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Catatan Redaksi

Visi Misi
VISI
Menjadi Perusahaan Trading Energi dan
Manajemen Logistik Kelas Dunia.

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

“SPIRIT”

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

Pursue Growth and Market
Aggressively
Berorientasi meningkatkan pangsa pasar dan
aktif mengembangkan peluang bisnis di setiap
kesempatan.

Innovative and Competitive
Berperan aktif dalam mengembangkan gagasan
baru untuk meningkatkan daya saing usaha.

Risk Awareness
Mempertimbangkan dan mengelola risiko dalam
setiap perencanaan, tindakan, dan pengambilan
keputusan.

Integrity
Menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menghindari
benturan kepentingan serta tidak menoleransi
praktik gratifikasi dengan berpedoman pada asasasas tata kelola korporasi yang baik (Good Corporate
Governance).
Team Work
Mengutamakan kerjasama antar pekerja &  sinergi
antar fungsi dalam mencapai tujuan perusahaan.
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Waktu terus berjalan. Tanpa disadari, tahun 2018 telah berlalu dan kita pun
melanjutkan langkah ke tahun yang baru dengan semangat besar untuk terus
meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan kita
tercinta, Pertamina Patra Niaga. Kendala dan permasalahan yang dihadapi di
tahun lalu hendaknya menjadi pengalaman dan pelajaran berharga untuk terus
melangkah maju. Begitu pula prestasi dan pencapaian gemilang yang telah diraih,
baiknya ini menjadi penyemangat untuk meraih hasil yang lebih baik di tahuntahun mendatang.
Pelaksanaan Innovation Awards 2018 di PPN menjadi salah satu highlight dalam
INSIDE edisi kali ini. Kita patut berbangga karena di 2018, PPN untuk pertama
kali menyelenggarakan kegiatan Continuous Improvement Program (CIP)
secara mandiri. Terwujudnya kesempatan tersebut tidak lepas dari kreativitas
pekerja PPN dalam beride dan berinovasi untuk perbaikan kinerja perusahaan.
Antusiasme seluruh pekerja untuk membagikan ide-ide dan inovasi-inovasi yang
dihasilkan dalam ajang CIP juga patut diacungi jempol. Bravo Insan Mutu PPN!

Kreativitas dan inovasi dari seluruh para pekerja telah banyak meringankan proses
bisnis maupun sistem kerja di PPN. Seperti inovasi Smart MT yang mendigitalisasi
mobil tanki dengan perangkat-perangkat digital yang terukur sehingga tim di Divisi
Fleet Management bisa lebih mudah memantau pergerakan mobil tanki, bahkan
meminimalkan potensi terjadinya insiden yang melibatkan mobil tanki di jalan raya.
Inovasi-inovasi semacam itu diharapkan terus mengalir di tahun-tahun mendatang
demi mewujudkan service excellent untuk kepuasan customer.
Selamat menyambut Tahun Baru 2019. Masih banyak pekerjaan rumah yang
harus diselesaikan bersama. Semoga kerja keras kita mampu membawa
perusahaan bersinar lebih gemilang di tahun yang baru.

Penasihat: Direksi

Pemimpin Umum: Rudy Permana
Pemimpin Redaksi: Ayulia

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

Redaksi: Fungsi Corporate Secretary
Kontributor: Abdul Karim, Arrie Susilowaty, Agung
Anggara.

