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MISI
1. Mendukung upaya peningkatan market-share fuel
trading Pertamina Group melalui layanan total
solusi untuk meningkatkan value of customer.
2. Meningkatkan efisiensi Perusahaan di segala lini.
3. Memiliki SDM yang profesional dan kompetitif
dalam bidangnya serta memberikan
kesejahteraan Para Pekerja
4. Memiliki kemandirian keuangan untuk
mendukung kegiatan operasional dan kebutuhan
investasi.
5. Peningkatan aset mandiri untuk mendukung
pencapaian profit Perusahaan.
6. Meningkatkan daya saing produk dengan
memperoleh sumber yang kompetitif

“SPIRIT”

Service Excellence
Berkomitmen untuk memberikan layanan
terbaik kepada pelanggan berdasarkan
prinsip 4 T (tepat waktu, tepat mutu, tepat
jumlah, tepat tempat).

Pursue Growth and Market
Aggressively
Berorientasi meningkatkan pangsa pasar dan
aktif mengembangkan peluang bisnis di setiap
kesempatan.
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Innovative and Competitive
Berperan aktif dalam mengembangkan gagasan
baru untuk meningkatkan daya saing usaha.

Risk Awareness
Mempertimbangkan dan mengelola risiko dalam
setiap perencanaan, tindakan, dan pengambilan
keputusan.
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Integrity
Menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menghindari
benturan kepentingan serta tidak menoleransi
praktik gratifikasi dengan berpedoman pada asasasas tata kelola korporasi yang baik (Good Corporate
Governance).
Team Work
Mengutamakan kerjasama antar pekerja &  sinergi
antar fungsi dalam mencapai tujuan perusahaan.

48

inside. Edisi 16 / 2019

DO YOU TARGET RISK
OR ARE YOU
A RISK TARGET?
- Let’s develop new competence -

Foto: Doc. Corp. Secretary

VISI
Menjadi Perusahaan Trading Energi dan
Manajemen Logistik Kelas Dunia.

Foto: Doc. Corp. Secretary

Visi Misi

Catatan Redaksi

Dear Readers,
Kata “sinergi” sudah bukan lagi menjadi istilah asing bagi seluruh insan Pertamina Patra
Niaga (PPN). Dalam berbagai kesempatan, kata “sinergi” selalu ditekankan sebagai dasar
dalam membangun kerja sama antar Fungsi di internal PPN maupun dengan pihak-pihak
eksternal. Sepanjang setahun terakhir, kata “sinergi” semakin lantang didengungkan, tidak
hanya untuk menghilangkan silo dan membangun kerja sama antar Fungsi di internal
PPN, tetapi juga untuk memperkuat jalinan hubungan antar anak perusahaan di lingkup
Pertamina Group.

Sejak awal tahun ini, semangat membangun sinergi telah ditunjukkan PPN melalui jalinan
kerja sama dengan sejumlah anak perusahaan di lingkup Pertamina Group. Kepercayaan
besar bahkan dilimpahkan ke PPN pasca insiden tumpahan minyak mentah di Blok
Offshore Northwest Java (ONWJ) yang dikelola oleh salah satu anak perusahaan Pertamina,
yakni PHE ONWJ. Dalam semangat sinergi anak perusahaan Pertamina, PPN ditunjuk oleh
PHE ONWJ untuk menangani pengelolaan limbah yang muncul sebagai imbas dari insiden
tumpahan minyak. Cerita di balik proses pengelolaan limbah tersebut bisa disimak dalam
rubrik Berita Utama INSIDE edisi kali ini.

Intensitas kerja sama yang dijalin PPN dengan anak perusahaan Pertamina telah
membuahkan hasil yang membanggakan. Di ajang Annual Pertamina Subsidiary Award
(APSA) 2019, PPN menerima penghargaan Best Contract Award in Synergy untuk
Downstream Customer. Penghargaan tersebut melengkapi keberhasilan PPN meraih
penghargaan di bidang People Development dalam ajang yang sama selama dua tahun
berturut-turut. Tahun ini, PPN membawa pulang dua penghargaan untuk kategori People
Development, yakni Second Runner-Up in Best People Development dan The Most
Innovative in People Development.

Dengan semangat mewujudkan Sinergi BUMN untuk Indonesia, mari bersama-sama
menciptakan sinergi di internal PPN dan membangun kerja sama dengan sesama anak
perusahaan. Di saat yang sama, upaya pengembangan sumber daya manusia yang telah
dilakukan perusahaan hendaknya dibarengi dengan semangat membangun budaya kerja yang
baik dengan berlandaskan profesionalisme dan disiplin dalam bekerja. Mari kita optimalkan
sisa waktu di tahun karya 2019 ini dengan memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
Selamat membaca.

Penasihat: Direksi

Pemimpin Umum: Rudy Permana
Pemimpin Redaksi: Ayulia

Redaksi: Fungsi Corporate Secretary
Kontributor:  Tresna Bulan Festianti, Sutanto

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
inside. Edisi 16 / 2019

1

BERITA UTAMA

Sinergi Tangani

Tumpahan Minyak Mentah

Imbas dari insiden yang
terjadi di sumur YYA-1
yang berada di lepas pantai
Kabupaten Karawang ini,
PHE ONWJ bertanggung
jawab untuk menangani
limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) yang dihasilkan
dari tumpahan minyak.
Dalam semangat sinergi
di internal Pertamina Group,
PT Pertamina (Persero)
menugaskan Pertamina
Patra Niaga (PPN) untuk
menangani pengelolaan
limbah B3 yang dihasilkan
dari tumpahan minyak sumur
YYA-1. Penugasan tersebut
diberikan karena PPN dinilai
memiliki kemampuan dan
kompetensi untuk menangani
pengelolaan limbah B3. PPN
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juga telah mengantongi izin
pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pengolahan limbah
B3 berdasarkan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.359/
Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2016.

“PPN sudah berpengalaman
melakukan pengelolaan
limbah sejak lama. Sebelum
menangani limbah B3 dari
insiden tumpahan minyak di
Blok ONWJ, PPN juga sudah
pernah melakukan pengelolaan
limbah untuk anak perusahaan
Pertamina lainnya,” kata New
Venture Division Head PPN,
Faisal Barida.
Berdasarkan kontrak kerja
sama dengan PHE ONWJ,
PPN bertugas menangani
pengelolaan limbah onshore dan
offshore dari insiden tumpahan
minyak di sumur YYA-1. Dalam
menjalankan tugas tersebut,
PPN menggandeng PT Tenang
Jaya Sejahtera dan PT Triguna
Pratama Abadi melalui sebuah
kerja sama konsorsium. PT

Foto: Doc. Corp. Secretary

Foto: Doc. Corp. Secretary

Insiden tumpahan minyak mentah terjadi di Laut Jawa pada 12 Juli 2019,
tepatnya di Blok Offshore Northwest Java (ONWJ) yang dioperasikan oleh
Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ.

terdeteksi di pesisir Kabupaten
Karawang, di antaranya di Desa
Cemarajaya, Sungai Buntu,
dan Sedari. Karena tergolong
sebagai limbah B3, tumpahan
minyak yang terbawa arus laut
dan ombak hingga ke pantai
harus segera dilokalisasi agar
tidak mencemari lingkungan
sekitar permukiman penduduk.
Untuk mengumpulkan
tumpahan minyak yang
telah menyatu dengan pasir
pantai maupun yang masih
mengapung di perairan
dekat pesisir Kabupaten
Karawang, PHE ONWJ turut
memberdayakan masyarakat
setempat. Mereka bertugas

Foto: Doc. Corp. Secretary

Foto: Doc. Corp. Secretary

Tenang Jaya Sejahtera ditunjuk
sebagai pihak pengangkut
limbah B3 yang memiliki izin
pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pengangkutan limbah
B3. Sedangkan PT Triguna
Pratama Abadi ditunjuk sebagai
pihak pemanfaat limbah B3
yang memiliki izin pengelolaan
limbah B3 untuk kegiatan
pemanfaatan limbah B3.
Dalam pelaksanaan
pekerjaan, PT Tenang Jaya
Sejahtera bertanggung jawab
menyediakan truk pengangkut
limbah B3 dari sejumlah titik
di pesisir Kabupaten Karawang
menuju tempat pengolahan
limbah B3 yang dikelola oleh
PT Triguna Pratama Abadi.
Sebagai informasi, tumpahan
minyak dari sumur YYA-1
tidak hanya terkonsentrasi
di perairan sekitar anjungan
lepas pantai. Tumpahan minyak
menyebar hingga ke kawasan
pantai utara Jawa Barat meski
PHE ONWJ langsung melakukan
penanganan di anjungan
dengan menggunakan oil boom
shoreline dan waring (fishnet).
Tumpahan minyak yang
telah menyebar hingga ke pantai
utara Jawa Barat pertama kali

