Andreas 
yang telah membantu meringankan 
biaya pendaftaran. Berkat dukungan 
dan bantuan Mas Andreas juga, saya 
akhirnya bisa kuliah,” katanya.

Resmi menyandang status sebagai 
mahasiswa, tantangan baru mewarnai 
langkah Azwar. Sebagai mahasiswa, 
Azwar harus mengikuti perkuliahan 
setiap Sabtu sejak pukul 08.00 WIB 
hingga 18.00 WIB dengan lokasi kampus 
yang cukup jauh dari tempat tinggal. 
Sebagai pekerja, Azwar tidak boleh 
melepaskan tanggung jawab pekerjaan, 
termasuk ketika harus menjalankan 
tugas rutin sebagai OB dan penjaga 
gudang setiap Minggu. Sementara 
sebagai seorang suami dan ayah, Azwar 
harus memiliki waktu berkualitas untuk 
dihabiskan bersama keluarga.

Berkaca dari pengalaman pribadi, 
Azwar pun mendorong rekan-rekan 
kerja lainnya agar tidak pernah lelah 
dan berhenti mewujudkan mimpi. 
“Begitu banyak orang-orang di sekitar 
kita yang bisa meraih sukses. Kenapa 
kita tidak? Bangkit, kejar, serta terus 
bertarung dan bersemangat untuk 
sebuah perubahan karena perjuangan 
adalah tanda perjalanan menuju 
sukses,” tandasnya. ***

“Apa yang saya jalani saat itu 
sempat terasa berat karena saya harus 
membagi waktu antara pekerjaan, 
keluarga, dan kuliah, termasuk ketika 
tugas-tugas kuliah menumpuk. Namun 
karena dijalani dengan penuh kesabaran, 
lambat laun saya tidak merasakan hal 
itu sebagai beban dan semua mengalir 
seperti sebuah peperangan menuju 
kemenangan,” kata Azwar.

Semester demi semester dilalui 
Azwar dengan kegigihan dan kesabaran. 
Di saat yang sama, Azwar mengajukan 
diri untuk bergabung dengan tim di 
Corporate Controller Division melalui 
O2C Manager, Lutfi Hariningsih. 
Sembari menunggu kabar, Azwar 
mempelajari pekerjaan yang menjadi 
tugas dan tanggung jawab tim Corporate 
Controller. Setelah mempelajari dan 
melihat langsung pekerjaan yang 
dilakukan, Azwar yakin dirinya mampu 
untuk menjalankan tugas serupa.

Gayung bersambut. Keinginan Azwar 
untuk menjadi salah satu staf Corporate 
Controller terwujud menjadi kenyataan 
ketika ada posisi kosong di tim Financial 
Accounting. Berbagai tahapan dalam 
proses rekrutmen pekerja PPN satu per 
satu dilalui Azwar. Setelah menjalani 
wawancara kerja, Azwar resmi diterima 
sebagai pekerja PPN dan menempati 
posisi sebagai Administrasi Loket.

“Tidak ada kata lain yang bisa 
terucap selain terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua 
pihak yang telah memberi dukungan, 
dorongan, dan semangat hingga 
saya memperoleh kesempatan untuk 
membangun karier di PPN,” kata Azwar.

Setelah menjalani 
wawancara kerja, 

Azwar resmi diterima 
sebagai pekerja PPN 

dan menempati posisi 
sebagai Administrasi 

Loket.
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terus 
mElANgKAH 
mAju

Tidak ada yang diperoleh 
dengan cuma-cuma di dunia ini. 
Seluruh impian diraih melalui 
usaha, perjuangan dan doa, 
bahkan tak jarang membutuhkan 
pengorbanan. 

Proses itu dialami Muhamad Anwar 
dalam upaya mewujudkan mimpi 
meraih gelar sarjana dan membangun 

karier di pekerjaan yang ditekuni.
Perjalanan hidup yang telah dilalui 

Anwar terbilang tidak mudah. Sebagai 

tunggal semenjak sang ayah meninggal 
dunia ketika Anwar masih duduk di 
bangku kelas 3 sekolah dasar.

