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Direktorat Keuangan tersebut merupakan yang 
membangun karier di perusahaan kita tercinta 
sejak awal. Semoga perjalanan karier kedua 
sosok pejabat ini mampu menginspirasi seluruh 
insan PPN dalam membangun karier yang 
gemilang. INSIDE juga mengangkat kegiatan 
sosialisasi Whistleblowing System (WBS) dan 
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 
yang dilaksanakan di Kantor Pusat PPN dan 
seluruh Region. Beberapa artikel ringan yang 
turut mewarnai edisi sekarang diharapkan 
bisa memberikan informasi yang berguna bagi 
seluruh pembaca.

Di tengah kondisi yang belum membaik, mari 
bersama kita berdoa agar negeri ini segera 
pulih dan terlepas dari cengkeraman pandemi 
COVID-19. Tetap semangat dan terus berjuang 
karena kebahagiaan kita tidak tergantung pada 
situasi yang kita alami, melainkan pada cara 
kita mengatasi situasi tersebut.

Ayulia
Pemimpin Redaksi

Catatan Redaksi
Dear readers,

Memasuki paruh waktu kedua di 2021, negara 
kita tercinta belum menunjukkan tanda-tanda 
pulih dari pandemi COVID-19. Alih-alih, jumlah 
penduduk yang terkonfirmasi positif terpapar 
COVID-19 semakin bertambah setiap hari. 
Kabar duka juga sering kita terima dari keluarga 
dan teman-teman yang lebih dulu menghadap 
Sang Khalik setelah berjuang melawan 
COVID-19. Tak pelak, kondisi ini membuat 
hati kita semua miris. Demi mencegah kondisi 
yang lebih buruk, pemerintah semakin gencar 
melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat. 
Sebagai bentuk dukungan terhadap program 
pemerintah, Pertamina Patra Niaga (PPN) telah 
mengikutsertakan seluruh pekerja dalam kegiatan 
vaksinasi yang diselenggarakan Kementerian 
BUMN bersama Kementerian Kesehatan. 
Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi perwira 
dan pertiwi PPN menjadi laporan khusus yang 
diturunkan dalam INSIDE edisi ke-22.

Di edisi kali, tim redaksi INSIDE mengangkat 
profil dua Division Head baru di PPN, yakni 
Noviani Dewi Chairani yang menjabat sebagai 
Corporate Controller Division Head dan 
Zulfani Reza yang dipercaya mengemban tugas 
sebagai Corporate Treasury Division Head. 
Satu hal yang menarik, kedua Division Head di 
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Segala bentuk 
penyimpangan dan 
tindakan yang bersifat 
negatif, baik gratifikasi, 
penyuapan maupun 
korupsi, sebenarnya 
sangat bisa dihindari.
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Membangun Budaya 
Perusahaan yang Bersih
Pertamina Patra Niaga (PPN) Sub Holding 
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) 
tidak main-main dalam upaya memerangi fraud 
maupun segala bentuk penyimpangan yang 
merugikan dan merusak citra perusahaan. 
Keberhasilan meraih sertifikat ISO 37001:2016 
mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) untuk aktivitas bisnis di Kantor Pusat 
menjadi bekal awal bagi PPN dalam upaya 
membangun budaya perusahaan yang bersih. 
Upaya itu juga dibarengi dengan penerapan 
prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik 
atau Good Corporate Governance (GCG).

Sejak PPN resmi mengantongi sertifikat 
ISO 37001:2016 pada 8 Desember 
2020, manajemen perusahaan terus 
mensosialisasikan SMAP ke seluruh pekerja. 
Pelaksanaan sosialisasi itu diharapkan mampu 
membangun kesadaran para pekerja untuk 
selalu menghindari dan mencegah terjadinya 
tindak penyuapan. Agar kesadaran tersebut 
bisa terbangun secara menyeluruh di internal 
perusahaan, sosialisasi SMAP tidak hanya 
dilakukan kepada pekerja yang bertugas 
di Kantor Pusat, tetapi juga bagi pekerja di 
Kantor Region. Rangkaian kegiatan sosialisasi 
di seluruh Region dilaksanakan mulai 26 
April 2021 sampai 3 Mei 2021, dilanjutkan 
dengan sosialisasi di Kantor Pusat pada 
17 Mei 2021.

Selain SMAP, 
kesempatan tersebut 
juga digunakan 
oleh manajemen 
perusahaan untuk 
mensosialisasikan 
Whistleblowing 
System (WBS) 
yang selama 
ini sudah 
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diimplementasikan oleh Pertamina. Seperti 
diketahui, Pertamina telah menerapkan WBS 
sejak 2008. WBS merupakan suatu sistem 
yang memberikan sarana bagi para pemangku 
kepentingan untuk menyampaikan pengaduan 
mengenai dugaan pelanggaran atau 
penyimpangan yang terjadi di perusahaan. 
Ruang lingkup pengaduan WBS meliputi 
korupsi, suap, konflik kepentingan, pencurian, 
kecurangan, penyimpangan atas laporan 
keuangan, serta pelanggaran hukum dan 
aturan perusahaan. Para pekerja di internal 
PPN dinilai perlu mengetahui mekanisme 
dan prosedur pelaporan di WBS karena hal 
ini berkaitan dengan penerapan SMAP di 
perusahaan. “Kita di PPN akan menggunakan 
channel yang ada di Pertamina untuk 
melaporkan adanya penyimpangan,” kata 
Direktur SDM & Penunjang Bisnis PPN Sub 
Holding Commercial & Trading PT Pertamina 
(Persero), Isabella Hutahaean, yang juga 

menjabat sebagai Chief Compliance Officer.
WBS Pertamina dapat diakses 

oleh seluruh pemangku kepentingan, 
termasuk masyarakat, melalui berbagai 
saluran pengaduan, yaitu telepon, pesan 
singkat, faksimile, surat elektronik, kotak 
pos, dan situs resmi Pertamina. Pengelolaan 
WBS dilakukan dengan prinsip rahasia, 
anonim, dan independen. Setiap pengaduan 
yang masuk diterima oleh konsultan 
independen yang akan menganalisis dan 
meminta keterangan lebih detail kepada 
pelapor sebelum diteruskan ke Pertamina. 
Pertamina akan menindaklanjuti pengaduan 
tersebut sesuai ketentuan yang berlaku 
di perusahaan. “Identitas pelapor melalui 
WBS tetap aman dan terjaga. Namun perlu 
dipahami bahwa tidak semua aduan akan 
diproses. Hanya laporan yang memenuhi 
syarat yang akan diproses,” kata Bella.

Melalui sosialisasi yang disampaikan oleh 
tim WBS Pertamina, Bella berharap seluruh 
pekerja memahami persyaratan dan prosedur 
yang ada sehingga pelaporan adanya 
penyimpangan bisa disampaikan dengan 

fokus
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tepat. “Saya berdoa dan berharap, semoga 
tidak ada penyimpangan-penyimpangan di 
PPN. Namun kalaupun ada, hal itu harus 
disampaikan dengan baik dan memenuhi 
syarat yang ada,” katanya.

Terkait potensi terjadinya fraud di 
perusahaan, VP Investigation & WBS PT 
Pertamina (Persero), Deri Safari, menilai 
segala bentuk penyimpangan dan tindakan 
yang bersifat negatif, baik gratifikasi, 
penyuapan maupun korupsi, sebenarnya 
sangat bisa dihindari. Memang, upaya untuk 
menghindari berbagai penyimpangan tersebut 
terkadang bukan perkara yang mudah. 
Apalagi, dalam keseharian menjalankan 
pekerjaan, para pekerja kerap dituntut untuk 
mencari solusi atas berbagai permasalahan 
yang ada. “Hal yang menjadi pertanyaan 
adalah bagaimana menyelesaikan masalah 
tanpa masalah. Tantangan yang kita hadapi 
adalah biasanya kita cenderung mengambil 
jalan pintas,” katanya.

Deri mengatakan, secara umum, aktivitas 
bisnis dan operasional di lingkup Pertamina 
Group mencakup tiga hal, yakni sistem, 
proses, dan people. Untuk mencegah fraud, 
perusahaan perlu membangun sistem yang 
tidak hanya memastikan seluruh kegiatan 

bisnis dan operasional berjalan dalam koridor 
GCG, tetapi juga membangun kesadaran 
seluruh pekerja. Selain sistem, perusahaan 
juga perlu membangun budaya di kalangan 
pekerja untuk saling mengingatkan dan 
saling memberi jalan keluar. Budaya itu perlu 
dibangun agar visi atau tujuan yang ingin 
dicapai bisa diemban bersama-sama.

Apabila budaya untuk saling mengingatkan 
dan memberi jalan keluar tidak dibangun, 
lanjut Deri, pekerja bisa terjebak dengan 
langkah yang diambil, apalagi jika menyangkut 
para pemangku kepentingan di lingkup 
eksternal. Karena salah langkah, jalan yang 
diambil pun menimbulkan masalah yang 
akhirnya memengaruhi citra perusahaan. 
“Melalui sosialisasi WBS dan SMAP, saya 
berharap bisa terbangun budaya untuk saling 
mengingatkan. Itu lebih utama dibanding 
ketika permasalahan sudah terjadi,” katanya.