mengumpulkan pasir pantai
yang telah terkontaminasi
tumpahan minyak ke dalam
karung-karung yang disediakan
oleh PHE ONWJ. Karung-karung
tersebut kemudian diangkut
ke tempat pengumpulan
sementara menggunakan motor
sebelum dibawa truk khusus
pengangkut limbah B3 menuju
tempat pengolahan limbah B3
yang berlokasi di Kecamatan
Klari, Kabupaten Karawang.
Begitu pula dengan tumpahan
minyak di tengah laut yang
dikumpulkan oleh penduduk
setempat dan diangkut
menggunakan perahu nelayan.
PPN menangani proses
pemuatan karung-karung
berisi limbah B3 ke dalam truk
pengangkut dan memastikan
ketersediaan truk pengangkut
di setiap titik pengumpulan
sementara agar limbah B3 yang
sudah terkumpul bisa terangkut
semua di hari yang sama.
Koordinasi dengan PT Tenang
Jaya Sejahtera selaku penyedia
jasa pengangkutan konstan
dilakukan agar ketersediaan
truk pengangkut di lapangan
sesuai dengan kebutuhan. PPN
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BERITA UTAMA

berangkat menuju tempat
pengolahan limbah.
Di tempat pengolahan
limbah B3, pasir atau tanah
yang terkontaminasi minyak
mentah dan sludge oil
dibakar dalam tunnel kiln
untuk menetralkan maupun
menghilangkan kandungan
kimiawi yang berbahaya bagi
manusia maupun lingkungan.
Pasir hasil pembakaran
selanjutnya dicampur dengan
tanah liat untuk diproses
menjadi batu bata merah.
Proses pembuatan batu bata
merah dilakukan di lokasi yang
sama dengan lokasi pengolahan

limbah B3 yang ditangani oleh
PT Triguna Pratama Abadi.
Batu bata yang dihasilkan
kemudian disalurkan ke
masyarakat melalui Program
Community Development PHE
ONWJ maupun dijual kepada
masyarakat umum.
Melalui sinergi yang
dibangun, kondisi darurat akibat
insiden tumpahan minyak di
Blok ONWJ berhasil ditangani
dengan baik. Kawasan pesisir
Kabupaten Karawang serta
beberapa wilayah di Provinsi
Banten dan Kepulauan Seribu
juga telah dinyatakan bersih dari
kontaminasi limbah B3.

Foto: Doc. Corp. Secretary

juga harus memastikan seluruh
aspek dalam hal pengangkutan
limbah B3 yang disyaratkan
oleh PHE ONWJ terpenuhi
dengan tepat.
Sebelum diangkut truk,
terlebih dulu menimbang
karung berisi pasir
terkontaminasi limbah yang
diserahkan oleh penduduk
setempat di tempat
pengumpulan sementara. PPN
juga menyiapkan dokumen
pengiriman barang dan
memastikan manifes tersebut
telah ditandatangani oleh pihak
PHE ONWJ yang bertugas
di lapangan sebelum truk
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Alur Pengolahan Limbah Menjadi

Batu Bata Merah                                                                
Satu Bath 48 Troli, Setiap
Troli 2 Drum, Total
48X2x250kg =24.000 Kg.
Dibakar Dalam Kiln

Hasil Pembakaran
Rata-Rata 20% = 20% X
24.000 Kg = 4.800 Kg
Ttm Dimasukkan ke
Dalam Drum Berat
Rata-Rata 250Kg

Pasir+Tanah Liat
4800+960Kg = 5.760
Kg Dicetak Menjadi Batu
Bata @ 3,1Kg
Pasir Hasil Pembakaran + 20% Tanah
Liat : 20%X4800 Kg = 960Kg

Jumlah Bata Yang Dihasilkan :
5.760 : 3,1 = 1.858 Pcs.
Satu Hari Produksi RataRata 12 Bath Batu Bata
Yang Dihasilkan: 12X 1.858
Pcs = 22.296 Pcs

Untuk 77Oo Ton Ttm :
20%X7700 Ton =
1540 Ton Ditambah Tanah
Liat 20%X1540ton = 308 Ton
Total Bahan = 1540+308 =
1848 Ton

Batu Bata Yang
Dihasilkan 1.848.000 :
3,1 = 596.129 Pcs
Batu Bata Merah
1. Comdev/Masyarakat
2. Dijual
3. Dll
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BERITA UTAMA

Bangun Koordinasi

Atasi Rintangan

Serasa turun ke medan peperangan tanpa berbekal strategi bertempur yang
cukup. Mungkin itu yang dirasakan oleh tim Patra Logistik ketika ditugaskan
untuk menangani pekerjaan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) di Karawang pasca insiden tumpahan minyak di Blok Offshore
North West Java (ONWJ) yang terjadi pada 12 Juli 2019.
Kala itu, tim Patra Logistik
berangkat ke Karawang pada
28 Juli 2019, tepatnya menuju
Desa Cemara, mengingat
urgensi pekerjaan yang harus
ditangani. Tumpahan minyak
dari sumur YYA-1 di Blok ONWJ
telah menyebar hingga ke
pesisir Karawang. Sebagai pihak
yang ditugasi PT Pertamina
(Persero) untuk menangani
pengelolaan limbah B3 dalam
insiden ini, Pertamina Patra
Niaga (PPN) juga bertanggung
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jawab mengurus pengangkutan
pasir pantai dan tanah
yang telah terkontaminasi
tumpahan minyak menuju
lokasi pengolahan limbah di
Kecamatan Klari, Kabupaten
Karawang. PPN selanjutnya
mendelegasikan pekerjaan
tersebut kepada Patra Logistik.
“Begitu mendapat tugas,
kami langsung berangkat ke
Karawang meskipun kami tidak
tahu di mana tepatnya lokasi
tumpahan minyak berada,” kata

Supervisor Lapangan Tim Patra
Logistik, Prasetyo Budi W.
Berbekal aplikasi Global
Positioning System (GPS)
di telepon seluler (ponsel),
Prasetyo berkendara menuju
lokasi yang berjarak sekitar
1 jam perjalanan dengan
menggunakan mobil dari
pusat kota Kabupaten
Karawang. Ternyata, GPS
yang menjadi perangkat
andalan untuk menuju lokasi
tumpahan minyak kurang

Foto: Doc. Corp. Secretary
Foto: Doc. Corp. Secretary

akurat dalam memberikan
panduan. “Kami sempat
nyasar-nyasar dulu sebelum
menemukan lokasi yang harus
kami tuju,” kata Prasetyo.
Pengalaman kesasar juga
dirasakan anggota tim Patra
Logistik lainnya. Waktu itu,

Wahyu Suseno, yang menjadi
Koordinator Lapangan untuk
wilayah Gembong, hendak
menuju lokasi tumpahan
minyak di pesisir Desa
Tanjungpakis, Kecamatan
Pakisjaya, Kabupaten
Karawang. Karena belum
paham benar arah jalan menuju
Desa Tanjungpakis, Seno
mengandalkan aplikasi GPS di
ponsel sebagai penunjuk jalan.
“GPS bilang harus belok
kanan, ya kami mengikuti dan
berbelok ke kanan. Lama-lama
kami lihat sisi kiri-kanan jalan
berupa area pertanahan yang
luas. Ternyata kami nyasar ke
kuburan,” kenang Seno sembari
tertawa lebar.
Sinyal ponsel yang belum
menjangkau seluruh desa di
pesisir Kabupaten Karawang
menjadi salah satu penyebab
ketidakakuratan petunjuk arah
yang diberikan oleh aplikasi GPS
di ponsel. Di masa-masa awal,
permasalahan sinyal ponsel

juga sempat menjadi kendala
bagi tim Patra Logistik yang
bertugas di lapangan. Di satu
sisi, mereka dituntut untuk
memberikan laporan secara
rutin kepada tim yang bertugas
menangani pengelolaan limbah
yang berada di Kantor Pusat
di Jakarta. Namun di sisi lain,
sinyal ponsel yang tidak stabil
menyulitkan tim Patra Logistik
dalam menyampaikan laporan
ke Kantor Pusat.
“Kami serba salah tiap kali
ada telepon masuk dari Kantor
Pusat. Kalau tidak diangkat,
kami salah. Tetapi kalau
diangkat, percakapan sering
terputus-putus karena tidak ada
sinyal,” kata Prasetyo.
Seiring waktu, tim
Patra Logistik berhasil
mengendalikan permasalahan
komunikasi yang sempat
menjadi kendala. Kehadiran
Mobile BTS (Base Transceiver
Station) di Desa Sedari,
Kecamatan Cibuaya, Kabupaten
inside. Edisi 16 / 2019
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lokasi sempat menyulitkan
proses koordinasi di lapangan.
Berdasarkan data Oil Spill
Combat Team (OSCT) yang
mendapat tugas dari PHE
ONWJ untuk mendata area
terdampak dan membersihkan
seluruh lokasi dari limbah B3,
tumpahan minyak pertama
kali ditemukan di 24 titik

yang tersebar di 13 desa.
Jarak antara satu titik ke titik
yang lain sekitar 3 kilometer
berdasarkan garis pantai.
“Selain jarak yang jauh,
kondisi infrastruktur jalan juga
belum begitu bagus sehingga
perjalanan dari satu lokasi ke
lokasi makan waktu cukup lama.
Kondisi ini sempat menyulitkan

