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Dear Readers,

P

erubahan adalah suatu keniscayaan. Perubahan adalah sesuatu yang
tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Selama kita masih bernapas,
perubahan akan selalu terjadi hingga akhir zaman karena tidak ada
yang kekal di dunia. Namun satu hal perlu dipahami, sebuah perubahan
tidak selalu membawa dampak buruk atau negatif bagi kita semua. Bahkan
dalam banyak kesempatan, perubahan dilakukan untuk memperbaiki
kondisi yang ada sekarang agar kita bisa menjalani kehidupan yang lebih
baik di masa depan.
Di medio 2020, perubahan besar terjadi dalam
tubuh PT Pertamina (Persero) dengan dibentuknya
organisasi holding dan sub holding. Perubahan
ini juga berimbas pada Pertamina Patra Niaga
(PPN) seiring keputusan Pertamina menunjuk
PPN sebagai Sub Holding Commercial & Trading.
Jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pun
mengalami perombakan untuk menyesuaikan
dengan bisnis yang dikelola PPN di bawah payung
Sub Holding Commercial & Trading.
Dalam edisi kali ini, INSIDE secara khusus
mengupas tentang seluk-beluk seputar Sub
Holding Commercial & Trading. Redaksi juga
menghadirkan profil Dewan Direksi yang kini
memimpin PPN. Tak ketinggalan, sosok Komisaris
Utama PPN yang baru turut mengisi terbitan sekarang. Cerita mengenai
pengalaman, visi-misi, dan pesan yang disampaikan para pemimpin baru
diharapkan bisa menginspirasi seluruh insan PPN untuk terus bergerak maju
dan meraih hasil yang lebih baik di masa depan.
Suatu perubahan memang seringkali terasa berat di masa-masa awal
karena ada kenyamanan yang harus ditinggalkan. Namun kita hendaknya
selalu ingat bahwa manusia dikaruniai kemampuan untuk beradaptasi ketika
dihadapkan pada perubahan atau kondisi baru.
So, let’s adapt to grow and embrace the change to get ahead.
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SEMANGAT MENYAMBUT

TANTANGAN BARU
Perjalanan Pertamina Patra Niaga (PPN) sebagai sebuah
entitas bisnis tengah memasuki babak baru. Pasca Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) yang
diselenggarakan pada awal Juni 2020, PPN dipercaya untuk
mengemban tugas sebagai pelaksana kegiatan operasional
Sub Holding Commercial & Trading.

eperti diketahui, Pertamina
melakukan transformasi dengan
membentuk lima sub holding
dan satu shipping company sebagai
tindak lanjut atas hasil RUPS. Kelima sub
holding tersebut meliputi Sub Holding
Upstream (Pertamina Hulu Energi), Sub
Holding Gas (Perusahaan Gas Negara),
Sub Holding Refinery & Petrochemical
(Kilang Pertamina Internasional), Sub
Holding Power & NRE (Pertamina
Power Indonesia), serta Sub Holding
Commercial & Trading (PPN). Sementara
operasional shipping company diserahkan
kepada Pertamina International Shipping.
Langkah strategis ini merupakan
inisiatif yang diambil Pertamina agar
perusahaan bisa beradaptasi terhadap
perubahan di masa depan. Dengan
menyerahkan operasional bisnis
kepada sub holding, Pertamina berharap
perusahaan dapat bergerak lebih
cepat dan lincah serta fokus dalam
pengembangan bisnis yang lebih luas,
sekaligus membangun kapabilitas kelas
dunia. Ditambah lagi, Pertamina ingin
masuk dalam jajaran Fortune Global
100. “Tahun ini, Pertamina menempati
peringkat 175 perusahaan top dunia.
Di 2025-2026, Pertamina ingin masuk
dalam peringkat 100 besar dunia,”
ungkap Direktur Utama PPN,
Mas’ud Khamid.
Untuk bisa masuk dalam
jajaran Fortune Global 100,
Pertamina harus meningkatkan
valuasi atau nilai ekonomi dari
bisnis perusahaan minimal dua
kali lipat. Saat ini, Pertamina
memiliki valuasi sebesar USD57
miliar. Dalam lima tahun ke
depan, nilai tersebut harus
dinaikkan hingga lebih dari
USD100 miliar. Upaya

Dengan menyerahkan
operasional bisnis kepada
sub holding, Pertamina
berharap perusahaan dapat
bergerak lebih cepat dan lincah
serta fokus dalam pengembangan
bisnis yang lebih luas, sekaligus
membangun kapabilitas
kelas dunia.

Pertamina untuk mencapai target tersebut
tak pelak membawa dampak yang sangat
besar bagi PPN. Dari sisi bisnis, skala bisnis
PPN dipastikan bakal bertambah beberapa
kali lipat. Pasalnya, PPN dan unit-unit
bisnis Pertamina di sektor hilir, seperti
pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM)
untuk retail dan industri, melebur menjadi
satu dalam Sub Holding Commercial &
Trading. Selain itu, Sub Holding Commercial
& Trading menaungi anak-anak perusahaan
Pertamina yang sebelumnya berada di
bawah pengawasan Direktorat Pemasaran
Retail dan Direktorat
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Pemasaran Korporat, yakni Pertamina
Lubricants, Pertamina Retail, dan Pertamina
International Marketing & Distribution.
Mengingat skala bisnis yang semakin
besar, sejumlah langkah diambil untuk
memastikan Sub Holding Commercial &
Trading berjalan sesuai rencana strategis
yang ditetapkan Pertamina. Sebagai langkah
awal, Sub Holding Commercial & Trading
mengonsolidasikan bisnis yang saat ini sudah
berjalan. Status masing-masing unit bisnis
Pertamina dan anak perusahaan masih
tetap sama seperti sebelumnya, namun
kegiatan bisnis dan operasional sudah
mulai dikonsolidasikan. Langkah ini diambil
untuk memastikan layanan Pertamina ke
seluruh konsumen tidak terganggu. Selain
itu, program-program Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) masingmasing institusi yang tergabung dalam Sub
Holding Commercial & Trading tetap harus
berjalan dengan baik meski Pertamina tengah
melakukan transformasi.
“Setelah transformasi dari sisi
bisnis dan operasional beres dengan
disatukannya proses bisnis, culture dan
positioning antar unit, baru kita lakukan
penyatuan dari aspek finansial dan sumber
daya manusia,” kata Mas’ud.
Hanya saja, lanjut Mas’ud, penyatuan
dari aspek finansial dan sumber daya
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Setelah transformasi dari
sisi bisnis dan operasional
beres dengan disatukannya
proses bisnis, culture dan
positioning antar unit, baru
kita lakukan penyatuan dari
aspek finansial dan sumber
daya manusia.

manusia belum akan terjadi dalam waktu
dekat. Menurut Mas’ud, pelaksanaan
proses tersebut tergantung pada
kelancaran konsolidasi dari sisi bisnis
dan operasi. Konsolidasi aspek bisnis
dan operasi menjadi penentu karena ke
depan tidak akan ada lagi tumpang tindih
dalam melayani customer. “Jadi tidak boleh
lagi ada bentrok di lapangan atau satu
customer didatangi oleh beberapa orang
Pertamina,” katanya.
Selain mengonsolidasikan bisnis di
lingkup Sub Holding Commercial & Trading,
kompetensi masing-masing fungsi juga
harus dibangun sesuai tugas dan tanggung
jawab yang diemban. Demikian pula dengan
bisnis yang dijalankan. Setiap entitas bisnis
menjalankan usaha sesuai core business
masing-masing. “Semua kita atur, tidak
boleh ada kesamaan portofolio di wilayah
yang sama supaya customer tidak bingung
serta layanan yang diberikan bisa lebih
efektif dan efisien,” kata Mas’ud.
Sebagai kendaraan yang menjalankan
Sub Holding Commercial & Trading,
PPN memikul tanggung jawab besar
dalam hal penyaluran energi bagi
masyarakat dari Sabang hingga

Merauke. Namun di sisi lain,
jalan PPN untuk tumbuh
dan berkembang menjadi
sebuah perusahaan besar
semakin terbuka lebar.
Sub Holding Commercial
& Trading bakal
menjalankan sekitar
70-80 persen dari total
bisnis Pertamina Group.
Omzet bisnis PPN dipastikan
naik 30 kali lipat dari Rp22 triliun
per tahun menjadi sekitar Rp630
triliun per tahun. Bisnis yang
ditangani Sub Holding Commercial
& Trading pun tidak bisa dikelola dengan
cara amatir. “Kita harus profesional dalam
menjalankan bisnis dengan komitmen
yang kuat,” kata Mas’ud.
Untuk memperkuat profesionalisme
dan komitmen dalam mengelola Sub
Holding Commercial & Trading, Mas’ud
ingin menerapkan tata nilai yang
akan berkembang menjadi budaya
perusahaan. Dari sisi holding, Pertamina
memiliki tata nilai 6C, yakni Clean,
Competitive, Confident, Customer
Focused, Commercial, dan Capable.
Sementara Kementerian BUMN
menerapkan tata nilai AKHLAK, yakni
Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaborasi. Dari tata nilai
Pertamina dan Kementerian BUMN,
Mas’ud ingin menyederhanakan
menjadi 2C, yakni Customer First
dan Collaborative Innovation. “Saya
menyederhanakan menjadi 2C karena
kita menjalankan kegiatan operasional
yang berhadapan langsung dengan
customer,” katanya.
Dari sisi Customer First, seluruh
pekerja Sub Holding Commercial & Trading
harus mengutamakan customer di atas
kepentingan sendiri. Artinya, seluruh
lini harus siap melayani siapa pun yang