Deri tidak menampik bahwa masing-
masing pekerja pernah menghadapi kendala 
dalam pekerjaan, baik yang bersifat teknis 
maupun non teknis. Namun dengan adanya 
budaya keterbukaan dan saling mendukung, 
proses kerja bisa dipercepat dan para pekerja 
bisa terhindar dari masalah-masalah yang 
tidak perlu, termasuk permasalahan yang 

“Mari membangun budaya kerja yang 
bersih di PPN. Semua masalah pasti ada 
jalan keluar dan, please, jangan pernah 
mengambil jalan pintas.”

6 inside. Edisi 22 / 2021
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berujung pada penegakan hukum. Menurut 
Deri, berdasarkan aduan yang masuk ke tim 
WBS, banyak kasus yang sebenarnya bisa 
dihindari apabila ada keterbukaan. “Mari 
membangun budaya kerja yang bersih di PPN. 
Semua masalah pasti ada jalan keluar dan, 
please, jangan pernah mengambil jalan pintas. 
Apabila kita bersama-sama menghadapi 
masalah yang ada, itu akan membangun 
sistem, proses, serta orang-orang yang 
kompeten dan berkomitmen. Pada akhirnya, 
itu menjadi budaya kita, budaya PPN, budaya 
Pertamina Group,” kata Deri.

Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat 
PPN Sub Holding Commercial & Trading PT 
Pertamina (Persero), Eduward Adolof Kawi, 
menilai rangkaian kegiatan sosialisasi WBS 
dan SMAP ini merupakan momen yang sangat 
bagus bagi perusahaan. Sosialisasi ini bisa 
menjadi sarana untuk menyegarkan kembali 
ingatan para pekerja mengenai aturan-aturan 
yang harus dipatuhi dalam menjalankan 
pekerjaan sehari-hari. “Saya berharap, ke 
depan, tim manajemen dan seluruh pekerja 
bisa menjadi lebih baik dan taat terhadap 
aturan yang ada,” katanya. ***

fokus
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Komitmen di Segala Lini
Mengelola perusahaan secara profesional, 
menghindari benturan kepentingan, 
tidak menoleransi suap, menjunjung 
tinggi kepercayaan dan integritas, serta 
berpedoman pada asas-asas tata kelola 
korporasi yang baik. Poin-poin tersebut 
merupakan penjabaran dari tata nilai “Clean” 
yang menjadi bagian dari Pedoman Perilaku 
PT Pertamina (Persero) atau dikenal dengan 
istilah Tata Nilai Unggulan 6C. Pedoman 
ini juga berlaku di anak-anak perusahaan 
di lingkup Pertamina Group, termasuk 
Pertamina Patra Niaga (PPN) Sub Holding 
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero).

Sejalan dengan tata nilai “Clean”, jajaran top 
management PPN Sub Holding Commercial & 
Trading PT Pertamina (Persero) berkomitmen 
untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani 
segala bentuk tindak penyuapan. Komitmen 
itu telah dituangkan dalam kebijakan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang 
ditetapkan Direktur Utama PPN Sub Holding 
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) 
pada 30 September 2020. Manajemen 
perusahaan berharap, komitmen ini bisa 
bergulir hingga ke pekerja di level terbawah 
serta menjadi komitmen bersama para perwira 
dan pertiwi PPN. “Saya yakin dan percaya, 
seluruh perwira dan pertiwi PPN mempunyai 
hati untuk berkomitmen dan menjunjung 
tinggi nilai AKHLAK yang menjadi core value 
perusahaan,” kata Direktur SDM & Penunjang 
Bisnis PPN Sub Holding Commercial & Trading 
PT Pertamina (Persero), Isabella Hutahaean, 
yang juga mengemban tugas sebagai Chief 
Compliance Officer.

Bella pun mengajak seluruh pekerja 
PPN di segala lini untuk berkomitmen 
mengimplementasikan SMAP dalam 
menjalankan pekerjaan sehari-hari. Semangat 
untuk terus memberikan kontribusi bagi 
perusahaan dengan tetap memenuhi prinsip-

prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
tidak hanya akan menjadikan PPN lebih 
kuat, tetapi juga semakin terpercaya di mata 
pelanggan dan mitra kerja. “Komitmen yang 
kuat untuk selalu bersih dan menjunjung tinggi 
nilai AKHLAK dalam bekerja akan menjadikan 
PPN Sub Holding Commercial & Trading lebih 
unggul, maju, terpandang, dan bersih,” tegasnya.

Penerapan SMAP di internal PPN mendapat 
sambutan positif dari seluruh Region, seperti 
diungkapkan Henggi Purwo Kusmanto selaku 
General Manager Region III/Jawa Tengah, DIY, 
Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. Menurut 
Henggi, SMAP harus diimplementasikan 
ke seluruh lini, termasuk di Region. Bahkan 

8 inside. Edisi 22 / 2021
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bila perlu, Region juga diikutsertakan dalam 
sertifikasi ISO 37001:2016. Hanya saja, untuk 
bisa mengikuti sertifikasi ISO 37001:2016, 
masing-masing Region, termasuk Region III, 
sedikit terkendala wilayah kerja yang sangat luas. 
“Tantangan di Region III adalah cakupan area 
kerja yang tersebar dari Jawa Tengah hingga Nusa 
Tenggara. Memang, aktivitas bisnis sejauh ini 
masih terpusat di dua kota, yakni Semarang dan 
Surabaya. Namun bukan berarti wilayah lain tidak 
kalah penting,” kata Henggi di sela-sela kegiatan 
sosialisasi Whistleblowing System (WBS) dan 
SMAP di Region III.

Henggi berharap, cakupan wilayah kerja 
yang luas tidak menjadi kendala dalam 
pengimplementasian SMAP. Pasalnya, SMAP 
dibutuhkan untuk mencegah, bahkan memerangi, 
tindakan-tindakan penyuapan yang umumnya 
tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan dilakukan 
secara sistematis. “Tugas kita adalah memutus 
rantai sistem penyuapan supaya tindakan yang 
tidak dikehendaki ini bisa putus. Saya ingin, SMAP 
ini membumi sampai ke tingkat Site Supervisor di 
depot, bahkan TKJP (Tenaga Kerja Jasa Penunjang, 
red),” tegas Henggi.

Sementara GM Region V/Indonesia Timur, 
Irene Karenia, berharap tim di Kantor Pusat 
bisa segera berkolaborasi dengan tim di Region 
untuk menetapkan action plan sebagai tindak 
lanjut dari pengimplementasian SMAP. Action 

fokus
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plan tersebut dibutuhkan karena karakter 
masing-masing Region berbeda-beda meski 
aktivitas bisnis yang ditangani sama, yakni 
trading Bahan Bakar Minyak (BBM) dan 
Operasi. Action plan yang disusun juga 
diharapkan bisa mengidentifikasi celah-celah 
yang memungkinkan terjadinya pelanggaran 
dan penyimpangan, baik dalam bentuk tindak 
penyuapan, gratifikasi maupun pemerasan. 
“Secara umum, sosialisasi WBS dan SMAP 
ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan 
di Region V. Semoga apa pun bentuk 
penyelewengan yang menjadi concern 
perusahaan tidak terjadi di lingkungan dan 
wilayah kerja Region V,” kata Irene.

Sambutan positif juga ditunjukkan oleh 
General Manager Region IV/Kalimantan, Ihsan 
Utama. Menurut Ihsan, implementasi SMAP 
menjadi bekal yang baik bagi seluruh pekerja 
PPN selama menjalani masa transisi menuju 
Sub Holding Commercial & Trading. “Semoga 
sosialisasi WBS dan SMAP dapat meningkatkan 

awareness seluruh insan PPN di Region IV 
dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang 
baik dengan berlandaskan pada nilai utama 
AKHLAK,” katanya.

Management Representative SMAP, Dinda 
Rizki Lubis, mengatakan cakupan wilayah kerja 
yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri 
dalam penerapan SMAP di Region. Padahal, 
jajaran manajemen ingin agar SMAP bisa 
terimplementasi hingga ke bagian terkecil di 
internal perusahaan. Meski penuh tantangan, 
tim yang dipimpin Dinda Rizki tetap 
berkomitmen untuk mengimplementasikan 
SMAP hingga ke level terbawah demi 
meminimalkan risiko penyuapan di PPN. “Kami 
akan menyusun program agar SMAP bisa 
menjangkau hingga ke bagian terkecil. Kami 
juga berencana mengadakan training awareness 
bagi teman-teman di Region. Untuk itu, kami 
mohon dukungan dari tim di Region agar 
SMAP bisa terimplementasi dengan baik,” 
kata Dinda Rizki. ***

fokus
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Mengalir 
Mengikuti

Garis Hidup 
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Terhitung sejak 2 Desember 
2020, Novi dipercaya 
mengemban tugas sebagai 
Corporate Controller 
Division Head. Ada 
sesuatu yang istimewa dari 
penunjukan Novi tersebut. 
Alumnus Jurusan Akuntansi 
Universitas Mercu Buana ini 
termasuk segelintir orang 
yang membangun karier 
di PPN sejak awal hingga 
menduduki kursi Division 
Head. Ia juga tercatat sebagai 
satu dari sedikit perempuan 
dalam jajaran Division 
Head PPN. “Saya sangat 
bersyukur atas kesempatan 

yang diberikan oleh Dewan 
Direksi, khususnya Direktur 
SDM & Penunjang Bisnis 
serta Direktur Keuangan. 
Saya sebenarnya surprise juga 
karena banyak teman-teman 
yang sebetulnya sudah layak 
untuk duduk di kursi Division 
Head. Mungkin sudah 
menjadi garis hidup saya, di 
mana sekarang saya ditunjuk 
sebagai Corporate Controller 
Division Head,” papar Novi 
yang sebelumnya menempati 
posisi sebagai Manager 
Financial Accounting di 
Corporate Controller 
Division PPN.