Meski harus bekerja untuk 
menghidupi keluarga, Anwar tetap 
ingin mewujudkan mimpi meraih gelar 
sarjana. “Saya ingin keluarga saya, 
khususnya orangtua, merasa bangga 
karena saya bisa menyandang gelar 
sarjana. Saya juga bertekad untuk 
menyelesaikan kuliah dengan biaya 
sendiri dan tidak membebani orangtua 
sepeser pun,” tuturnya.

Tekad itu pun diwujudkan tanpa 
rasa ragu sedikit pun. Bekerja sebagai 
Office Boy (OB) di Pertamina Patra 
Niaga (PPN) pun dilakoni sejak 2012 
sembari menyelesaikan pendidikan 
S1 di salah satu Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi di bilangan Ciputat, Tangerang 
Selatan. Anwar mengakui, bekerja 
sambil kuliah bukanlah sesuatu yang 
mudah untuk dijalani.

“Dengan jadwal yang begitu padat, 
mau tidak mau saya harus membagi 
waktu antara pendidikan, pekerjaan, dan 
keluarga,” kata Anwar.

Waktu tujuh hari dalam seminggu 
pun diwarnai dengan kesibukan bekerja 
dan belajar. Sebagai OB, Anwar harus 
berada di kantor setiap Senin hingga 
Sabtu. Sementara setiap Minggu 
selama sehari penuh, Anwar mengikuti 
kegiatan belajar-mengajar di kampus 
yang berlokasi cukup jauh dari tempat 
tinggal. Aktivitas itu tidak hanya 
menguras fisik, tetapi juga pikiran.

Meski sulit, Anwar tetap pantang 
menyerah. Semangatku belum pudar, 
semangatku masih menggebu-gebu. 
Kalimat yang menjadi screensaver di 
komputer jinjing milik Anwar itu selalu 
menjadi penyemangat dirinya untuk 
terus maju. Waktu 24 jam selama tujuh 
hari dalam seminggu memang tidak 
pernah terasa cukup bagi Anwar dengan 
berbagai kesibukan yang ada kala itu. 
Namun dia berusaha mengoptimalkan 
setiap detik yang ada.

“Tugas-tugas kuliah saya kerjakan di 
sela-sela jam istirahat kerja atau malam 
hari setelah pulang kantor,” katanya.

Tantangan demi tantangan pun 
dihadapi hingga hari-hari terakhir 

sulung dari tiga bersaudara, Anwar turut 
membantu perekonomian keluarga 
setelah merampungkan pendidikan 
di sekolah menengah atas. Hal ini 
dilakukan untuk meringankan beban 
sang ibu yang harus menjadi orangtua 

muHAmAd ANwAr
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Sebagai tulang 
punggung keluarga, 

Anwar harus bisa membagi 
penghasilan yang diterima 

tiap bulan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup keluarga 
dan dirinya serta membayar 

biaya kuliah. 



26 27inside. Edisi 18 / 2020SOROT

menjelang wisuda. Sebagai tulang 
punggung keluarga, Anwar harus bisa 
membagi penghasilan yang diterima tiap 
bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
keluarga dan dirinya serta membayar 
biaya kuliah. Berbagai upaya juga 
dilakukan Anwar untuk memperoleh 
penghasilan tambahan, mulai dari 
berjualan pulsa, sandal lucu, snack untuk 
keperluan rapat kantor hingga mukena. 
“Ibarat kata pepatah, sambil menyelam 
minum air. Sambil bekerja sebagai OB, 
saya tawarkan mukena dan barang 
dagangan lainnya ke teman-teman 
kantor maupun tenant yang satu gedung 
dengan PPN,” tuturnya.