menjadi customer mereka. Sementara dari
sisi Collaborative Innovative, Sub Holding
Commercial & Trading harus berkolaborasi
untuk mencari cara yang lebih baik dalam
upaya melakukan ekspansi dan efisiensi bisnis.
Kolaborasi ini dilakukan bersama customer,
mitra kerja dan kalangan internal Pertamina
Group, serta dengan sesama BUMN. “Mari
kita ubah culture lama yang tidak sesuai
dengan culture bisnis dan kompetisi. Banyak
perusahaan mati bukan karena lemah atau
tidak sehat, tetapi karena ditinggalkan oleh
customer mereka,” kata Mas’ud.
Rencana besar telah membentang di jalan
yang bakal dilalui Pertamina bersama seluruh
sub holding. Berbagai target pun ditetapkan
untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu.
Dalam lima tahun ke depan, PPN di bawah
payung Sub Holding Commercial & Trading
harus bisa tumbuh dua kali lebih besar dari
hari ini dan masuk tiga besar pasar regional di
Asia Tenggara. Sementara dalam 10 tahun ke
depan, PPN harus masuk jajaran 10 besar oil
and gas company kelas dunia. Untuk itu, PPN
harus berani keluar rumah dengan melakukan
ekspansi ke pasar di luar negeri. “Kita semua
harus tetap semangat menghadapi tantangan
dan bersama-sama menjadikan perusahaan
ini sebagai global player,” tegas Mas’ud. ***
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APA KATA
MEREKA
WINARTI
(Paralegal)
Dengan beralihnya
pengelolaan bisnis dari
holding ke sub holding,
lini bisnis utama yang
sebelumnya berada
di induk usaha akan
dipecah menjadi beberapa
sub holding. Peralihan
pengelolaan bisnis ini juga
akan menjadi kekuatan baru dalam
pengembangan bisnis perusahaan yang diharapkan
dapat mendukung pencapaian target perusahaan. Selain
itu, perusahaan akan mampu bersaing serta dikelola
dengan lebih efektif dan efisien. Perubahan ini juga
akan meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam
kemitraan dan pendanaan. Keuntungan lainnya, rentang
kendali dan tanggung jawab akan lebih mudah. Harapan
saya, dengan menjadi sub holding, perusahaan banyak
melakukan terobosan baru untuk perkembangan bisnis ke
depan. Kesejahteraan pekerja diharapkan bisa lebih baik
dari sekarang serta seluruh pekerja diberi kesempatan
secara adil dan merata.

RIZKA RAHMANIYAH
SUHUD
(Legal Support Group)
PPN sebagai Sub
Holding Commercial
& Trading menjadi
suatu kesempatan dan
tantangan baru bagi
perusahaan. Kesempatan
ini tentu juga diiringi
dengan tanggung jawab
yang lebih besar bagi
PPN. Untuk itu, perlu
dukungan seluruh
stakeholder, termasuk
pekerja, agar kebijakan
ini dapat berjalan dengan
baik, sehingga pada
akhirnya juga membawa
dampak positif terhadap
perusahaan dan pekerja.

ALDY BENANDA
(Assistant Manager
Corporate Legal)
Menurut saya, restrukturisasi PPN yang menganut sistem
manajemen korporasi strategis aktif (model parenting) sebagai
Sub Holding dan sistem pengelolaan aktif operasional khusus
di bidang Commercial & Trading merupakan langkah yang
tepat bagi perusahaan (group) sekaliber Pertamina. Saya yakin
implementasi skema ini akan membawa PPN menjadi salah satu
perusahaan commercial and trading energy terbaik di dunia. Saya
berharap, langkah ini dapat meningkatkan kontribusi positif bagi
bangsa dengan membuat kinerja dan kemampuan perusahaan
semakin melejit. Dengan perubahan ini, kesejahteraan pekerja
tentunya otomatis juga akan semakin terjamin.

AHMAD REIZA
(Legal Region IV
Kalimantan)
Menurut saya,
restrukturisasi ini
merupakan tanda
bahwa PPN sudah
dianggap sebagai anak
perusahaan yang memiliki
kapabilitas untuk dipercaya
dalam mengelola Sub Holding
Commercial & Trading. Kita sebagai
pekerja seharusnya bangga serta terus menunjukkan
bahwa kita mampu, profesional dan amanah dalam
menjalankan tugas kita. Harapan saya ada dua. Pertama,
proses restrukturisasi ini sebaiknya bukan menjadi wadah
bagi pekerja PT Pertamina (Persero), tetapi merupakan
wadah bagi seluruh pekerja Pertamina. Seluruh pekerja
diharapkan mendapat kesempatan yang sama, bahkan akan
lebih baik apabila pekerja asli PPN lebih diutamakan karena
perusahaan ini adalah rumah kami. Kedua, semoga semua
program-program bagi pekerja yang sudah direncanakan
dengan baik (seperti COP, TBDN dan sebagainya) dapat
terus berjalan, bahkan kalau bisa ditingkatkan, antara lain
melalui house ownership program, beasiswa luar negeri
dan sebagainya, serta ada penyetaraan gaji antara pekerja
holding dan sub holding.

HERU SANTOSO
(Site Supervisor Sumbagsel)
Saya setuju dengan
restrukturisasi PPN
sebagai Sub Holding
Commercial &
Trading karena hal ini
mencerminkan bahwa
PPN semakin besar dan
dikenal. Pasca penetapan
PPN sebagai Sub Holding
Commercial & Trading, saya
berharap ada pemerataan skill semua pekerja, tidak ada
pilih-pilih jabatan dan lokasi tugas, serta pemberdayaan
anak perusahaan (Patra Logistik, Patra Trading dan lainlain) sebagai pelaksana sebagian pekerjaan agar revenue
dan profit perusahaan tetap terjaga dan mengurangi
penggunaan jasa vendor swasta.

BIMA RIANDA SURI
(Adm. General Service
Region I Sumatera)
Restrukturisasi PPN
sebagai Sub Holding
Commercial & Trading
saat ini lebih efektif dan
lebih struktural. Hal ini
dapat menjadi problem
solving yang lebih cepat
bagi perusahaan. Gerak
perusahaan bisa lebih
dinamis dengan sasaran
yang lebih jelas. Opini
saya, masih banyak pekerja
yang belum paham apa
itu holding dan sub holding
serta apa saja dampak
yang ditimbulkan terhadap
pekerja. Harapan saya,
manajemen mampu
memberikan sosialisasi
kepada seluruh lapisan
pekerja perihal holding
dan sub holding tersebut.
Ke depan, semoga PPN
jauh lebih baik dan
dapat mengembangkan
bisnis lebih pesat serta
menjadi perusahaan yang
paling besar di antara
perusahaan yang besar.
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EKA PRAMUDITA
(Trade Finance - Treasury
Kantor Pusat)
Saya mendukung
program pemerintah
dan manajemen PT
Pertamina (Persero) atas
pembentukan organisasi
sub holding ini. Pembentukan
sub holding menjadi langkah
untuk meningkatkan transparansi,
keterbukaan informasi, efisiensi, dan
daya saing Pertamina dalam menghadapi tantangan ke
depan, khususnya dalam situasi ekonomi dunia yang penuh
dengan ketidakpastian seperti saat ini. Saya berharap, semoga
Pertamina dan PPN dapat menjadi world class company
yang mampu berkontribusi maksimal untuk pemerataan
dan kedaulatan energi nasional, serta dapat meningkatkan
kesejahteraan seluruh pekerja sebagai pejuang energi.
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USDO MUBARAK
(MBS Region I Sumatera)
Dengan adanya restrukturisasi
PPN sebagai Sub Holding
Commercial & Trading, PPN
akan menjadi perusahaan yang
sangat besar dan berkembang
menjadi global energy company.
Seiring perubahan tersebut,
saya berharap kesejahteraan
pekerja PPN lebih baik dari
saat ini. Saya juga berharap,
pekerja PPN tetap bekerja
serta tumbuh dan berkembang
di bawah PPN, tidak digeser
ke anak perusahaan lain.

NINDA RAHMAWATI
(Sekretaris GM Region II
DKI JBB)
Sebagai salah satu
pekerja di PPN, saya
sangat bangga karena
PPN menjadi salah satu
anak perusahaan yang
terpilih untuk menjadi
Sub Holding Commercial
& Trading. Saya berharap,
perubahan ini dapat membawa
pengaruh positif untuk kemajuan bisnis PPN dan tercapai
keadilan yang merata untuk seluruh pekerja.

MITRA AJI AL RASYID
(SR Sulutgo)
Sangat bangga dengan kepercayaan dari para pemegang saham
yang menunjuk PPN sebagai Sub Holding Commercial & Trading
PT Pertamina (Persero). Kepercayaan yang diberikan membuktikan
bahwa PPN memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk menangani dan
menjalankan seluruh resources di lini bisnis commercial and trading. Sebagai pekerja PPN, saya
berharap, restrukturisasi yang nantinya membuat organisasi PPN semakin besar dapat membawa
manfaat maksimal bagi pekerja PPN, khususnya dalam hal semakin luasnya kesempatan
pengembangan karier dan utamanya dimaksimalkan pemberdayaan pekerja yang berasal dari
PPN di tengah perubahan-perubahan yang terjadi.

BERSAMA-SAMA

MENJALANKAN
AMANAH
Pasca penetapan Pertamina
Patra Niaga sebagai Sub
Holding Commercial &
Trading, perombakan tidak
hanya terjadi di jajaran
Dewan Direksi perusahaan.

(KOMISARIS UTAMA)
Basuki Trikora Putra
Komisaris Utama
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Dalam lima tahun
terakhir, revenue PPN bisa
mencapai Rp20 triliun per
tahun. Sementara sebagai
sub holding, PPN dituntut
untuk menghasilkan
revenue sebesar Rp680
triliun.

