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Dear Readers,

10

Dalam hidup, kita pasti memiliki suatu tujuan yang ingin kita capai. Segala
upaya dicurahkan demi menggapai sebuah cita-cita atau mimpi yang sudah
lama diidam-idamkan. Sama seperti diri kita pribadi, perusahaan tempat kita
bernaung juga memiliki visi dan misi yang ingin diwujudkan. Namun berbeda
dari individu perseorangan, perusahaan merupakan sebuah organisasi yang
memiliki berbagai elemen di dalamnya. Untuk bisa mewujudkan visi dan
misi yang dicita-citakan, perusahaan membutuhkan dukungan dan kerja
sama seluruh elemen di internal organisasi. Pada
akhirnya, keberhasilan perusahaan dalam meraih
tujuan yang diinginkan akan turut dirasakan oleh
setiap elemen maupun individu di dalamnya. All
for one, one for all. Semangat itu pula yang ingin
diwujudkan Pertamina Patra Niaga (PPN) ketika
merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-24 pada
27 Februari 2021. Semarak peringatan HUT PPN
ke-24 menjadi salah satu artikel yang diturunkan
redaksi dalam INSIDE edisi ke-21.
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Redaksi mengucapkan terima kasih atas kiriman tulisan dan foto
dari manajemen dan staff Pertamina Patra Niaga, kami juga menanti
kontribusi dari seluruh divisi direktorat 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.
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MEMBANGUN BUDAYA

ANTI SUAP

Profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha terus dibangun
oleh Pertamina Patra Niaga (PPN).

H

al itu tidak hanya ditunjukkan
dalam memberikan layanan bagi
pelanggan, tetapi juga dalam
melaksanakan tata kelola perusahaan yang
baik (Good Corporate Governance/GCG).
Demi menjaga integritas
perusahaan, PPN berkomitmen untuk
mengelola dan melaksanakan seluruh
kegiatan usaha maupun operasional
berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Salah
satu aspek yang menjadi perhatian
PPN dalam mengimplementasikan tata
kelola perusahaan yang baik adalah
praktik anti penyuapan. Budaya anti
suap di kalangan pekerja pun dibangun
untuk mencegah terjadinya praktik suap
maupun tindak korupsi.

Sebagai langkah awal dalam upaya
membangun budaya anti suap, PPN
menerapkan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan. Penerapan sistem ini
bermula dari rencana perusahaan yang
menargetkan untuk mendapatkan
sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem
Manajemen Anti Penyuapan. Rencana
tersebut sejalan dengan arahan dari
Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
perihal implementasi ISO 37001:2016 di
lingkup Pertamina Group, termasuk Sub
Holding dan anak perusahaan. Sebagai
informasi, ISO 37001:2016 merupakan
tata kelola yang diakui secara internasional
sebagai instrumen pencegahan terjadinya
penyuapan serta dapat mendeteksi maupun

mengatasi penyuapan yang mungkin
terjadi di lingkungan perusahaan.
“Setelah melalui berbagai proses,
PPN akhirnya secara resmi memperoleh
sertifikat ISO 37001:2016 pada
8 Desember 2020,” kata Manager
Corporate Management System Dept.
PPN, Dinda Rizki Lubis.
Rizki mengungkapkan, proses untuk
mendapatkan ISO 37001:2016 terbilang
singkat, namun membutuhkan kerja
keras dan kerja sama seluruh pihak
yang tergabung dalam Tim Penerapan
dan Sertifikasi Sistem Manajemen
Anti Penyuapan. PPN secara khusus
membentuk tim tersebut agar sertifikat
bisa diperoleh sesuai target waktu yang
ditetapkan manajemen perusahaan.
“Saat HUT Pertamina pada 10 Desember
2020, PPN diwajibkan sudah harus
memiliki sertifikat ISO 37001:2016.
Kami pun harus berpacu dengan waktu
karena arahan resmi dari Direktur Utama
Pertamina baru diterima PPN pada 16
September 2020,” katanya.
Agar target sertifikasi bisa diperoleh
sebelum tenggat waktu yang sudah
ditetapkan, PPN bergerak cepat.
Beruntung, satu langkah lebih awal telah
diambil oleh tim Quality Management

Department sebelum PPN menerima
arahan resmi dari perusahaan induk,
yakni dengan melakukan gap analysis.
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui
perbandingan antara praktik-praktik
dalam aktivitas bisnis yang selama
ini dijalankan PPN dengan standar
dalam klausul-klausul yang ada di ISO
37001:2016. “Berdasarkan hasil gap
analysis, cukup banyak kekurangankekurangan yang harus dipenuhi untuk
bisa mengikuti sertifikasi,” tutur Rizki.
PPN selanjutnya melakukan
benchmarking ke anak perusahaan
Pertamina yang sudah lebih dulu
mengantongi ISO 37001:2016, yakni
PT Pertamina EP Cepu pada 28
September 2020 dan PT Pertamina
Hulu Mahakam pada 6 Oktober 2020.
Di saat yang sama, PPN menyusun
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
yang bertujuan untuk mendorong
dan memastikan secara memadai
bahwa seluruh kegiatan perusahaan
dilaksanakan dengan mematuhi
peraturan perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
terkait anti penyuapan. Kebijakan
terkait penerapan Sistem Manajemen
Anti Penyuapan secara resmi ditetapkan

Kebijakan terkait
penerapan Sistem
Manajemen Anti
Penyuapan secara resmi
ditetapkan oleh Direktur
Utama PPN Sub Holding
Commercial & Trading
pada 30 September
2020.
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oleh Direktur Utama PPN Sub Holding
Commercial & Trading pada 30
September 2020.
Mengingat Sistem Manajemen
Anti Penyuapan merupakan hal baru
di lingkup PPN, perusahaan kemudian
menggelar sejumlah pelatihan,
diawali dengan Training Awareness
ISO 37001:2016 pada 5 Oktober
2020 dan Training Dokumentasi ISO
37001:2016 pada 7 Oktober 2020 dan
9 Oktober 2020 dengan narasumber
dari PT TÜV NORD Indonesia.
Masih di bulan yang sama, Human
Capital & General Services Division
melaksanakan Training Internal Auditor
ISO 37001:2016 pada 15-16 Oktober
2020. “Keberadaan internal auditor
menjadi salah satu prasyarat yang
harus dipenuhi apabila perusahaan
ingin mengikuti sertifikasi ISO apa
pun,” kata Rizki.
Setelah melakukan berbagai
persiapan, PPN melaksanakan audit
tahap pertama yang dilakukan oleh tim
audit dari PT TÜV NORD Indonesia
pada 21 Oktober 2020. Audit tahap
pertama dilanjutkan dengan pelaksanaan
audit internal oleh tim Internal Audit
pada 4-6 November 2020. Sebelum
audit internal dilaksanakan, PPN
terus meningkatkan awareness para
pekerja dengan memasang standing
banner di setiap sudut Kantor Pusat
dan Kantor Region PPN yang berisi
ajakan untuk tidak menerima maupun
memberi suap. Kampanye anti suap
juga dilakukan dengan memutar video
anti-bribery induction di setiap awal
meeting dan acara di internal PPN.
Selain itu, PPN menyebar kuesioner
mengenai Compliance Due Diligence
(CDD) yang diisi oleh pekerja dan mitra
kerja. Seluruh mitra kerja dan pekerja
PPN, baik yang berstatus PWT, PWTT
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PPN akan terus
meningkatkan
awareness pekerja
terkait budaya anti
suap dan melakukan
perbaikan-perbaikan
dalam hal penerapan
Sistem Manajemen
Anti Penyuapan.

maupun TKJP, juga wajib mengisi dan
menandatangani Pakta Integritas.
Pasca audit internal, pada 30
November 2020 sampai dengan 2
Desember 2020, PPN melaksanakan
audit tahap kedua yang menjadi penentu
apakah perusahaan layak mendapatkan
sertifikat ISO 37001:2016 atau tidak.
Audit kembali dilakukan oleh tim audit
dari PT TÜV NORD Indonesia. “Dalam
audit tahap kedua, tidak ada temuan
yang bersifat major maupun minor,
hanya ada delapan potential improvement
untuk ditindaklanjuti, dan PPN
dinyatakan mendapat ISO 37001:2016
untuk seluruh fungsi di Kantor
Pusat,” kata staf Quality Management
Department, Tresna Bulan Festianti,
yang juga anggota Tim Penerapan dan
Sertifikasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan.
Menurut Bulan, meski PPN sudah
memiliki ISO 37001:2016, bukan berarti
perusahaan benar-benar bersih dari
praktik suap dan korupsi. Namun dengan
adanya penerapan Sistem Manajemen
Anti Penyuapan, PPN sudah bisa
memitigasi potensi-potensi terjadinya
aksi penyuapan. Bulan menambahkan,
sertifikat ISO 37001:2016 diperoleh
murni berkat kerja keras tim di internal
PPN. Hanya dalam waktu kurang
lebih tiga bulan, Tim Penerapan dan

Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan
mampu menyiapkan seluruh materi dan
kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
untuk mengikuti sertifikasi. “Meski kami
harus pontang-panting karena dikejar
tenggat waktu, kami bisa menyelesaikan
semua tanpa bantuan pihak eksternal
atau konsultan,” katanya.
Keberhasilan PPN memperoleh
ISO 37001:2016 tentang Sistem
Manajemen Anti Penyuapan
menambah sertifikat ISO yang dimiliki
perusahaan. Sebelumnya, PPN
sudah mengantongi ISO 9001:2015
tentang Sistem Manajemen
Mutu, ISO 14001:2015 tentang
Sistem Manajemen Lingkungan,
ISO 45001:2018 tentang Sistem
Manajemen Kesehatan dan
Keselamatan Kerja. Dengan memiliki
ISO 37001:2016, kredibilitas
perusahaan terkait anti penyuapan
tidak lagi dipertanyakan karena
PPN mempunyai standar yang sama
dengan badan-badan usaha lain.
Ke depan, PPN akan terus
meningkatkan awareness pekerja
terkait budaya anti suap dan
melakukan perbaikan-perbaikan dalam
hal penerapan Sistem Manajemen
Anti Penyuapan. Dalam waktu dekat,
sertifikasi untuk ISO 37001:2016 juga
akan dilaksanakan di seluruh Kantor
Region PPN. Sebagai langkah awal,
perusahaan melakukan sosialisasi ISO
37001:2016 ke seluruh pekerja di
Kantor Region pada 23 Maret 2021.
“Sertifikat ISO 37001:2016 ini
diharapkan bisa menjadi alat bantu bagi
perusahaan dalam mewujudkan budaya
AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif, Kolaboratif) di lingkungan
internal PPN dan meningkatkan
kepercayaan para pemangku
kepentingan,” tandas Rizki. ***
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MENGOPTIMALKAN

SINERGI ANAK PERUSAHAAN
Komitmen dalam membangun sinergi anak perusahaan di lingkup
Pertamina Group terus dijalankan. Seluruh anak perusahaan,
mulai dari sektor hulu hingga hilir, saling berkolaborasi untuk
memperkuat bisnis PT Pertamina (Persero) secara keseluruhan.
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T

arget itu pula yang menjadi
salah satu tujuan utama PT
Pertamina Hulu Energi (PHE)
selaku Sub Holding Upstream PT
Pertamina (Persero) saat menjalin
kerja sama dengan anak-anak
perusahaan Pertamina, termasuk salah
satu anak perusahaan Pertamina Patra
Niaga (PPN) Sub Holding Commercial
& Trading PT Pertamina (Persero),
yakni Patra Logistik.
Berangkat dari semangat tersebut,
PHE menargetkan nilai transaksi untuk
pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh
anak perusahaan Pertamina sebesar
USD1,24 miliar dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
2021. Dari seluruh pekerjaan yang
dipaparkan PHE dalam workshop
“Sinergi Inkorporasi” pada 2-3 Februari
2021, Patra Logistik menyatakan
berminat untuk mengerjakan 37 item
pekerjaan dengan nilai transaksi sebesar
USD190,7 juta. Dibanding anak-anak
perusahaan lain, jumlah pekerjaan yang
diminati Patra Logistik tercatat paling
banyak. Lingkup pekerjaan di Sub
Holding Upstream yang diminati oleh
Patra Logistik meliputi transportasi dan
pengelolaan crude oil, transportasi alat
berat, warehouse services, penyediaan
storage tank and barge, sewa kendaraan,
serta jasa perkapalan.

Dari seluruh
pekerjaan yang dipaparkan
PHE dalam workshop “Sinergi
Inkorporasi” pada 2-3 Februari
2021, Patra Logistik menyatakan
berminat untuk mengerjakan
37 item pekerjaan dengan
nilai transaksi sebesar
USD190,7 juta.

Sebagai tindak lanjut dari workshop
yang telah diselenggarakan, PHE
menggelar acara “Sub Holding Upstream
Goes to Patra Logistik” secara virtual
pada 8 April 2021. Dalam kesempatan
tersebut, PHE memaparkan aturanaturan yang harus dipatuhi dan dipenuhi
ketika Patra Logistik mengikuti proses
pengadaan barang dan jasa di lingkup
Sub Holding Upstream. Momen ini juga
dimanfaatkan oleh Direktur Utama
Patra Logistik, Bimo Wicaksono,
untuk memaparkan bidang bisnis yang
dijalankan serta portofolio perusahaan.
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Direktur SDM & Penunjang Bisnis
PHE Sub Holding Upstream PT
Pertamina (Persero), Lelin S. Eprianto,
menyambut baik keinginan Patra
Logistik untuk bekerja sama dalam
semangat sinergi anak perusahaan.
Menurut Lelin, hal ini sejalan
dengan misi PHE untuk memberikan
kontribusi terbaik bagi pertumbuhan
dan perkembangan bisnis Pertamina.
“Sinergi ini tidak hanya bermanfaat
bagi Sub Holding Upstream, tetapi
juga Patra Logistik karena dijalankan
dengan prinsip win-win. Artinya, pembeli
untung, penjual juga untung,” katanya.

operasional, termasuk ketika nanti tim
dari Patra Logistik memasuki wilayah kerja
Sub Holding Upstream.
Terkait persyaratan yang
berhubungan dengan aspek safety, Lelin
mengatakan pihaknya siap memfasilitasi
apabila tim Patra Logistik ada yang belum
memiliki sertifikat paspor HSSE. Sebagai
informasi, untuk bisa memasuki area
kerja di lapangan migas di Indonesia,
seseorang harus memiliki paspor HSSE.
PHE membuka lebar pintu bagi tim Patra
Logistik yang membutuhkan paspor HSSE
dengan mengikuti proses sertifikasi di
fasilitas demo room milik PHE.

bersinergi dalam satu afiliasi, kompetensi
pekerja Patra Logistik harus selalu
ditingkatkan agar bisa memberikan
dukungan optimal bagi kegiatan operasi
Sub Holding Upstream.
“Aspek compliance juga harus diikuti,
baik oleh teman-teman di Patra Logistik
maupun teman-teman di lingkungan
Sub Holding Upstream yang memproses
administrasi terkait pengadaan barang
dan jasa,” kata Kunadi.
Sama seperti Lelin, Kunadi turut
menyoroti daya saing usaha yang
juga harus menjadi perhatian utama
Patra Logistik. Memang, apabila ada

“Hal ini menjadi penting karena di
internal Sub Holding Upstream,
target KPI (key performance indicator)
kami untuk realisasi procurement list
adalah minimal 95 persen. Target
serupa juga ditetapkan SKK Migas
untuk perusahaan-perusahaan di
lingkup Sub Holding Upstream yang
mengelola blok migas dengan skema
cost recovery,” katanya.
Sinergi antara Sub Holding Upstream
dengan Patra Logistik disambut baik oleh
PPN selaku Sub Holding Commercial
& Trading. Sebagai perusahaan induk,
PPN siap memberikan dukungan

Meski demikian, lanjut Lelin,
profesionalisme tetap harus dijunjung
oleh kedua belah pihak yang bekerja
sama. Patra Logistik harus memiliki
daya saing yang kuat karena penetapan
pelaksana pekerjaan tetap didasarkan
pada kompetensi perusahaan dan harga
yang bersaing. “Apabila teman-teman
Patra Logistik mengalami kesulitan, kami
siap membantu,” katanya.
Faktor lain yang juga ditekankan oleh
Lelin adalah aspek HSSE (Health, Safety,
Security, Environment). Hal ini tidak lepas
dari situasi dan kondisi kegiatan operasi di
sektor hulu minyak dan gas bumi (migas)
yang berisiko tinggi. Lelin meminta agar
Patra Logistik selalu mengutamakan
aspek safety dalam menjalankan aktivitas