Menurut Anwar, pekerjaan 
sebagai OB telah mengajari dirinya 
untuk selalu sabar dan ikhlas. Sebagai 
tenaga kerja penunjang yang bertugas 
membantu kelancaran aktivitas di 
kantor, kesabaran Anwar kerap diuji 
ketika menjalankan tugas. “Namanya 
juga orang, kebiasaan masing-masing 
pasti berbeda-beda. Ada pekerja yang 
selalu rapi, ringkas, dan bersih, ada 
juga pekerja yang jorok. Kebiasaan saat 

pesan makanan pun berbeda. Ada yang 
maunya pakai sambal yang banyak, ada 
yang tidak mau pakai bawang goreng, 
dan lain-lain,” kenangnya.

Namun semua tugas dan tanggung 
jawab kerja sebagai OB dilakukan Anwar 
dengan ikhlas tanpa banyak mengeluh. 
“Prinsip saya, work from the heart,” katanya.

Kesabaran dan keikhlasan itu 
akhirnya terbayar ketika Anwar berhasil 
menyelesaikan pendidikan S1 dan 
meraih gelar sarjana. Meski demikian, 
tantangan yang tidak mudah kembali 
dihadapi Anwar menjelang wisuda. 
Agar bisa mengikuti wisuda, Anwar 
harus membayar sisa uang kuliah dan 
biaya-biaya lain dalam jumlah yang tidak 
sedikit. Kondisi itu sempat membuat 
Anwar bingung, gusar, dan bimbang 
karena nilai tabungan yang dimiliki tidak 
mencukupi untuk membayar seluruh 
biaya wisuda. “Ditambah lagi, saat itu 
saya belum membayar uang kursus 
Bahasa Inggris di LIA,” katanya.

Keputusan berat pun harus diambil. 
Anwar terpaksa menjual telepon 
seluler dan komputer jinjing yang biasa 
dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas 
kuliah. Namun hasil yang diperoleh 
masih belum cukup untuk menutup 
biaya wisuda. “Beruntung, Allah SWT 
memberikan rezeki yang tidak terduga. 
Pada saat peringatan HUT PPN, saya 
mendapatkan door prize berupa sepeda 
gunung,” kenangnya.

Tanpa pikir panjang, Anwar menjual 
sepeda gunung tersebut untuk melunasi 
kekurangan biaya wisuda. “Waktu itu 
saya berkata kepada diri sendiri, biarlah 
saya tidak punya (sepeda gunung), yang 
penting saya bisa wisuda,” tegasnya.

Harapan besar pun digantungkan ke 
perusahaan. “Saya berharap, perusahaan 
kembali membuka internal job posting, 
khususnya bagi Tenaga Kerja Jasa 
Penunjang (TKJP), sehingga mereka bisa 
naik level dan menjadi bagian PPN. Saya 
pribadi ingin bisa mengabdi lebih lama di 
sini dan ikut membantu perjuangan PPN 
menuju peradaban baru,” katanya.

Enam tahun mengabdi di PPN, banyak 
pengalaman, pelajaran, dan nasihat yang 
dipetik oleh Anwar. Filosofi hidup pun 
terus dipegang untuk mendorong dirinya 
agar terus melangkah maju. “Karena waktu 
tak berjalan mundur,maka hidup adalah 
tentang maju,” tandasnya. ***

Momen penting yang telah lama 
ditunggu pun akhirnya tiba. Pada 
pertengahan 2014, Anwar resmi 
menyandang gelar Sarjana Ekonomi. 
Tak tanggung-tanggung, Anwar 
mengajak seluruh keluarga untuk 
menghadiri acara wisuda. “Saya ingin, 
mereka turut merasakan kebahagiaan 
saya. Seluruh perjuangan telah 
membuahkan hasil yang manis bagi 
saya di tahun itu,” katanya.

Sebulan sebelum wisuda, Anwar 
menjalani “pendidikan” baru di kantor. 
Setiap hari setelah menyelesaikan 
tugas-tugas rutin sebagai OB, ayah dua 
anak ini memanfaatkan waktu kosong 
dengan mempelajari sistem dan cara 
kerja Fungsi O2C. “Saya tidak bisa 
selamanya menjadi OB. Saya harus bisa 
seperti teman-teman yang memiliki 
kesempatan untuk membangun karier 
di PPN. Alhamdulillah, saya dikelilingi 
orang-orang yang baik dan mendukung 
saya untuk maju,” katanya.