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

Keandalan Operasi

Foto: Doc. Corp. Secretary

Pengelolaan armada pengangkut
Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tanki
timbun telah menjadi bagian dari bisnis
Pertamina Patra Niaga (PPN) selama
bertahan-tahun.
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Dengan bekal pengalaman
yang ada, PPN berpeluang
memperbesar pendapatan dan
profit dari bidang bisnis ini.
Realisasi peluang dan
potensi bisnis tersebut
perlu didukung keandalan
dalam menjalankan kegiatan
operasional. Selama ini,
layanan unggul selalu
diberikan demi menjamin
kepuasan pelanggan yang
telah menggunakan jasa PPN
untuk pengangkutan Bahan
Bakar Minyak (BBM) maupun
pengelolaan tanki timbun
(storage). Dari tahun ke tahun,
PPN juga terus berupaya
meningkatkan kualitas
layanan yang diberikan
kepada pelanggan. Berbagai
inovasi tak pernah putus
dilakukan demi meminimalkan
terjadinya kendala selama
menjalankan kegiatan
operasional.
Dari sisi pengelolaan
armada pengangkut BBM,
khususnya untuk distribusi
BBM ke Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU),
Divisi Fleet Management
di Direktorat Operasi telah
menggunakan aplikasi khusus.
Aplikasi ini berfungsi untuk
memantau proses pengiriman
BBM dari Terminal BBM
milik PT Pertamina (Persero)
ke SPBU. Melalui aplikasi
tersebut, tim di Divisi Fleet
Management bisa mengetahui
volume throughput hari
dari masing-masing depot
secara real-time. Tim Fleet
Management yang bertugas
di Command Room di Kantor
Pusat PPN di Jakarta juga
bisa memantau pergerakan

Foto: Doc. Corp. Secretary

BERITA UTAMA

mobil tanki sejak keluar dari
Terminal BBM hingga sampai
di SPBU. Selain itu, pemilik
SPBU bisa memantau jadwal
pengiriman dan volume BBM
yang dikirimkan, termasuk
jenis-jenis produk yang
diangkut oleh mobil tanki
tersebut.
Terkait ketepatan mutu
dan jumlah BBM yang
dikirimkan, Fungsi QQ
mengembangkan sistem
dalam jaringan (online)
untuk menampung keluhankeluhan pemilik SPBU
maupun pelanggan PPN
apabila terjadi ketidaktepatan
jumlah maupun mutu BBM
yang dikirimkan. Selama ini,
apabila ada keluhan dari
konsumen terkait kualitas

dan kuantitas BBM, Fungsi QQ
sedikit mengalami kesulitan
untuk menindaklanjuti karena
keterbatasan data. Melalui
sistem yang dibangun, pemilik
SPBU maupun pelanggan PPN
bisa langsung menyampaikan
keluhan saat itu juga
apabila ada ketidaksesuaian
jumlah dan mutu BBM yang
dikirimkan.
Tim di Fungsi ICT juga
membuat terobosan untuk
meminimalkan insiden
kecelakaan mobil tanki
demi mengoptimalkan
kinerja pengiriman BBM.
Terobosan ini diwujudkan
melalui digitalisasi mobil
tanki yang lebih dikenal
dengan SmartMT. Melalui
terobosan ini, kondisi mobil
inside. Edisi 13 / 2018
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lepas dari respon negatif yang
ditunjukkan oleh beberapa
pengguna jasa, terutama di
lingkup Pertamina Group.
“Waktu saya mengajak
seluruh Division Head
berkunjung ke Gas Domestik,
Supply & Distribution (S&D),
Aviasi, MOR (Marketing
Operation Region) III, MOR
IV, dan MOR V, respon
mereka terhadap PPN secara
keseluruhan masih negatif,”
kata Made.
Agar reputasi perusahaan
semakin bagus di mata
pengguna jasa, khususnya
Pertamina, PPN harus
menjalankan penugasan
secara profesional.
Profesionalisme tersebut
bisa ditunjukkan dengan
menerapkan best practice,

baik dalam hal pengelolaan
armada pengangkut BBM
dan LPG maupun dalam
hal pengelolaan tanki
timbun. Dalam pandangan
Made, pengalaman panjang
yang dimiliki PPN terkait
kegiatan Operasi sudah
bisa diwujudkan dalam
bentuk best practice, baik
untuk pengelolaan armada
pengangkut BBM dan LPG
maupun pengelolaan tanki
timbun.
“Dalam pandangan
Pertamina, PPN sudah
bertahun-tahun menjalankan
bisnis di bidang fleet
management tetapi mengapa
masih juga belum bisa
melakukan best practice.
Padahal, PPN yang lebih
paham urusan operasional