“Komitmen kami untuk aspek safety
sudah jelas. Saya harap, Contractor
Safety Management System (CSMS)
Patra Logistik sudah bagus. Patra Logistik
juga harus memastikan seluruh kru yang
bekerja di SHU sudah safety secara
manajemen perusahaan dan safety secara
personal,” tegas Lelin.
Profesionalisme juga menjadi faktor
yang ditekankan oleh VP SCM & Asset
Management PHE Sub Holding Upstream
PT Pertamina (Persero), Kunadi. Menurut
Kunadi, bidang pekerjaan yang dijalankan
Patra Logistik dalam mendukung aktivitas
operasional Sub Holding Upstream
bersifat agak umum dan bisa dikerjakan
oleh kompetitor. Oleh karena itu, meski
Sub Holding Upstream dan Patra Logistik

temuan dalam audit internal maupun
eksternal, kelebihan anggaran masih
bisa dikembalikan. Namun hal itu bisa
mencoreng nama baik Pertamina.
“Dalam menjalankan kegiatan usaha,
kita diawasi oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU). Apabila
kalangan eksternal mengetahui bahwa
harga yang diajukan tidak bersaing, ini
menyebabkan citra perusahaan kita
menjadi kurang bagus,” ujar Kunadi.
Kunadi berharap, komunikasi dan
kolaborasi antara tim Patra Logistik
dengan tim pengadaan barang dan jasa
Sub Holding Upstream selalu berjalan
lancar sehingga rencana kerja yang
sudah disusun bisa terlaksana dengan
baik sesuai kebutuhan perusahaan.

penuh kepada Patra Logistik dalam
menjalankan bisnis maupun dalam
menunjang pertumbuhan perusahaan. Di
sisi lain, PPN mewanti-wanti agar Patra
Logistik benar-benar menaati regulasi
yang berlaku dalam berbisnis dengan
Sub Holding Upstream. “Meskipun
tercatat sebagai internal customer, Patra
Logistik harus melayani Sub Holding
Upstream secara profesional layaknya
melayani customer eksternal. Semoga
kesempatan yang diberikan oleh Sub
Holding Upstream bisa mendukung
pertumbuhan bisnis Patra Logistik,” kata
Direktur Perencanaan & Pengembangan
Bisnis PPN Sub Holding Commercial &
Trading PT Pertamina (Persero), Mars
Ega Legowo Putra. ***
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SEMANGAT BESAR
USUNG NAMA BARU
Indo Thai Trading (ITT) resmi
berganti nama. Salah satu
anak perusahaan Pertamina
Patra Niaga (PPN) tersebut kini
mengusung nama Pertamina
Petrochemical Trading (PPT).

D

i bawah bendera baru, PPT siap
mendobrak pasar niaga (trading)
produk-produk petrokimia,
khususnya polimer.
Perubahan nama ITT menjadi PPT
dilakukan seiring adanya perubahan
kepemilikan saham perusahaan.
Sebelumnya, sebanyak 49 persen saham
ITT dimiliki oleh PTT Thailand melalui salah
satu anak perusahaan, PTT International,
yang bermarkas di Singapura. Kini, 100
persen saham PPT dimiliki oleh Pertamina
Group dengan komposisi 51 persen saham
milik PPN dan 49 persen saham milik PT
Patra Trading.

Pertamina,
memunculkan semangat
baru dan sebuah cita-cita
untuk menguasai pasar
nasional. Dengan adanya
nama Pertamina, kami harus
menjadi tuan rumah dalam
bisnis trading polimer di
Indonesia.

Meski struktur organisasi
perusahaan tetap sama, termasuk
susunan Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi, perubahan nama dari ITT
menjadi PPT menumbuhkan semangat
baru di internal perusahaan. Adanya
nama Pertamina sebagai bagian dari
keseluruhan nama perusahaan juga
memberikan nilai plus tersendiri. “Status
kepemilikan saham, di mana 100 persen
saham milik Pertamina, memunculkan
semangat baru dan sebuah cita-cita
untuk menguasai pasar nasional. Dengan
adanya nama Pertamina, kami harus
menjadi tuan rumah dalam bisnis trading
polimer di Indonesia,” kata Direktur
Utama PPT, Deni Febrianto.
Deni mengungkapkan, sejak awal
berdiri hingga sekarang, porsi PPT dalam
penguasaan pasar masih relatif kecil. Hal
itu tidak lepas dari posisi perusahaan
yang masih tergolong pendatang
baru dalam bisnis trading petrokimia,
khususnya polimer. Namun perubahan
kepemilikan saham sejak 31 Juli 2019,
yang diikuti dengan perubahan nama
perusahaan secara resmi pada 15 Maret
2021, ada dorongan untuk menjadikan
PPT sebagai salah satu pemain yang

11

cukup diperhitungkan dalam kancah
persaingan bisnis trading polimer. “Kami
harus bisa meningkatkan market share
perusahaan di pasar polimer dalam angka
yang sangat signifikan,” kata Deni.
Untuk bisa meningkatkan market share,
lanjut Deni, pertumbuhan perusahaan
harus melebihi rata-rata industrial
growth per tahun. Dalam kondisi normal
di luar pandemi COVID-19, industrial
growth berkisar antara 4-5 persen tiap
tahun. Sementara PPT mematok target
pertumbuhan perusahaan sebesar 20
persen per tahun. “Untuk meraih market
share yang jauh lebih besar, perusahaan
harus tumbuh sebesar 20 persen setiap
tahun,” tegasnya.
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Target pertumbuhan
perusahaan sebesar 20 persen
tiap tahun sejalan dengan harapan
pemegang saham yang ingin
menjadikan PPT sebagai salah
satu andalan sumber pendapatan
PT Pertamina (Persero) secara
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Menilik pola bisnis
Pertamina saat ini yang
sudah terintegrasi dari hulu
hingga hilir, kami optimistis
bisa meraih kesuksesan
melalui sinergi dengan
semua pihak.

keseluruhan dalam lima tahun ke
depan. Seperti diketahui, di sektor
hilir, Pertamina tengah berancangancang untuk menciptakan sumber
pendapatan baru bagi perusahaan
sebagai langkah antisipatif ketika
terjadi disrupsi dalam bisnis
Bahan Bakar Minyak (BBM) seiring
perkembangan energi baru dan
terbarukan sebagai sumber energi
alternatif. Petrokimia dipilih karena
potensi bisnis di bidang ini terbilang
sangat besar. Berdasarkan data
Kementerian Perindustrian RI,
industri petrokimia di dalam negeri
baru bisa memenuhi sekitar 50
persen dari total kebutuhan nasional.
Sementara sisanya dipenuhi dari
impor. Melihat peluang tersebut,
selain membangun kilang yang khusus
untuk memproduksi petrokimia,
Pertamina juga menyiapkan anak
usaha yang bertugas menjalankan
bisnis niaga petrokimia. “Bisnis
petrokimia akan menjadi salah
satu andalan untuk mengimbangi
stagnancy perkembangan bisnis BBM
sehingga perkembangan perusahaan

Pertamina secara keseluruhan
akan terjaga,” kata Deni.
Mengingat harapan besar yang
tergantung di pundak perusahaan,
PPT tidak bisa hanya menjalankan
business as usual. Dibutuhkan strategi
yang tepat untuk memastikan PPT
tumbuh secara gradual hingga
mampu mengelola sebagian
besar bisnis petrokimia di lingkup
Pertamina Group. Menurut Deni,
perkembangan secara bertahap
sangat diperlukan, “Bagaimana
mungkin PPT akan sanggup
mengelola bisnis yang sangat besar
di 4-5 tahun ke depan kalau kami
tidak bisa meraih kemajuan bertahap
di setiap tahunnya. Itulah mengapa,
PPT harus berkembang dengan
angka yang cukup signifikan secara6
bertahap,” katanya.
Agar bisa konsisten tumbuh
dan berkembang setiap tahun, PPT
akan memanfaatkan resources di
internal Pertamina yang sangat
besar. Bidang-bidang bisnis lain
di lingkup Pertamina, mulai dari
sektor hulu hingga hilir, diharapkan
bisa menjadi solusi bagi bisnis
yang dijalankan PPT sehingga
perusahaan dapat meraih hasil
bisnis yang signifikan dan lebih
tinggi dibanding tahun lalu.
“Menilik pola bisnis Pertamina saat
ini yang sudah terintegrasi dari hulu
hingga hilir, kami optimistis bisa
meraih kesuksesan melalui sinergi
dengan semua pihak,” kata Deni.
Sementara Direktur Pemasaran
dan Penjualan PPT, J. Rudikarijanto,
berharap perubahan nama
perusahaan bakal membuat
PPT lebih dikenal dalam bisnis
niaga produk-produk petrokimia.