S

usunan Dewan Komisaris
PPN turut berubah, di mana
Basuki Trikora Putra dipercaya
untuk duduk di kursi Komisaris Utama
terhitung sejak 13 Juni 2020. Bagaimana
pandangan pria kelahiran Ambon, 30
Agustus 1962 ini terhadap PPN? Berikut
hasil wawancara tim redaksi INSIDE
dengan Basuki Trikora Putra.
Secara pribadi, bagaimana pandangan
Bapak terhadap PPN sebagai sebuah
entitas bisnis?
Saya melihat PPN sebagai suatu entitas
bisnis yang memang bagus, karena
perusahaan ini terus tumbuh dan
berkembang. Hal ini terlihat dari skala
bisnis, portofolio bidang usaha, dan
revenue yang selalu meningkat. Pada
masa-masa awal setelah perusahaan
didirikan, aktivitas bisnis PPN tidak
terlalu banyak. Namun sekarang,
aktivitas bisnis yang dijalankan PPN
sudah banyak, mulai dari trading Bahan
Bakar Minyak (BBM), petrokimia dan
LPG; pengelolaan armada untuk distribusi
BBM subsidi, BBM industri, LPG dan
aviasi; hingga manajemen operasional
untuk depot BBM maupun LPG. Dalam
menjalankan seluruh bisnis tersebut,
saya melihat PPN bisa sustain dan
growth. Terbukti, PPN mampu menjaga
kelangsungan kegiatan bisnis perusahaan.
Di saat yang sama, skala bisnis PPN terus
tumbuh sejalan dengan perkembangan
portofolio bisnis perusahaan.
Bagaimana Bapak memandang PPN
sebagai Sub Holding Commercial & Trading?
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina
(Persero) pada 12 Juni 2020, terjadi
perubahan organisasi di tubuh Pertamina
dengan dibentuknya holding dan sub

holding. Sebagai holding, Pertamina
lebih banyak menangani fungsi-fungsi
strategic dan supporting yang bertugas
sebagai controller seluruh aktivitas
operation dan bisnis yang diturunkan
kepada sub holding. Setelah melalui
proses assessment, PPN ditunjuk sebagai
Sub Holding Commercial & Trading yang
bertugas menjalankan bisnis trading
Pertamina, baik BBM maupun non BBM,
serta mengelola infrastruktur pendukung
aktivitas bisnis tersebut. Saya pikir,
penunjukan ini merupakan sesuatu yang
baik karena PPN memiliki kesempatan
untuk makin berkembang, termasuk
anak-anak perusahaan yang selama ini
berada di bawah PPN. Apabila dilihat dari
sisi skala bisnis dan volume penjualan,
PPN akan mengalami lonjakan yang
luar biasa. Dari sisi revenue, pendapatan
usaha PPN juga dipastikan akan melonjak

tajam. Dalam lima tahun terakhir, revenue
PPN bisa mencapai Rp20 triliun per
tahun. Sementara sebagai sub holding,
PPN dituntut untuk menghasilkan revenue
sebesar Rp680 triliun atau hampir 32 kali
lipat dari pendapatan tahunan sebelumnya.
Dari sisi manajemen, tanggung jawab
PPN juga akan bertambah karena anak
perusahaan yang dulu ada di lingkup
Direktorat Pemasaran, seperti Pertamina
Lubricants dan Pertamina Retail, akan
dikelola oleh PPN. Saya pikir, ini lompatan
yang sangat besar dengan tantangan yang
juga besar bagi kita semua yang tergabung
di dalam PPN Group.
Seperti apa tantangan yang akan dihadapi
PPN sebagai Sub Holding Commercial &
Trading?
Tantangan yang dihadapi PPN akan
muncul dari sisi internal dan eksternal.
Dari sisi internal, tantangan paling krusial
adalah penggabungan bisnis yang ada di
Pertamina korporat dengan bisnis yang
sudah dijalankan PPN. Di saat yang sama,
bisnis yang sudah berjalan tidak boleh

11

berhenti. Itulah mengapa dibentuk tim
khusus untuk menangani transisi dari bisnis
Pertamina existing ke PPN. Ada beberapa
hal yang menjadi tantangan selama masa
transisi, yakni penetapan organisasi
dan proses bisnis baru, tata kelola dan
akuntabilitas perusahaan, human capital,
legalitas perusahaan karena Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPN akan
berubah seiring pertambahan aktivitas
bisnis, serta permasalahan perpajakan dan
keuangan. Dari sisi eksternal, tantangan
yang bakal dihadapi PPN berasal dari
bisnis yang dijalankan. Seperti diketahui,
pasar trading BBM retail dan industri
sudah sangat terbuka karena pemain
asing bisa masuk. Begitu pula dengan
bisnis petrokimia. Untuk avtur dan LPG,
khususnya LPG subsidi, kita memang masih
memonopoli. Namun bukan berarti kita bisa
melakukan sesuatu semau kita. Sebagai
contoh, sektor aviasi. Konsumen avtur,
dalam hal ini penyedia jasa transportasi
udara, menuntut ketersediaan avtur di
semua rute penerbangan dengan harga
yang kompetitif. PPN tidak bisa membuat
strategi pricing yang semau-maunya karena
konsumen selalu membandingkan harga
yang ditawarkan Pertamina dengan harga
apabila mereka melakukan pengisian
Avtur di negara lain. Jadi meskipun kita
memonopoli, ada banyak hal yang harus
dipertimbangkan.

12
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Bagaimana dengan kesiapan sumber
daya manusia?
Sumber daya manusia saat ini sudah
dianggap sebagai aset perusahaan.
Sudah menjadi tugas kita semua untuk
mendayagunakan aset manusia yang
ada, baik yang berasal dari Pertamina
korporat maupun PPN sendiri, karena
mereka semua akan dilebur menjadi
satu kesatuan. Mulai sekarang, kita
semua berjalan bersama dan tidak ada
lagi dikotomi Pertamina korporat atau
PPN. Semua harus bersatu menjadi satu
kekuatan sebagai sumber daya dan aset
perusahaan. Nanti tinggal bagaimana
pelaksanaan people development karena
pengembangan sumber daya manusia
akan terus berjalan.
Apa saja aspek-aspek di internal
PPN yang masih perlu diperbaiki dan
dikembangkan seiring dengan tugas dan
tanggung jawab yang makin besar?
PPN perlu membangun sistem yang
lebih kuat karena proses bisnis yang ada
semakin besar dan luas. Selain itu, PPN
perlu mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi digital karena digitalisasi sudah
menjadi kebutuhan. Ke depan, bisnis
perusahaan harus didukung dengan
sistem yang terdigitalisasi. Namun dari
seluruh aspek yang ada, sumber daya
manusia tetap menjadi aspek yang
harus terus dibangun bersama-sama.
Inisiatif dan kreativitas seluruh pekerja
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PPN perlu membangun
sistem yang lebih kuat
karena proses bisnis yang
ada semakin besar dan
luas. Selain itu, PPN perlu
mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi digital karena
digitalisasi sudah menjadi
kebutuhan.

harus terus didorong karena kita harus
mendapatkan satu value creation dari
seluruh proses bisnis yang ada.
Apa harapan Bapak kepada seluruh insan
PPN seiring tugas dan tanggung jawab
baru yang diemban sebagai Sub Holding
Commercial & Trading?
Seperti kita tahu bersama, 70 persen
revenue Pertamina Group akan
disumbangkan oleh PPN sebagai Sub
Holding Commercial & Trading. Ini
merupakan tugas dan tanggung jawab
yang besar untuk seluruh insan PPN,
untuk itu, mari bersama-sama bekerja
keras agar kita bisa menjalankan
tugas dan tanggung Jawab ini dengan
sebaik-baiknya, setiap pekerja harus
menjalankan tugas dan tanggung jawab
dengan mengacu pada nilai-nilai luhur
6C yang telah dipahami selama ini, dan
dikembangkan dengan AKHLAK yaitu
Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif. Harapan saya,
PPN akan menjadi perusahaan yang kuat
dan besar serta menunjang visi Pertamina
menjadi perusahaan energi kelas dunia. ***

MENGENAL
PUNGGAWA BARU
PPN
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Mas’ud Khamid

BERBAGI PENGALAMAN
UNTUK KEUTAMAAN
PELANGGAN
Banyak perubahan dan perbedaan dirasakan seseorang ketika dia
berpindah tempat kerja, terlebih saat bergabung ke perusahaan
di industri yang sangat berbeda dari sebelumnya. Pengalaman itu
pula yang dirasakan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (PPN),
Mas’ud Khamid, kala dirinya hijrah ke PT Pertamina (Persero)
setelah lama berkarier di industri telekomunikasi.

P

ria yang akrab disapa MK ini
mengaku merasakan sejumlah
perbedaan ketika masuk ke
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang khusus menangani energi ini.
MK menuturkan, di saat masih
bergelut di industri telekomunikasi,
dia menghadapi dunia yang sarat
dengan teknologi yang selalu berubah
total tiap lima tahun sekali. Kondisi
itu tidak ditemui di Pertamina.
Memang, sebagai perusahaan minyak
dan gas bumi (migas), Pertamina
juga tidak lepas dari pemanfaatan
teknologi. Namun perubahan
teknologi yang digunakan tidak
secepat di industri telekomunikasi.
“Culture di perusahaan telekomunikasi
itu lebih future dan fleksibel.
Sementara culture di perusahaan
migas lebih rigid dan disiplin karena
produk yang ditangani adalah produk
khusus,” tutur pria kelahiran Gresik,
12 Desember 1964 ini.