Foto: Doc. Corp. Secretary

Karawang yang disediakan oleh
salah satu perusahaan operator
seluler turut membantu
mereka dalam mengendalikan
masalah komunikasi. Meski
demikian, sebagai koordinator
tim di lapangan, Prasetyo tetap
menerapkan sistem khusus
terkait penyampaian laporan
kegiatan lapangan. Mengingat
kondisi di lapangan, laporan ke
Kantor Pusat dilakukan secara
terjadwal.
“Teman-teman di lapangan
saya minta untuk melapor ke
Kantor Pusat tiap 2-3 jam sekali.
Di luar itu, saya minta mereka
fokus ke pekerjaan dan tidak
perlu mengangkat telepon yang
masuk,” katanya.
Prasetyo mengakui,
selama beberapa hari
pertama menjalankan
tugas di Karawang, tim di
lapangan banyak menghadapi
kendala. Selain permasalahan
komunikasi antara tim yang
berada di Karawang dengan
tim yang berada di Jakarta,
kondisi medan dan jarak antar

Foto: Doc. Corp. Secretary

kami karena di awal-awal kami
harus mengecek seluruh lokasi,”
kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo,
koordinasi dan hubungan baik
dengan pihak-pihak eksternal
yang terlibat di lapangan
menjadi salah satu kunci dalam
mengatasi permasalahan
dan kendala di lapangan.
Prasetyo menuturkan, pada
saat libur nasional dalam
rangka Idul Adha 1440, tim di
Muara Gembong, Kabupaten
Bekasi sempat dihadapkan
pada permasalahan yang
membutuhkan penyelesaian
segera. Waktu itu, warga
setempat untuk sementara
menghentikan aktivitas
pembersihan limbah B3 untuk
merayakan Idul Adha. Namun
di saat yang sama, limbah B3
yang terkumpul di tempat
penampungan sementara sudah
menumpuk dan harus segera
diangkut. Delapan unit truk
pengangkut sudah tersedia di
lokasi, tetapi tidak ada tenaga
kerja untuk memuat limbah B3
ke dalam truk. “Tidak satu pun
warga mau bekerja mengangkut
limbah B3 ke dalam truk
karena mereka lebih memilih
merayakan Idul Adha. Kami
juga tidak mungkin melakukan
sendiri karena keterbatasan
jumlah personel di lapangan,”
kata Prasetyo.
Bantuan akhirnya datang
setelah tim Patra Logistik
berkoordinasi dengan TNI
AD yang bertugas melakukan
pengamanan di lokasi.
Komandan pasukan yang
bertugas di lapangan kemudian
mengoordinasi personel
TNI AD untuk mengangkut

limbah B3 ke dalam truk
pengangkut. Limbah B3 yang
sempat menumpuk di tempat
penampungan sementara
akhirnya bisa terangkut semua
ke lokasi pengolahan limbah B3.
“Beruntung kami selalu
berkoordinasi dan punya
hubungan baik dengan
komandan pasukan TNI AD
yang bertugas di lapangan.
Ketua-ketua RT setempat juga
ikut membantu karena kami
punya hubungan baik juga
dengan mereka,” kata Seno.
Total, Patra Logistik
menurunkan 19 pekerja
untuk menangani proses
pengangkutan limbah B3 dari
lokasi terdampak tumpahan
minyak menuju instalasi
pengolahan limbah. Dari 19
orang tersebut, tujuh orang
ditempatkan di Sedari, enam
orang di Haurgede, lima orang
di Gembong, serta dua orang di
Pasir Putih. Patra Logistik juga
menempatkan dua personel
di lokasi pengolahan limbah
B3 milik PT Triguna Pratama

Abadi. Tim Patra Logistik juga
didukung dua tenaga sopir
untuk keperluan mobilisasi
personel. “Kami juga dibantu
satu pekerja PPN yang seharihari bertugas sebagai tim
HSSE di TBBM Cikampek,” kata
Prasetyo.
Berbagai rintangan
dan kendala yang sempat
menghambat diakui Prasetyo
menjadi pelajaran berharga
bagi dirinya maupun seluruh
tim yang bertugas di lapangan.
Prasetyo bahkan bisa menyusun
sistem tata kerja yang efektif
dan efisien, berikut pemetaan
risiko dan mitigasi yang
harus dilakukan, berdasarkan
pengalaman-pengalaman
selama di lapangan. “Kami tidak
berharap insiden semacam
ini akan terulang lagi. Namun
apabila insiden serupa kembali
terjadi dan kami ditunjuk lagi
untuk menangani pekerjaan
yang sama, kami sudah tahu
apa yang harus dilakukan dan
tidak perlu meraba-raba lagi,”
tandasnya.***
inside. Edisi 16 / 2019
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PERSPEKTIF

APSA 2019

PPN Raih Tiga Penghargaan
Pertamina Patra Niaga (PPN) kembali meraih penghargaan di ajang
Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA). Tak tanggung-tanggung, PPN
membawa pulang tiga penghargaan dari acara tahunan PT Pertamina
(Persero) yang tahun ini digelar pada 5 September 2019.
Ketiga penghargaan yang diraih
PPN dalam APSA 2019 antara
lain Second Runner-Up untuk
kategori Best People Development, Best Contract Award in
Synergy kategori Downstream
Customer, dan The Most Innovative in People Development.
Selain itu, PPN meraih penghargaan Best Booth dalam Synergy
Expo 2019 yang menjadi event
pembuka APSA 2019.

10
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“Penghargaan The Most
Innovative in People Development merupakan penghargaan bonus bagi PPN karena
tidak ada dalam kategori yang
diperlombakan. Dewan Juri
secara khusus memberikan
penghargaan ini bagi PPN,”
kata Pejabat Sementara (Pjs)
Strategic Planning & Business Development Division
Head PPN, Dinda Rizki Lubis,

yang juga menjabat sebagai
Enterprise Risk Management
Manager.
Total, ada sebelas kategori yang diperlombakan
dalam APSA 2019, yakni
People Development, HSSE,
Implementation of Enterprise
Risk Management (ERM),
Implementation of Good
Corporate Governance (GCG),
Implementation of Community

ina yang ingin ambil bagian
dalam kategori HSSE harus
memiliki skor International
Sustainability Rating System
(ISRS) minimal 4. Sementara
PPN baru mendapatkan nilai
3 untuk penilaian ISRS. PPN
sempat meminta pertimbangan ke HSSE Korporat dengan
dasar argumen bahwa skor
ISRS minimal untuk HSSE
Pemasaran adalah 3.
“Namun ternyata tetap
tidak diperbolehkan, jadi kita
akhirnya mundur. Padahal
kami yakin PPN bisa bersaing
di kategori HSSE,” kata Rizki.
Meski harus mundur dari
perlombaan di kategori HSSE
karena terkendala persyaratan
teknis, PPN tetap mempersiapkan seluruh dokumen
dan syarat-syarat yang harus
dipenuhi untuk bisa lolos

dalam penjurian APSA. Sejak
Agustus 2019, koordinasi
antar Fungsi dilakukan baik
secara langsung maupun
melalui penanggung jawab
masing-masing kategori.
Dari hasil seleksi awal, PPN
berhasil masuk nominasi lima
besar untuk kategori People
Development, Implementation
of Synergy, dan Annual Report.
Berbagai tahapan selanjutnya
dilalui, mulai dari presentasi,
wawancara Dewan Direksi di
hadapan juri eksternal, hingga
wawancara Dewan Direksi
di hadapan Komisaris Utama
Pertamina. Setelah melalui
berbagai tahapan penjurian tersebut, PPN kemudian
ditetapkan sebagai Second
Runner-Up untuk kategori
Best People Development
dan Best Contract Award in

Foto: Doc. Corp. Secretary

Involvement and Development
(CID), Investment Realization,
Company Soundness Level,
EBITDA Growth, Implementation of Synergy, Highest
Synergy Value Directorate/
Function, dan Annual Report.
Dari sebelas kategori tersebut, PPN ambil bagian dalam
tujuh kategori, yakni People
Development, Implementation
of ERM, HSSE, Implementation
of CID, Implementation of Synergy, Investment Realization,
dan Annual Report.
Namun dalam proses
menjelang penjurian, PPN
belum bisa mengikuti perlombaan untuk kategori HSSE.
Pasalnya, ada persyaratan
yang tidak bisa dipenuhi oleh
PPN. Berdasarkan aturan yang
ditetapkan oleh HSSE Korporat, anak perusahaan Pertam-
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selama 2018. Program-program tersebut mendapat apresiasi khusus dari Komisaris
Utama Pertamina, Tanri Abeng,
setelah melakukan wawancara langsung dengan Dewan
Direksi PPN pada tahap akhir
penjurian. Selain Komisaris
Utama Pertamina, wawancara
juga dilakukan oleh Direktur