STRICTLY PRIVATE & CONFIDENTIAL

“Semoga dengan pergantian nama
dari ITT menjadi PPT membawa
semangat bagi seluruh pekerja di
internal perusahaan. Perubahan nama
ini juga membawa beban karena ada
nama Pertamina di situ, yang berarti
ada nama bangsa dan negara di situ.
Namun di sisi lain, nama Pertamina
juga bisa menjadi kebanggaan bagi
teman-teman semua yang ada di PPT
saat ini,” katanya. ***
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VISI MEMBESARKAN
PERUSAHAAN

M

enjadi salah satu pionir
dalam perusahaan yang baru
berdiri dan sedang merintis
jalan untuk bisa menguasai pasar dalam
bisnis niaga (trading) produk petrokimia
menumbuhkan sebuah mimpi besar
dalam diri J. Rudikarijanto. Direktur
Pemasaran dan Penjualan Pertamina
Petrochemical Trading (PPT) yang akrab
disapa Rudi ini bercita-cita suatu hari
nanti perusahaan yang kini dikawalnya
bisa berkembang besar dan ditunjuk
sebagai Sub Holding Petrochemical PT
Pertamina (Persero).
Rudi bergabung di PPT sejak
Februari 2018 ketika perusahaan ini
masih bernama Indo Thai Trading
(ITT). Dibentuk sebagai perusahaan
patungan antara Pertamina dan
PTT Thailand serta berstatus anak
perusahaan Pertamina Patra Niaga
(PPN), ITT menjalankan bisnis niaga
produk polimer, baik polyethylene
(PE) maupun polypropylene (PP).
Perubahan kemudian terjadi ketika
PTT Thailand memutuskan untuk
melepas seluruh saham yang dimiliki di
ITT ke tangan Pertamina pada 31 Juli
2019. Perubahan kepemilikan saham
selanjutnya diikuti dengan perubahan
nama perusahaan dari ITT menjadi PPT
pada 15 Maret 2021.
Pasca perubahan tersebut, muncul
semangat baru untuk membesarkan
PPT hingga bisa menjadi penguasa
pasar. Rudi pun memiliki mimpi, bisnis
PPT ke depan tidak hanya terbatas

pada trading polimer, tetapi juga
produk-produk petrokimia lainnya.
“Saya bahkan ingin PPT tumbuh
menjadi Sub Holding Petrochemical,”
tutur pria kelahiran Yogyakarta
tersebut.
Saat ini, bidang bisnis petrokimia
di Pertamina masih terbagi di dua
Sub Holding. Kilang-kilang yang
memproduksi petrokimia berada
di bawah Sub Holding Refinery &
Petrochemical. Sementara kegiatan

pemasaran dan penjualan produkproduk petrokimia ditangani Sub
Holding Commercial & Trading. “Saya
berharap, ke depan seluruh kegiatan
bisnis terkait petrokimia diserahkan
semua ke PPT sebagai Sub Holding
Petrochemical dan tidak diserahkan
ke anak perusahaan lain,” kata Rudi.
Dalam visi Rudi, status sebagai
Sub Holding Petrochemical akan
menempatkan PPT sebagai kendaraan
Pertamina dalam menjalankan
kegiatan usaha di bidang petrokimia
dari hulu hingga hilir. Ruang lingkup
bidang usaha yang ditangani Sub
Holding Petrochemical meliputi
kegiatan operasi-produksi kilang,
logistik, serta sales and marketing
produk-produk petrokimia. “Keinginan

Saya berharap,
ke depan seluruh kegiatan
bisnis terkait petrokimia
diserahkan semua ke
PPT sebagai Sub Holding
Petrochemical dan tidak
diserahkan ke anak
perusahaan lain,
kata Rudi.

saya, setelah groundbreaking kilang
petrokimia, organisasi diperbesar
menjadi Sub Holding Petrochemical,”
kata alumnus Institut Teknologi
Bandung tersebut.
Mimpi besar itu pun turut menjadi
penyemangat bagi Rudi dalam upaya
membesarkan PPT hingga dinyatakan
siap dan mampu untuk memikul
tanggung jawab menjalankan bisnis
petrokimia Pertamina. Tantangan
besar sempat dihadapi Rudi ketika
dirinya harus menjadi “pemimpin
tunggal” di perusahaan karena posisi
Direktur Utama sedang lowong
selama kurang lebih enam bulan. Di
saat yang sama, PPT harus bergulat
dengan pandemi COVID-19 yang
membawa dampak terhadap bisnis
perusahaan.
Namun Rudi kini bisa bernapas
lega. Sejak April 2021, posisi Direktur
Utama PPT resmi dijabat oleh Deni
Febrianto. Bersama Rudi, Deni siap
membesarkan perusahaan serta
mewujudkan visi-misi PPT maupun
pemegang saham. Secara pribadi,
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pria kelahiran Surabaya ini ingin
membuahkan hasil kerja terbaik,
“Saya ingin membuat legacy terbaik
karena hal tersebut sangat penting
untuk ditinggalkan di tempat di mana
kita pernah bekerja,” katanya.
Keinginan untuk meninggalkan
suatu warisan yang terbaik selalu ada
dalam diri Deni meski masa jabatan
yang pernah diemban terbilang relatif
pendek Namun alumnus Institut
Teknologi 10 Nopember Surabaya
ini selalu berupaya mengoptimalkan
waktu yang ada dengan memberikan
kontribusi terbaik bagi perusahaan.
“Hal yang terpenting bukan masa
jabatan atau posisi yang ditempati,
tetapi legacy terbaik apa yang bisa
diciptakan,” ungkapnya.
Semangat itu pula yang ingin
ditularkan ke seluruh insan PPT
selama Deni menjabat sebagai
Direktur Utama. Deni ingin, para
pekerja selalu bersemangat untuk
membuat dan meninggalkan suatu
hasil kerja yang terbaik. Deni
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Bagi Deni,
menjadi suatu
kebanggaan tersendiri
ketika dirinya mampu
untuk memecahkan rekor
baru dalam pencapaian
laba bersih perusahaan.

bercita-cita untuk meningkatkan
pertumbuhan perusahaan dalam
angka yang signifikan. “Dari sisi
laba bersih perusahaan, saya ingin
memecahkan rekor pertumbuhan
tahun depan.,” tegasnya.
Bagi Deni, menjadi suatu
kebanggaan tersendiri ketika dirinya
mampu untuk memecahkan rekor
baru dalam pencapaian laba bersih
perusahaan. Deni melihat, rekor
tersebut berpotensi untuk dicapai
karena PPT sudah memiliki kontur
perusahaan yang bagus, bahkan
saat perusahaan masih bernama ITT.
“Pendahulu-pendahulu saya sudah
menyusun fundamental perusahaan
yang baik. Saya akan menambah
kemampuan untuk bisa berlari lebih
kencang sehingga tujuan perusahaan
bisa tercapai,” tandasnya. ***