Sementara di industri migas, MK
melihat bisnis yang dijalankan bersifat
jangka panjang. Kondisi ini membuat
proses pengambilan keputusan menjadi
lama karena investor harus berpikir
panjang sebelum mengucurkan modal
dan perencanaan harus disusun dengan
matang. Namun dalam beberapa hal
tertentu, alumnus Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini
belajar dan mendapat pengetahuan
baru dari budaya yang ada di industri
migas. “Saya banyak belajar tentang
penerapan prinsip-prinsip HSSE
(Health, Safety, Security, Environment)
yang benar-benar disiplin dan tidak
boleh dilanggar,” ujarnya.
Meski banyak terdapat perbedaan,
dalam pandangan MK, ada kesamaan
antara industri telekomunikasi dengan
industri migas, yakni level kompetisi
yang dihadapi. Hanya saja, dibanding
industri migas, kompetisi di industri
telekomunikasi sudah lebih dulu terjadi
seiring perkembangan teknologi seluler.
MK mengungkapkan, di era 90an, hanya
ada dua operator telepon seluler di
Indonesia, yakni Telkom dan Indosat.
Jumlah tersebut bertambah pesat
di era 2000an, di mana terdapat 12
perusahaan besar yang menawarkan
layanan seluler di Indonesia. “Kemudian
terjadi seleksi alam, di mana satu per
satu hilang hingga sekarang jumlah
operator seluler di Indonesia hanya
tinggal beberapa,” cetusnya.

Keberhasilan
dalam memenangi
persaingan bukan
ditentukan oleh siapa
yang lebih kuat, tetapi
ditentukan oleh siapa
yang bisa bergerak
lebih cepat.

Menurut MK, kondisi tersebut
terjadi karena pelaku usaha yang
mampu bergerak cepat dalam
menghadapi persaingan berhasil
menyingkirkan kompetitor yang
bergerak lambat. Itulah mengapa, pria
yang selama lima tahun menjabat
sebagai Direktur Sales PT Telkomsel
dan Direktur Konsumer Bisnis PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk ini ingin
agar Pertamina, khususnya PPN yang
telah ditunjuk sebagai Sub Holding
Commercial & Trading, lebih berhatihati dalam menghadapi persaingan.
“Keberhasilan dalam memenangi
persaingan bukan ditentukan oleh
siapa yang lebih kuat, tetapi ditentukan
oleh siapa yang bisa bergerak lebih
cepat,” tegasnya.
Pria yang gemar bermain golf
ini melihat, kompetisi di industri
migas, khususnya di sektor hilir, baru
dimulai. Di bawah payung Sub Holding
Commercial & Trading, PPN bakal
menghadapi dua macam persaingan
usaha, yakni persaingan dalam produk
yang sama dan persaingan dengan
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Pesaing yang kita
hadapi tidak hanya
sesama operator
migas yang ada
hari ini, tetapi juga
energi baru dan
terbarukan yang terus
berkembang.
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produk yang berbeda. “Pesaing yang
kita hadapi tidak hanya sesama operator
migas yang ada hari ini, tetapi juga
energi baru dan terbarukan yang terus
berkembang,” ungkapnya.
Menilik penggunaan energi
yang terus bertransformasi, MK
menilai perusahaan harus lebih
adaptif terhadap kondisi yang ada
dan bisa membaca potensi-potensi
yang berpeluang muncul di masa
depan. Saat ini, PPN memang masih
meniagakan Bahan Bakar Minyak
(BBM) dan LPG. Namun tidak
menutup kemungkinan di masa depan
PPN bakal meniagakan petrokimia
maupun sumber energi lain yang telah
menggantikan penggunaan migas.
Kejelian dalam menggali informasi pun
memegang peranan penting untuk
mengetahui perkembangan terbaru.

MK pun mendorong seluruh pekerja
agar selalu memanfaatkan teknologi
yang ada dalam upaya mencari
informasi yang dibutuhkan.
“Hari ini, teman-teman semua sudah
pegang ponsel 4G. Di situ ada miliaran
informasi yang bisa diakses dengan
mudah. Jadi mari akses informasi ini kita
pakai untuk meningkatkan kompetensi
kita,” kata MK.
Peningkatan kompetensi turut
berperan dalam membantu perusahaan
memenangi persaingan. Pasalnya,
kompetisi bisnis tidak mengenal hasil
seri. Menurut MK, hal ini menjadi
culture baru di Pertamina seiring makin
terbukanya pasar Indonesia bagi
pemain-pemain asing. Selama bertahuntahun, Pertamina menjadi pemain
tunggal dalam bisnis penyediaan energi.
Kini, beberapa perusahaan asing telah
masuk dan ikut meramaikan persaingan,
khususnya dalam penyediaan BBM
bagi masyarakat. “Kita harus waspada
karena begitu kompetisi muncul, kita
tidak hanya memperebutkan customer
dan bisnis. Ada hal-hal lain yang juga
diperebutkan, seperti lahan untuk
keperluan infrastruktur, investor, mitra
bisnis hingga tenaga kerja,” katanya.
Dalam menghadapi persaingan,
lanjut MK, PPN tidak boleh menganggap
remeh kompetitor meski skala bisnis
mereka masih kecil. Selain itu, PPN tidak
boleh panik ketika ada kompetitor yang
datang dan siap menyerang Pertamina
sebagai market leader. Kehadiran pesaing
harus disikapi dengan perencanaan
strategi yang tepat agar pertahanan PPN
tidak mudah runtuh. Di sisi lain, MK

memandang kehadiran pesaing sebagai
sesuatu yang positif. “Tanpa adanya
kompetitor, customer tidak punya
pembanding apakah kita sudah lebih
baik atau belum dalam memberikan
layanan. Kita juga jadi punya
pembanding atas kualitas layanan yang
diberikan ke customer karena pada
akhirnya kepuasan customer itu nomor
satu,” katanya. ***
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Hasto Wibowo

MEMPERKUAT
PILAR PENDUKUNG

KESUKSESAN PERUSAHAAN
Pertamina Patra Niaga (PPN)
bukanlah tempat asing bagi Hasto
Wibowo. Pria asal Boyolali ini telah
erat bekerjasama dengan PPN dari
tahun 2009 hingga sebelum dilantik
sebagai salah satu dari Direksi
Perusahaan.

S

aat ini, dirinya mendapat
kepercayaan untuk duduk sebagai
Direktur Pemasaran Pusat & Niaga
PPN terhitung sejak 13 Juni 2020.
Satu dekade berlalu, Hasto melihat
banyak perubahan terjadi di tubuh
PPN. Saat itu, PPN masih melangkah
tertatih-tatih kala perusahaan masih kecil.
Namun sekarang, PPN telah tumbuh dan
berkembang sebagai sebuah perusahaan
yang besar dengan kondisi yang sangat
berbeda dibanding sepuluh tahun lalu.
Bahkan sebagai Sub Holding Commercial &
Trading, PPN kini menjadi salah satu tulang
punggung bagi pendapatan Pertamina.
Lebih dari 50 persen pendapatan Pertamina
diproyeksikan akan berasal dari Sub Holding
Commercial & Trading.
“Dulu PPN memiliki pendapatan usaha
sebesar Rp 5 Triliun di akhir tahun 2009,
sekarang PPN tidak hanya menjalankan
bisnis eksisting senilai Rp 20 Triliun, tetapi
juga mengelola bisnis yang bernilai hingga
Rp 600 Triliun, nilai pendapatan akan
menjadi 30 kali lebih besar dibanding
sebelumnya,” kata Hasto.

Sebagai sub holding yang menjadi
salah satu tulang punggung Pertamina,
lanjut Hasto, tanggung jawab yang
dipikul PPN semakin besar. PPN
ikut mendorong Pertamina masuk
dalam posisi 100 Fortune Global.
Untuk mencapai target tersebut, nilai
perusahaan harus mencapai USD100
miliar. Sementara saat ini, perusahaan
masih berada di kisaran USD55
miliar. “Artinya, kita diharapkan dapat
berkontribusi untuk melipatgandakan

Di luar penjualan
BBM untuk industri, ada
bisnis lain yang berpotensi
untuk dikembangkan
oleh direktorat yang
dipimpinnya,
yakni bisnis trading
dan petrokimia.

nilai perusahaan minimal dua kali lipat,”
kata Hasto.
Direktorat Pemasaran Pusat & Niaga
menjadi salah satu pilar yang menjadi
tumpuan harapan. Sesuai tugas pokok
dan fungsi yang diemban, Direktorat
Pemasaran Pusat & Niaga bertanggung
jawab menangani penjualan Bahan
Bakar Minyak (BBM) untuk konsumen
industri. Ada lima segmen konsumen
yang menjadi sasaran layanan Direktorat
Pemasaran Pusat & Niaga, yakni
customer VVIP seperti TNI/Polri, sektor
strategis seperti perusahaan penyedia
listrik dan jasa angkutan massal untuk
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Jumali

umum, segmen bisnis industri skala
besar, kecil dan menengah, serta reseller
yang menjadi kepanjangan tangan
perusahaan dalam penjualan BBM
industri.
Di luar penjualan BBM untuk
industri, kata Hasto, ada bisnis lain
yang berpotensi untuk dikembangkan
oleh direktorat yang dipimpinnya, yakni
bisnis trading dan petrokimia. Menurut
Hasto, market share Pertamina untuk
pasar petrokimia di Indonesia belum
terlalu besar. Itulah mengapa, alumnus
Institut Teknologi Bandung ini menilai
perusahaan perlu mendorong bisnis
petrokimia menjadi besar.
Dalam upaya mewujudkan visimisi dan target perusahaan, sumber
daya manusia turut menjadi faktor
pendukung yang dibutuhkan PPN. Hasto
mengungkapkan, ada tiga aspek yang
perlu dimiliki oleh seluruh pekerja untuk
mendukung kesuksesan perusahaan
maupun kesuksesan pribadi. Tiga aspek
tersebut meliputi intrapersonal mastery,
interpersonal mastery, dan leadership.
Dari segi intrapersonal mastery, masingmasing pekerja harus memperkuat
kemampuan individu yang tidak
tergantung pada orang lain, seperti
kedisiplinan, keaktifan dan ketelitian,
hingga di atas rata-rata.
Dari segi interpersonal mastery, setiap
pekerja harus memiliki kemampuan
komunikasi antar persona yang baik.
Hasto mencontohkan, ketika berada
dalam sebuah rapat atau diskusi,
seseorang harus bisa mengakomodasi
dan memahami ide-ide yang disampaikan
oleh pihak lain serta mampu memberikan
usulan yang membangun. Sementara
dari segi leadership, seluruh leader di
PPN harus memiliki kemampuan untuk

MENIKMATI
SETIAP LANGKAH
“Saya itu termasuk orang yang unik.”
Kalimat itu diucapkan Jumali ketika
tim redaksi INSIDE bertanya tentang
perjalanan karier dirinya sejak
bergabung di PT Pertamina (Persero)
pada 1991 hingga sekarang duduk
sebagai Direktur Pemasaran Regional
Pertamina Patra Niaga (PPN).