Foto: Doc. Corp. Secretary

tanki maupun awak mobil
tanki (AMT) bisa dipantau
melalui perangkat-perangkat
digital yang dipasang di mobil
tanki. Data yang masuk ke
perangkat-perangkat tersebut
langsung tersambung ke
Command Room.
“Untuk bisa maju, kita
harus selalu membuat
terobosan-terobosan dalam
pekerjaan,” kata Direktur
Operasi PPN, Made Adi Putra.
Meski demikian, masih ada
pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan agar reputasi PPN
sebagai perusahaan penyedia
jasa logistik semakin bagus.
Salah satu pekerjaan rumah
yang perlu segera diselesaikan
adalah membangun rasa
percaya para pengguna jasa.
Menurut Made, hal ini tidak
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fleet management dan
terminal storage, mulai dari
bagaimana berhadapan
dengan AMT, Time
Management System (TMS)
hingga penggunaan own
use,” tutur Made.
Menurut Made, best
practice tersebut bisa
dirangkum dari hasil
evaluasi kinerja PPN di
bidang Operasi. Setiap
lima tahun sekali, lanjut
Made, PPN seharusnya
melakukan evaluasi
terkait performa dalam
melakukan pengelolaan
armada pengangkut BBM
dan pengelolaan tanki
timbun, maupun evaluasi
untuk penanganan project
VHS (Vendor Held Stock).
Dari hasil evaluasi, PPN
bisa menyusun best practice
maupun blueprint rencana
yang akan dijalankan
tiap tahun. “Best practice
dan blueprint ini harus
diberikan ke Pertamina
selaku pemberi kerja karena
Pertamina juga butuh
masukan dari kita,” katanya.
Dengan adanya best
practice, PPN tidak hanya
mampu menunjukkan
kinerja yang profesional
di mata pengguna jasa.
PPN juga bisa menjalankan
kegiatan Operasi secara
efisien dengan tetap
mengedepankan aspekaspek HSSE (Health, Safety,
Security, Environment).
Profesionalisme dalam
bekerja dengan didukung
kinerja yang efisien
memampukan PPN untuk
memberikan kualitas

Foto: Doc. Corp. Secretary
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layanan yang memuaskan.
Pada akhirnya, aspek-aspek
tersebut bakal menghapus
citra negatif yang selama ini
masih melekat dalam diri PPN
dan membangun rasa percaya
pemberi pekerjaan untuk
terus menggunakan jasa yang
disediakan.
“Saya berupaya menularkan
semangat ini kepada kawankawan di Direktorat Operasi
sehingga kita bisa bergerak
bersama,” kata Made.
Ke depan, Direktorat
Operasi siap memperbesar
kontribusi bagi pendapatan
dan laba perusahaan
dengan memperbanyak
layanan di bidang services.
Selain memperkuat dan
mempertajam pengelolaan
armada pengangkut BBM,
Direktorat Operasi siap untuk
memperbesar porsi pekerjaan
pengangkutan LPG dan aviasi.
Untuk meningkatkan
dan mengembangkan value
perusahaan, PPN perlu
membangun infrastruktur,
baik pembangunan