Go with the flow. Falsafah ini 
dipegang oleh Noviani Dewi 
Chairani dalam berkarier. 
Dikenal sebagai sosok 
pendiam di kalangan rekan 
kerja, perempuan kelahiran 
4 November 1969 ini tidak 
pernah neko-neko dalam 
menekuni pekerjaan. Ia selalu 
mengalir mengikuti jalan yang 
telah ditentukan hingga garis 
hidup mengantarkan dirinya 
menempati salah satu posisi 
Division Head di Pertamina 
Patra Niaga (PPN).
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Novi mengungkapkan, 
jenjang karier dirinya yang 
terus menanjak hingga 
ke posisi Division Head 
tidak lepas dari peran 
Serikat Pekerja Pertamina 
Patra Niaga (SPPN). 
Organisasi pekerja di 
internal perusahaan ini 
mendorong agar jenjang 
karier pekerja PPN bisa 
naik hingga ke posisi 
Division Head. Bahkan 
jauh sebelum pembentukan 
Sub Holding Commercial 
& Trading di lingkup PT 
Pertamina (Persero), 
SPPN sudah meminta 
Dewan Direksi agar posisi 
Division Head diisi oleh 
pekerja PPN. Selama ini, 
pekerja PPN dengan PRL 
(Pertamina Reference 
Level) yang sudah tinggi 
sulit untuk naik ke jabatan 
di atas manajer. Pasalnya, 
posisi Division Head 
lebih banyak diisi oleh 
pekerja Pertamina yang 
merupakan perusahaan 
induk PPN. “Paling banter, 
teman-teman dengan 
PRL yang sudah mentok 
dipromosikan ke posisi 
General Manager di Region. 
Namun posisi tersebut 
kebanyakan diisi oleh 
teman-teman Sales & 
Marketing atau Operasi. 
Itulah mengapa saya 
sangat berterima kasih 
kepada SPPN yang telah 
memperjuangkan para 
pekerja PPN, termasuk 
saya,” kata Novi.

Sebagai Division Head 
yang terhitung masih baru, 
Novi langsung menyesuaikan 

beberapa waktu lalu.
Menurut Novi, jika 

solusi untuk kendala 
terkait cash card dan fleet 
card tidak diupayakan, 
operasional mobil tangki 
bisa mandek yang 
berpotensi memunculkan 
permasalahan nasional 
karena nama Pertamina 
bakal disorot. “Kami 
tetap mengupayakan 
agar masalah-masalah ini 
bisa dihindari. Kami juga 
sudah menyampaikan 
permasalahan itu ke 
Dewan Direksi dan 
Pertamina,” katanya.

Selain kendala-kendala 
yang berkaitan dengan 
kegiatan operasional 
harian perusahaan, Novi 
juga disibukkan dengan 
berbagai persiapan menuju 
Sub Holding Commercial & 
Trading. Dalam pandangan 
Novi, keputusan 

diri dengan tugas dan 
tanggung jawab yang 
diemban. Kondisi di 
internal perusahaan, di 
mana tengah berlangsung 
transformasi PPN menjadi 
Sub Holding Commercial & 
Trading, diakui Novi menjadi 
tantangan baru bagi dirinya. 
Selain memastikan tugas 
pokok dan fungsi Corporate 
Controller Division tetap 
berjalan normal dan lancar 
seperti biasa, mantan 
Manager A/P & A/R PPN ini 
turut berkoordinasi dengan 
Sub Holding Commercial 
& Trading agar proses 
transformasi berlangsung 
mulus, terutama yang 
berkaitan dengan 
perpajakan dan transaksi 
bisnis. Koordinasi juga 
dilakukan ketika muncul 
kendala di internal PPN, 
seperti pada saat terjadi 
permasalahan cash card 
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Pertamina menunjuk 
PPN sebagai Sub Holding 
Commercial & Trading bakal 
membawa dampak positif 
bagi perusahaan maupun 
seluruh pekerja, baik dari 
sisi kesejahteraan maupun 
fasilitas yang diterima. 
Meski demikian, Novi 
tidak menampik bahwa 
transformasi yang sedang 
berjalan juga menimbulkan 
keresahan di kalangan 
para pekerja, terutama 
terkait status kepegawaian 
mereka. Sebagai atasan, 
Novi pun terus berupaya 
membesarkan hati seluruh 

tim yang dipimpinnya 
dengan mendorong 
mereka untuk selalu 
menunjukkan performa 
dan kinerja terbaik.

“Saya selalu bilang 
ke teman-teman bahwa 
mereka semua pasti 
akan terserap sebab 
Direktur Keuangan sudah 
menegaskan hal ini. Saya 
dorong mereka untuk 
menunjukkan kemampuan 
yang dimiliki karena kerja 
keras kita yang bakal 
dilihat oleh atasan. Kita 
harus optimis, kita harus 
percaya,” tegas Novi. ***

BIODATA
Nama:  
Noviani Dewi Chairani
Tempat, Tanggal Lahir:  
Jakarta, 4 November 1969
Pendidikan :  
S1 Akuntansi 
Universitas Mercu Buana
Karier di PPN:
• 24 Agustus 2007-
 4 November 2010
 Senior Supervisor Keuangan
• 4 November 2010-
 6 Juni 2012
 Manager Asset, Debt & Credit
• 6 Juni 2012-15 Juli 2013
 Manager A/P & A/R
• 15 Juli 2013-
 22 Desember 2016
	 Manager	Accounting
• 22 Desember 2016-
 November 2020
 Manager Financial 
Accounting

• 2 Desember 2020-sekarang
 Corporate Controller 
 Division Head

SUCCESS STORY:
• Membuat pedoman panjar 

kerja yang mengatur 
mekanisme pengembalian dan 
penyelesaian panjar kerja di 
Region dan Kantor Pusat (2010)

• Membuat pedoman 
organisasi yang mengatur 
pelimpahan wewenang, 
tanggung jawab, dan otorisasi 
di lingkungan Pertamina Patra 
Niaga (2013)

• Implementasi Jojonomic 
untuk mengganti proses 
panjar kerja yang sebelumnya 
manual menjadi semi otomatis 
sehingga bisa mengurangi 
waktu pemrosesan 
persetujuan pengembalian 
panjar kerja (2016)

• Pembuatan TKO terkait 
panjar kerja menggunakan 
Jojonomic (2017)

• Implementasi e-Loket 
terkait percepatan proses 
pembayaran tagihan ke pihak 
ketiga (2017)

• Pembuatan TKO penanganan 
tagihan vendor (2017)

• Pembuatan TKO pengajuan 
cash card untuk panjar kerja 
disesuaikan dengan proses 
bisnis SSC (2018)
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Tumbuh Melalui 
Pengalaman
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Pengalaman menjadi ilmu yang sangat 
berharga. Inilah yang dirasakan Zulfani Reza 
selama berkarier di Pertamina Patra Niaga 
(PPN). Sejak bergabung di 2006, pria kelahiran 
30 Desember 1975 ini menjalankan tugas di 
berbagai fungsi di PPN, di antaranya sebagai 
auditor di Internal Audit, Risk Management 
Manager, dan Manager Business Support 
& Finance (MBS) di Region II DKI JBB. 
Pengalaman yang diperoleh dari berbagai 
bidang tersebut menjadi bekal berguna bagi 
Reza ketika dirinya dipercaya untuk duduk 
sebagai Corporate Treasury Division Head. 
Berikut wawancara tim redaksi INSIDE dengan 
alumnus Universitas Padjajaran ini.

Selama di PPN, Bapak pernah ditugaskan di 
beberapa	fungsi.	Seperti	apa	pengalaman	yang	
sudah	dipetik	selama	bertugas	di	berbagai	
fungsi tersebut?
Masing-masing fungsi punya episode 
sendiri-sendiri. Saya pernah merasakan 
ketika PPN masih kecil dan belum memiliki 
banyak personel. Seiring waktu, size bisnis 
pelan-pelan makin besar dan orang-orang 
yang bekerja di perusahaan semakin 
banyak. Hal yang membedakan adalah 
bagaimana mengelola person dalam tim serta 

kompleksitas pekerjaan. Kita juga makin 
tertantang untuk menggunakan teknologi 
digital. Saat perusahaan bertambah besar, 
otomatis permasalahan jadi semakin banyak, 
bukan makin sedikit. Kita pun harus mencari 
solusi atas masalah-masalah yang ada. Kita 
ditantang untuk berpikir kreatif dan inovatif 
dalam menyederhanakan beberapa proses 
bisnis existing. Namun ada beberapa area yang 
rely ke GCG (Good Corporate Governance) 
sehingga tidak semua proses bisa diubah dan 
tetap harus sesuai prosedur yang ada.