Foto: Doc. Corp. Secretary

Synergy untuk Downstream
Customer yang menjadi bagian
dari kategori Implementation
of Synergy.
“Berbeda dari kategori-kategori lain di mana penilaian
dilakukan berdasarkan kinerja
di tahun karya 2018, penghargaan Best Contract Award in
Synergy untuk Downstream
Customer diberikan berdasarkan jumlah kontrak yang
telah dijalin PPN dengan anak
perusahaan Pertamina lainnya sejak Januari hingga Juni
2019,” kata Ade Barkah yang
menjadi salah satu penanggung jawab persiapan PPN dalam
mengikuti APSA.
Ade menambahkan, selain
keberhasilan meraih penghargaan di dua kategori, PPN juga
menerima penghargaan khusus, yakni The Most Innovative
in People Development, dari
Komisaris Utama Pertamina. Penghargaan ini tidak
lepas dari program-program
pengembangan sumber daya
manusia yang diterapkan PPN

Sumber Daya Manusia Pertamina, Koeshartanto.
“Komisaris Utama Pertamina mungkin melihat ada inovasi-inovasi yang dilakukan
PPN dalam hal pengembangan
sumber daya manusia dan
PPN menjadi satu-satunya
anak perusahaan yang menerima penghargaan tersebut,”
kata Ade.
Menurut Rizki, keberhasilan PPN meraih penghargaan
APSA untuk kategori People
Development selama dua
tahun berturut-turut seharusnya menjadi bukti atas kualitas
pekerja PPN. “Saya pribadi sebagai pekerja merasa bangga
atas pencapaian dalam APSA
2019 karena PPN secara tidak
langsung dipandang sebagai
salah satu anak perusahaan
yang berkelas dan kompeten.
Seluruh pekerja PPN patut
bangga karena penghargaan
ini merupakan buah dari kerja
keras teman-teman semua.

Foto: Doc. Corp. Secretary

Kebanggaan itu seharusnya
diwujudkan oleh seluruh
pekerja PPN dengan membangun budaya kerja yang bagus,
disiplin, dan bersikap profesional,” katanya.
Tahun ini menjadi penyelenggaraan APSA ke-8 yang diikuti 25 anak perusahaan Pertamina dari sektor hulu hingga
hilir. Ajang ini bertujuan untuk
memberikan apresiasi kepada
anak perusahaan Pertamina
atas pencapaian kinerja dalam
berbagai bidang, mulai dari
aspek finansial, sumber daya
manusia, Corporate Social
Responsibility (CSR), hingga
tata kelola perusahaan.
Berbeda dari tahun
sebelumnya, puncak acara
APSA 2019 diawali dengan
penyelenggaraan Synergy
Expo 2019 selama dua hari di

Kantor Pusat Pertamina. Kegiatan ini menjadi kesempatan emas bagi seluruh entitas
bisnis dan anak perusahaan
dalam Pertamina Group
untuk saling mengenal satu
sama lain dan saling sinergi
dalam menghadapi tantangan
di era digital saat ini.
Dalam kesempatan
tersebut, PPN menampilkan booth yang unik untuk
menarik perhatian pengunjung. PPN juga menyuguhkan
sesuatu yang berbeda bagi
pengunjung, di antaranya
dengan membuat games,
menyediakan pojok swafoto
(selfie), dan robot-robot ala
Transformers yang berubah
bentuk dari mobil tanki.
“Intinya kami ingin menarik
perhatian pengunjung untuk
mampir ke booth PPN dan

tahu siapa PPN sebenarnya
dengan membuat sesuatu
yang kekinian,” kata Ade.
Synergy Expo 2019 juga
dimanfaatkan sebagai ajang
untuk memperkenalkan dan
memasarkan produk-produk
dari anak-anak perusahaan
PPN, seperti produk cat dari
Patra Trading dengan merek
Patra Paint, jasa custom
clearance dari Patra Logistik,
dan metering system maintenance dari Patra Badak
Arun Solusi (PBAS). “Dalam
semangat sinergi, kami
gandeng ketiga anak perusahaan, yakni Patra Trading,
Patra Logistik dan PBAS, untuk ikut unjuk diri di ajang
ini. Kami ingin menunjukkan
bahwa PPN benar-benar
eksis,” pungkas Ade.
inside. Edisi 16 / 2019
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Bertahap Kembangkan

Sumber Daya Manusia Perusahaan

Tanggung jawab besar dipikul Pertamina Patra Niaga (PPN) di
tahun ini. Sepanjang 2019, sejumlah penugasan didelegasikan
PT Pertamina (Persero) untuk dilaksanakan oleh PPN.
Seiring dengan penugasan
tersebut, PPN menangani
proyek-proyek baru, salah
satunya adalah project
MARVEL (Marketing Vision to
Enlarge Business Level) yang
telah berjalan sejak Mei 2019.
Keberhasilan pelaksanaan
seluruh penugasan dari
Pertamina dan proyek-proyek
yang sedang berjalan tak pelak
membutuhkan dukungan
sumber daya manusia yang
kuat. Beruntung, PPN telah
menyiapkan program-program
pengembangan sumber daya
manusia yang tertuang dalam
roadmap Human Capital
Development 2015-2019.
Program-program tersebut
tidak hanya dilaksanakan
untuk mempersiapkan
sumber daya manusia PPN
ketika menerima penugasan
dari Pertamina maupun di
saat ada sejumlah proyek-

14
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proyek baru yang harus
dikerjakan. Program-program
itu juga dirancang untuk
mempersiapkan sumber
daya manusia PPN dalam
upaya mencapai visi dan misi
perusahaan.
“Pengembangan sumber
daya manusia perusahaan
tidak dilakukan secara parsial
ketika ada penugasan dari
Pertamina atau proyek-proyek
baru, tetapi dilakukan secara
bertahap dengan berkaca pada
roadmap secara keseluruhan
atau Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP)
2015-2019,” kata Direktur
Administrasi & Keuangan PPN,
Tajudin Noor.
Menurut Tajudin,
sesuai RJPP, ada tiga
tahapan pengembangan
sumber daya manusia
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yang diimplementasikan
di PPN. Pertama, internal
building dan compliance.
Kedua, competency building.
Ketiga, talent management
dan agility building. Pada
tahap pertama, perusahaan
memprofilkan kompetensi
yang dimiliki pekerja PPN
saat ini. Pemetaan tersebut
dilakukan untuk melihat
kompetensi dan kapabilitas
pekerja yang dibutuhkan guna
mencapai visi-misi dan target
perusahaan.
“Berdasarkan pemetaan
kompetensi tersebut,
perusahaan bisa menentukan
training dan development
pekerja karena sumber daya
manusia harus terhubung
dengan strategi dan rencana
jangka panjang perusahaan,”
kata Tajudin.
Selain kompetensi dan
kapabilitas pekerja, organisasi,
tata kerja dan aturan yang
berlaku di internal PPN
turut mempengaruhi upaya
dalam mencapai visi-misi dan
target perusahaan. Faktorfaktor ini turut berpengaruh
karena organisasi perusahaan
menjadi “rumah” bagi para
pekerja. Sementara tata kerja
dan aturan menjadi panduan
bagi para pekerja dalam
menjalankan tugas. “Seluruh
aspek tersebut merupakan
satu kesatuan pada tahap awal
RJPP sumber daya manusia,”
kata Tajudin.
Pada tahap kedua,
profil kompetensi pekerja
serta program training dan
pengembangan sumber daya
manusia yang telah dilakukan

16
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menjadi pijakan untuk
membangun kompetensi
kepemimpinan atau leadership,
termasuk kemampuan dari sisi
teknis. Para pemimpin atau
leader di internal organisasi
PPN dibentuk untuk memiliki
kemampuan menyinkronkan
dan menyatukan pekerjapekerja pada satu titik fokus
yang sama.
“Itulah mengapa, pada
tahap kedua, perusahaan lebih
fokus pada pengembangan
kompetensi para leader yang
dilakukan sejalan dengan
peningkatan kemampuan
teknis mereka masing-masing,”
kata Tajudin.
Di tahapan kedua, lanjut
Tajudin, perusahaan juga
menjalankan program
talent pool management
yang merupakan kumpulan
orang-orang terbaik. Program
ini menjadi wadah untuk
membentuk calon-calon
pemimpin yang kuat. Mereka
harus memiliki kemampuan
untuk menyatukan para
pekerja yang dipimpin agar
bisa berada dalam satu visi,
misi, dan kekuatan yang sama.
“Calon-calon pemimpin ini
disiapkan untuk menggantikan
posisi kepemimpinan di masa
depan nanti. Saat ini, PPN
sudah memetik hasil, di mana
beberapa pekerja muda yang
masuk dalam program talent
pool management telah naik
jabatan mengisi posisi GM
Region dan manajer,” kata
Tajudin.
Tajudin mengungkapkan,
program-program
pengembangan sumber

“Kompetensi dan
kapabilitas pekerja
akan selalu diukur
sesuai kebutuhan atau
kondisi sekarang.”
daya manusia yang telah
dijalankan PPN bukan menjadi
satu-satunya upaya untuk
meningkatkan kompetensi
pekerja. Perbaikan sistem
dan pemanfaatan teknologi
juga harus dilakukan untuk
mendukung pengembangan
sumber daya manusia di PPN.
Pada tahun terakhir RJPP
2015-2019, kata Tajudin,
PPN diharapkan sudah
memiliki agility building.
Dalam tahap ini, pekerja PPN
secara keseluruhan, baik
yang menduduki posisi leader
maupun bawahan, memiliki
kemampuan untuk bergerak
lebih lincah dan menyesuaikan
diri. Kemampuan ini
dibutuhkan karena kondisi
dunia sekarang dipenuhi oleh
perubahan yang sangat cepat
sehingga seluruh pekerja
PPN diharapkan bisa cekatan
menghadapi keadaan.
Tajudin mengatakan,
meskipun pengimplementasian
tahapan-tahapan
pengembangan sumber daya
manusia sudah memasuki
tahap ketiga, program-program
yang dilaksanakan selama
tahapan pertama dan kedua
tidak dihentikan maupun
ditinggalkan. Program-program
tersebut tetap dijalankan karena
kompetensi dan kapabilitas
pekerja bersifat dinamis.