Berbekal gelar Sarjana Ekonomi, 
Anwar mengajukan lamaran dan berhasil 
diterima sebagai Staff Admin O2C. 
Kesempatan emas kemudian datang 
ketika PPN membuka internal job posting 
untuk rekrutmen Pekerja Waktu Tidak 
Tertentu (PWTT). O2C Manager, Lufi 
Hariningsih, langsung menunjuk Anwar 
untuk mengikuti proses rekrutmen. 
Sayang, Anwar belum berhasil lolos 
menjadi PWTT di PPN. “Mungkin belum 
rezeki saya,” ungkapnya.

Meski gagal, Anwar tidak putus 
asa atau merasa kecewa. Anwar yakin, 
kesempatan itu akan datang lagi suatu 
hari nanti dan dirinya bisa mendapatkan. 
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kemudian diperpanjang dua bulan atas 
permintaan pihak kantor. Sebagai OB, 
Oya tidak hanya menjalankan pekerjaan 
rutin yang menjadi tugas dan tanggung 
jawab dirinya. Sembari mengerjakan 
tugas harian, Oya juga membantu 
pekerjaan-pekerjaan di bagian 
Human Capital. Kegiatan tersebut 
memungkinkan dirinya mengenal 
pekerja-pekerja Pertamina lainnya, 
baik di level staf maupun pemimpin.

Selama bekerja di kantor Pertamina 
Banjarmasin, Oya berusaha memperkaya 
kemampuan diri sendiri dengan mencoba 
pekerjaan di beberapa divisi. Dirinya 
pernah menjadi operator telepon yang 
bertugas menerima dan meneruskan 
faksimile dan telepon yang masuk. Oya 
juga pernah menjadi sekretaris bagi 
Kepala Kantor Pertamina Banjarmasin. 
Sebagai sekretaris, Oya banyak berkutat 
dengan pekerjaan yang bersifat 

menurut perempuan yang 
akrab disapa Oya ini, 
prinsip itu pula yang selalu 

menjadi penyemangat ketika dirinya 
menghadapi tantangan hidup yang tidak 
mudah maupun saat harus bangkit dari 
keterpurukan.

Oya menuturkan, berbagai tantangan 
dan cobaan telah dihadapi sejak mulai 
bekerja pada 2005, selang tiga bulan 
setelah menyelesaikan pendidikan di 
Politeknik Negeri Banjarmasin. Kala 
itu, Oya mendapat informasi adanya 
lowongan pekerjaan di kantor PT 
Pertamina (Persero) Banjarmasin untuk 
posisi Office Boy (OB). Tanpa pikir 
panjang, Oya langsung mengajukan 
lamaran untuk pekerjaan tersebut.

“Mungkin sebagian orang merasa 
gengsi atau malu (bekerja sebagai OB), 
tetapi waktu itu saya hanya bersyukur, 
alhamdulillah saya mendapat pekerjaan,” 
kenang Oya.

Kantor Pertamina Banjarmasin 
bukanlah tempat yang asing bagi Oya. 
Ketika masih berstatus mahasiswa, Oya 
menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
di bagian Human Capital Pertamina 
Banjarmasin selama tiga bulan yang 

diSiPliN & jujur 
DaLaM beKerJa

Niat baik yang muncul dari diri kita sendiri pada akhirnya akan 
mengarahkan kebaikan kepada kita. Prinsip hidup itu selalu 

dipegang Royani sejak pertama kali memasuki dunia kerja hingga 
kini ketika meniti karier di Pertamina Patra Niaga (PPN). 

Mungkin sebagian 
orang merasa gengsi atau 

malu (bekerja sebagai 
OB), tetapi waktu itu 

saya hanya bersyukur, 
alhamdulillah saya 

mendapat pekerjaan, 
kenang Oya.

SOROT
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administratif, mulai dari menyampaikan 
disposisi dari Kepala Kantor Pertamina 
Banjarmasin ke bagian-bagian yang dituju 
hingga membuat surat dan filing dokumen 
yang berkaitan dengan pekerjaan-
pekerjaan Kepala Kantor.