ALL FOR ONE

ONE FOR ALL
Terus tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan kelas dunia
yang berdaya saing serta mampu beradaptasi untuk menghadapi tantangan
di masa depan. Doa itu diucapkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero),
Nicke Widyawati, ketika menghadiri selebrasi hari ulang tahun (HUT)
Pertamina Patra Niaga (PPN) Sub Holding Commercial & Trading
PT Pertamina (Persero) yang dilaksanakan secara virtual pada 3 Maret 2021.
Harapan besar pun digantungkan di pundak PPN yang kini
telah memasuki usia ke-24 tahun.
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K

einginan Direktur Utama
Pertamina agar PPN semakin
tumbuh dan berkembang
besar tidak lepas dari peran strategis
yang kini dijalankan PPN selaku
Sub Holding Commercial & Trading.
Pasca penetapan Holding dan Sub
Holding di lingkup Pertamina Group
di awal Juni 2020, terjadi perubahan
yang sangat signifikan di tubuh PPN.
Dari segi skala bisnis, perusahaan
berubah menjadi sangat besar
dengan cakupan yang sangat luas.
Sub Holding Commercial & Trading
juga menjadi kontributor utama bagi
profitabilitas Pertamina Group. Bahkan
di 2020, Sub Holding Commercial &
Trading menyumbang 87 persen dari
total pendapatan Pertamina.
Demi menjaga tumbuh kembang
perusahaan serta mempertahankan
kontribusi bagi Pertamina Group, ada
beberapa hal yang menurut Nicke perlu
diperhatikan PPN sebagai Sub Holding
Commercial & Trading. Pertama, PPN
harus mengantisipasi disrupsi yang
terjadi dalam bisnis Bahan Bakar Minyak
(BBM). Seperti diketahui, PPN memiliki
dua customer pengguna BBM, yakni
customer retail dan customer industri.
Dari kedua segmen tersebut, sektor retail
bakal terkena disrupsi terlebih dulu dan
akan terjadi secara masif. “Kita harus bisa
menjaga dan mempertahankan pasar di
retail,” kata Nicke.
Di saat yang sama, PPN harus
meningkatkan market share di pasar
BBM industri yang tidak terlalu rapuh
terhadap ancaman disrupsi. Langkah
itu perlu dilakukan karena dalam

beberapa tahun terakhir market share
Pertamina untuk pasar BBM industri
cenderung menurun. “Ini harus menjadi
fokus karena segmen BBM industri
bisa menjadi tulang punggung dalam
mempertahankan kelangsungan bisnis
PPN di tengah disrupsi,” kata Nicke.
Hal kedua yang perlu menjadi
perhatian PPN adalah kapitalisasi
infrastruktur di bisnis retail. Menurut
Nicke, Sub Holding Commercial & Trading
memiliki infrastruktur terbesar dan
terlengkap untuk retail. Aset itu perlu
dioptimalkan dan disinergikan dengan
perusahaan-perusahaan lain melalui
partnership agar dapat menciptakan
produk baru untuk pasar yang sudah
dimiliki hari ini. Ketiga, PPN perlu
mengembangkan energi baru. Saat ini,
perusahaan-perusahaan di tingkat global
sedang mengembangkan coal gasification
sebagai pengganti LPG serta batu bara
cair untuk dipasarkan ke sektor industri.
“Energi baru ini harus dikembangkan oleh
PPN,” tegas Nicke.
Terkait organisasi perusahaan,
Nicke mendorong PPN untuk terus
melakukan efisiensi di segala bidang
agar bisa bertahan dan tumbuh. Selain
itu, organisasi perusahaan harus efektif
dengan membentuk proses bisnis
yang bisa mempercepat pengambilan
keputusan. “Saya berharap PPN bisa
memperoleh pencapaian yang lebih
baik lagi di 2021 dan memberikan
kontribusi terbaik bagi Pertamina
Group,” kata Nicke.
Sejalan dengan Direktur Utama
Pertamina, CEO PPN Sub Holding
Commercial & Trading PT Pertamina
(Persero), Mas’ud Khamid, melihat ada
dua hal penting yang harus dilakukan

PPN untuk bisa menjaga kelangsungan
perusahaan sekaligus mewujudkan
harapan Pertamina selaku induk
perusahaan. Kedua hal itu adalah
transformasi dan adaptasi. “PPN
sebagai Sub Holding C&T harus bisa
mengelaborasi warisan yang sudah
diberikan ke kita untuk bisa menjadi
perusahaan yang semakin besar dan
adaptif terhadap perubahan,” kata
Mas’ud saat memberikan sambutan
dalam selebrasi HUT PPN ke-24..
Mengingat peran strategis Sub
Holding Commercial & Trading bagi
Pertamina Group, Mas’ud pun mengajak
seluruh pihak bekerja sama, samasama bekerja, dan berprestasi di dalam
kebersamaan. Ajakan tersebut sejalan
dengan tagline “All for One and One for
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All” yang menjadi tema HUT PPN ke24. Tema ini memberi pesan kepada
seluruh perwira PPN agar semakin
kuat bersatu, bersinergi, dan bekerja
sama dalam mewujudkan satu tujuan
untuk kepentingan bersama. “Usia 24
tahun merupakan usia yang sangat
produktif. Untuk itu, kita harus agresif
dan melihat segala macam peluang
supaya cita-cita Holding ketika
mendirikan Sub Holding bisa segera
terwujud,” kata Mas’ud.
Perayaan HUT PPN tahun ini
sedikit berbeda dibanding tahuntahun sebelumnya. Digelar di tengah
kondisi pandemi COVID-19, seluruh
rangkaian acara digelar secara virtual.
Namun hal itu tidak mengurangi
antusiasme insan PPN dalam
mengikuti peringatan HUT PPN ke24 yang terbagi dalam tiga kegiatan
utama, yakni kompetisi atau challenge,
talk show, serta selebrasi yang menjadi
puncak acara sekaligus syukuran HUT
PPN. Kompetisi dilaksanakan secara

Perayaan HUT PPN
tahun ini sedikit berbeda
dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Digelar di
tengah kondisi pandemi
COVID-19, seluruh
rangkaian acara digelar
secara virtual.

virtual sejak 23 Februari 2021 hingga
3 Maret 2021. Ada tiga kompetisi
yang diperlombakan, yakni Virtual
Run, All for One and One for All
Challenge, serta 24 Times Kindness.
Selain kompetisi virtual, HUT
PPN yang jatuh pada 27 Februari

2021 juga dimeriahkan dengan acara
Patra Niaga Talk yang digelar selama
dua hari pada 1-2 Maret 2021.
Di hari pertama, Patra Niaga Talk
mengangkat tema “Survivor COVID-19”
dengan narasumber dr Arif Hening
Mustikaningrum MKK selaku Sr Expert
III Health Policy & Risk Management
HSSE/Medical Section Corporate
Response Team Satuan Tugas COVID
PT Pertamina (Persero). Acara ini
juga menghadirkan tiga penyintas
COVID-19 di lingkup PPN, yakni
Moch. Toriq (VP Fleet Management
Sub Holding Commercial & Trading),
Dinda Rizki Lubis (Manager Corporate
Management System), serta Irma Yunita
(Admin Pengelolaan Dokumen New
Venture Division). Di hari kedua, Patra
Niaga Talk menghadirkan pembicara
Staf Khusus Presiden RI/Juru Bicara
Presiden RI Bidang Sosial, Angkie
Yudistia, yang juga CEO Thisable
Enterprise. Sosok Angkie Yudistia dipilih
karena sebagai anak milenial, ia berhasil
meraih segudang prestasi meski
menjadi penyandang disabilitas. Prestasi
dan pengalaman Angkie Yudistia
diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi
para pekerja PPN yang mayoritas adalah
generasi milenial.
Dalam HUT kali ini, PPN berhasil
mengumpulkan donasi sebesar
Rp70.820.000 untuk disalurkan ke
panti asuhan dan anak-anak yatim
piatu. Donasi tersebut diperoleh
dari konversi kompetisi Virtual Run
berdasarkan jarak tempuh lomba
yang secara total menempuh 740
kilometer. Donasi yang diberikan juga
dihitung dari konversi jumlah karya
yang masuk di media sosial dalam
kompetisi 24 Times Kindness dan All
for One and One for All Challenge.

Jumlah kehadiran peserta Patra
Niaga Talk selama dua hari turut pula
berkontribusi terhadap total donasi
yang berhasil terkumpul.
Semangat HUT PPN ke-24
diharapkan dapat mendorong
seluruh perwira PPN untuk terus
memberikan kinerja dan kontribusi
terbaik bagi perusahaan maupun
negeri ini. “Saya atas nama direksi
PPN Sub Holding Commercial &
Trading mengucapkan selamat
ulang tahun yang ke-24. Mari kita
memberikan yang terbaik dari Sub
Holding Commercial & Trading untuk
PT Pertamina (Persero) dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia,”
tandas Mas’ud Khamid. ***
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BERBAGI
KEBAHAGIAAN
DI HUT PPN KE-24

Rasa syukur atas perjalanan yang sudah ditempuh Pertamina Patra Niaga
(PPN) dalam menjalankan bisnis selama 24 tahun diwujudkan para perwira
yang bertugas di Region dengan menggelar berbagai kegiatan.