Dari	seluruh	fungsi	yang	pernah	ditempati,	
fungsi mana yang paling menantang?
Masing-masing fungsi punya tantangan yang 
berbeda-beda dan seru. Di Internal Audit, saya 
mendapat kesempatan bertemu banyak orang 
saat bertugas di lapangan. Dalam kesempatan 
tersebut, saya tidak hanya menjadi watchdog, 
tetapi juga mencari area-area mana yang belum 
optimal dan membantu menciptakan sistem 
baru. Di Risk Management, saya memasuki 
dunia baru. Di bidang ini, saya menciptakan 
dan mengembangkan fungsi baru karena 
Risk Management sebelumnya tidak ada di 
PPN. Saya benar-benar harus mulai dari nol. 
Ini menjadi pengalaman yang seru bagi saya 
karena saya tidak hanya mengembangkan 
dan mengimplementasikan Risk Management, 
tetapi juga mengajak orang-orang untuk sadar 
risiko. Ketika di Region II, saya menghadapi 
keseruan yang berbeda karena Region ibarat 
versi mini PPN. Hampir seluruh fungsi ada di 
Region, mulai dari Operasi, Sales & Marketing, 
Legal hingga Pengadaan. Saya sedikit banyak 
harus belajar karena saya bisa dikatakan 
banting setir dari fungsi supporting langsung 
masuk ke operasional. Beruntung, waktu di 
Internal Audit, saya sering masuk ke Operasi. 
Ilmu itu yang membantu memudahkan saya 
untuk masuk ke area operasional ketika di 
Region. Lebih seru lagi, semua fungsi di Region 
berkoordinasi dengan saya selaku MBS. Saya 
jadi lebih tahu dan paham sampai ke akar-
akarnya. Saya juga bertemu banyak orang, 
termasuk para stakeholder, sehingga saya jadi 
bisa lebih memahami semua aspek secara 
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korporasi. Pengalaman yang beragam selama 
di Region membuat saya menjadi lebih mature. 
Pengalaman ini pula yang membantu saya 
ketika mengemban tugas sebagai Corporate 
Treasury Division Head karena nature pekerjaan 
yang ditangani kurang lebih sama. Berbekal 
pengalaman-pengalaman sebelumnya, 
alhamdulillah, saya bisa membantu fungsi-fungsi 
lain, terutama terkait dengan strategi untuk 
finansial. Karena saya pernah di Region, saya 
sebagai Corporate Treasury Division Head juga 
berusaha membantu apabila ada area-area di 
Region yang perlu disokong sehingga stres 
teman-teman di Region bisa berkurang.

Bagaimana dengan gaya kepemimpinan Bapak 
di masing-masing fungsi?
Untuk gaya kepemimpinan, saya lebih 
banyak menyesuaikan dengan masing-
masing fungsi dan apa tujuan atau target 
yang ingin dicapai. Di Internal Audit, sebagai 
auditor terhadap auditee, ada area-area di 
mana saya harus strict dan tetap berpaku 
pada pedoman yang berlaku. Di Risk 

Management, tujuan yang ingin dicapai 
adalah membuka mata orang-orang agar 
sadar risiko. Hal ini otomatis mengubah 
gaya kepemimpinan saya karena harus 
bisa mingle dan membuat sesuatu yang eye 
catching sehingga orang-orang bisa tahu 
dan paham apa itu Risk Management ketika 
saya melakukan sosialisasi. Di Region II, 
saya butuh waktu sekitar satu bulan untuk 
menyelami seluk-beluk di Region. Saya 
harus tahu bagaimana cara bersikap ketika 
berhadapan dengan tim serta bagaimana 
cara menghadapi customer dan vendor. 
Karena sering bertemu dengan stakeholder, 
40 persen komunikasi yang saya lakukan 
di Region adalah dengan pihak eksternal. 
Informasi yang diperoleh dari komunikasi 
dengan pihak eksternal tersebut kemudian 
diejawantahkan atau disampaikan ke pihak 
internal. Kalau di Corporate Treasury 
Division, seru-seru saja karena basic saya 
juga di keuangan. Jadi pada saat diskusi 
dengan teman-teman atau pihak bank 
langsung bisa nyambung.

figur
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Nama:  
Zulfani Reza
Tanggal Lahir:  
30 Desember 1975
Pendidikan :
• S1 Hukum Bisnis 

Universitas Padjajaran
• S1 Akuntansi 

Universitas Padjajaran

Karier di PPN:
• Oktober 2006-Desember 2010
 Internal Audit
• Januari 2011-Januari 2018
 Risk Management Manager
• Januari 2018-Desember 2020
 Manager Business Support & 

Finance Region II DKI JBB
• Desember 2020-sekarang
 Corporate Treasury Division Head

Pencapaian :  
Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA) 
2016 Best Implementation Risk Management 
(3rd Winner)

Penugasan Khusus:
• Liaison Officer Likuidasi PT Patra Fabrikasi
• Ketua Tim Tender BBM Pertamina Patra Niaga
• Project Leader I Team Task Force Account 

Receivable Pertamina Patra Niaga

Apakah ada program khusus yang ingin 
diwujudkan selama Bapak menjabat sebagai 
Corporate Treasury Division Head?
Program kerja sama dengan bank. Banyak 
fasilitas yang kita terima dari bank-bank 
Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). 
Pada saat Sub Holding Commercial & Trading 
sudah bergulir, kebutuhan terkait size bisnis 
juga banyak. Saya ingin, bank-bank tersebut 
tidak saling sikut, tetapi malah saling support. 
Bahkan kalau bisa ada sindikasi bank yang 
bisa back-up ke kita. Untuk project khusus, 
saya ingin lebih fokus ke arah pengoptimalan 
pada saat perusahaan mendapat dana dari 
bank-bank Himbara, terutama kalau nanti 
ada investasi. Saya juga ingin merapikan big 
data di Corporate Treasury Division, termasuk 
data-data yang bersifat konfidensial. Salah 
satu pekerjaan rumah utama di PPN adalah 
merapikan data di luar SAP yang masih 

berantakan. Sekarang ini ada 25 aplikasi 
yang dibuat oleh masing-masing fungsi. 
Kenapa seluruh aplikasi itu tidak dijadikan 
satu saja, lalu dibuat antarmuka di SAP. 
Ini akan lebih efisien dan mempercepat 
pengambilan keputusan. Kita juga jadi lebih 
adaptif terhadap teknologi. Saya pribadi ingin 
melakukan benchmark ke Go-Jek. Hanya saja, 
karena PPN belum jadi perusahaan terbuka, 
ada beberapa informasi yang tidak bisa 
diungkap ketika melakukan benchmark.

Apa	filosofi	yang	Bapak	pegang,	baik	dalam	
berkarier maupun menjalani kehidupan 
pribadi?
Hidup itu dibikin balance saja, baik di 
rumah maupun di kantor. Permasalahan di 
kantor jangan dibawa ke rumah, begitu pula 
sebaliknya. ***
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Ada dua alasan bagus 
mengapa seseorang 
harus divaksinasi. 
Pertama, vaksin yang 
diberikan melindungi 
diri sendiri dari 
kemungkinan menderita 
sakit parah ketika 
terinfeksi virus penyebab 
COVID-19. Kedua, 
dengan mendapatkan 
vaksin, seseorang bisa 
meminimalkan risiko 
penularan kepada orang 
lain dan membantu 
memutus rantai 
penyebaran virus.
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Sejak Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/
WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global di 2020, 

berbagai varian SARS-CoV-2 bermunculan. Varian ini berkembang 
dari mutasi virus asli seiring penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. 

Berdasarkan data WHO, saat ini setidaknya ada lima varian SARS-CoV-2 yang 
telah menginfeksi warga dunia, yakni Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Lambda. 

Dari seluruh varian tersebut, Delta tengah mendominasi penyebaran SARS-CoV-2 
dan disebut-sebut sebagai penyebab peningkatan jumlah kasus COVID-19 di 

berbagai negara, termasuk Indonesia.