infrastruktur yang
bersinergi dengan BUMN
atau swasta maupun
investasi sendiri. PPN juga
perlu mengembangkan
bisnis fleet management
di luar Pertamina Group
melalui sinergi dengan anak
perusahaan BUMN maupun
perusahaan swasta.
Selain itu, tim di Operasi
siap menopang gerak langkah
tim Sales dan Marketing
dalam bisnis niaga BBM.
Dukungan itu diwujudkan
dengan memperkuat aspek
HSSE serta memastikan
ketepatan mutu dan jumlah
BBM yang didistribusikan
sebagai nilai tambah dari
layanan penjualan BBM yang
diberikan PPN.
“Saya terus mendorong
tim di Operasi untuk
membangun sinergi dengan
teman-teman di Sales dan
Marketing agar kemampuan
kita dalam hal Operasi bisa
juga menjadi nilai tambah
untuk dijual ke customer,”
kata Made.***
inside. Edisi 13 / 2018
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Foto: Doc. Corp. Secretary
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Fleet Management
by: Awaludin Siregar
Jumlah mobil tanki Pertamina yang dikelola oleh PPN di 2015 sebanyak 1.339 unit
dengan daya angkut 31.155 KL. Di 2016, jumlah armada naik menjadi 1.557 unit dengan
daya angkut 35.101 KL. Di 2017, naik lagi menjadi 1.692 unit dengan daya angkut
38.266 KL. Sementara di 2018, mobil tanki yang dikelola sebanyak 1.793 unit dengan
daya angkut 40.541 KL.
Fleet Management juga sudah memanfaatkan
teknologi informasi untuk memantau pergerakan dan
kecepatan mobil tanki secara real time.
PT Pertamina (Persero) menugaskan PPN
untuk mendistribusikan BBM di 25 lokasi di
seluruh Indonesia.
Untuk SPBU, PPN mendistribusikan
BBM dari semua TBBM Pertamina
di Jawa. Untuk APMS, PPN menangani
pendistribusian di Sumatera,
Jawa, Sulawesi, Maluku,
dan Papua.
Hingga September 2018, Fleet
Management telah memenuhi target
untuk pendistribusian BBM, LPG
maupun aviasi.

8
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Keberhasilan pencapaian
target distribusi didukung
oleh armada mobil tanki yang
terus mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun.
Di 2016, PPN memiliki 534 unit mobil
tanki. Di 2017, jumlah armada naik
menjadi 566 unit. Di 2018, naik lagi
menjadi 593 unit.

Penggunaan
teknologi informasi
memungkinkan pemilik SPBU
untuk memantau proses
pengiriman BBM sejak mobil tanki
keluar dari TBBM.

Kinerja andal Fleet
Management dibarengi
dengan efisiensi dari
sisi own use, baik untuk
pemakaian BBM, penggantian
pelumas, penggunaan ban,
maupun cost per liter.

Apabila terjadi
perselisihan terkait
volume BBM yang
dikirim, pemilik
SPBU bisa langsung
melaporkan secara
online melalui aplikasi
khusus.

Sebagai pengemban tugas
dalam hal pendistribusian BBM
dan LPG, Fleet Management
selalu mengedepankan service
excellent dengan menjaga
kualitas dan kuantitas sejak
dari TBBM hingga ke SPBU.
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Foto: Doc. Corp. Secretary

Pertamina Patra Niaga (PPN) turut berperan
dalam menjamin ketersediaan BBM bagi
masyarakat dengan memastikan kelancaran
distribusi ke SPBU dan APMS.

BERITA UTAMA

Terdapat banyak nilai tambah yang menguntungkan
bagi PPN apabila memiliki aset berupa tanki timbun.

Pertama, PPN dapat
memperkuat jaminan
stok untuk mendukung
bisnis trading BBM,
Kedua, menambah
revenue perusahaan
dengan memberikan
jasa penyedia tangki
timbun kepada
customer potensial,
salah satunya
Pertamina.

Storage Fuel & Gas
by: Agus Dwijatmoko

Pengalaman panjang
sudah dimiliki PPN dalam
bisnis pengelolaan
Storage Fuel & Gas.