S

elain acara-acara internal yang
diikuti para pekerja, kegiatan
sosial dan kemanusiaan
untuk kalangan eksternal juga
diselenggarakan oleh masing-masing
Region. Pandemi COVID-19 yang
masih dihadapi oleh masyarakat
global juga tidak mengurangi makna
hari ulang tahun (HUT) PPN kali ini.
Seluruh perhelatan dilaksanakan
dengan selalu menerapkan protokol
kesehatan demi mencegah penularan
dan penyebaran COVID-19.
REGION I SUMATERA
Dalam rangka memperingati HUT PPN
ke-24, Region I Sumatera menggelar
kegiatan Donate Blood + Plasma
Konvalesen serta pemberian bantuan
bagi panti asuhan. Diikuti sekitar
200 peserta, kegiatan donor darah
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diselenggarakan di Batam, Kepulauan
Riau pada 24 Februari 2021. Di hari
berikutnya, tim dari Region I memberikan
santunan ke sejumlah panti asuhan yang
ada di Pulau Rempang, Rempang Cate,
Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
“Kegiatan ini merupakan rutinitas
tahunan yang dilaksanakan oleh PPN
Region I Sumatera. Alhamdulillah,
meskipun di tengah pandemi COVID-19,
tahun ini kami masih bisa menggelar
perayaan HUT dengan agenda donor
darah dan donor plasma konvalesen
serta santunan ke panti asuhan,”
kata General Manager PPN Region I
Sumatera, Galih Novanto.
Galih berharap, kegiatan ini bisa
memberikan manfaat bagi masyarakat,
sekaligus berbagi kebahagiaan dan
mengajak masyarakat luas pada umumnya
untuk saling membantu dan mengasihi.
“Semoga kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka HUT PPN ke-24 ini bisa
memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kami juga berharap, perusahaan tempat
kami bernaung mendapat berkah dan
kemudahan dalam segala urusan serta
semakin maju,” kata Galih.
REGION II DKI JAKARTA-JAWA
BARAT-BANTEN
Rangkaian peringatan HUT PPN ke-24
tidak hanya dilaksanakan khusus untuk
para pekerja di lingkup internal. Kalangan
eksternal turut merasakan kegembiraan
perayaan hari jadi perusahaan, seperti
terlihat di Terminal Bahan Bakar Minyak
(BBM) Tanjung Gerem. Di lokasi ini, tim
PPN Region II yang bertugas menangani
distribusi BBM dan LPG dari Terminal
BBM Tanjung Gerem menggelar acara
syukuran yang diikuti Awak Mobil Tangki
(AMT) dan para mitra kerja. Dalam
kesempatan tersebut, PPN berbagi
kebahagiaan dengan memberikan
santunan bagi anak-anak yatim piatu

dan menggelar doa bersama. Selain
acara syukuran, tim PPN di Terminal
BBM Tanjung Gerem juga memberikan
bantuan sembako bagi kalangan yang
membutuhkan melalui Gereja Kristen
Indonesia (GKI) Serang. “Melalui
doa kita semua, semoga kami selalu
diberkati dan dilancarkan dalam
menjalankan tugas mendistribusikan
BBM dan LPG hingga ke pelosok
negeri,” kata Site Supervisor Terminal
BBM Tanjung Gerem, Muhammad Alif.
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Selain mengikuti
acara yang digelar
virtual, tim Region
IV juga melakukan
potong tumpeng dan
memberikan santunan
kepada anak-anak
yatim piatu.

REGION III JAWA TENGAHDIY-JAWA TIMUR-BALI NUSA
TENGGARA
Peringatan HUT PPN di Region
III ditandai dengan menggelar
syukuran yang dilaksanakan di
Kantor Region III di Surabaya.
Acara dihadiri jajaran manajemen
di Region III serta para pekerja
yang berkantor di Surabaya. Dalam
kesempatan tersebut, General
Manager PPN Region III, Henggi
Purwo Kusmanto, melakukan
pemotongan tumpeng secara
simbolis sebagai wujud rasa syukur
atas pencapaian perusahaan
selama 24 tahun menjalankan
kegiatan usaha.

REGION IV KALIMANTAN
Kemeriahan puncak acara HUT
PPN ke-24 yang digelar Kantor
Pusat turut diikuti oleh seluruh
tim di Region IV Kalimantan.
Bertempat di ruang meeting besar
Kantor Region IV di Balikpapan,

Bawah Kiri: Henggi Purwo Kusmanto - GM Region III
Kiri: Ihsan Utama General Manager Region IV PPN
Kanan: Ahmad Efendi - Ketua Umum SPPN

acara diikuti secara daring oleh
jajaran manajemen Region IV
dan jajaran manajemen PT
Pertamina (Persero) Marketing
Operation Region (MOR) VI.
Selain mengikuti acara yang
digelar virtual, tim Region IV juga
melakukan potong tumpeng dan
memberikan santunan kepada
anak-anak yatim piatu.
Dalam kesempatan terpisah,
Region IV menggelar perayaan
HUT PPN ke-24 khusus bagi
kalangan internal. Acara
dimeriahkan dengan perlombaan
di lima cabang olahraga, tukar
kado, serta barbeque. Kegiatan ini
diikuti seluruh pekerja di kantor
Balikpapan, termasuk jajaran
manajemen Region IV, PWTT,
PWT dan TKJP. ***
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SPPN UNTUK SEMUA
Menjadikan Serikat Pekerja
Pertamina Patra Niaga (SPPN)
sebagai mitra strategis untuk
memperjuangkan kesejahteraan
pekerja dan kemajuan perusahaan.

V

isi tersebut diusung SPPN dalam
mengawal aspirasi para pekerja
Pertamina Patra Niaga (PPN)
dan menjadikan serikat pekerja sebagai
organisasi yang bermitra secara strategis
dengan manajemen perusahaan.

Di bawah kepemimpinan Ahmad
Efendi yang baru saja dilantik sebagai
Ketua Umum, SPPN harus menjadi
organisasi yang berjalan beriringan
dengan manajemen perusahaan dalam
meningkatkan kesejahteraan pekerja dan
memajukan PPN. Susunan kepengurusan
SPPN di periode sekarang pun dibuat
lebih besar menyesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi aktual tentu
dengan harapan agar tiap divisi bisa
fokus dalam menangani bidang masingmasing. “Salah satu pekerjaan rumah
yang harus segera diselesaikan dalam
waktu dekat adalah merampungkan
rancangan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) yang terbaru karena masa berlaku

PKB yang sebelumnya sudah berakhir
pada 31 Desember 2020,” kata pria yang
akrab disapa Pepen tersebut.
Menurut Pepen, tim manajemen,
Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris
Pertamina Patra Niaga Sub Holding
Commercial & Trading PT Pertamina
(Persero) menunjukkan respon positif
dan menyambut baik keberadaan SPPN.
Manajemen perusahaan juga menyatakan
siap bermitra dengan SPPN. “Harapan
kami tentunya Dewan Direksi selalu
memberikan dukungan terhadap SPPN.
“Kepentingan organisasi hanya dua, yakni
Perusahaan dan Pekerja,” katanya.
Pepen mengungkapkan, kepengurusan
SPPN yang sekarang memikul tugas dan
tanggung jawab yang tidak mudah. Hal ini
tidak lepas dari kondisi perusahaan yang
sedang dalam masa transisi menjelang
implementasi Sub Holding Commercial
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& Trading. Kondisi itu sedikit banyak
memunculkan kekhawatiran di kalangan
para pekerja PPN terkait posisi dan status
mereka dalam organisasi perusahaan
yang terbaru nanti. Terkait situasi dan
kondisi tersebut, Pepen mengaku SPPN
sudah menyampaikan ke Dewan Direksi
apa saja yang menjadi aspirasi pekerja
PPN. “Kami juga meminta ada equal
treatment dan pekerja asli PPN tidak
dinomorduakan,” ujarnya.
Selama masa transisi, SPPN akan terus
mengawal, memonitor, dan menyampaikan
aspirasi para pekerja. Kami akan terus
berupaya menjembatani dan mendukung
harapan teman-teman semua tentunya
tujuan akhirnya adalah kesejahteraan
pekerja. Intinya, kelangsungan perusahaan
dan pekerja harus sinergi dengan
manajemen.,” kata Wakil Ketua Umum
SPPN, Anthon Adikusuma.
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SOROT