“Kompetensi atau
kapabilitas pekerja yang sesuai
dengan kondisi lima tahun
yang lalu bisa saja sudah tidak
mencukupi lagi untuk saat ini
karena kondisi sudah sangat
berubah,” kata Tajudin.
Tajudin mengatakan,
kompetensi dan kapabilitas
pekerja akan selalu diukur
sesuai kebutuhan atau
kondisi sekarang. Untuk itu,
perusahaan secara rutin
memetakan kompetensi
dan kapabilitas pekerja.
“Human Capital tidak bisa
lagi hanya berfungsi sebagai
kepersonaliaan. Human
Capital harus bisa berfungsi
sebagai partner yang
strategis,” katanya.
Selain peningkatan
kompetensi dan kapabilitas
pekerja serta perbaikan sistem
dan pemanfaatan teknologi,
banyak hal yang ingin
disentuh PPN dalam upaya
pengembangan sumber daya
manusia. Tajudin mengatakan,
saat ini perusahaan juga fokus
pada penyusunan ukuranukuran bagi pekerja sebagai
bagian dari upaya untuk
melihat hasil dari programprogram yang telah dijalankan.
“Manajemen perusahaan
menerapkan people review dan
Key Performance Indicators
(KPI). Dari sini, kita bisa
menilai apakah programprogram yang dijalankan cukup
sukses dalam meningkatkan
kemampuan pekerja, termasuk
keterkaitan dengan kinerja
perusahaan,” katanya.

Hasil penilaian
tersebut menjadi acuan
bagi perusahaan dalam
memberikan kompensasi
atau reward and punishment
atas kinerja pekerja. Pekerja
dengan hasil kinerja yang
lebih baik akan mendapatkan
kompensasi yang lebih baik
pula. “Ada pembedaan bonus,
ada pembedaan kenaikan
gaji, ada akselerasi kenaikan
golongan, ada promosi, mutasi,
dan lain-lain,” kata Tajudin.
Tajudin melihat, dari
segi kapabilitas, pekerja PPN
memiliki kemampuan yang
cukup bagus dan tidak jauh
berbeda dari pekerja-pekerja
Pertamina. Hanya saja, dari sisi
sistem yang berlaku, program
pengembangan sumber daya
manusia, maupun pelatihanpelatihan yang diberikan bagi
pekerja, PPN masih sedikit
tertinggal dari Pertamina.
“Dibanding Pertamina, PPN
masih tertinggal dalam
beberapa hal. Namun secara
keseluruhan, kemampuan
pekerja PPN sudah cukup
baik. Hanya memang, pekerjapekerja PPN masih perlu
ditingkatkan dari segi
speed dalam bekerja,”
katanya.
Ke depan,
PPN akan
lebih banyak
menyentuh
area-area

lain terkait pengembangan
sumber daya manusia, seperti
kecepatan dalam bekerja,
awareness, respon, kepedulian
tentang bisnis, maupun
pengetahuan tentang korporasi.
“Manajemen berharap,
pekerja PPN mengerti
bagaimana memanfaatkan
kekuatan yang dimiliki untuk
perusahaan. Di saat yang sama,
manajemen juga akan lebih
banyak turun ke bawah untuk
mengomunikasikan rencana
jangka panjang perusahaan,
visi-misi perusahaan, dan
apa yang menjadi harapan
perusahaan atas para pekerja,”
kata Tajudin.
*wawancara dilakukan saat Tajudin Noor
masih menjabat sebagai Direktur Administrasi
& Keuangan PPN

inside. Edisi 16 / 2019

17

SOROT

Tantangan Pengelolaan

Sumber Daya Manusia
di Era Milenial

Menjadi perusahaan trading energi dan manajemen logistik kelas dunia
adalah visi yang ingin dicapai Pertamina Patra Niaga (PPN). Untuk
mewujudkan visi tersebut, PPN tidak hanya membutuhkan strategi bisnis
yang tepat serta sarana dan fasilitas yang mumpuni.
18
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hal pengelolaan sumber daya
manusia.
Dalam berkarya di dunia
kerja, generasi milenial
memiliki budaya yang berbeda
dari generasi sebelumnya,
yakni generasi X (Gen-X).
Dalam bekerja, generasi
milenial lebih mengutamakan
pencapaian target dan hasil
yang bisa diberikan bagi
perusahaan. Mereka terkadang
kurang memperhatikan
aturan-aturan baku yang
berlaku di perusahaan, seperti
jam kerja atau keharusan
memakai seragam pada hari
tertentu. Budaya ini sedikit
berbeda dari budaya yang
dimiliki oleh pekerja yang
tergolong sebagai Gen-X.
Kalangan Gen-X cenderung
lebih bisa mengikuti aturanaturan sederhana yang berlaku
di perusahaan.
“Apabila diamati, ada
kesenjangan budaya antara
generasi milenial dengan

Gen-X, tak terkecuali di PPN,”
kata Human Capital & General
Services (HC&GS) Division
Head PPN, Agus Suliswanto.
Agar kesenjangan budaya
yang ada bisa dijembatani,
kedua generasi harus bisa
saling menyesuaikan diri.
Jika tidak, kesenjangan
yang ada bisa menimbulkan
gesekan di kalangan pekerja.
“Dalam pengamatan saya,
sejauh ini, generasi ‘kolonial’
atau generasi tua di PPN,
khususnya jajaran manajemen,
bisa menyesuaikan diri
dengan generasi milenial.
Namun ada satu hal yang
menjadi kekhawatiran saya,
yakni bagaimana transfer
pengetahuan ke para pekerja
yang masih berusia muda ini
bisa dilakukan,” kata Agus.
Transfer pengetahuan
dari pekerja yang lebih
berpengalaman ke pekerja
yang masih “hijau” menjadi
salah satu hal yang

Foto: Doc. Corp. Secretary

Generasi Y atau lebih
populer dikenal dengan
sebutan generasi milenial
dalam kelompok demografi
telah mendominasi sumber
daya manusia yang dimiliki
Pertamina Patra Niaga (PPN).
Saat ini, sekitar 70 persen
pekerja PPN merupakan
anak-anak muda berusia di
bawah 40 tahun. Kondisi
tersebut memberikan
tantangan tersendiri bagi
perusahaan, khususnya dalam
inside. Edisi 16 / 2019
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fundamental bagi perusahaan,
terutama dalam mendukung
pengembangan sumber daya
manusia. Kapasitas sumber
daya manusia yang mumpuni
sangat dibutuhkan PPN dalam
mencapai target-target yang
ditetapkan tahun ini maupun
dalam mewujudkan visi dan
misi perusahaan. Seperti
diketahui, di 2019, PPN
dipercaya oleh perusahaan
induk, yakni PT Pertamina
(Persero), untuk menjalankan
sejumlah penugasan. PPN
juga sedang melaksanakan
sejumlah proyek-proyek
baru, salah satunya adalah
MARVEL (Marketing Vision
to Enlarge Business Level)
yang menggabungkan
tim Sales PPN dengan tim
Industrial Fuel Marketing
(IFM) Pertamina. Kondisi
demografi pekerja PPN yang