Hingga beberapa tahun kedepan, peluang bisnis untuk
services Storage Fuel & Gas masih sangat terbuka, baik
untuk bisnis VHS & FMS maupun Services Terminal BBM
& LPG. Sebuah tantangan bagi PPN untuk menjalankan
penugasan dari Pertamina untuk pengelolaan
Storage Fuel & Gas.
10
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Penguatan kapasitas
dan kemampuan
SDM antara lain
dengan peningkatan
Product Knowledge,
Maintenance Sarana
dan Fasilitas,
Product Handling, dan
Monitoring Losses
Saat ini PPN sedang melakukan pengembangan bisnis Storage Fuel & Gas
baik dengan cara pembangunan baru maupun akuisisi sarfas milik pihak lain.
Untuk terminal BBM, PPN berencana membangun TBBM di Palaran, Samarinda
maupun lokasi lainnya. Untuk Terminal LPG, PPN ditarget oleh Pertamina untuk
menyelesaikan pengembangan depot LPG baru di Sibolga, Bengkulu, Dumai dan
beberapa lokasi lain.

inside. Edisi 13 / 2018
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Foto: Doc. Corp. Secretary

Bisnis Storage Fuel &
Gas PPN saat ini meliputi
KSO Terminal BBM & LPG,
pengelolaan NGS & ETEDA,
VHS & FMS, serta mendukung
kegiatan operasional trading
BBM PPN.

Dengan peluang
semakin besar binis
pengelolaan Storage
Fuel & Gas baik
di bisnis Terminal
Services maupun VHS
& FMS, perlu didukung
dengan penguatan
kapasitas dan
kemampuan SDM.

BERITA UTAMA

Untuk fasilitas penerimaan dari kapal ke tanki
timbun, Depot Mini LPG Lombok didesain sebesar
200 MT/jam. Sementara untuk di Spherical
Tank memiliki kapasitas sebesar 2 x 1500 MT.
Dengan
besaran kapasitas
yang ada, Depot Mini
LPG Lombok memberikan
pendapatan dan margin keuntungan
yang lebih besar dari prediksi awal,
baik untuk PPN maupun
mitra kerja.

Upaya pengembangan bisnis terus dilakukan
Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan mencanangkan
sejumlah project investasi. Divisi ESBS menjadi salah
satu Fungsi di Direktorat Operasi yang bertugas
sebagai pelaksana project investasi PPN.

Di 2018, Divisi ESBS terlibat dalam pelaksanaan
project investasi di Dumai, baik untuk pembangunan
Terminal Aspal Curah (TAC) maupun perbaikan
dermaga pelabuhan.

Fasilitas penerimaan
kargo di Depot
Mini LPG Lombok
didesain lebih besar
untuk mengantisipasi
pertumbuhan kebutuhan
LPG sehingga ketika
terdapat penambahan
kargo dari Pertamina
dapat terfasilitasi sesuai
kapasitas maksimal.
12
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Divisi ESBS juga terlibat dalam
pembangunan Depot Mini LPG
Lombok yang telah diresmikan
pada 13 Desember 2018.
Depot Mini
LPG Lombok dibangun
dengan kapasitas dermaga
penerimaan kargo sebesar
6500 DWT, melebhi permintaan dari
Pertamina sebesar 3500 DWT.

Di luar project investasi
PPN, Divisi ESBS melalui
Fungsi ICT turut
mendukung perbaikan
kinerja Fungsi lain
melalui inovasi di bidang
teknologi informasi,
salah satunya inovasi
terkait sistem monitoring
pengereman mobil tanki
atau SmartMT.

Di Tahun 2019, merupakan suatu
tantangan dimana Pertamina telah
memberikan peluang bisnis yaitu
penunjukan pembangunan Depot
LPG di Sibolga dan Bengkulu,
terminal avtur di Bandara Soekarno
Hatta, serta pengembangan DPPU
di Bandara Hang Nadim, Batam.
Sementara untuk Depot BBM, PPN
bakal terlibat dalam pembangunan
Terminal Satelit Jakarta

Inovasi ini berhasil
menyabet predikat
Gold dalam ajang
CIP Pertamina dan
predikat Silver di
ajang ICT Innovation
Challenge 2018.
Komite Nasional
Keselamatan
Transportasi
(KNKT) juga
siap mengadopsi
SmartMT.