COVID-19 
dan Pentingnya 

Vaksinasi
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Varian Delta pertama 
kali teridentifikasi di India 
pada Desember 2020. 
Dibanding varian SARS-CoV-2 
lainnya, Delta lebih mudah 
dan lebih cepat menular. 
Pada Mei 2021, WHO 
menyatakan varian Delta 
sebagai varian keempat dalam 
kategori “variant of concern”. 
Terminologi ini digunakan 
ketika sebuah varian dinilai 
lebih mudah ditularkan, 
menyebabkan sakit parah, 
atau mengurangi efektivitas 
vaksin atau perawatan yang 
diberikan. Hasil penelitian 
yang dipublikasikan di The 
Lancet pada 14 Juni 2021 
menyebutkan, peluang 
seseorang menjalani 
perawatan di rumah sakit 
akibat terinfeksi varian Delta 
dua kali lebih besar dibanding 
mereka yang terinfeksi varian 
Alpha yang pertama kali 
terdeteksi sekitar Desember 
2020. Dari data yang masuk ke 
WHO, hingga Juli 2021, varian 

Delta telah ditemukan di 96 
negara dan diperkirakan akan 
terus menyebar. “Warga dunia 
masih sangat rentan terinfeksi 
(SARS-CoV-2), termasuk varian 
virus yang tergolong dalam 
‘variants of concern’, di mana 
salah satunya adalah Delta,” 
kata Dr. Maria Van Kerkhove 
dari WHO.

Sebagai salah satu respon 
terhadap penyebaran varian 
Delta yang semakin meluas, 
WHO merekomendasikan 
agar vaksinasi semakin 
gencar dilakukan secara 
global. Dibanding varian 
lainnya, varian Delta 
tidak hanya lebih mudah 
menular, tetapi juga mampu 
melawan antibodi dalam 
darah manusia. Vaksinasi 
penuh bisa membantu 
meningkatkan level antibodi 
yang dibutuhkan tubuh 
untuk melawan varian Delta 
maupun varian lainnya. 
Seperti diketahui, vaksin 
COVID-19 diberikan dalam 

dua dosis atau dua kali 
suntikan dengan jeda waktu 
yang bervariasi, yakni antara 
3-21 minggu. Seseorang 
yang sudah menerima 
vaksinasi penuh diharapkan 
memiliki imunitas yang 
bagus untuk melindungi diri 
secara optimal saat terinfeksi 
berbagai varian dari SARS-
CoV-2. Sejauh ini, vaksin 
yang terdaftar di WHO untuk 
penggunaan darurat terbilang 
efektif dalam memberikan 
perlindungan ketika 
seseorang terpapar varian 
Delta serta mengurangi risiko 
mengalami sakit parah hingga 
mengakibatkan kematian.

Beberapa vaksin yang 
terdaftar di WHO untuk 
penggunaan darurat 
sekarang telah tersedia 
di Indonesia. Program 
vaksinasi COVID-19 juga 
sudah dijalankan Pemerintah 
Indonesia sejak 13 Januari 
2021, di mana tenaga 
kesehatan dan petugas 

features
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Sumber:  www.who.int, www.cdc.gov

layanan publik menjadi 
target pertama penerima 
vaksin. Program vaksinasi 
kemudian dilanjutkan 
dengan pemberian vaksin 
bagi warga lanjut usia 
(lansia) atau mereka yang 
berumur di atas 60 tahun. 
Di tengah kenaikan jumlah 
kasus harian COVID-19 
yang melonjak tajam sejak 
Juni 2021, pelaksanaan 
program vaksinasi di seluruh 
Indonesia semakin gencar 
dilakukan dengan target 
masyarakat umum berusia 
di bawah 60 tahun. Sejak 
program vaksinasi bergulir, 
tercatat sudah ada tiga merek 
vaksin yang diberikan kepada 
masyarakat, yakni Sinovac, 
AstraZeneca, dan Sinopharm. 
Terbaru, Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) 
telah menyetujui penggunaan 
vaksin Moderna di Indonesia.

Meski masih ada 
sebagian orang yang ragu 
untuk mengikuti vaksinasi 
COVID-19, pemerintah terus 
mensosialisasikan program 
ini dan mengajak masyarakat 
untuk berpartisipasi aktif. 
Ada dua alasan bagus 
mengapa seseorang harus 
divaksinasi. Pertama, 
vaksin yang diberikan 
melindungi diri sendiri dari 
kemungkinan menderita 
sakit parah ketika terinfeksi 
virus penyebab COVID-19. 
Kedua, dengan mendapatkan 
vaksin, seseorang bisa 
meminimalkan risiko 
penularan kepada orang lain 
dan membantu memutus 
rantai penyebaran virus. 
Memang, tidak ada jaminan 
100 persen bahwa seluruh 
individu akan terbebas dari 
infeksi setelah divaksinasi. 
Namun kalaupun seseorang 

terinfeksi sesudah vaksinasi, 
peluang untuk jatuh sakit 
hingga membutuhkan 
perawatan intensif terbilang 
rendah.

Selain vaksinasi, WHO 
merekomendasikan agar 
seluruh masyarakat tetap 
berupaya menghindari 
terjadinya penularan sejak 
dini. Pasalnya, masih banyak 
individu di seluruh penjuru 
dunia yang belum menjalani 
vaksinasi sehingga siapa pun 
masih sangat rentan tertular 
virus. Protokol kesehatan 
6M, yakni memakai masker 
menutupi mulut dan hidung, 
mencuci tangan menggunakan 
sabun di bawah air mengalir, 
menjaga jarak, menghindari 
kerumunan, mengurangi 
mobilitas, dan menghindari 
makan bersama, harus terus 
dijalankan dengan disiplin 
demi meminimalkan risiko 
penularan dan memutus rantai 
penyebaran virus. Rekomendasi 
WHO juga menyebutkan agar 
semua orang menghindari 
berada di dalam ruangan 
dengan ventilasi yang buruk 
serta selalu menjaga aliran 
udara di ruangan tertutup.

“Dengan menjalankan 
seluruh langkah antisipatif 
tersebut, kita memperkecil 
peluang terpapar virus 
SARS-CoV-2, termasuk varian 
Delta, dan menurunkan risiko 
terinfeksi. Ditambah lagi, 
begitu mendapat kesempatan 
untuk divaksinasi, segera 
lakukan vaksinasi dan 
dapatkan seluruh dosis secara 
penuh sehingga kita bisa 
terhindar dari sakit parah dan 
kematian,” tegas Maria. ***
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Vaksinasi Demi Proteksi Diri
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Kesehatan dan keselamatan para perwira 
menjadi prioritas utama Pertamina Patra 
Niaga (PPN) selaku Sub Holding Commercial 
& Trading PT Pertamina (Persero) selama 
pandemi COVID-19. Selain rutin melakukan 
screening untuk mendeteksi paparan virus 
SARS-CoV-2 di kalangan pekerja, PPN 
juga mengikuti vaksinasi massal yang 
diselenggarakan Kementerian BUMN bekerja 
sama dengan Kementerian Kesehatan. 
Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan 
bagian dari program pemerintah untuk 
menanggulangi pandemi COVID-19.

PPN sebagai bagian dari Pertamina 
Group yang turut memberikan layanan bagi 
publik termasuk dalam kelompok prioritas 
kedua penerima vaksin. Kelompok ini 
terdiri dari lansia berusia 60 tahun ke atas, 
pedagang pasar, tenaga pendidik, tokoh 
agama dan pemuka agama, wakil rakyat, 
pejabat pemerintah, Aparatur Sipil Negara 
(ASN), petugas keamanan, pekerja sektor 
pariwisata, petugas layanan publik, pekerja 
transportasi publik, atlet, serta wartawan 
dan pekerja media. Sementara tenaga 
kesehatan menjadi kelompok prioritas 
pertama penerima vaksin.

“Total, ada 2.395 pekerja PPN di seluruh 
Indonesia yang sudah mengikuti vaksinasi 
COVID-19. Peserta vaksinasi tidak hanya pekerja 
organik PPN, tetapi juga TKJP (Tenaga Kerja 
Jasa Penunjang, red) dan mitra kerja seperti 
AMT (Awak Mobil Tangki, red),” kata Ketua Tim 
Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 PPN, Thomas 
Oktavian, yang juga Manager HSSE PPN.

Sesuai mekanisme yang telah ditetapkan 
oleh Kementerian BUMN, pekerja PPN 
mengikuti vaksinasi di Sentra Vaksinasi Bersama 
BUMN yang ada di beberapa kota, seperti 
Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. 
Pekerja yang sudah memperoleh undangan juga 
bisa mengikuti vaksinasi di fasilitas kesehatan 
pratama atau tempat vaksinasi terdekat apabila 
lokasi domisili yang bersangkutan terlalu jauh 
dari Sentra Vaksinasi Bersama BUMN. “Peserta 
hanya perlu menunjukkan undangan yang 
sudah dikirim melalui pesan singkat ke nomor 
pribadi masing-masing,” kata Thomas.

Mengingat jumlah peserta yang cukup 
banyak, Thomas mengaku Tim Satgas 
COVID-19 PPN sempat mengalami kendala 
dalam mendata pekerja yang memenuhi syarat 
untuk mengikuti vaksinasi. Seperti diketahui, 
untuk bisa mengikuti vaksinasi, ada beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi, seperti 
kondisi kesehatan harus fit, dinyatakan sembuh 
dari COVID-19 lebih dari 3 bulan, serta tidak 
dalam kondisi hamil atau menyusui. “Ketika 
undangan sudah disebar, ternyata ada pekerja 
yang tidak memenuhi syarat atau sedang dinas 
ke luar kota,” tutur Thomas.