20
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didominasi generasi milenial
bisa menjadi keuntungan
bagi perusahaan dalam
melaksanakan penugasan
maupun proyek-proyek baru.
Pasalnya, mayoritas pekerja
masih berada dalam usia
produktif. Namun di sisi lain,
kompetensi para pekerja muda
di PPN masih belum penuh
dan membutuhkan pengayaan.
“Sebagai contoh, untuk proyek
pembangunan depot LPG
atau pengelolaan limbah
yang merupakan penugasan
baru dari Pertamina, para
pekerja muda di PPN belum
punya modal kompetensi yang
cukup,” kata Agus.
Dalam menjawab
tantangan tersebut,
HC&GS Division tetap
berupaya memenuhi
kebutuhan perusahaan
tanpa mengganggu

hubungan industrial dan
mengesampingkan para
pekerja yang tergolong
generasi milenial. Solusi
yang diambil adalah dengan
memberikan pendampingan
bagi para pekerja muda.
“Kami menghadirkan pekerjapekerja senior yang sudah
pensiun untuk diposisikan
sebagai penasihat dalam
proyek-proyek tertentu
yang membutuhkan
pendampingan,” kata Agus.
Menurut Agus, para
penasihat tersebut
bertanggung jawab melakukan
transfer pengetahuan kepada
para pekerja PPN, khususnya
pekerja-pekerja muda yang
belum kaya pengalaman. “Itu
salah satu cara yang kami
tempuh untuk mempercepat
pengayaan ilmu & pengetahuan
para pekerja muda, selain

Ke depan, kata Agus,
perusahaan terus berupaya
untuk meningkatkan
kompetensi pekerja, baik dari
sisi hard skill maupun soft skill
dan digitalisasi dalam berbagai
proses pembelajaran. Dari
sisi skala bisnis perusahaan,
PPN dipastikan akan semakin
tumbuh dan berkembang
menjadi besar. Hal ini
membuka peluang bagi seluruh
pekerja untuk membangun
karier karena jenjang karier di
perusahaan akan terbuka lebar.
Dengan adanya kesempatan ini,
para pekerja PPN diharapkan
memiliki kemauan untuk terus
menambah ilmu & memperkuat
rasa percaya diri untuk masuk
ke kancah yang baru.
“Perusahaan siap
memberi kesempatan bagi
para pekerja yang ingin
mempelajari hal-hal atau
ilmu baru. Saya yakin,

anak-anak zaman sekarang
memiliki kemampuan untuk
menyerap ilmu-ilmu baru
dalam waktu cepat. Namun
mereka juga harus punya
kemauan untuk keluar dari
zona nyaman,” kata Agus.
Agus berharap, seluruh
pekerja PPN tidak hanya
mengandalkan diri sendiri
dalam bekerja. Pekerja juga
harus bisa melihat situasi
dan kondisi lingkungan
di sekitar tempat dia
bekerja. “Dalam melakukan
pekerjaan, kita harus
profesional dan proporsional
supaya berimbang.
Profesional berarti, kita
harus menjalani profesi
masing-masing sesuai aturan
yang berlaku. Proporsional
berarti, kita harus bisa
menempatkan sesuatu
sesuai tempat masingmasing,” kata Agus.

Foto: Doc. Corp. Secretary

dengan melalui pelatihan atau
kursus,” tutur Agus.
Agus mengungkapkan,
manajemen PPN sangat selektif
dalam menentukan pekerja
senior yang dikontrak sebagai
penasihat selama periode
waktu tertentu. Pengalaman
panjang seseorang di suatu
bidang pekerjaan menjadi
salah satu poin penentu
pemilihan. Aspek ini dinilai
penting karena mereka
diharapkan bisa menularkan
ilmu dan pengetahuan yang
bersifat aplikatif diperoleh
dari pengalaman kerja kepada
generasi muda PPN yang masih
membutuhkan pengembangan
kapasitas dan kompetensi.
“Para penasihat ini
melakukan pendampingan
sekaligus memandu para
pekerja, termasuk ketika
mereka melakukan pekerjaan
di lapangan.” kata Agus.
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Membentuk Calon Pemimpin
Masa Depan
Menjadi perusahaan trading energi dan manajemen logistik kelas dunia
adalah visi yang ingin dicapai Pertamina Patra Niaga (PPN). Untuk
mewujudkan visi tersebut, PPN tidak hanya membutuhkan strategi bisnis
yang tepat serta sarana dan fasilitas yang mumpuni.
Sumber daya manusia yang
berkualitas turut menjadi
pilar dalam membangun
perusahaan berkelas dunia.
Dukungan sumber
daya manusia berkualitas
sangat disadari PPN dalam
perjalanan mewujudkan visi
perusahaan. Sejak dua tahun
lalu, PPN semakin fokus
mengembangkan sumber daya
manusia melalui berbagai
program yang dilaksanakan
secara kontinu. Programprogram yang dijalankan
tidak sekadar hanya untuk
memperkaya pengetahuan
pekerja. Sejumlah target
terkait pengembangan sumber
daya manusia ditetapkan yang
semuanya tertuang dalam
roadmap Human Capital
Development 2015-2019.
“Di 2019, kami ingin
mencapai target untuk talent
management dan agility
building. Ada empat aspek yang
harus dicapai terkait agility
building, yakni ketahanan
terhadap segala macam
disruption (agile), people
ready, development, serta high
performance and productive
employee,” kata Human Capital
Development Manager, Lusi.
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ini, PLDP telah terlaksana
dalam dua batch, di mana
masing-masing angkatan
terdiri dari 25 orang.
Dalam PLDP, para talent
diwajibkan untuk membuat
Breakthrough Project (BTP),
yakni inisiatif-inisiatif yang
bisa berdampak terhadap
bisnis perusahaan dan
memberikan value creation.

Foto: Doc. Corp. Secretary

Untuk mencapai target
tersebut, penyiapan caloncalon pemimpin masa depan
menjadi penekanan utama.
Proses dimulai dengan
memasukkan para pekerja
yang terjaring melalui talent
pool ke dalam Pertamina
Patra Niaga Leadership
Development Program (PLDP)
yang berjalan sejak 2017. Saat

Dampak yang ditimbulkan
bisa berbentuk penciptaan
revenue bagi perusahaan atau
efektivitas dalam pengeluaran
biaya. Inisiatif-inisiatif yang
muncul dalam BTP selanjutnya
dikembangkan dalam tahap
business development. Project
yang dikembangkan selanjutnya
masuk ke tahap komersialisasi.
“Di tahap komersialisasi
inilah kita bisa melihat value
creation dari inisiatif-inisiatif
yang dimunculkan. Kita bisa
melihat apa yang menjadi
keunggulan perusahaan
atau produk dan servis apa
saja yang bisa diberikan
perusahaan,” kata Lusi.
Lusi mengungkapkan,
inisiatif-inisiatif yang tertuang
dalam BTP benar-benar
lahir menjadi project yang
terimplementasi secara nyata
dan bukan sekadar konsep
di awang-awang. Project
BBMart, inovasi Smart MT, dan
perbaikan aplikasi Sales Force
merupakan beberapa inisiatif
yang sudah diimplementasikan
dalam bentuk praktik.  
Terobosan para pendahulu
juga telah melahirkan sejumlah
inovasi, seperti Integrated
Fleet Management System
(IFMS) dan Invoice Tracking.
Terobosan layanan penjualan
Bahan Bakar Minyak (BBM)
bagi masyarakat umum melalui
BBMart bahkan telah diadopsi
PT Pertamina (Persero) menjadi
PertaShop. Begitu pula inovasi
Smart MT yang diapresiasi oleh
Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) sebagai
upaya untuk meningkatkan
keselamatan dalam berkendara
di jalan raya.
inside. Edisi 16 / 2019
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“Terobosan-terobosan ini
dihasilkan oleh sebuah proses
connected learning, di mana
seluruh proses pembelajaran
saling berhubungan dan
memberikan hasil dalam bentuk
berbagai inovasi,” kata Lusi.
Connected learning
yang diterapkan, lanjut
Lusi, sejalan dengan modal
demografi dan bonus
demografi yang dimiliki PPN.
Seperti diketahui, 70 persen
pekerja PPN merupakan
generasi milenial yang
berusia di bawah 40 tahun.
Kondisi ini pula yang menjadi
alasan mengapa program
pengembangan sumber daya
manusia di PPN mengusung
nama MY (Millennial
and Young) Patra Niaga
Leadership. Program ini cocok
dengan generasi milenial
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yang ingin diakui dan diberi
kesempatan untuk berkarya.
Sementara untuk pekerja
yang berusia di atas 40 tahun,
Human Capital Development
mengembangkan mereka
salah satunya untuk
menjadi coach. Mereka
telah digembleng dalam
Coaching Academy dan
dibekali skill sebagai coach
yang dijalankan sejak 2017.
Melalui pembekalan yang
diberikan, pekerja-pekerja
yang lebih senior diharapkan
mampu menularkan ilmu dan
pengetahuan yang dimiliki
kepada pekerja-pekerja junior
lewat coaching yang diberikan
serta bisa menghasilkan
coachee yang tangguh. “Di
2019, kami berharap sudah
bisa menemukan coach
master,” kata Lusi.