J
mengarahkan serta memberi arahan
yang bisa ditangkap dan dipahami oleh
semua pekerja. “Korporasi semakin besar
dan menuntut kemampuan leadership
yang bagus. Level leadership seorang
leader akan memengaruhi kemampuan
dia dalam memberikan arahan yang bisa
ditangkap oleh setiap pekerja,” katanya.
Selain tiga aspek tersebut, Hasto
mendorong seluruh pekerja untuk
menjadi orang yang efektif dengan
menerapkan tujuh kebiasaan meliputi be
proactive; begin with the end in the mind;
first things first; think win-win; seek first
to understand, then to be understood;
synergize; serta sharpen the saw.
“Ketika kita melihat orang yang
memiliki karakteristik sebagai effective
people, sontek saja. Amati, tiru,
modifikasi. Ilmu itu tidak selalu datang
dari orang yang lebih hebat dari kita.
Kita juga harus belajar mendapatkan
ilmu dari mana pun,” tegas Hasto.***

umali mengungkapkan, keunikan
dirinya tidak lepas dari karier yang
dibangun selama di Pertamina.
Sepanjang hampir 28 tahun sejak
ditempatkan sebagai pekerja magang wira
penjualan Pertamina di Surabaya, alumnus
Universitas Sebelas Maret Surakarta
ini berkutat di bidang yang sama. “Dari
pertama masuk Pertamina hingga sekarang,
saya menangani penjualan Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan selalu berhubungan
dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU). Itulah mengapa saya unik
karena sangat jarang pekerja Pertamina
yang menekuni satu bidang saja sepanjang
karier mereka,” tuturnya.
Menangani bidang pekerjaan yang
sama selama puluhan tahun diakui Jumali
memiliki kekurangan sekaligus kelebihan.
Di satu sisi, pengetahuan Jumali mengenai
bidang lain di lingkup bisnis Pertamina
menjadi agak terbatas. Namun di sisi lain,
pria yang sebelumnya menjabat sebagai
SVP Retail Marketing & Sales Pertamina
ini memiliki pengetahuan yang sangat
mendalam mengenai aktivitas pemasaran
dan penjualan BBM, khususnya di sektor

retail. Kelebihan lainnya, pengusaha
di sektor penjualan BBM secara retail
maupun para stakeholder, termasuk
pemangku kepentingan di lembaga
legislatif dan pemerintahan, sudah
banyak yang mengenal sosok Jumali
sehingga komunikasi bisa berjalan lebih
mudah. “Kelebihan-kelebihan tersebut
membantu saya dalam menjalankan tugas
sebagai Direktur Pemasaran Regional
PPN,” katanya.
Menurut Jumali, ada dua tugas utama
yang diemban oleh Direktorat Pemasaran
Regional PPN. Pertama, Direktorat
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Dalam menjalankan
pekerjaan, Jumali
mengaku suka berinisiatif
mencari solusi atau
membuat program
yang bisa memecahkan
masalah atau
memberikan
nilai lebih.
Pemasaran Regional menjalankan
penugasan pemerintah (Public Service
Obligation/PSO) dalam hal penyediaan
BBM dan LPG bersubsidi bagi konsumen
dalam negeri. Kedua, Direktorat Pemasaran
Regional menjalankan bisnis penjualan
produk-produk BBM dan LPG non-subsidi
secara retail. “Untuk penjualan produkproduk non-subsidi, kami lebih banyak
berhubungan dengan teman-teman di
Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta
Nasional Minyak dan Gas Bumi) dan
pengusaha SPBU,” katanya.
Berdasarkan dua tugas utama
tersebut, lanjut Jumali, Direktorat
Pemasaran Regional memiliki sejumlah
tanggung jawab, di antaranya
merencanakan kebutuhan BBM dan
LPG bagi masyarakat, melakukan
penyaluran BBM dan LPG, melakukan
pemeliharaan dan pembinaan terhadap
keamanan dan keandalan infrastruktur
di lembaga-lembaga penyalur, serta
memastikan kebutuhan masyarakat tetap
terpenuhi. Aktivitas tersebut mencakup
seluruh wilayah di Indonesia, baik di
kawasan perkotaan maupun pelosok
negeri. “Dalam menjalankan tugas ini,
saya berusaha untuk bisa mendapatkan
gambaran kondisi di setiap wilayah
meskipun tidak semua tempat atau lokasi
bisa saya kunjungi,” kata Jumali.
Jumali mengakui, tanggung jawab
untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG
bagi masyarakat merupakan tugas yang
kompleks, rumit, dan mendetail. Pasalnya,

seiring penetapan PPN sebagai Sub
Holding Commercial & Trading, Direktorat
Pemasaran Regional berkontribusi sebesar
60 persen terhadap total pendapatan
Pertamina dengan nilai transaksi per
tahun mencapai Rp620 triliun. Kontribusi
tersebut tidak hanya bersumber dari
penjualan BBM dan LPG non-subsidi
kepada masyarakat, tetapi juga BBM dan
LPG bersubsidi, di mana ada uang negara
yang harus dikelola. “Perlu ketekunan
karena tugas ini bukan sesuatu yang
gampang untuk dijalankan,” katanya.
Mengingat tugas dan tanggung
jawab yang cukup besar, Jumali selalu
berkoordinasi dengan tim di internal
Direktorat Pemasaran Regional.
Koordinasi itu tidak hanya dilakukan
untuk menyampaikan apa yang
menjadi keinginan pemerintah maupun
perusahaan, tetapi juga untuk memastikan
seluruh program kerja yang tertuang
dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) berjalan sesuai
jadwal dan target yang telah ditetapkan.
Sebagai leader, Jumali terus mengingatkan
tim yang dipimpin agar konsisten
menjalankan tugas sesuai panduan yang
telah disusun. Namun di sisi lain, Jumali
juga memosisikan diri di tengah-tengah
untuk bisa melihat permasalahan yang
ada secara objektif. “Kadang-kadang saya
harus memosisikan diri di belakang untuk
melihat apa saja yang perlu didorong
supaya speed seluruh tim sama,” katanya.
Selama meniti karier di Pertamina,

Jumali memilih untuk membiarkan
semuanya mengalir apa adanya. Dirinya
tidak pernah meminta untuk ditugaskan
atau ditempatkan di wilayah tertentu.
Jumali mengatakan, inisiatif untuk
membuat suatu solusi atau program
yang diperlukan oleh fungsi di mana dia
bertugas menjadi faktor lain mengapa
dirinya selalu ditempatkan di bidang
yang sama. “Karena solusi yang saya
ajukan dinilai penting bagi fungsi itu,

akhirnya saya diminta tetap di situ
untuk menyelesaikan program tersebut,”
ungkapnya.
Dalam menjalankan pekerjaan,
Jumali mengaku suka berinisiatif
mencari solusi atau membuat program
yang bisa memecahkan masalah atau
memberikan nilai lebih. Semua itu
juga dijalankan dengan senang hati.
Kebetulan, kebiasaan tersebut sejalan
dengan hobi Jumali, yakni mengotak-atik
sesuatu yang berkaitan dengan digital.
“Kalau pekerjaan yang kita lakukan
sinkron dengan kegemaran kita, apalagi
hobi, semua akan berjalan baik. Tidak
akan ada kebosanan,” ujar pria kelahiran
Sukoharjo tersebut.
Kini, setelah duduk sebagai Direktur
Pemasaran Regional, Jumali ingin turut
berkontribusi terhadap perkembangan
PPN sebagai Sub Holding Commercial &
Trading dengan membuat sesuatu yang
berbeda untuk kepentingan perusahaan.
“Bagi saya, selalu ada breakthrough
karena saya ingin bekerja dengan proses
yang lebih mudah,” tandasnya. ***
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Isabella Hutahaean

MENJADI
CONTOH TERBAIK
BAGI BAWAHAN
“Jika ingin orang lain melakukan
yang terbaik sesuai apa yang
kita inginkan dan harapkan,
maka kita harus terlebih dahulu
melakukannya”

P

rinsip tersebut dipegang teguh oleh
Direktur Sumber Daya Manusia &
Penunjang Bisnis Pertamina Patra
Niaga (PPN), Isabella Hutahaean, dalam
menjalankan peran sebagai seorang leader.
Bagi perempuan yang akrab disapa Bella
ini, seorang leader turut berperan dalam
mendukung pengoptimalan potensi dan
peningkatan kapabilitas pekerja. Peran
itu ditunjukkan dengan menjadi coach
yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri
pekerja untuk mengaktualisasikan potensi
mereka dan memiliki kapabilitas kelas dunia.
“Sebagai salah satu leader di PPN, saya
ingin melakukan coaching untuk mencetak
para pekerja yang bisa semakin menyadari
kemampuan mereka yang besar dan juga
membangkitkan para coaches dari seluruh
leaders,” ujar mantan VP Asset Optimization
PT Pertamina (Persero) ini.
Tidak hanya itu saja. Menurut Bella,
peran sebagai role model atau sosok
panutan bagi bawahan juga harus dijalankan
oleh seorang leader. Sebagai panutan, leader
menjadi sosok utama dalam memberikan
teladan baik bagi bawahan dan mendukung
perubahan untuk sesuatu yang lebih bagus.
“Leader harus mendorong bawahan untuk