Selain kedua pekerjaan tersebut, Oya 
memiliki pengalaman bekerja sebagai 
tenaga administrasi bagian Industrial Fuel 
Marketing (IFM) dan Pelumas. Sebagai 
tenaga administrasi IFM, tugas dan 
tanggung jawab yang diemban Oya hampir 
sama dengan pekerjaan sebagai sekretaris. 
Bedanya, pekerjaan itu dilakukan lebih 
khusus untuk membantu tim Sales & 
Marketing IFM. Sementara sebagai tenaga 
administrasi Pelumas, Oya bertugas 
membuat quotation berdasarkan stok 
barang di gudang dan order dari agen.

Saat bekerja sebagai tenaga 
administrasi di Pelumas, Oya mengaku 
dirinya menghadapi tantangan yang 
menguji kesabaran. “Waktu itu, quotation 
yang saya buat dipermasalahkan oleh 
orang gudang dengan alasan saya 
membuat quotation tanpa melihat stok 
barang di gudang sehingga menimbulkan 
masalah buat mereka,” ungkap Oya.

Namun Oya melihat ada kejanggalan 
dari komplain yang diajukan pihak 
gudang. Menurut Oya, permasalahan 
tersebut baru muncul setelah lewat 
bulan dari pembuatan quotation. Dalam 
membuat quotation pun, dirinya selalu 
melakukan berdasarkan catatan harian 
keluar-masuk barang di gudang. Oya juga 
tahu persis jika barang sudah memiliki 
nomor DO yang keluar berdasarkan 
sistem di Good Issue di My SAP. Hanya 
saja, pihak gudang berdalih barang yang 
dipesan tidak tersedia. “Analisis saya, DO 
yang diterima agen kemungkinan palsu 
dan pihak gudang berniat mengeluarkan 
barang untuk kedua kali berdasarkan DO 
yang sama,” kata Oya.

Ketika dikonfirmasi, pihak agen 
mengatakan sudah menerima barang 
sesuai pesanan dan memperlihatkan DO 
yang diterima dari gudang Pertamina. 
Setelah ada konfirmasi dari pihak 
agen, Oya pun menanyakan kepada 
Sales Representative terkait kejelasan 
dari masalah tersebut. Namun Oya 
diminta untuk tidak berkomentar dan 
mempermasalahkan hal itu lagi. Selang 
beberapa hari kemudian, Oya menerima 
kabar yang sangat mengejutkan. “Dari 
seorang teman, saya mendapat kabar 
bahwa ada memorandum yang berisikan 
pemutusan kontrak kerja karena kinerja 

saya dinilai kurang bagus. Waktu itu, 
saya sempat berpikir kenapa saya 
diperlakukan seperti ini,” katanya.

Meski sedih dan kecewa, Oya 
tetap ikhlas menerima keputusan 
tersebut. Meski pihak keluarga 
sempat tidak terima, dirinya enggan 
mempermasalahkan dan memilih fokus 
ke masa depan. Momen itu ternyata 
membuka jalan Oya menjadi bagian dari 
keluarga besar PPN. Selang tidak berapa 
lama setelah kehilangan pekerjaan, 
Oya mendapat informasi dari seorang 
teman bahwa kantor perwakilan PPN 
di Banjarmasin membutuhkan tenaga 
administrasi. “Saya pun sesegera 
mungkin memasukkan lamaran untuk 
bisa mendapatkan kesempatan bekerja 
di sana,” ungkapnya.

Setelah menjalani wawancara 
dengan beberapa pihak di internal PPN, 
Oya akhirnya diterima bekerja di kantor 
Banjarmasin dan membantu menangani 
proses administrasi terkait penjualan 
BBM PPN di wilayah Kalimantan Barat, 
Tengah, dan Selatan. Oya pun tidak 
menemui kesulitan berbaur dan bekerja 
sama dengan tim PPN di sana. Ketika 
kursi pemimpin di kantor Banjarmasin 
ditempati oleh Bobby Eka Putra, Oya 
mendapat kesempatan emas. Bersama 
beberapa Tenaga Kerja Jasa Penunjang 
(TKJP) lainnya di wilayah Kalimantan 
Tengah, Oya mengikuti tes menjadi 
Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) 
PPN. “Alhamdulillah, saya berhasil 
lolos,” katanya.