Selain program yang
dirancang khusus bagi pekerja
yang masuk dalam talent pool,
Human Capital Development
juga menjalankan program
reguler berupa in-house
training. Tujuan program ini
lebih fokus pada pemenuhan
kebutuhan umum dan
kepemimpinan masing-masing
Fungsi atau level jabatan yang
ditempati. Human Capital
Development juga memberi
ruang bagi pekerja apabila
mereka membutuhkan
training tertentu sesuai
permintaan. Dalam catatan
Lusi, tahun ini, tren untuk
training on demand mengalami
kenaikan. “Ini berarti, para
pekerja sudah paham apa yang
menjadi kebutuhan untuk
meningkatkan kemampuan
dan kompetensi serta

menambah pengetahuan
baru,” katanya.
Dari sisi jumlah
kepesertaan, jumlah pekerja
yang mengikuti training juga
mengalami peningkatan. Di
2017, jumlah peserta training
mencapai 85 persen dari total
jumlah pekerja tetap di PPN.
Di tahun berikutnya, jumlah
peserta training naik menjadi
90 persen. “Tahun ini, kami
berharap semua pekerja bisa
mengikuti training. Hal ini
penting sekali karena ke depan
target kami tidak hanya jumlah
peserta mencapai 100 persen,
namun learning hour atau jam
belajar naik pesat hingga dua
kali lipat,” kata Lusi.
Untuk itu, kata Lusi, perlu
ada terobosan atau percepatan
sehingga semua pekerja bisa
belajar. Salah satu terobosan
yang dilakukan adalah
menyiapkan eLearning, di
mana semua orang bisa belajar
menggunakan media atau
platform berbasis website.
Sebagai langkah awal, ada dua
modul yang dijalankan dan
menjadi basis fundamental
bagi perusahaan. Dua modul

“Selain program
yang dirancang
khusus bagi pekerja
yang masuk dalam
talent pool, Human
Capital Development
juga menjalankan
program reguler
berupa in-house
training..”

tersebut antara lain HSSE
(Health, Safety, Security,
Environment), yang bertujuan
meningkatkan kesadaran
pekerja mengenai kesehatan
dan keselamatan kerja, serta
Good Corporate Governance
(GCG) yang bertujuan
memupuk kepatuhan para
pekerja terhadap regulasi
yang berlaku. “Modul tersebut
sudah tersedia di Pertamina
Corporate University dan bisa
disebar ke seluruh pekerja.
Kami mendorong seluruh
pekerja untuk membaca modul
itu,” kata Lusi.
Menurut Lusi, salah satu
tujuan yang ingin dicapai dari
pelaksanaan seluruh program
pengembangan sumber daya
manusia yang tertuang dalam
roadmap 2015-2019 adalah
menciptakan sosok-sosok yang
siap menjadi pemimpin di
perusahaan. Pemimpin yang
dimaksud tidak merujuk pada
posisi tertinggi di perusahaan,
namun jenjang jabatan yang
berada satu tingkat di atas
posisi yang saat ini ditempati.
“Jadi begitu ada posisi
di atasnya langsung yang
lowong, dia diharapkan sudah
siap untuk mengisi tempat
tersebut,” kata Lusi.
Ke depan, menurut Lusi,
Human Capital Development
sudah menyiapkan roadmap
2020-2026. Penguatan agility
building dan digital leadership
yang disertai dengan
transformasi mindset siap
untuk diterapkan.
Upaya untuk
mengembangkan sumber
daya manusia perusahaan,
yang dibarengi dengan

keinginan masing-masing
pekerja untuk berkembang,
telah membuahkan hasil yang
patut menjadi kebanggaan
seluruh insan PPN. Dalam
dua tahun berturut-turut,
PPN menerima penghargaan
untuk kategori Best People
Development di ajang Annual
Pertamina Subsidiary Award
(APSA). Di 2018, PPN meraih
penghargaan untuk Best People
Development dengan predikat
The Most Improved in People
Development. Sedangkan di
tahun ini, PPN menempati posisi
second runner-up untuk kategori
Best People Development.
Dalam kesempatan yang
sama, PPN juga menerima
penghargaan khusus, yakni
The Most Innovative in People
Development.
“Predikat The Most
Innovative in People
Development diberikan ke PPN
karena program pengembangan
sumber daya manusia yang
dijalankan PPN menghasilkan
produk dan services yang
bersifat inovatif dan memiliki
value creation,” kata Lusi.
Bagi Lusi, pengakuan
atas keberhasilan PPN dalam
mengembangkan sumber
daya manusia yang terwujud
dalam bentuk penghargaan di
ajang APSA merupakan hasil
dari kerja keras seluruh insan
PPN. “Program pengembangan
sumber daya manusia yang
telah dijalankan perusahaan
tidak akan berhasil tanpa
dukungan dan keterlibatan
seluruh pekerja. Ke depan,
mari kita sama-sama
memberikan yang terbaik bagi
perusahaan,” pungkas Lusi.
inside. Edisi 16 / 2019
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Fokus Kembangkan

Lini Bisnis Utama
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Menyejahterakan pekerja, membahagiakan keluarga,
memberikan dividen yang semakin besar bagi
pemangku kepentingan dan pemegang saham.
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Semangat itu diusung Patra
Trading sebagai salah satu
anak perusahaan Pertamina
Patra Niaga (PPN) dalam
upaya mengembangkan
bisnis dan membesarkan
perusahaan.
Sejak awal berdiri, Patra
Trading bergerak di dua lini
bisnis, yakni operatorship dan
maintenance serta trading
produk non Bahan Bakar
Minyak (BBM). Dua lini bisnis
ini pula yang menjadi dasar
pijakan Patra Trading dalam
merencanakan pengembangan
bisnis di masa depan. “Kami
ingin mengembangkan
portofolio bisnis yang berbasis
pada core business Patra
Trading,” ungkap Direktur
Utama Patra Trading, Adi
Haryono.
Hal ini dilakukan karena
Patra Trading tidak ingin
melenceng terlalu jauh dari
bidang bisnis yang ditekuni
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dan membuat
perusahaan tidak
fokus pada usaha yang
dijalankan. Dalam
pandangan Adi, masih
banyak portofolio bisnis
yang bisa dikembangkan
berdasarkan lini bisnis
utama yang selama ini sudah
dijalankan oleh Patra Trading.
Untuk bisnis trading misalnya,
Patra Trading berpotensi
memperluas portofolio dan
mengembangkan kompetensi
di sektor-sektor yang masih
berkaitan dengan bidang
ini. Sebagai informasi, saat
ini Patra Trading bergerak
dalam bisnis niaga petrokimia
dengan melakukan kegiatan
trading untuk produk bitumen
atau aspal dan produk-produk
kimia khusus, seperti solfen,
Rubber Processing Oil (RPO)
dan Green Coke. Dari bisnis
trading petrokimia, Patra
Trading mampu menambah

“Sebagai informasi,
saat ini Patra Trading
bergerak dalam bisnis
niaga petrokimia
dengan melakukan
kegiatan trading
untuk produk
bitumen atau aspal
dan produk-produk
kimia khusus, seperti
solfen, Rubber
Processing Oil (RPO)
dan Green Coke..”

Foto: Doc. Corp. Secretary

dalam bidang operatorship
dan maintenance khusus
untuk LPG. Dalam hal ini,
Patra Trading melakukan
pengelolaan LPG sejak
hulu hingga hilir, mulai
dari mengoperasikan
Terminal LPG, Stasiun
Pengisian Bulk Elpiji (SPBE),
hingga mengelola bengkel

pemeliharaan tabung LPG (retester).
“Patra Trading menangani
kegiatan yang menjadi mata
rantai bisnis LPG secara
end-to-end, dimulai sejak LPG
dibongkar dari kapal dan
masuk ke depot hingga LPG
diisi ke dalam tabung untuk
dijual. Patra Trading juga

Foto: Doc. Corp. Secretary

pendapatan perusahaan dari
kegiatan usaha penunjang
bisnis tersebut.
“Sejak 2016, Patra Trading
diberi tugas oleh PT Pertamina
(Persero) untuk mengelola
Terminal Solvent di Surabaya.
Sementara mulai tahun ini,
Patra Trading juga dipercaya
Pertamina untuk mengelola
pabrik drum aspal yang
berlokasi di Gresik. Patra
Trading juga sudah mulai
mengoperasikan Terminal
Aspal Curah di Pangkalan Susu
dan Dumai,” papar Adi.
Hal serupa juga dilakukan
Patra Trading untuk bisnis
operatorship dan maintenance.
Seiring program konversi
minyak tanah ke liquefied
petroleum gas (LPG) yang
dijalankan pemerintah,
sejak 2008 Patra Trading
membangun kompetensi
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menangani pemeliharaan
tabung LPG, termasuk
melakukan pemeriksaan
kondisi tabung LPG secara
periodik. Keterlibatan Patra
Trading berhenti sampai di
sini karena Patra Trading tidak
menangani penjualan LPG ke
end customer,” kata Adi.
Saat ini, Patra Trading
bertugas mengelola dua
Terminal LPG yang masingmasing berlokasi di Pangkalan
Susu dan Dumai. Untuk SPBE,
Patra Trading bertanggung
jawab mengelola 22 SPBE. Dari
22 SPBE tersebut, sembilan
SPBE berlokasi di DKI Jakarta
dan Jawa Barat, sembilan
SPBE di Jawa Tengah dan Jawa
Timur, dua SPBE di Sumatera
tepatnya di Tandem (Sumatera
Utara) dan Pulau Layang
(Sumatera Selatan), satu SPBE
di Balikpapan, dan satu SPBE
di Makassar. Seiring waktu,
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Patra Trading ingin menambah
jumlah SPBE yang dikelola.
Setiap tahun, perusahaan
menargetkan ada dua SPBE
baru yang pengelolaannya
ditangani oleh Patra Trading.
Sementara untuk bengkel
pemeliharaan tabung, Patra
Trading mengelola lima
fasilitas re-tester, di mana
tiga fasilitas bertempat di
Plumpang (Jakarta), satu
fasilitas di Ujung Berung
(Bandung), dan satu fasilitas
di Romokalisari (Gresik).
“Pemeliharaan tabung
LPG yang dilakukan Patra
Trading tidak terbatas pada
pengecekan kelayakan kondisi
tabung, tetapi juga melakukan
pengecatan tabung,” kata Adi.
Selain pengelolaan
Terminal LPG, SPBE, dan
fasilitas re-tester, Patra
Trading sudah mulai
dipercaya untuk menangani