Dari segi
inovasi dalam bidang
teknologi, Divisi ESBS
tengah menyiapkan alat untuk
mengonversi energi dari panas
yang dihasilkan mesin mobil tanki
menjadi listrik yang bakal
diluncurkan di 2019.
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Foto: Doc. Corp. Secretary

Engineering Service &
Business Support
by: Budi Sampurno

Sedangkan untuk
fasilitas penyaluran,
Depot Mini LPG Lombok
dilengkapi 2 filling point
dengan dukungan 2
jembatan timbang. Untuk
kargo penyaluran, DOT
yang tersedia sekitar
300 MT, lebih besar
dari minimum throughput
Pertamina sekitar
205 MT.

BERITA UTAMA

Kesadaran dan kepedulian seluruh
pekerja PPN terhadap budaya HSSE harus
terus dibangun dan ditingkatkan.
Di 2018, HSSE melakukan
assessment kesisteman HSSE
terintegrasi, berupa ISRS
(International Sustainability
Rating System), Fit to Work,
Pengukuran Survei Budaya
HSSE dan Audit Sistem
Manajemen Pengamanan
(SMP).

QUALITY QUANTITY
Quality
Quantity
by: Iswahyudi

Hingga Oktober 2018,
pencapaian Lagging
Indicator PPN, yakni kasus
fatality pekerja, oil spill
dan property damage, masih
sesuai target, yaitu Zero
NOA (Number of Accident).
Di 2019,
PPN harus bisa
mempertahankan Zero NOA,
mencapai Level 4 dalam assessment
ISRS, dan meraih penghargaan
Patra Adikriya Bhumi.

Foto: Doc. Corp. Secretary

Untuk mitigasi insiden, Fungsi HSSE akan
melakukan upaya pencegahan dengan
pendekatan 3E, yaitu Education, Engineering,
dan Enforcement.

Dari segi kualitas,
produk BBM yang
dijual dan dikirim harus
memenuhi spesifikasi yang
ditetapkan Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas
Bumi Kementerian ESDM
serta kebutuhan customer.
Tim QQ juga melakukan
pengecekan kualitas mulai
dari pengambilan di depot
hingga produk diterima
oleh customer.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bisnis
trading BBM dan penyedia jasa logistik, Pertamina
Patra Niaga (PPN) harus memastikan kualitas dan
kuantitas produk yang dijual dan dikirimkan.
Dari segi kuantitas, tim
QQ memastikan kesesuaian
antara jumlah produk yang
diambil dari depot dan jumlah
produk yang diterima oleh
customer tidak melebihi
batas toleransi losses. Tim
QQ melakukan pengawasan
di semua titik, mulai dari
loading di depot, selama di
perjalanan, hingga pada saat
bongkar muatan di customer.
Untuk menangani
keluhan customer, Fungsi QQ
sedang mengembangkan QQ Center
yang terdiri dari 3 f tur, yakni complaint
management, document center, dan FAQ.

Ke depan, fungsi QQ akan lebih meningkatkan monitoring
terhadap kualitas dan kuantitas produk dalam operasional
melalui sistem Digitalisasi yang sedang diuji coba
di VHS dan SmartMT.

HSSE is everybody's business. Mari jadikan PPN sebagai
perusahaan dengan budaya HSSE yang tinggi dengan menerapkan
Golden Rules HSSE (Patuh, Intervensi dan Peduli).