Pasca proses seleksi PWTT, Oya 
tetap bertugas di Banjarmasin di bawah 
koordinasi bagian Keuangan Region IV 
Kalimantan. Sejak menempati posisi 

tersebut hingga sekarang, Oya terus 
berusaha meningkatkan kapasitas diri 
dengan mengikuti berbagai pelatihan 
yang diselenggarakan oleh Human Capital 
Development PPN. “Saat ini, saya juga 
tengah menjalani pendidikan S1 untuk 
mendapatkan gelar sarjana,” katanya.

Oya mengakui, perjalanan 
membangun karier di dunia kerja tidak 
selalu mulus. Kerikil tajam selalu muncul 
di saat yang tidak terduga. Dalam 
menghadapi musibah maupun ujian-
ujian yang berat, Oya mengaku selalu 
berusaha untuk sabar dan ikhlas. “Saya 
yakin, kesabaran dan keikhlasan akan 
membuahkan hasil yang manis,” katanya.

Oya mengungkapkan, semangat 
untuk terus maju dan pantang menyerah 
meski menghadapi banyak rintangan 
tidak lepas dari keinginan untuk selalu 
membahagiakan dan membantu 
meringankan beban orangtua, saudara-
saudara, serta orang-orang sekitar. 
Keinginan untuk selalu membahagiakan 
orangtua pula yang membuat Oya selalu 
bekerja dengan sungguh-sungguh, 
bersikap jujur, serta selalu berbagi rezeki 
dengan orang-orang yang membutuhkan. 
“Saya pribadi terbiasa untuk berbagi dan 
merasa senang apabila melihat senyum 
bahagia terpancar dari wajah mereka,” 
ungkapnya. ***
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mEmBANguN 
BudAyA KErjA 
aMaN DaN seLaMat

Pertamina Patra Niaga (PPN) berkomitmen menciptakan tempat 
kerja yang aman, nyaman, selamat, dan ramah lingkungan dengan 
selalu mengutamakan aspek-aspek Health, Safety, Security, and 
Environment (HSSE). 

peringatan Bulan K3 diharapkan mampu 
meningkatkan kesadaran seluruh 
pemangku kepentingan akan pentingnya 
K3. Apalagi, tantangan keselamatan dan 
kesehatan kerja di dunia ketenagakerjaan 
saat ini semakin kompleks. Dunia 
ketenagakerjaan membutuhkan strategi 
pengendalian yang lebih efektif, efisien, 
dan inovatif dalam mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja dan penyakit akibat 
kerja. Terobosan dan inovasi-inovasi baru 
dibutuhkan agar pelaksanaan K3 dapat 
terus diperkuat di tengah gerak perubahan 
masyarakat dan revolusi industri yang 
semakin melesat. ***

Selain untuk meningkatkan budaya 
keselamatan kerja, lomba Fire Fighter 
Combat dilaksanakan untuk melatih 
kesigapan dalam penanggulangan 
kebakaran serta menguji ketangkasan 
dan keahlian dalam menggunakan 
peralatan rescue dan pemadam 
kebakaran. Tim PPN mengikuti berbagai 
kategori lomba, mulai dari mengangkat 
ban mobil ukuran besar, mengangkut 
tabung pemadam kebakaran dalam 
gerobak, hingga menggulung selang air 
yang biasa digunakan di mobil pemadam 
kebakaran.