Dengan pengelolaan
dan pengembangan
talent yang tepat,
pekerja Top 40 tersebut
berpotensi menjadi
talent yang ready untuk
memimpin perusahaan
di masa depan.

membangun kompetensi pekerja berskala
internasional. Hal tersebut dibuktikan
dengan adanya pekerja-pekerja yang
meraih Certified International Trade &
Finance (CITF), Certified Internal Auditor
(CIA), Designated Product Ashore
ISM Code, dan sebagainya. Berbagai
improvement, inovasi, dan breakthrough
project (BTP) juga sudah banyak dilahirkan
oleh pekerja PPN, di antaranya SMART

selalu menjadi pribadi yang lebih baik
karena kita semua harus selalu lebih
baik dari diri kita kemarin,” katanya.
Alumnus Institut Teknologi
Bandung (ITB) ini mengungkapkan,
pengembangan sumber daya manusia
perusahaan hingga mampu menjadi
pekerja yang unggul dan profesional
serta berkelas dunia merupakan salah
satu misi pribadi yang ingin dijalankan
dan dicapai selama mengabdi di
PPN. Sejauh ini, PPN sudah mulai

MT yang sudah mendapat endorsement
dari Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT).
“Secara populasi, 68 persen komposisi
pekerja PPN berusia di bawah 40 tahun.
Dengan pengelolaan dan pengembangan
talent yang tepat, pekerja Top 40 tersebut
berpotensi menjadi talent yang ready
untuk memimpin perusahaan di masa
depan,” kata Bella.
Dalam pandangan Bella, ada
beberapa aspek sumber daya manusia
di internal PPN yang masih perlu
ditingkatkan. Aspek-aspek tersebut
antara lain peningkatan kompetensi
teknis berskala internasional,
peningkatan kompetensi kepemimpinan,
peningkatan kompetensi bisnis,
keikutsertaan dalam berbagai forum
internasional, menjadi agent of
change baik secara kuantitas maupun
kualitas, menjadi coach yang andal,
serta kemampuan dalam hal project
management sebagai persiapan untuk
Initial Public Offering (IPO). Di saat yang
sama, budaya kerja yang ideal juga perlu
dibangun untuk meningkatkan kinerja
masing-masing pekerja. Terciptanya
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Arya Suprihadi

suatu budaya kerja yang bisa mendorong
peningkatan performa pekerja tidak
hanya melibatkan perusahaan, tetapi juga
pekerja itu sendiri.
Dari sisi perusahaan, PPN perlu
menerapkan cara penilaian kerja yang
sistematis dan terukur. Cara penilaian
tersebut bisa diwujudkan melalui
key performance indicator (KPI) yang
hanya dapat dicapai apabila pekerja
mengembangkan mindset, strategi, serta
cara kerja yang berbeda, lebih tepat dan
lebih baik. Selain itu, perusahaan perlu
mengoptimalkan sistem pengelolaan
people dan administrasi yang berbasis
digital. “Hal ini juga yang mendorong
saya untuk membangun sistem
teknologi informasi terkait pengelolaan
sumber daya manusia yang kuat
dalam mendukung PPN agar menjadi
perusahaan berkelas dunia,” kata Bella.
Sementara dari sisi pekerja, masingmasing individu perlu mengubah mindset
dan memiliki pemahaman yang sama bahwa
tujuan utama Sub Holding Commercial
& Trading adalah menjadi Sub Holding
unggulan di lingkup Pertamina Group serta
menopang komersialisasi dan niaga energi
di Indonesia. Skala bisnis perusahaan yang
bertambah berkali-kali lipat tidak akan
mungkin dijalankan tanpa ada perubahan di
berbagai proses, kompetensi, dan budaya
kerja. “Di sini, leader memiliki peranan
penting, yakni sebagai inspirator yang
mampu mengubah mindset anggota tim
yang dipimpinnya,” tutur Bella.
Perempuan kelahiran Bandung ini
mengatakan, perubahan yang terjadi di
PPN saat ini menyuguhkan kesempatan
atau training ground bagi seluruh pekerja
untuk menjadi pribadi dan tim yang lebih
tangkas dan tangguh. Pekerja pun harus
proaktif mengembangkan kompetensi

FUN AND HAPPY
AT WORK
Suasana kerja yang menyenangkan
dapat meningkatkan produktivitas
pekerja sekaligus memicu kreativitas
mereka dalam memunculkan ide-ide
baru dan inovasi.

H
diri, bersedia untuk selalu belajar,
serta mengembangkan kemampuan
kolaboratif untuk mencapai target
perusahaan.
Bella berharap, selama menjalankan
tugas di PPN, dirinya bisa ikut
membangun perusahaan menjadi
sebuah keluarga besar yang solid dan
kuat serta satu hati dengan saling
menyadari potensi masing-masing untuk
mendukung satu sama lain. “Ibarat
anggota tubuh yang saling support satu
dengan yang lainnya,” katanya.
Seiring dengan semangat baru yang
diusung Sub Holding Commercial &
Trading, Bella berpesan agar seluruh
pekerja PPN tidak pernah menyerah
untuk memberikan yang terbaik. “Terus
semangat karena semangat itu menular
dan akan membuat orang di sekitar
kita selalu positif dan optimis menjadi
pekerja yang unggul, global player,
dan berkarakter kuat untuk Pertamina
tercinta,” pungkasnya. ***

al itu diyakini oleh Arya Suprihadi
yang baru saja dipercaya
menempati posisi sebagai Direktur
Keuangan Pertamina Patra Niaga (PPN).
Di tengah persaingan usaha yang
semakin ketat, kreativitas pekerja sangat
dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja
maupun mendukung upaya pencapaian
target perusahaan. Inovasi juga sudah
menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk
bisa bertahan dan memenangi persaingan.
Kreasi dan inovasi bisa muncul dari
mana saja, bahkan dari hal yang terbilang
sederhana. Dalam pandangan Arya, sesuatu
yang kreatif dan inovatif tidak harus
rumit, tetapi bisa mengubah kebiasaan
untuk hasil yang lebih baik. Hanya saja,
kreativitas pekerja akan sulit berkembang
ketika mereka harus bekerja dalam suasana
tertekan dan monoton. “Dalam suasana
monoton, mana ada orang yang kreatif.
Kreativitas pekerja akan terus terbuka
dalam suasana yang gembira dibandingkan
ketika mereka berada dalam suasana
tertekan.,” ucap Arya.
Sebagai salah satu sosok pemimpin
baru di PPN, Arya ingin mendorong
kreativitas pekerja dengan menciptakan
suasana kerja yang menyenangkan
dan penuh kegembiraan. Suasana itu,
menurut Arya, bisa diciptakan melalui

berbagai cara. Pria kelahiran Surabaya
ini mencontohkan, mayoritas ruangan
kantor perusahaan-perusahaan startup didesain fun dan fresh serta tanpa
batasan. Tidak jarang, di dalam ruangan
kerja terdapat meja Ping-Pong, ring
basket, atau papan dart. Ketika merasa
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penat, pekerja bisa menyegarkan
pikiran sejenak dengan bermain tenis
meja, basket atau dart. “Apakah hal itu
menurunkan produktivitas mereka?
Tidak sama sekali,” katanya.
Selain desain ruangan yang dibuat
lebih fun dan tidak kaku, lanjut Arya,
suasana kerja yang menyenangkan juga
bisa diciptakan dengan membangun
sikap saling menghargai satu sama
lain. Sikap itu akan mendorong
pekerja untuk bekerja sesuai kapasitas
dan program kerja masing-masing.
Ketika masing-masing individu sudah
menjalankan tugas dan tanggung
jawab, pekerjaan akan berjalan
lancar dan mudah. Kondisi ini turut
menciptakan suasana kerja yang
gembira sehingga seluruh pekerja bisa
lebih produktif dan bekerja secara
profesional. “Gembira bukan berarti
santai dan bekerja seenaknya. Gembira
malah menumbuhkan kreativitas dan
motivasi untuk bekerja,” jelas Arya.
Mantan Direktur Utama
PT Mandiri Tunas Finance ini
menuturkan, di setiap tempat di
mana dirinya pernah ditugaskan,
ia selalu berusaha menciptakan
suasana kerja yang gembira tanpa
menurunkan produktivitas pekerja.
Sebaliknya, Arya ingin meningkatkan
produktivitas pekerja melalui suasana
kerja yang menyenangkan dan tidak
membosankan. Suasana ini juga
diharapkan mampu menumbuhkan
semangat para pekerja ketika hendak
berangkat ke kantor. Semangat itu
penting karena pekerjaan dan aktivitas
selama di kantor merupakan kehidupan
kedua bagi pekerja setelah rumah dan
keluarga. Bahkan, interaksi seseorang
dengan orang lain paling banyak
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Gembira bukan
berarti santai dan
bekerja seenaknya.
Gembira malah
menumbuhkan
kreativitas dan
motivasi untuk
bekerja.