Selain kendala data pekerja yang tidak 
memenuhi syarat, Tim Satgas COVID-19 juga 
terkendala pekerja yang sudah mengikuti 
vaksinasi melalui kelurahan atau kecamatan 
setempat namun belum melapor ke 
perusahaan. Hal ini mengakibatkan mereka 
masih dialokasikan untuk menerima vaksin 
dalam kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan 
Kementerian BUMN. Namun setelah 
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berkoordinasi dengan tim Human Capital (HC) 
PPN, kendala terkait pendataan bisa diatasi. 
Sementara bagi para pekerja yang tidak bisa 
mengikuti vaksinasi sesuai jadwal yang telah 
ditentukan karena kondisi fisik sedang tidak fit 
atau sedang dinas ke luar kota, mereka diminta 
untuk melapor ke Call Center 135. Setelah 
melapor, mereka langsung dijadwalkan untuk 
mengikuti vaksinasi di kesempatan berikutnya.

“Alhamdulillah, lebih dari 85 persen pekerja 
PPN sudah divaksinasi secara penuh. Kami juga 
tidak menerima laporan adanya Kejadian Ikutan 
Pasca Vaksinasi (KIPI) dari teman-teman, hanya 
beberapa saja yang menunjukkan gejala ringan,” 
kata Thomas.

Menurut Thomas, pelaksanaan vaksinasi 
disambut antusias oleh para pekerja. Sebelum 
vaksinasi dilaksanakan, Tim Satgas COVID-19 
melakukan sosialisasi di internal PPN mengenai 
vaksin COVID-19, manfaat vaksinasi, serta 
apa yang harus dilakukan sebelum dan 
sesudah vaksinasi. Melalui sosialisasi ini, 
seluruh pekerja dan mitra kerja diharapkan 
ikut mensosialisasikan atau menjadi role model 
ketika berada di rumah atau di lingkungan 
tempat tinggal. “Ini menjadi salah satu amanah 
dari Kementerian BUMN agar BUMN menjadi 
role model terkait dengan kesuksesan program 
vaksinasi ini,” katanya.

Meski sudah divaksinasi, Tim Satgas 
COVID-19 tetap mengimbau seluruh pekerja 
untuk selalu menerapkan protokol 5M, yakni 
mencuci tangan, memakai masker, menjaga 
jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi 

mobilitas. Pasalnya, COVID-19 masih eksis di 
tengah masyarakat dan siapa pun berpotensi 
untuk tertular atau terinfeksi meskipun sudah 
divaksinasi. Di saat yang sama, vaksinasi 
yang sedang gencar dilakukan pemerintah 
belum mampu menciptakan herd immunity 
atau kekebalan komunal. “Walaupun sudah 
mendapatkan vaksin, jangan lengah dan tetap 
jalankan protokol 5M,” tegas Thomas.

Tim Satgas COVID-19 juga tetap 
menjalankan proses 3T, yakni testing, tracing, 
dan treatment, apabila ada pekerja yang 
terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. 
Apabila diri sendiri atau keluarga terpapar 
COVID-19, pekerja diminta disiplin dalam 
menjalankan isolasi mandiri serta jujur dalam 
memberikan data dan informasi ketika Tim 
Satgas COVID-19 melakukan tracing kontak 
erat. Sementara sebagai upaya deteksi dini, 
Tim Satgas COVID-19 tetap rutin melakukan 
screening ke seluruh pekerja. “Selama status 
pandemi nasional belum dicabut oleh 
pemerintah, kami akan tetap menjalankan 
proses screening melalui Rapid Test Antigen tiap 
2 minggu,” tandas Thomas. ***

“Walaupun sudah 
mendapatkan vaksin, 
jangan lengah dan tetap 
jalankan protokol 5M.”
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apa kata mereka

Budi Yulianto
(HSE Support Region II DKI JBB)
Kegiatan vaksinasi di Indonesia sudah baik, 
khususnya di kota-kota besar. Namun 
ada beberapa kendala di masyarakat 
yang belum mendapat informasi lengkap 
tentang vaksin sehingga masyarakat 
memperoleh informasi yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. Hal 
tersebut menghambat 
percepatan vaksin 
di Indonesia.

Muhammad Antoni
(ICT)
Secara pribadi, saya mendukung 
pelaksanaan vaksinasi karena saya 
menganggap vaksin COVID-19 
penting, baik untuk diri sendiri maupun 
keluarga. Untuk proses vaksinasi di 
Indonesia, berdasarkan pengalaman 
pribadi saya, secara overall sudah 
bagus, mulai dari sistem pemanggilan 
jadwal dan lain-lain.

Puspita Anggraini Tejo
(Sekretaris GM Region IV Kalimantan)
Pendapat saya mengenai vaksin 
COVID-19 adalah sangat baik untuk 
para pekerja, apalagi pekerja yang mobile 
yang harus bertemu klien. Hanya saja, 
regulasi dan proses birokrasi untuk 
mendapatkan vaksin sedikit lama.

Lydia Wijayanti
(Business/Investment Planning)
Alhamdulillah, menerima vaksin tanpa 
gejala lanjutan. Untuk proses vaksinasi 
sendiri, saya salut dan berterima 
kasih kepada BUMN atas fasilitas 
yang cukup baik, terutama bagi kami 
pekerja Pertamina Group.
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Bima Rianda Suri
(Adm. General Service Region I Sumatera)
Menurut saya, kehadiran vaksin 
COVID-19 di Indonesia bagus sekali 
karena bisa mengurangi angka kematian 
akibat COVID-19. Hanya saja, proses 
vaksinasi di Indonesia belum merata. 
Masih ada masyarakat yang tidak ingin 
menjalani vaksinasi. Sangat perlu 
sekali adanya sosialisasi 
dari pemerintah agar 
vaksinasi di Indonesia 
merata dan terlaksana 
dengan baik.

Meyfta Ratnawati
(Region II DKI JBB)
Proses vaksinasi di Indonesia, khususnya 
yang diselenggarakan BUMN, sudah 
baik karena antrean sudah teratur dan 
ruangan cukup nyaman. Namun dalam 
hal pendataan, beberapa masih ada yang 
missed, di mana ada beberapa orang 
yang belum mendapatkan notifikasi 
sertifikat vaksinasi COVID-19.

Muh. Rayhan
(OB Region I Sumatera)
Menurut saya, seluruh jenis upaya 
pengendalian COVID-19 saling 
komplemen. Tidak bisa hanya 
menitikberatkan pada vaksin, tetapi 
juga menerapkan 3T dan 5M. Tingkat 
kepesertaan proses vaksinasi di Indonesia 
menurut saya berjalan sangat lambat. 
Selain itu, masih ada keraguan sebagian 
masyarakat untuk 
menerima vaksin 
yang disediakan 
pemerintah.

“Proses 
vaksinasi di 
Indonesia, 

khususnya yang 
diselenggarakan 

BUMN, sudah baik 
karena antrean 

sudah teratur dan 
ruangan cukup 

nyaman.”
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apa kata mereka

Dian Muhamad Isa
(PPN Fuel TBBM Sorong)
Program vaksinasi di seluruh Indonesia 
tidak merata, apalagi di pelosok sangat 
tidak ada yang peduli. Untuk vaksinasi 
COVID-19 sangat diharuskan melihat 
dari kasus sebelumnya. Saya pribadi 
sudah mendapatkan vaksin COVID-19 
(vaksin Sinovac) dengan efek samping 
sangat ringan dan tidak terlalu 
berlebihan.

Siti Aisah Putri Utami
(Divisi Corporate Secretary)
Proses vaksinasi di Indonesia sudah baik. 
Namun dengan banyaknya merek vaksin 
dan beragam keluhan yang ada, semoga 
pemerintah dapat segera melakukan 
evaluasi secara menyeluruh agar nanti 
bisa dipergunakan satu merek vaksin 
dengan kemampuan paling baik dan 
risiko yang paling minimal.

Adinda Soefieani K.
(Sekretaris Div. Head Treasury)
Proses vaksinasi yang dilaksanakan 
pemerintah cukup nyaman dan teratur, 
dimulai dari penjadwalan melalui SMS 
Pertamina, kemudian verifikasi data 
dan cek kondisi kesehatan. Semoga 
pandemi COVID-19 ini segera hilang 
dari Indonesia dan Indonesia dapat 
beraktivitas normal 
kembali.

“Pemerintah 
Indonesia sangat 

sigap dan langsung 
menginformasikan 
kepada masyarakat 

Indonesia agar 
segera mengikuti 

vaksinasi 
COVID-19.”
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“Don’t confuse 
having a career 

with having 
a life.” 

Hillary Clinton
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Komunitas tanpa nama namun penuh 
warna. Kalimat tersebut sedikit banyak 
menggambarkan salah satu komunitas 
bersepeda di Pertamina Patra Niaga (PPN) 
yang lebih akrab dikenal dengan sebutan 
Komunitas Gowes Patra Niaga.