Prestasi membanggakan juga 
diraih tim PPN Area II Sumatera 
Bagian Selatan. Dalam lomba Bulan 
K3 yang dilaksanakan Pertamina 
Marketing Operation Region (MOR) II 
di HSE Training Center Sungai Gerong, 
Palembang pada 5-6 Februari 2020, tim 
PPN berhasil keluar sebagai Juara III. 
Dalam kesempatan tersebut, tim PPN 
bertarung dengan 12 tim lainnya di 10 
kategori lomba yang meliputi Lifting 
Operation, Investigasi Insiden, LOTO 
Energy Isolation, Teknik Tongkat dan 
Borgol, Working at High - Pemasangan 
Scaffolding, Confined Space - Smoke 
Chamber, Fire Fighting - Pool Fire, Fire 
Fighting - Kebakaran Mobil Tangki, 
Performance Test Pompa Pemadam, serta 
Fire Combat.

Tahun ini, peringatan Bulan K3 
dilaksanakan mulai 12 Januari 2020 
hingga 12 Februari 2020 dengan 
mengangkat tema “Optimalisasi 
Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 
pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis 
Teknologi Informasi”. Pelaksanaan 

Tiap tahun, Fungsi HSSE PPN 
terus berupaya untuk menekan 
angka kecelakaan lalu lintas, 

insiden api, tumpahan minyak, dan 
kasus sekuriti. Upaya itu diwujudkan 
salah satunya dengan memberikan 
pelatihan terkait HSSE dan safety 
talk kepada seluruh pekerja serta 
melakukan pengecekan rutin terhadap 
mobil tangki, alat pemadam api ringan 
(APAR), fire hydrant, water sprinkler, 
dan alat penunjang kebakaran lainnya.

Berbagai upaya yang dilakukan 
Fungsi HSSE melalui program-program 
rutin tahunan membuahkan hasil yang 
membanggakan di awal 2020. Tim 
Fire Fighter PPN berhasil menyabet 
gelar Juara Harapan I dalam lomba Fire 
Fighter Combat yang diselenggarakan 
PT Pertamina (Persero) Refinery Unit 
(RU) II Dumai. Lomba yang diikuti 
tim pemadam kebakaran di seluruh 
Provinsi Riau ini digelar dalam rangka 
peringatan Bulan K3 (Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) 2020.
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TETAP FiT 
seLaMa Puasa

Ramadan telah menjelang. Umat Muslim di seluruh 
dunia kembali berkesempatan untuk menjalankan 
ibadah puasa selama sebulan penuh.

Berpuasa merupakan salah satu 
cara untuk melakukan proses 
detoksifikasi atau pembuangan 

zat-zat beracun dari dalam tubuh secara 
alami. Namun proses detoksifikasi 
ini tidak akan memberikan hasil yang 
optimal apabila tidak diimbangi dengan 
penerapan gaya hidup sehat selama 
puasa. Apalagi dunia internasional, 
termasuk Indonesia, tengah menghadapi 
wabah COVID-19. Kesehatan harus terus 
dijaga dengan memastikan tubuh tetap 
dalam kondisi fit selama puasa. Untuk itu, 
asupan makanan saat sahur dan berbuka 
serta kebiasaan yang dilakukan selama 
puasa sangat penting untuk diperhatikan. 
Hal ini dilakukan agar Anda tetap sehat 
dan fit saat puasa.

Berikut ini beberapa cara sederhana 
yang bisa Anda lakukan selama 
Ramadan agar tubuh tetap fit selama 
menunaikan ibadah puasa.

1. Jangan melewatkan sahur
Cara paling sederhana untuk tetap 
fit saat puasa adalah jangan pernah 
melewatkan sahur. Sama seperti 
sarapan pagi, sahur adalah bagian 
terpenting untuk menambah asupan 
energi selama sehari hingga tiba 
waktu berbuka. Makan yang benar 

saat sahur dengan memperhatikan 
asupan nutrisi seimbang dari 
karbohidrat kompleks, serat, dan 
protein. Anda bisa mengonsumsi 
makanan seperti beras merah, gandum, 
dan oat yang membuat kenyang 
lebih lama. Asupan makanan yang 
mengandung serat tinggi berasal dari 
kurma, biji-bijian, kentang, sayuran, dan 
hampir semua buah, termasuk aprikot, 
plum, pepaya, dan pisang. Sedangkan 
asupan protein bisa diperoleh dari 
telur, keju, yoghurt atau daging rendah 
lemak yang membantu Anda untuk 
menambah energi sepanjang hari.