dilakukan ketika dia sedang bekerja
atau berada di kantor. “Interaksi
dengan keluarga atau orang rumah
lebih banyak dilakukan ketika kita
hendak tidur atau baru bangun tidur.
Jadi kantor ibarat rumah kedua bagi
mereka,” cetus alumnus Universitas
Indonesia tersebut.
Itulah mengapa, ketika berangkat
ke kantor, seluruh pekerja diharapkan
merasakan kegembiraan yang sama
seperti saat pulang ke rumah usai
bekerja. Rasa itu tidak akan tercipta
apabila suasana kerja yang ada sudah
lebih dulu memupus semangat para
pekerja, bahkan sebelum mereka
berangkat ke kantor. Arya menilai,
atasan memegang peranan penting
dalam mendorong terciptanya suasana
kerja yang kondusif dan memicu
kreativitas pekerja. “Bisa dibayangkan
kalau atasan tidak bisa membuat kantor
sebagai tempat yang gembira bagi
pekerja. Mau berangkat ke kantor pun
sudah tidak ada passion,” katanya.
Di samping mendorong kreativitas
dan memupuk semangat inovasi
seluruh pekerja dengan membangun

suasana kerja yang gembira,
perusahaan perlu mempersiapkan
sumber daya manusia yang ada untuk
mampu menghadapi perubahan.
Arya mengatakan, untuk bisa siap
menghadapi perubahan dan berubah,
setiap pekerja harus bertransformasi
dengan membangun pola pikir yang
dinamis. Perubahan yang terjadi di
lingkungan eksternal perusahaan tidak
bisa disikapi dengan strategi dan cara
kerja yang sama hanya karena pola
tersebut sudah terbangun dan berjalan
cukup lama serta dianggap sebagai cara
yang terbaik. “Reorganisasi di tubuh
PT Pertamina (Persero) menjadi contoh
nyata bagaimana perusahaan menyikapi
kondisi persaingan yang ada sekarang
dan kita memang harus terbuka
terhadap perubahan. Kalau kita tidak
beradaptasi dan bertransformasi, we’re
gone,” katanya.
Arya mengakui, perubahan memang
selalu datang dengan ketidaknyamanan
dan transisi. Namun perubahan yang
dilakukan Pertamina, salah satunya
dengan menetapkan PPN sebagai
Sub Holding Commercial & Trading,
bertujuan untuk membuat perusahaan
menjadi lebih baik. Secara pribadi,
Arya sendiri juga sedang menghadapi
perubahan dan berada dalam masa
transisi. Sebelum bergabung dengan
Pertamina, Arya lama berkarier di
dunia perbankan dan finansial. Namun
pria yang memiliki hobi diving ini
memandang perubahan tersebut
sebagai bagian dari proses belajar.
“Dalam hidup, kita tidak berhenti untuk
belajar, baik yang berkaitan dengan
pekerjaan, pengalaman maupun hidup.

Bagi saya, kepindahan saya ke
Pertamina, khususnya PPN, adalah
bagian dari proses belajar saya dan
saya akan berusaha memberikan
yang terbaik dari proses
pembelajaran itu,” tegasnya. ***
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Mars Ega Legowo Putra

SEMANGAT MUDA
UNTUK PRESTASI
MENDUNIA
Jajaran direksi Pertamina Patra
Niaga (PPN) kini diperkuat
beberapa wajah baru berusia
40an. Salah satunya adalah
Mars Ega Legowo Putra yang
saat ini menjabat sebagai
Direktur Perencanaan &
Pengembangan Bisnis.

K

ehadiran Ega diharapkan bisa
menjadi penyemangat bagi
insan muda Patra Niaga untuk
lebih berprestasi seiring langkah PPN
memasuki babak baru sebagai Sub Holding
Commercial & Trading.
Dari ketujuh direksi yang kini memimpin
PPN, Ega tercatat sebagai direksi dengan
usia paling muda. Sejak bergabung di PT
Pertamina (Persero) pada 2003, perjalanan
karier pria yang gemar bermain musik ini
tergolong gemilang. Namun semuanya
tidak berjalan instan. Berbagai proses dan
tahapan telah dilewati Ega hingga akhirnya
mendapat kepercayaan menjadi salah satu
direksi sub holding di lingkup Pertamina.
“Alhamdulillah, sejak 2012 sampai
sekarang, saya mendapat tugas belajar dari
perusahaan dengan mengikuti berbagai
kursus sambil tetap bekerja. Sekarang pun
saya masih menyiapkan beberapa final
assessment untuk kursus terakhir,” kata Ega.
Sosok Ega menjadi salah satu bukti nyata
bahwa perusahaan memberi kesempatan

bagi seluruh pekerja untuk berkembang,
tak terkecuali mereka yang masih
berusia muda. Siapa pun bisa menempati
posisi atau jabatan apa saja apabila
perusahaan menilai dirinya mampu
untuk menjalankan amanah serta tugas
dan tanggung jawab yang diberikan.
Ayah tiga anak ini sudah merasakan
pengalaman ditempatkan di berbagai
fungsi sepanjang berkarier di Pertamina.
Tidak jarang, di setiap fungsi yang
ditempati, Ega belajar mengenai hal baru.

Ega menuturkan, ketika dipercaya
untuk menjabat sebagai VP Customer
Care, dirinya sempat berpikir tugas
utama yang dijalankan adalah
menjawab telepon dari customer yang
masuk melalui Call Center 135. Namun
setelah mencari tahu dan menggali
informasi lebih jauh, tanggung jawab
mengelola Call Center 135 tidak
sebatas pada mendengar dan menjawab
keluhan customer. Tugas ini juga terkait
dengan upaya mempertahankan
loyalitas customer. “Saya berusaha
mencari tahu mengapa harus ada call
center dan customer care. Ternyata
berdasarkan hasil survei, 64 persen
customer meninggalkan kita karena
kita sebagai seller tidak peduli dengan
customer,” tuturnya.
Data dan informasi tersebut
selanjutnya menjadi pijakan bagi
Ega dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab sebagai VP Customer

Dari ketujuh direksi
yang kini memimpin PPN,
Ega tercatat sebagai direksi
dengan usia paling muda.
Sejak bergabung di
PT Pertamina (Persero) pada
2003, perjalanan karier pria
yang gemar bermain musik
ini tergolong gemilang.

Care. Tugas dan tanggung jawab
itu bahkan tetap diemban Ega
setelah dirinya menempati posisi
sebagai Direktur Perencanaan &
Pengembangan Bisnis PPN. Pasalnya,
menjalankan fungsi customer care
menjadi salah satu tugas pokok dan
fungsi direktorat yang dipimpin pria
kelahiran 9 Desember 1978 tersebut.
Menurut Ega, ada tiga tugas
utama yang harus dijalankan terkait
customer care, yakni menjaga agar
pelanggan tetap loyal, menangani
keluhan pelanggan, serta melakukan
telemarketing. Telemarketing merupakan
salah satu terobosan yang dibuat Ega
sebagai jawaban atas tantangan yang
tengah dihadapi perusahaan. Sebagai
perusahaan yang menjalankan bisnis
trading Bahan Bakar Minyak (BBM),
baik retail maupun industri, aktivitas
pemasaran menjadi kendaraan utama
untuk mendapatkan customer baru.
Hanya saja, pandemi COVID-19 cukup
membatasi gerak tim Sales & Marketing
di lapangan. Ega melihat, tantangan ini
bisa dijawab melalui telemarketing.
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“Kita memiliki database customer
yang bisa dihubungi dari jarak jauh,
baik melalui email, telepon maupun
media sosial. Kita pancing mereka
melalui program-program promo
dengan tujuan akhir mendorong
customer untuk membeli lebih dari satu
produk,” papar alumnus Universitas
Gadjah Mada tersebut.
Selain melakukan customer
care, Direktorat Perencanaan &
Pengembangan Bisnis juga bertanggung
jawab melakukan perencanaan
korporat, pengembangan bisnis, dan
evaluasi pasar, serta mengembangkan
platform digital. Khusus untuk
pengembangan platform digital,
tugas dan tanggung jawab ini
dijalankan guna mengakomodasi
kemunculan segmen pasar baru.
Sebagai informasi, saat ini ada tiga
segmen besar yang disasar oleh Sub
Holding Commercial & Trading, yakni
segmen pasar retail yang berada di
teritorial, segmen pasar korporat melalui
pemasaran B2B, serta segmen pasar
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digital. Ega mengungkapkan, pasar digital
merupakan segmen pasar baru dengan
pertumbuhan yang cukup besar. “Di
segmen inilah kami akan mengembangkan
platform digital,” katanya.
Melalui berbagai perencanaan
dan terobosan yang dilakukan, Ega
berharap Pertamina sebagai Holding
maupun PPN sebagai Sub Holding
Commercial & Trading bisa berkembang
menjadi perusahaan yang mendunia.
Pengembangan platform digital bakal
menghubungkan PPN dengan komunitas
global yang menawarkan banyak peluang
bagi perusahaan untuk dikembangkan.
Agar bisa mewujudkan mimpi tersebut,
PPN tidak hanya membutuhkan strategi
bisnis yang tepat, tetapi juga sumber daya
manusia yang unggul.
“Sub Holding Commercial & Trading
harus mempunyai kompetensi sumber
daya manusia yang lebih unggul
dibanding sub holding yang lain karena
Sub Holding Commercial & Trading
mencakup aspek teknis, manajerial dan
sosial. Apabila kita mampu menguasai
seluruh kemampuan tersebut secara
berimbang, kita bisa terhubung ke global
society,” kata Ega.
Mengingat tantangan yang dihadapi
akan semakin besar, Ega berharap
seluruh insan PPN tetap semangat serta
harus berjalan cepat dan mengasah
kreativitas. “Saya yakin, kawan-kawan
yang terpilih masuk dalam Sub Holding
Commercial & Trading merupakan
anak elang yang mampu terbang tinggi
ke mana-mana. Untuk itu, kita semua
harus berani terbang keluar kandang,
jangan sampai kita menjadi anak elang
yang berada di dalam kandang ayam
dan lupa bahwa sejatinya kita bisa
terbang,” tandasnya. ***

Nur Muhamad Zain

OUR CUSTOMER
IS THE NEXT PROCESS
Pengalaman panjang di bidang
niaga dan pemasaran Bahan Bakar
Minyak (BBM) selama berkarier di PT
Pertamina (Persero) menjadi bekal
tersendiri bagi Nur Muhamad Zain
ketika dipercaya untuk duduk sebagai
Direktur Rekayasa & Infrastruktur
Darat Pertamina Patra Niaga (PPN).