Hal senada diungkapkan Sekretaris
Jenderal SPPN, Aryaditya Triwaluyo.
Menurut Adit, ketika SPPN menggelar
Rapat Anggota pada saat pemilihan
Ketua Umum yang baru, seluruh
pihak sama-sama menyepakati
dan memiliki keyakinan bahwa
perubahan PPN menjadi Sub Holding
Commercial & Trading dilakukan untuk
kebaikan semua. “Karena perubahan
ini dilakukan untuk kebaikan
semua pihak, organisasi pasti akan
mendukung,” ujarnya.
Terlepas dari kondisi yang tengah
dihadapi selama masa transisi,
kepengurusan SPPN terbaru siap
berkolaborasi dengan semua pihak,
termasuk organisasi-organisasi lainnya
di internal PPN seperti Patra Bikers
Community (PBC) dan Badan Dakwah
Islam (BDI). Melalui kolaborasi yang
dibangun, SPPN ingin menstimulasi
seluruh pekerja terkait arti penting
keberadaan sebuah organisasi dan

Terlepas dari kondisi
yang tengah dihadapi
selama masa transisi,
kepengurusan
SPPN terbaru siap
berkolaborasi dengan
semua pihak.
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aktivitas dalam berorganisasi. Selain itu,
lewat kolaborasi dan sinergi, sesama
organisasi di internal perusahaan bisa
bahu-membahu dan saling membantu
dalam menjalankan aksi-aksi sosial untuk
para pekerja. “SPPN harus bisa mencair
dan bisa bersinergi positif dengan
organisasi mana pun, jangan sampai nanti
muncul kesan SPPN adalah organisasi
eksklusif,” kata Pepen.
Ke depan, Pepen berharap seluruh
pekerja organik PPN secara sukarela
mau bergabung dengan SPPN karena
kekuatan terbesar organisasi serikat
pekerja adalah anggota. Saat ini, jumlah
anggota SPPN mencapai 411 orang
atau sekitar 80 persen dari total jumlah
pekerja PPN. “Kami akan terus mengajak
semua pekerja untuk menjadi anggota
SPPN. Satu hal yang pasti, ketika mau
menjadi anggota, mereka harus melihat
nilai plus yang bakal diperoleh setelah
menjadi anggota SPPN dan apa yang bisa
diberikan SPPN bagi mereka,” katanya.
Agar para pekerja bisa melihat dan
menilai eksistensi serikat pekerja di
internal perusahaan, SPPN menerapkan
transparansi dalam berorganisasi serta
menunjukkan ke semua anggota apa
saja yang bisa dan telah dilakukan. Di
internal organisasi sendiri, Pepen ingin
seluruh pihak berperan aktif serta tak
segan-segan memberikan saran dan
masukan, baik mereka yang duduk
dalam susunan pengurus SPPN maupun
anggota. “Harapan kami, seluruh
pengurus dan anggota terlibat di dalam
organisasi karena SPPN ada untuk kita
semua sesuai tagline kami ‘SPPN untuk
Semua’,” tandas Pepen. ***
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MENUAI BENIH-BENIH

KEBAIKAN

pendidikan ke Madrasah Aliyah (MA)
Sunan Pandanaran, Nafisah giat
berorganisasi dengan menjadi pengurus
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
dan masuk dalam tim redaksi majalah
sekolah. Di saat yang sama, anak
kedua dari empat bersaudara ini aktif
berpartisipasi dalam berbagai lomba
yang diadakan di internal sekolah
maupun eksternal.
Setelah menamatkan pendidikan
setingkat Sekolah Menengah Atas
(SMA) di 2020, Nafisah sangat
antusias menyambut kesempatan
untuk menimba ilmu di perguruan
tinggi. Kans itu diperoleh ketika
dirinya diterima sebagai mahasiswa
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Widya Mataram di

Siapa yang menanam, dia yang akan
menuai. Peribahasa ini mewujud
nyata dalam kehidupan Watdiyono,
salah satu Awak Mobil Tangki (AMT)
yang bertugas di Terminal Bahan
Bakar Minyak (BBM) Rewulu di
Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

M

eski tidak setiap hari berada
di rumah karena tuntutan
pekerjaan, Watdiyono selalu
menanamkan kedisiplinan, kemandirian,
arti penting pendidikan, kesederhanaan,
dan ketaatan dalam menjalankan agama
kepada anak-anaknya. Benih yang
ditanam pun membuahkan hasil yang
bagus. Salah satu anak Watdiyono,
Nafisah Azhar Asy-Syadza, tumbuh
menjadi perempuan cerdas dan mandiri
yang siap meraih cita-cita dan mimpi.
Belajar untuk hidup mandiri sudah
dijalani Nafisah sejak masuk Sekolah
Menengah Pertama (SMP) pada 2014.
Kala itu, kedua orang tua Nafisah
memutuskan untuk memasukkan
dirinya di salah satu pondok pesantren
di Yogyakarta sembari mengenyam
pendidikan di Madrasah Tsanawiyah
(MTs) Sunan Pandanaran. Meski
harus tinggal jauh dari keluarga
yang menetap di Temanggung, Jawa
Tengah, Nafisah tidak merasakan hal
itu sebagai sesuatu yang berat dan
bisa beradaptasi dengan kehidupan di
pondok pesantren.
“Kadang kangen sama orang tua
karena bapak dan ibu tidak rutin

menjenguk tiap minggu. Aturan di
pondok pesantren, orang tua hanya bisa
berkunjung di setiap Jumat dan Minggu,
sementara bapak tidak selalu libur di
hari-hari itu,” papar Nafisah.
Karena belum tentu bisa bertemu
orang tua tiap akhir pekan, gadis
kelahiran 31 Juli 2002 ini pun
menyibukkan diri dengan berbagai
kegiatan di pondok pesantren maupun
sekolah. Kebetulan, gedung sekolah
berada satu kompleks dengan pondok
pesantren. Bahkan ketika melanjutkan

Setelah menamatkan
pendidikan setingkat
Sekolah Menengah
Atas (SMA) di 2020,
Nafisah sangat antusias
menyambut kesempatan
untuk menimba ilmu di
perguruan tinggi.

Yogyakarta. Sayang, pandemi
COVID-19 melanda seluruh dunia dan
membatasi mobilitas orang, termasuk
seluruh kegiatan belajar-mengajar di
Indonesia. Nafisah pun belum bisa
merasakan kegiatan perkuliahan di
kampus karena seluruh aktivitas kuliah
dilaksanakan secara daring. Ia juga
lebih banyak menghabiskan waktu
di Temanggung bersama keluarga.
Untuk menghapus rasa jenuh karena
harus terus berada di rumah menyusul
adanya pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat oleh pemerintah,
Nafisah tetap melakukan kegiatan
yang bermanfaat.
“Kalau sedang tidak ada kuliah,
saya biasanya mengajar anakanak kecil mengaji di masjid depan
rumah. Bersama teman-teman
di kampus, saya juga mengikuti
Program Kreativitas Mahasiswa yang
dilaksanakan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
(sekarang Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
red),” ungkap Nafisah.
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Kegiatan belajar-mengajar yang
dilaksanakan secara daring diakui
Nafisah tidak terlalu menyulitkan dirinya
dalam memahami ilmu yang diajarkan.
Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian
Akhir Semester (UAS) pun bisa dilalui
dengan lancar. Perkuliahan Semester
1 diselesaikan Nafisah dengan Indeks
Prestasi (IP) 3,8. Meski saat ini masih
menjalani Semester 2, Nafisah sudah
berancang-ancang untuk melanjutkan
pendidikan dan meraih gelar yang lebih
tinggi setelah lulus kuliah nanti. “Setelah
meraih gelar sarjana nanti, saya ingin
kuliah S2 (magister, red). Saya juga ingin
mewujudkan cita-cita bapak dan ibu
yang belum terwujud,” ujarnya.
Nafisah Azhar Asy-Syadza
merupakan salah satu dari 325
anak AMT yang menerima bantuan
pendidikan dari Pertamina Patra
Niaga (PPN) Sub Holding Commercial
& Trading PT Pertamina (Persero).
Bantuan yang merupakan bagian dari
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program Corporate Social Responsibility
(CSR) PPN 2020 ini diserahkan secara
serentak pada awal 2021. Program
bantuan pendidikan menyasar anak-anak
usia sekolah dari tingkat Sekolah Dasar
(SD) hingga perguruan tinggi.
Dari total 325 anak penerima
bantuan, sebanyak 125 anak masih
tercatat sebagai siswa SD, 75 siswa
SMP, 75 siswa SMA, dan 50 mahasiswa
perguruan tinggi. Sebanyak Rp1,2 miliar
telah dialokasikan untuk program ini,
dengan rincian siswa SD menerima
Rp2,4 juta per tahun, siswa SMP
menerima Rp3 juta per tahun, siswa
SMA menerima Rp4,2 juta per tahun,
dan mahasiswa perguruan tinggi
menerima Rp7,2 juta per tahun.
Menurut CSR Officer PPN, Agung
Anggara, program bantuan pendidikan
diberikan untuk membantu meringankan
beban AMT yang turut merasakan
dampak pandemi COVID-19. Seperti
diketahui, di awal-awal masa pandemi,