2. Penuhi kebutuhan cairan
Sebagian besar tubuh kita terdiri dari 
air. Saat berpuasa, kita membutuhkan 
asupan air dalam jumlah yang sama 
dengan air yang terbuang. Untuk 
menjaga tubuh agar tetap terhidrasi 
selama puasa, minum setidaknya 
8-12 gelas air putih sehari. Anda bisa 
memenuhi kebutuhan cairan tersebut 
saat berbuka puasa hingga saat 
sahur. Selain itu, ada baiknya Anda 
menghindari kafein. Pasalnya, kafein 
bersifat diuretik yang membuat kita 
lebih sering buang air kecil sehingga 
cairan dalam tubuh cepat hilang. 
Cobalah untuk mengurangi minuman 

makanan manis serta produk olahan. 
Banyak orang yang keliru mengartikan 
maksud dari “berbuka dengan yang 
manis”. Makanan dan minuman 
manis memang penting dikonsumsi 
saat berbuka untuk menormalkan 
gula darah. Hanya saja, Anda harus 
memperhatikan porsi makanan atau 
minuman manis yang dikonsumsi. 
Apalagi jika rasa manis tersebut terbuat 
dari gula. Pasalnya, tanpa disadari, 
minuman dan makanan manis yang kita 
konsumsi secara rutin selama Ramadan 
justru akan menyebabkan kenaikan 
berat badan. Anda harus ingat, untuk 
memastikan tubuh fit selama Ramadan, 
energi yang dikeluarkan harus lebih 
banyak daripada energi yang masuk.

6. Olahraga
Puasa bukan menjadi halangan untuk 
melakukan aktivitas fisik. Anda bisa 
melakukan olahraga dengan intensitas 
ringan sampai sedang setelah berbuka 
puasa saat asupan energi dalam tubuh 
sudah terpenuhi. Lakukan olahraga 
selama 30 menit dengan jalan kaki, 
bersepeda, jogging maupun latihan lain 
yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda.

7. tidur yang cukup
Selain memperhatikan asupan 
makanan, pengaturan pola tidur 
juga merupakan hal yang penting. 
Mengantuk selama berpuasa bukan 
disebabkan oleh tidak makan dan 
minum selama sehari, melainkan 
karena Anda tidak memiliki waktu 
tidur yang cukup. Jika harus bangun 
pagi untuk menyiapkan makan sahur, 
Anda tidak boleh begadang untuk 
keperluan yang tidak terlalu penting 
pada malam hari dan usahakan 
untuk tidur lebih cepat dari biasanya, 
misalnya sesudah salat tarawih. 
Kurang tidur akan mempengaruhi 
kinerja otak sehingga menghambat 
aktivitas Anda selama sehari.***

yang mengandung kafein secara 
berlebihan guna menghindari dehidrasi 
selama berpuasa.

3. makan secukupnya
Selama Ramadan, waktu yang paling 
dinanti adalah waktu berbuka. Namun 
sayangnya, banyak orang yang “kalap” 
ketika menyantap hidangan berbuka. 
Langsung memakan banyak makanan 
saat berbuka akan membuat perut 
kembung dan begah. Saat berbuka, 
Anda bisa makan secara bertahap, 
dimulai dengan makanan yang ringan 
seperti salad buah, es buah, kurma, 
atau air putih. Selang beberapa jam 
kemudian, Anda bisa melanjutkan 
dengan makan besar.

4. Hindari makanan berminyak
Menu gorengan untuk berbuka puasa 
memang sangat menggoda. Namun 
ada baiknya Anda menghindari segala 
bentuk makanan yang digoreng dengan 
minyak dalam jumlah banyak. Pasalnya, 
makanan ini akan meningkatkan risiko 
kenaikan kolesterol dalam tubuh Anda.

5. mengurangi makanan dan minuman 
yang manis
Selama berpuasa, Anda juga 
diharuskan mengurangi minuman dan 
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