Terbentuk tanpa inisiasi resmi, kemunculan 
Komunitas Gowes Patra Niaga berawal dari 
delapan pekerja yang bersepeda bersama 
tiap Jumat sejak Juni 2020 dengan dimotori 
Taruna Ariwibowo. Dari situ, komunitas 
ini berkembang dengan mengajak pekerja 
lain yang ingin bergabung serta kebetulan 
suka bersepeda dan berolahraga. “Kami pun 
membuat grup di WhatsApp sebagai sarana 
komunikasi dan grup ini terbuka bagi siapa 
saja yang ingin ikut gowes,” tutur Taruna 
yang didaulat sebagai Road Captain.

Gowes Happy, Gowes Sehat
Sebagai komunitas yang diikuti pekerja 

di internal PPN, Komunitas Gowes Patra 
Niaga tetap menginduk pada Pertamina Bike 
Community (Pertabike) dan Patra Niaga Bike 
sebagai organisasi resmi di bawah naungan 
Badan Pembina Olahraga (Bapor). Meski belum 
memiliki susunan organisasi secara resmi, 
Komunitas Gowes Patra Niaga tidak ingin 
hanya menjadi ajang kumpul-kumpul bagi 
para penghobi olahraga bersepeda. Memang, 
untuk sekarang, komunitas ini masih dalam 
tahap mengajak para pekerja berolahraga 
menggunakan sepeda. Namun ke depan, 
Komunitas Gowes Patra Niaga ingin mengajak 
seluruh pekerja untuk menggunakan sepeda 
sebagai alat transportasi, khususnya sarana 
menuju dan dari kantor. “Kami ingin membuat 
Bike to Work Day, di mana kami akan mencoba 
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untuk menggunakan sepeda sebagai alat 
transportasi ke kantor minimal satu kali dalam 
sebulan,” kata Taruna.

Taruna mengakui, niat untuk membangun 
budaya bike to work atau bersepeda menuju 
tempat kerja merupakan suatu tantangan yang 
cukup berat. Pasalnya, ada beberapa faktor 
yang bisa menjadi penghambat, salah satunya 
adalah ketersediaan tempat parkir sepeda yang 
representatif serta fasilitas pendukung untuk 
membersihkan diri usai bersepeda. “Tidak 
semua lantai di gedung Kantor Pusat memiliki 
fasilitas shower untuk mandi bagi teman-teman 
setelah bersepeda atau berolahraga,” katanya.

Namun hal itu tetap tidak menyurutkan 
niat Komunitas Gowes Patra Niaga untuk 
membudayakan bike to work. Komunitas 
ini melihat, ada banyak keuntungan yang 
bisa diperoleh dengan bersepeda ke kantor. 
Pertama, para pekerja bisa menjaga kondisi 
kesehatan badan dengan berolahraga 
setiap hari ketika bersepeda ke kantor. 
Kedua, kondisi lingkungan akan terjaga baik 

karena dengan bersepeda ke kantor, polusi 
udara akibat asap kendaraan bermotor bisa 
dikurangi. “Kami berharap, alangkah baiknya 
kalau kantor bisa menyediakan tempat parkir 
sepeda yang representatif dan juga tempat 
untuk membersihkan diri sehingga teman-
teman yang ingin berolahraga menjadi terpacu 
untuk gowes ke kantor,” kata Taruna.

Di tengah pandemi COVID-19, Komunitas 
Gowes Patra Niaga tetap mendorong seluruh 
anggota untuk rutin bersepeda meski tidak 
bersama-sama. Agar kegiatan bersepeda 
tetap terasa seru dan mengasyikkan namun 
masih aman dari kemungkinan terpapar 
COVID-19, para anggota diimbau untuk 
bersepeda dalam kelompok-kelompok kecil 
sesuai domisili masing-masing. “Kami juga 
mengimbau seluruh anggota agar selalu 
menjaga keselamatan ketika bersepeda dan 
mematuhi peraturan di jalan. Jangan sampai 
niat kita untuk sehat dengan bersepeda 
malah berujung musibah,” tandas Syayidina 
Rakhmatullah. ***

hobi
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Selain 
meningkatkan 
dan menjaga daya 
tahan tubuh, kita juga 
perlu menjaga kesehatan tubuh dan mental 
selama pandemi. Bagaimana caranya? Simak 
tips berikut ini.

JAGA RUTINITAS
Menjalani rutinitas harian mungkin menjadi 
hal yang biasa bagi kita. Namun melakukan 
rutinitas yang sama setiap hari, baik aktivitas 
yang selama ini sudah rutin dijalankan 
maupun rutinitas yang baru dilakukan 
sejak pandemi, berperan penting dalam 
menjaga kesehatan mental kita. Kita bisa 
melakukan hal itu dengan pergi dan bangun 
tidur di jam yang sama setiap hari, olahraga 
teratur, bekerja dan istirahat di jam tertentu, 

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung 
selama lebih dari 1 tahun berdampak pada 
banyak hal dalam hidup kita. Selama pandemi, 
kita jadi lebih banyak melakukan aktivitas di 
dalam rumah. Anjuran stay at home selama 
pandemi juga membuat aktivitas fisik dan 
interaksi sosial menjadi berkurang. Di satu 
sisi, membatasi kegiatan di luar rumah dapat 
memperkecil peluang kita untuk terpapar virus 
SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. 
Namun di sisi lain, terus-menerus berada di 
dalam rumah dapat berdampak negatif pada 
kesehatan fisik dan mental kita.

Sehat 
Jasmani 

dan Rohani 
Selama 
Pandemi

serta makan tepat waktu. Konsistensi dalam 
menjalankan rutinitas tersebut bisa membuat 
kita lebih termotivasi untuk beraktivitas di 
dalam rumah, sekaligus menjaga kesehatan fisik 
dan mental kita.

LUANGKAN WAKTU UNTUK 
BERKOMUNIKASI DENGAN ORANG LAIN
Larangan untuk bepergian dan anjuran untuk 
stay at home membatasi kesempatan kita 
dalam bersosialisasi dengan cara bertatap 
muka langsung. Bagi sebagian orang, hal 
ini dapat menimbulkan stres. 
Demi menjaga kesehatan 
mental selama pandemi, 
luangkan waktu untuk 
berkomunikasi 
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intermeso

OLAHRAGA SECARA TERATUR
Ketika harus menghabiskan waktu di dalam 
rumah, aktivitas fisik kita menjadi berkurang. 
Berolahraga di rumah pun menjadi pilihan yang 
harus dilakukan. Lakukan olahraga dengan 
intensitas sedang selama total 150 menit dalam 
seminggu atau 20 menit dalam sehari. Olahraga 
secara teratur membantu menjaga kesehatan 
jantung maupun meningkatkan kesehatan 
secara umum dan daya tahan tubuh.

dengan orang lain melalui telepon seluler, pesan suara, 
maupun video call. Dengan begitu, kita tidak akan merasa 
kesepian meski terus berada di dalam rumah dan tidak bisa 
bertemu orang lain.

SIBUKKAN DIRI DENGAN BERBAGAI AKTIVITAS
Salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental kita adalah 
dengan menyibukkan diri. Saat harus menjalani isolasi mandiri, 
kita bisa mempelajari keterampilan atau kemampuan baru, 
seperti memasak, menekuni hobi baru, mengikuti kursus yang 
diselenggarakan secara daring (online), atau belajar bahasa 
asing. Berbagai kesibukan tersebut akan membuat otak dan 
pikiran kita tetap aktif dan fokus.

BATASI AKSES KE MEDIA SOSIAL
Menghabiskan lebih banyak waktu di rumah membuat kita 
jadi lebih sering mengakses media sosial, termasuk situs yang 
menyebarluaskan berita. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi 
tempat bagi kita untuk tetap terhubung dengan orang lain 
serta mendapatkan informasi terkini. Namun di sisi lain, media 
sosial bisa memperburuk kesehatan mental kita. Terpaan 
informasi terkait pandemi yang berlebihan bisa menimbulkan 
rasa khawatir, cemas, dan risau. Kita pun dianjurkan untuk 
mengurangi asupan informasi terkait pandemi dengan cara 
mengakses berita mengenai hal ini maksimal dua kali dalam 
sehari dan dari sumber yang terpercaya. ***

*Diolah dari berbagai sumber
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Kopi merupakan salah satu minuman 
yang paling digemari banyak orang. 
Banyak orang menyeruput kopi 
bukan sekadar ingin mendapatkan 
fungsi kafein, seperti memberi 
energi, meningkatkan konsentrasi, 
dan membuat kita lebih fokus. 
Secangkir kopi dapat berperan 
untuk menyenangkan hati, gaya 
hidup bersosialisasi, bahkan dapat 
memuluskan negosiasi yang berujung 
dengan hitungan miliaran rupiah.

Oleh:  Anthon Adikusuma

Jebakan 
Kopi dalam 
Keseharian
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Sebelum memilih jenis 
minuman kopi, ada baiknya 
kita harus tahu dulu kondisi 
tubuh kita. Apakah mampu 
menerima asam dari kopi 
tersebut, atau malah terjebak 
dengan harus terasa manis 
dalam secangkir kopi. 
Istilahnya, jangan harus 
kelihatan keren karena tiap 
hari “ngopi”, tetapi efeknya 
bisa sakit kepala, tidak bisa 
tidur, sakit perut karena asam 
lambung, dan efek lainnya.