B

agi Zain, pengalaman tersebut
menjadi poin lebih sekaligus alat
untuk memberikan kontribusi terbaik
bagi perusahaan.
Sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan dalam Sub Holding Commercial &
Trading, Direktorat Rekayasa & Infrastruktur
Darat berfungsi sebagai penunjang kegiatan
bisnis yang dijalankan PPN di bidang trading
BBM. Fungsi tersebut dijalankan dengan
memastikan ketersediaan stok BBM bagi
customer di setiap Terminal BBM. Selain
itu, direktorat yang dipimpin Zain harus
menjamin kelancaran serta keandalan sarana
dan fasilitas operasi sehingga BBM bisa
terdistribusikan ke customer tanpa kendala.
Kuantitas dan kualitas produk BBM yang
disalurkan juga harus terjamin agar BBM
yang diterima customer benar-benar tepat
waktu, tepat mutu, dan tepat jumlah. Dalam
proses penyaluran BBM, Direktorat Rekayasa
& Infrastruktur Darat juga melaksanakan
tugas pengelolaan mobil tangki dan Awak
Mobil Tangki (AMT).
Meski tugas dan tanggung jawab yang
diemban sekarang berkaitan erat dengan
aktivitas suplai dan distribusi BBM serta

pengelolaan depot, Zain menilai hal
tersebut tidak berbeda jauh dengan
fungsi yang dijalankan ketika dirinya
menjadi bagian tim pemasaran, baik
pemasaran retail maupun industri.
Menurut pria kelahiran Yogyakarta ini,
dirinya tetap memiliki customer untuk
dilayani dengan sebaik-baiknya. “Bagi
saya, our customer is the next process.
Kalau dulu waktu masih di pemasaran
customer saya adalah end-user produk
BBM, sekarang customer saya adalah
kawan-kawan di tim pemasaran,”
tuturnya.
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Zain mengungkapkan, pengalaman
dalam hal mengelola dan melayani
customer yang diperoleh selama bertugas
di bidang pemasaran menjadi pijakan
bagi dirinya ketika melayani fungsifungsi yang menjadi customer Direktorat
Rekayasa & Infrastruktur Darat. Layanan
itu diwujudkan dengan menyiapkan
keandalan sarana dan fasilitas dengan
baik serta menjamin keandalan stok
BBM, termasuk memastikan sumber
BBM yang akan disalurkan ke customer.
Zain mencontohkan, apabila produksi
kilang Pertamina berkurang, pihaknya
harus berkoordinasi dengan Integrated
Supply Chain (ISC) dan perkapalan untuk
memastikan berapa volume BBM yang
harus ada di setiap depot sehingga
kebutuhan end-customer bisa terpenuhi.
Dari sisi teknis operasional kegiatan
suplai dan distribusi, pria yang pernah
menjabat sebagai VP Asset Management
Pertamina tersebut mengaku tidak
sulit untuk beradaptasi. Pasalnya, sejak
bergabung dengan Pertamina pada 1
Januari 1994, Zain selalu bersentuhan
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Apabila seluruh
sistem digitalisasi
dan otomatisasi,
baik di depot
maupun di SPBU,
sudah terintegrasi
dan berjalan lancar,
permasalahan loses
akan teratasi.

dengan fungsi Supply & Distribution
(S&D) di internal perusahaan. Interaksi
yang terjadi memungkinkan Zain untuk
belajar dan memahami proses dan alur
kerja terkait ke-S&D-an.
Kini, dengan berbekal pengalaman
dan pengetahuan yang dimiliki, Zain
ingin memberikan kontribusi terbaik
bagi perusahaan selama duduk di kursi
Direktur Rekayasa & Infrastruktur
Darat. Salah satu kontribusi yang ingin

diberikan adalah memastikan transparansi
aktivitas operasional di seluruh Terminal
BBM. Transparansi dilakukan dengan cara
mendigitalisasi semua sarana dan fasilitas
di Terminal BBM serta mengintegrasikan
sistem tersebut dengan sistem digital dan
otomatisasi yang sudah terbangun di Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). “Di
mobil tangki sudah ada SMART MT. Di
depot sudah ada NGS (New Gantry System).
Ini semua harus diintegrasikan,” kata Zain.
Ada alasan tersendiri mengapa Zain
ingin menerapkan transparansi dalam
aktivitas suplai dan distribusi BBM.
Menurut Zain, apabila seluruh sistem
digitalisasi dan otomatisasi, baik di depot
maupun di SPBU, sudah terintegrasi dan
berjalan lancar, permasalahan loses akan
teratasi. “Saya ingin seluruh sistem tersebut
terintegrasi sehingga tidak lagi terdengar
suara yang mengatakan telah terjadi
loses atau minimal kita tahu di titik mana
sebenarnya loses itu terjadi,” katanya.
Selain itu, Zain ingin menjadikan
pengelolaan depot dan fleet management
sebagai salah satu sumber pendapatan
bagi perusahaan dengan menawarkan jasa
dan layanan ini kepada customer di luar
Pertamina Group. Zain menilai, jasa dan
layanan tersebut berpotensi untuk dijual
karena PPN sudah sangat berpengalaman
dalam menangani proses bisnis yang
ada, mulai dari penerimaan, penimbunan
hingga penyaluran BBM. “Kita semua
tahu, Pertamina Group memiliki market
share sekitar 76 persen di pasar

trading BBM industri. Kalau kita punya
kemampuan prima dalam mengelola
depot dan mendistribusikan BBM, kenapa
jasa-jasa itu tidak kita jual ke 24 persen
konsumen yang membeli minyak dari
pesaing,” tegasnya.
Zain berharap, seluruh rencana dan
keinginan tersebut bisa terwujud dengan
dukungan seluruh insan PPN, baik yang
berada di internal Direktorat Rekayasa &
Infrastruktur Darat maupun yang bertugas
di direktorat lain. Dalam pandangan
Zain, misi pribadi masing-masing leader
maupun visi-misi perusahaan tidak akan
terwujud tanpa kerja sama dan sinergi
seluruh pihak. Kerja sama dan sinergi akan
terbangun dengan baik apabila semua
pihak selalu mengedepankan komunikasi.
“Apa pun kepintaran yang kita miliki, kalau
kita tidak bisa mengomunikasikan apa
yang kita mau atau apa yang perusahaan
mau, itu jadi omong kosong,” katanya.
Dengan segala perubahan yang terjadi
saat ini menyusul penunjukan PPN sebagai
Sub Holding Commercial & Trading,
Zain berharap seluruh insan PPN tetap
berpikiran positif serta berani menantang
dan menerima perubahan. “Dalam
perubahan pasti ada sedikit gejolak.
Gejolak itu akan selesai kalau kita saling
memahami dan menyamakan frekuensi.
Saya pribadi tidak akan menoleransi orang
yang merasa dirinya paling top atau paling
hebat atau paling penting. Tidak ada yang
terbaik, tetapi selalu ada yang lebih baik
untuk diri kita sendiri,” tandasnya. ***
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MANFAAT
MEMBACA BUKU

5 TIPE ORANG

“A book is like a garden carried in the pocket.”
(Chinese Proverb)

Melatih otak

Mengurangi stres
dan membuat mood
jadi lebih baik

Sumber pengetahuan
dan informasi

Buku bisa menjadi
bahan perbincangan
yang menarik
Melatih
kemampuan
menulis
Hiburan gratis
dan menarik

Memperkaya
bahasa dan
kosakata

Meningkatkan
konsentrasi
dan fokus
Memacu
kreativitas

Memp
ertaja
ingata m
n

Buku
h
adala
la
e
d
jen
a
i
dun

Merangsang
diri untuk
berpikir kritis

Membangun
kemampuan
berempati

membawa kita
berkelana
ke dunia fantasi
antah-berantah

Sudahkah Anda membaca buku hari ini?

YANG PENTING BAGI
KEHIDUPAN ANDA
The Mentor
Memiliki mindset seorang pemenang,
menyuntikkan keyakinan dan
kepercayaan diri kepada Anda untuk
meraih tujuan atau mimpi.
Authentic People
Tipe orang yang apa adanya dan
Anda pun bisa menjadi diri Anda apa
adanya karena dia tidak akan mudah
menghakimi Anda.
Optimists
Tipe orang yang memiliki energi positif yang
besar dan rasa optimis yang tinggi, serta dapat
menularkannya kepada Anda.

Brutally Honest People
Tipe orang yang bersedia
memberikan masukan atau
pendapat secara jujur apa
adanya, untuk membuat
Anda tumbuh.
Good Listener
Tipe pendengar yang baik,
menjadi tempat Anda
berkeluh kesah tentang
masalah, kebahagiaan,
tujuan, atau mimpi Anda.
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JANGAN BERHUBUNGAN DEKAT
DENGAN SIAPA PUN YANG TIDAK

MEMAKAI MASKER!
Kemungkinan Penularan 70%

Pembawa Covid-19
(Tanpa Masker)

Kontak Yang Sehat
(Dengan Masker)

Kemungkinan Penularan 5%

Pembawa Covid-19
(Dengan Masker)

Kontak Yang Sehat
(Tanpa Masker)

Kemungkinan Penularan 1.5%

Pembawa Covid-19
(Dengan Masker)

Kontak Yang Sehat
(Dengan Masker)

MARI GUNAKAN MASKER WAJAH

www.pertaminapatraniaga.com

@ptpertaminapatraniaga