Tim QQ juga
mendukung tim Sales
apabila ada keluhan
dari customer
terkait kualitas dan
kuantitas produk
yang dikirimkan
dengan memberikan
penjelasan
dan edukasi
mengapa terjadi
ketidaksesuaian
produk pada saat
pengiriman.

a
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HSSE
by: Thomas Oktavian

BERITA UTAMA

Foto: Doc. Corp. Secretary

Perspektif

Inovasi SmartMT

untuk Keselamatan Mobil Tanki
Keselamatan menjadi salah satu aspek yang diutamakan oleh
Pertamina Patra Niaga (PPN) dalam mendistribusikan Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK).
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Faktor-faktor yang berpotensi
menyebabkan terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang
melibatkan mobil tanki
maupun insiden lain yang
merugikan, bahkan bisa
mengakibatkan fatalitas,
sebisa mungkin ditekan.
Seperti diketahui,
hingga saat ini PPN masih
mengemban tugas dari PT
Pertamina (Persero) untuk

melakukan pendistribusian
BBM dari Terminal BBM
Pertamina ke Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU). Dalam mengemban
tugas tersebut, PPN tidak lepas
dari risiko terjadinya insiden
di jalan raya yang melibatkan
mobil tanki. Itulah mengapa,
PPN melalui fungsi HSSE
selalu memastikan mobil tanki
dan awak mobil tanki (AMT)

berada dalam kondisi prima
sebelum mendistribusikan
BBM maupun BBK demi
menjaga zero accident.
Hanya saja, ketika mobil
tanki sedang melakukan
pengiriman, kondisi yang
dihadapi di jalanan terkadang
sulit dikendalikan. Selama
beberapa tahun terakhir, PPN
juga mengalami kesulitan
dalam memonitor kondisi
sistem pengereman mobil
tanki yang sedang beroperasi.
Imbasnya, anomali yang
terjadi ketika mobil tanki
tengah mendistribusikan BBM
atau BBK tidak bisa dideteksi
dan berpotensi menyebabkan
kecelakaan lalu lintas
yang bisa mencoreng citra
perusahaan di mata publik.
Agar kontrol terhadap
mobil tanki yang sedang
beroperasi bisa lebih
mudah dilakukan dan dapat
dipantau secara online, tim
di internal PPN menilai
perlunya digitalisasi mobil
tanki melalui inovasi
pengembangan teknologi
Smart Mobil Tanki (SmartMT).
Ide ini muncul pasca insiden
kebakaran mobil tanki yang
sedang melakukan pengiriman
BBM di wilayah Banyuwangi
pada Mei 2017. Insiden
tersebut disebabkan panas
berlebih di dalam tromol roda
hingga menimbulkan percikan
api dan membakar seluruh
mobil tanki.
“Berangkat dari banyaknya
insiden api di mobil tanki
yang bisa mengakibatkan
fatalitas dan kerugian finansial
hingga menimbulkan citra
buruk bagi Pertamina,
inside. Edisi 13 / 2018
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Foto: Doc. Corp. Secretary

“Dengan adanya
sensor suhu
pada sumbu ban,
insiden yang tidak
diharapkan bisa
diantisipasi
lebih dini.“

kami berpikir inovasi apa
yang bisa diberikan ke
perusahaan untuk mengatasi
permasalahan ini,” kata ICT
Manager, Giyarto, yang juga
mengetuai Tim Research &
Development Digitalisasi
Mobil Tanki PPN.
Egi mengungkapkan, dalam
mengembangkan inovasi untuk
digitalisasi mobil tanki, ada
dua faktor yang menjadi fokus
utama, yakni mobil tanki dan
AMT sebagai sumber daya
manusia yang menggerakkan
kendaraan pengangkut BBM
dan BBK. Faktor sumber
daya manusia turut menjadi
perhatian karena insiden
yang melibatkan mobil tanki
seringkali disebabkan AMT