Di artikel ini, saya 
mengambil segmen minuman 
kopi dengan menggunakan biji 
kopi segar, dalam arti bukan 
dari kopi sachet yang hanya 
tinggal tuang dan dikasih 
air hangat atau dikasih es 
untuk menambah kesegaran. 
Sebelum memesan atau 
membuat kopi, perlu kita 
tahu perbedaan jenis biji kopi 
Robusta dan Arabika seperti 
tersaji dalam tabel. Jadi 
sebelum meminum kopi, aspek 
yang dipertimbangkan bukan 
hanya memilih rasa pahit saja, 
namun tingkat keasaman juga 
harus diperhatikan.

Khusus untuk artikel ini, 
jenis minuman yang saya 
ulas hanya Kopi Tubruk, Kopi 
Cantik dan Espresso.

KOPI TUBRUK
Istilah Kopi Tubruk ini 
sebenarnya black coffee atau 
kopi hitam yang disajikan 
tanpa disaring. Kopi ini 
tergolong paling sederhana 
dalam membuatnya. Cukup 
gunakan cangkir berukuran 
150 ml, pilih jenis biji 
kopi sesuai selera, takar 
sebanyak 12 gr, kemudian 
giling dengan skala medium. 
Seduh menggunakan air 
panas dengan suhu sekitar 
92O–96O C. Kalau tidak ada 
thermometer, cukup rebus air 
hingga mendidih, kemudian 
diamkan sekitar 4 menit. 
Tuang air panas ke dalam 
cangkir yang sudah berisi kopi 
giling. Jangan langsung diisi 
penuh. Kalau menggunakan 
skala, tuang sekitar 30-40 ml 
air panas atau tuang sampai 
permukaan bubuk kopi di 
cangkir. Diamkan sekitar 40 
detik untuk memaksimalkan 
ekstraksi (munculnya 
gelembung mengambang), 
baru tuang air hingga 140 ml 
atau tuang hampir penuh dari 
permukaan gelas. Kalau bisa, 
ketika menuang air, lakukan 
dengan gerakan memutar agar 
suhu panas merata mengenai 
seluruh bagian bubuk kopi. 

Tunggu sampai 4 menit, baru 
rasakan sensasi seruputan 
pertama.

KOPI CANTIK
Istilah saya menyebut 
kopi cantik ini sebenarnya 
minuman coffee latte. Sebagai 
minuman yang paling 
populer saat ini, latte terdiri 
dari espresso dan steam 
milk dengan sedikit busa di 
atasnya. Disajikan dengan 
kemampuan barista (pembuat 
kopi) yang mumpuni, 
coffee latte bisa menambah 
kenyamanan tersendiri. Seni 
gambar yang dapat dibuat 
oleh barista dalam bentuk 
hati, angsa, atau pun daun, 
secara tidak langsung akan 
memengaruhi harga. Kalau 
dari segi rasa, biasanya rasa 
kopi tidak terlalu terasa, 
begitu pula dengan susu 
di dalamnya. Jadi seperti 
berimbang. Harga coffee 
latte ini sangat bervariasi, 
tergantung dari kecanggihan 
mesin kopi yang dimiliki coffee 

Arabica Robusta

Daerah Tanam

Kadar Kafein

Tingkat keasaman

Bentuk biji kopi

Rasa (pahit)

Harga

Harum

Daerah dengan ketinggian 700-
1.700 mdpl, temperatur 16-20oC

Sekitar 1,2 %

Lebih tinggi

Lebih besar & berbentuk lonjong

Lebih rendah

Lebih mahal

Wangi dan khas

Daerah dengan ketinggian 400-
700 mdpl, temperatur 21-24oC

Sekitar 2,2 %

Lebih rendah

Lebih berbentuk bulat

Lebih tinggi

Lebih murah

Seperti berbau jagung (apek)
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shop serta kemampuan barista 
dalam membuat Latte Art. 
Secangkir coffee latte dipatok 
dengan harga sekitar Rp40-50 
ribu. Namun ada juga coffee 
latte yang murah dan dibuat 
dari mesin manual. Karena 
komposisi dan skala terkesan 
sudah menjadi aturan main 
pembuatan coffee latte, hampir 
di mana pun coffee latte akan 
terasa sama. Untuk memilih 
di mana lokasi yang nyaman 
untuk meminum coffee 
latte, coba cek Instagram @
tuangcoffee. Berlokasi di 
bilangan Barito, coffee shop ini 
cocok sebagai tempat ngopi 
sambil bekerja atau ngopi 
bareng kolega. Perlu dicatat, 
coffee shop tersebut hanya 
salah satu dari sekian tempat 
ngopi yang bisa dibilang asyik.

ESPRESSO
Espresso adalah jenis 
minuman kopi yang sangat 
pekat, di mana kopi diekstrak 
menggunakan mesin 
penyeduh bertekanan tinggi. 
Hasil seduhan kopi berwarna 

hitam kental dan terdapat 
crema di permukaan. Crema 
adalah busa cokelat yang 
memenuhi permukaan 
secangkir espresso, sekaligus 
menjadi penanda bahwa 
kopi yang diseduh masih 
segar. Biasanya, penyajian 
espresso sekitar 30-50 ml. 
Dalam keadaan hangat, 
espresso akan memunculkan 
sensasi kenikmatan pahit 
dan asam. Namun, kalau saya 
pribadi, espresso yang saya 
minum selalu menggunakan 
es batu atau disebut 
Espresso on The Rock. Selain 
dapat disajikan sendiri, 
espresso ini merupakan 
dasar dari sebagian besar 
jenis minuman kopi, 
seperti latte, cappuccino, 
macchiato, americano, 
affogato, dan lain-lain. Jadi 
kalau sebuah coffee shop 
memiliki espresso yang enak, 
biasanya minuman yang 
menggunakan base coffee 
espresso juga enak. Dari 
beberapa coffee shop yang 
sudah saya datangi, menurut 
saya Trafique Coffee (akun 
Instagram @trafiquecoffee) 
masih di urutan atas untuk 

Espresso on the Rock. 
Lokasi ada di daerah 
Hang Tuah Raya. Tempat 
ini nyaman banget untuk 
kerja dan kumpul-kumpul 
bareng teman.

Bagi para penggemar kopi, 
ada yang bilang, kenyamanan 
tempat menjadi faktor 
utama. Namun ada juga yang 
bilang, rasa kopi lebih utama 
dibanding tempat. Namun 
bagi saya, cari kopi yang enak 
dan tempat yang nyaman. 
Namun di masa pandemi ini, 
kalau ngopi harus menerapkan 
protokol kesehatan 
untuk mencegah paparan 
COVID-19.

Untuk para penggemar 
kopi, para ahli menyarankan, 
jangan minum lebih dari enam 
gelas kopi dalam sehari. Untuk 
yang mengalami gangguan 
jantung, ginjal dan tekanan 
darah tinggi, serta wanita 
hamil, sebaiknya cukup 
minum secangkir kopi dalam 
sehari. Ingat, dalam menikmati 
kopi, kita juga harus menjaga 
kesehatan.

A bad day with coffee 
is better than a good day 
without coffee.
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TIPS BERKENDARA 
SAAT PANDEMI

TIPS DARI KITA – 03

Gunakan Helm Full 
Face & Masker

Berkendara dalam 
Keadaan sehat

Jaga Jarak di Kemacetan dan 
antrian lampu lalu lintas

1

2

3
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Vaksin adalah produk biologi berisi 
antigen yang akan menimbulkan 
kekebalan spesifik agar seseorang 
terhindar dari penularan ataupun 
kemungkinan sakit berat.

Vaksinasi adalah proses dalam 
tubuh dimana seseorang menjadi 
kebal atau terlindungi dari suatu 
penyakit setelah menerima vaksin, 
sehingga apabila suatu saat 
terpajan dengan penyakit tersebut 
maka tidak akan sakit atau hanya 
mengalami sakit ringan dengan 
pemberian vaksin.

Vaksin COVID-19 mendorong 
pembentukan kekebalan spesifik 
tubuh agar terhindar dari tertular 
atau kemungkinan sakit berat. 
Walaupun telah divaksinasi, 
Protokol kesehatan tetap harus 
dilakukan yaitu 3M ( memakai masker, 
mencuci tangan dengan sabun dan 
menjaga jarak) dan mendapatkan vaksin 
COVID-19

TUJUAN VAKSINASI COVID-19 
Mengurangi penularan/transmisi 
COVID-19
Menurunkan angka kesakitan dan 
kematian akibat COVID-19
Mencapai kekebalan kelompok di 
masyarakat (herd immunity)
Melindungi & memperkuat sistem 
kesehatan secara menyeluruh
Melindungi masyarakat dari 
COVID-19 agar tetap produktif 
secara sosial dan ekonomi

1.

2.

3.

4.

5.