pengangkutan tabung LPG.
Sejak 2014, pengangkutan
tabung LPG dari Balikpapan
menuju Tarakan dan
sebaliknya dilakukan oleh
Patra Trading. Ke depan, Patra
Trading sedang mengkaji
peluang untuk membangun
pabrik valve untuk tabung
LPG. Keberadaan pabrik
tersebut bisa mendukung
upaya Patra Trading
dalam mengembangkan
bisnis penunjang untuk
pengelolaan tabung LPG
dengan memproduksi seal
cap maupun rubber seal
untuk tabung LPG. “Terkait
pengelolaan LPG, Patra
Trading memang ingin
membangun bisnis yang
terintegrasi,” kata Adi.
Untuk mendukung
rencana perluasan portofolio
dan pengembangan bisnis
perusahaan, Adi mengakui

membekali pekerja dengan
kompetensi yang dibutuhkan
sesuai pekerjaan masingmasing melalui sejumlah
pelatihan. Sementara untuk
memotivasi pekerja agar
berinovasi, Patra Trading
turut ambil bagian dalam

kegiatan Continuous
Improvement Program (CIP)
yang diselenggarakan PPN.
“Melalui langkah ini, sumber
daya manusia Patra Trading
diharapkan bisa semakin bagus
dan memberikan kinerja yang
semakin andal” kata Adi.***

Foto: Doc. Corp. Secretary

Patra Trading membutuhkan
dukungan sumber daya
manusia yang mumpuni.
Dukungan tersebut diperlukan
agar kegiatan usaha yang
digeluti bisa berjalan secara
efisien dengan kinerja yang
andal. Untuk itu, perusahaan

Foto: Doc. Corp. Secretary

“Selain pengelolaan
Terminal LPG, SPBE,
dan fasilitas re-tester,
Patra Trading sudah
mulai dipercaya
untuk menangani
pengangkutan
tabung LPG.”
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Apresiasi PPN
Bagi Pekerja Berprestasi
Pemberian apresiasi kepada pekerja berprestasi
atas pelaksanaan Annual Pertamina Quality
Awards (APQA) 2019 mulai diterapkan oleh
manajemen Pertamina Patra Niaga (PPN).
Apresiasi ini diberikan sebagai
penghargaan bagi pekerja
yang mengikuti Continuous
Improvement Program (CIP)
yang dilaksanakan oleh
internal PPN sampai dengan
APQA 2019 dan berhasil
meraih penghargaan dalam
kategori Gold.
Manajemen PPN
memberikan penghargaan
berupa perjalanan wisata ke
Lombok selama tiga hari dua
malam. Perjalanan wisata
tersebut dilaksanakan pada
23-25 Agustus 2019. Pada
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hari pertama, para peserta
berkumpul di Bandara
Soekarno Hatta untuk
pemberian tiket dan seragam
sebelum menuju Lombok.
Setelah sampai di bandara
para peserta disambut
dengan pemberian tenun
yang dilanjutkan dengan foto
bersama.
Lokasi pertama yang
dikunjungi adalah Desa
Sukarare. Di desa ini, para
peserta menerima penjelasan
tentang bagaimana tata
cara membuat kain tenun.

Berdasarkan penjelasan
para perajin, waktu
yang dibutuhkan untuk
membuat satu lembar kain
tenun minimal satu bulan.
Pihak yang membuat kain
tenun juga harus seorang
perempuan. Selain menerima
penjelasan tentang proses
pembuatan kain tenun, para
peserta diajarkan tata cara
menenun dan mencoba
pakaian adat Lombok.
Perjalanan kemudian
berlanjut ke Desa Sade.
Di sini, para pekerja PPN
menonton salah satu tarian
tradisional khas Lombok.
Banyak informasi menarik
yang diperoleh para pekerja
selama mengunjungi Desa
Sade, khususnya terkait
adat istiadat setempat yang

Foto: Doc. Corp. Secretary

kesempatan tersebut, Romulo
menyampaikan bahwa pekerja
PPN harus terus berinovasi
ketika menghadapi masalah
terkait pekerjaan maupun di
saat perusahaan menghadapi
tantangan-tantangan baru.
“Salah satu tujuan pemberian
apresiasi ini adalah untuk
memotivasi para pekerja
agar selalu berkreasi dalam
mengatasi masalah-masalah
yang ada di PPN,” kata Romulo.
Pada hari kedua, para
peserta diajak untuk
mengunjungi Pantai Pink, Gili
Petelu, dan pulau berpasir.
Di sini, para peserta diajak
untuk menyelam melihat
keindahan dunia bawah laut
hingga matahari beranjak
ke ufuk barat. Untuk
mengembalikan tenaga

setelah menyelam, peserta
diajak menikmati santap
malam khas Lombok, yaitu
ayam taliwang.
Pada hari ketiga, para
peserta diajak untuk
mengunjungi Lombok Islamic
Center dan menikmati santap
siang khas setempat, yaitu
nasi balap puyung, sebelum
kembali ke Jakarta.
Para peserta sangat
puas dengan apresiasi yang
diberikan oleh manajemen
PPN sehingga seluruh waktu
yang disisihkan untuk
membuat inovasi terbayar.
Selain itu, pemberian
apresiasi ini menjadi
motivasi bagi para peserta
untuk selalu berkreasi dalam
menyelesaikan masalah
dengan metode CIP.

Foto: Doc. Corp. Secretary

terbilang unik. Di desa ini,
apabila seorang wanita akan
menikah, dia harus diculik
terlebih dahulu pada malam
sebelum hari pernikahan.
Hal lain yang cukup unik dari
desa ini adalah tembok rumah
penduduk tidak terbuat dari
semen, melainkan kotoran
hewan yang telah diolah
secara manual.
Pada lokasi selanjutnya,
para peserta diajak menuju
salah satu pantai yang
sangat indah, yaitu Tanjung
Aan. Keindahan pantai ini
benar-benar membuat para
peserta lupa waktu.
Pada malam hari, seluruh
peserta dijamu dalam acara
gala dinner yang turut dihadiri
Direktur Pemasaran PPN,
Romulo Hutapea. Dalam
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Selamat Ulang Tahun
Patra Logistik

Foto: Doc. Corp. Secretary

Salah satu anak perusahaan Pertamina Patra Niaga (PPN), Patra Logistik, merayakan Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-23 yang jatuh pada 30 Agustus 2019. Mengusung tema “Innovative Transportation Solutions”,
HUT Patra Logistik dirayakan secara sederhana namun penuh rasa kekeluargaan. Bertempat di halaman
depan kantor Patra Logistik, acara dihadiri jajaran manajemen perusahaan dan seluruh pekerja. Dalam
kesempatan tersebut, Direktur Utama Patra Logistik, Bimo Wicaksono, berpesan agar seluruh pekerja
mendukung upaya perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang. Dalam usia yang cukup matang,
Patra Logistik sudah harus mulai dikenal oleh komunitas di luar bisnis logistik. Langkah ini perlu
didukung oleh seluruh elemen di dalam perusahaan, termasuk para pekerja. Selamat ulang tahun Patra
Logistik. Semoga semakin berjaya dalam mengembangkan bisnis di bidang logistik.
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Pada 6 September 2019 di Jakarta, PT Patra Logistik melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MOU) dengan PT Jakarta Utilitas Propertindo untuk kerja sama
Penyediaan Sarana dan Fasiltas serta Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan
Mobile Refueling Unit (MRU), Program Konversi Bahan Bakar Gas, serta Pengangkutan Bahan Bakar Gas/
Bahan Bakar Minyak/Elpiji di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

PATRA AROUND US
Sedang di jalan dan bertemu
mobil tanki Pertamina
Patra Niaga? Segera ambil
fotonya dari angle terbaik
dan kirimkan foto ke Redaksi
INSIDE: inside@patraniaga.com.
Jangan lupa sebutkan lokasi
pengambilan foto. Hadiah
menarik menunggu Anda…
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