konsumsi masyarakat untuk Bahan
Bakar Minyak (BBM) turun drastis akibat
berkurangnya mobilitas orang. Hal ini
berdampak pada penurunan suplai
BBM dari Terminal BBM Pertamina ke
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU). Imbasnya, jam kerja AMT menjadi
berkurang. “Karena jam kerja berkurang,
insentif tambahan yang diterima AMT
berdasarkan ritase pengiriman BBM juga
ikut berkurang,” kata Agung.
Terkait mekanisme penyerahan
bantuan pendidikan, ada beberapa kriteria
yang menjadi acuan tim CSR PPN dalam
menetapkan siapa saja yang berhak
menerima manfaat. Pertama, penerima
bantuan pendidikan memiliki prestasi
akademis berdasarkan rekomendasi
pihak sekolah dengan nilai rapor di atas
rata-rata dan menempati peringkat
1 hingga 5 di kelas. Kedua, penerima
bantuan pendidikan memiliki prestasi non
akademis, salah satunya dengan menjadi
perwakilan sekolah dalam kompetisi
olahraga dan seni atau bidang lainnya.
Selain itu, performa AMT turut dilihat dan
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menjadi pertimbangan dalam pemberian
bantuan pendidikan. Apabila AMT tersebut
memiliki catatan kinerja yang baik, anak
yang diajukan untuk menerima bantuan
pendidikan lebih diprioritaskan. “Bantuan
ini diharapkan bisa membantu AMT
dalam memenuhi kebutuhan pendidikan
anak-anak, khususnya dalam mendukung
kelancaran sekolah selama masa pandemi,”
pungkas Agung. ***

Menurut CSR
Officer PPN, Agung
Anggara, program
bantuan pendidikan
diberikan untuk
membantu
meringankan beban
AMT yang turut
merasakan dampak
pandemi COVID-19.
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PPN BORONG
PENGHARGAAN

DI AJANG ANUGERAH BUMN 2021
Prestasi membanggakan diraih
Pertamina Patra Niaga (PPN) Sub
Holding Commercial & Trading
PT Pertamina (Persero) di awal
triwulan kedua tahun ini.

E

mpat penghargaan sekaligus
diterima PPN dalam ajang
Anugerah BUMN 2021 yang
dilaksanakan di Jakarta pada 8 April 2021.
Dalam perhelatan yang
diselenggarakan BUMN Track bersama
PPM Manajemen tersebut, keempat
penghargaan yang dibawa pulang oleh
PPN meliputi Terbaik I Transformasi Bisnis
dan Organisasi Kategori Anak Perusahaan
BUMN, CEO Visioner Anak Perusahaan
BUMN Terbaik, The Best Corporate Anak
Perusahaan BUMN, serta The Best CEO
Anak Perusahaan BUMN.
CEO PPN Sub Holding Commercial
& Trading PT Pertamina (Persero),
Mas’ud Khamid, mengungkapkan
pencapaian dalam ajang Anugerah
BUMN 2021 menjadi bukti bahwa
PPN masih mampu memberikan
kinerja sekaligus layanan terbaik bagi
masyarakat di masa pandemi. “Tahun
ini, Pertamina melakukan transformasi
Holding-Sub Holding, di mana PPN
sebagai Sub Holding Commercial &
Trading akan fokus melayani masyarakat
dengan memenuhi dan memastikan
ketersediaan energi. Kami harap, proses
transformasi ini akan memberikan ruang
bagi PPN untuk berkembang sehingga
kami bisa terus meningkatkan layanan
ke depan,” katanya.
Selama pandemi, PPN berhasil
menjawab tantangan yang dihadapi
serta terus berkembang dalam

memperluas jaringan distribusi
energi dan memperkuat transformasi
digital. Sebanyak 243 titik BBM
Satu Harga berhasil direalisasikan
sepanjang 2020. Hingga Maret 2021,
tercatat 1.112 unit Pertashop sudah
melayani masyarakat di seluruh
pelosok Indonesia. Sementara di
57.828 kelurahan atau desa sudah
dilayani setidaknya satu pangkalan
LPG (liquefied petroleum gas). Dalam
hal transformasi digital, sebanyak
5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) di seluruh Indonesia
sudah terhubung dengan sistem digital
Pertamina untuk SPBU. Selain itu,
program Smart MT terus dikembangkan
untuk menjadi role model operasional
transportasi yang baik. “Penghargaan ini
merupakan buah dari hasil kerja keras
dan kerja sama seluruh perwira PPN,”
kata Mas’ud.
Mas’ud menambahkan, kinerja
gemilang selama 2020 akan digunakan
sebagai dorongan untuk pengelolaan
perusahaan yang lebih baik di 2021.
PPN diharapkan akan semakin
profesional dalam melaksanakan tugas,
memiliki daya saing global, mengelola
sumber daya manusia dengan makin
baik, serta mengedepankan transparansi
dan tata kelola perusahaan yang baik.
“Saya melihat, tantangan di 2021 masih
cukup berat dengan adanya pandemi
COVID-19, namun saya yakin kita bisa
lebih baik lagi,” ujarnya.
Tahun ini menjadi kali ke-10
penyelenggaraan Anugerah BUMN
dengan tema “Strategi dan Transformasi
di Masa Pandemi”. Ketua Dewan Juri
Anugerah BUMN 2021, Tanri Abeng,

mengatakan terdapat sedikit perbedaan
dalam melakukan penilaian di ajang
tahun ini akibat COVID-19. Menurut
Tanri Abeng, penilaian terhadap
seluruh perusahaan BUMN tidak
hanya dilakukan berdasarkan kinerja,
pertumbuhan perusahaan, serta proses
transformasi bisnis dan organisasi,
namun juga dilihat dari ketahanan
perusahaan. “Untuk CEO
“Untuk CEO, sisi leadership dalam
menjalankan strategi di masa pandemi
maupun kemampuan CEO dalam
melihat krisis sebagai sebuah peluang
menjadi salah satu parameter utama
dalam pemilihan The Best CEO,” kata
Tanri Abeng. ***
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PEMILIHAN HELM
FULL FACE

Sesuai dengan namanya, helm full face merupakan jenis helm yang
memiliki perlindungan full, termasuk kepala dan wajah. Bahkan
saat dikenakan, orang-orang mungkin tidak akan mengenali. Sangat
membantu jika Mas Bro & Mbak Sis kurang pede, tapi tetep....
Masker dipake yaa walaupun gak keliatan.

HALF FACE/OPEN FACE

Kalau helm half face ini, merupakan jenis helm yang memiliki
perlindungan kokoh di bagian kepala, tapi masih tetap memperlihatkan
wajah kita. Cocok untuk Bro & Sis yang udah pada pede maksimal
digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan pengendaraan ringan Bro.
Cuma, karena sekarang lagi pandemi Covid-19 tetap pake masker ya.

PBC ADALAH KITA
Perjalanan panjang, suka duka dan banyak kenangan bersama didalam keluarga
besar PT PPN dari segala lini pekerja. Semoga semakin menyempurna, terbang
tinggi namun tetap rendah hati dan menjadi berkah halal bagi para pekerja.

SELAMAT ULANG TAHUN KE-24
PT. PERTAMINA PATRA NIAGA
Salam Satu Aspal
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