18
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yang mengalami kelelahan
(fatigue). “Namun untuk saat
ini, hal yang lebih urgent adalah
bagaimana panas mobil bisa
dideteksi dan hasil deteksi itu
bisa memberikan peringatan
dini bagi AMT,” kata Egi.
Inovasi berupa sensor
suhu pada mobil tanki ini
mendapat sambutan baik
dari AMT karena sangat
membantu tugas mereka.
Selama ini, sebelum berangkat
untuk mendistribusikan BBM
atau BBK, AMT lebih dulu
melakukan pengecekan suhu
ban mobil tanki menggunakan
thermometer gun. Setelah
dipasang sensor suhu di
masing-masing sumbu roda,
AMT hanya perlu melihat

data yang tersaji di dashboard
mobil tanki. Di dashboard
tersebut akan terlihat apakah
suhu ban berada di level
merah, kuning, atau hijau.
“Apabila ban berwarna kuning,
lampu tanda peringatan akan
menyala di dashboard disertai
bunyi beep,” kata Egi.
Dengan adanya
sensor suhu pada sumbu
ban, insiden yang tidak
diharapkan bisa diantisipasi
lebih dini. Lampu kuning
atau merah yang menyala
di dashboard menjadi
pertanda bagi AMT untuk
segera ke bengkel guna
melakukan pengecekan ban.
Kendala yang berpotensi
menimbulkan celaka saat

mobil tanki berada di jalan
raya pun bisa diminimalkan,
bahkan dicegah lebih dini.
Data yang diperoleh dari alat
pendeteksi juga diunggah
di Command Room yang
berada di Kantor Pusat
PPN sehingga petugas bisa
langsung memperingatkan
AMT apabila lampu tanda
peringatan menyala. “Dengan
mengetahui adanya kendala
lebih dini, AMT tidak perlu
was-was lagi ketika sedang
berkendara,” kata Egi.
Keberhasilan penerapan
sensor suhu pada sumbu
roda mobil tanki mendorong
Egi dan tim yang terdiri dari
Asrul Rizal, Aditya Munggaran,
Haryanto, Hari Dharmawan,

Bayu Riyadi, dan Wahyu
untuk melakukan digitalisasi
mobil tanki. Berbagai inovasi
pengembangan teknologi
dirancang demi mendukung
pencapaian target zero
accident dalam kegiatan
Operasi PPN dan menekan
kerugian finansial bagi
perusahaan yang diakibatkan
oleh insiden kecelakaan
mobil tanki. Dari inovasi
sensor suhu sumbu roda
yang bisa dipantau dan
memberikan peringatan dini
kepada pihak-pihak terkait,
Egi dan tim berupaya untuk
meminimalkan kendala yang
berhubungan dengan tekanan
ban. “Dengan alat khusus, kita
bisa mendeteksi mana saja
ban yang kurang angin karena
ban yang kempes bisa juga
menyebabkan mobil tanki
mengalami kecelakaan atau
membuat pemakaian bahan
bakar menjadi boros,” katanya.
Setidaknya ada 16 fitur
dalam digitalisasi mobil tanki,
salah satunya berfungsi untuk
mengurangi risiko kecelakaan
lalu lintas, memonitor kondisi
fisik pengemudi, memonitor
losses produk yang diangkut,
melacak posisi mobil tanki,
mengecek kesesuaian

pengemudi dengan mobil
tanki yang dikendarai, dan
lain-lain. Banyaknya ide
yang bermunculan untuk
melakukan inovasi membuat
Egi dan tim menetapkan
skala prioritas. Project
dengan tingkat urgensi yang
lebih tinggi, seperti sistem
pengereman mobil tanki,
mendapat prioritas untuk
diselesaikan lebih dulu.
“Kami sudah menyusun
timeframe untuk
merampungkan seluruh
konsep yang telah kami
rancang. Satu hal yang pasti,
kami akan memproduksi
sensor suhu pada tromol
mobil tanki secara massal
pada Januari 2019 karena
Pertamina sudah minta untuk
disediakan 10 unit,” tutur Egi.
Inovasi SmartMT
tidak hanya membantu
meningkatkan jaminan
keamanan mobil tanki yang
dioperasikan PPN. Tim
Research & Development
Digitalisasi Mobil Tanki
berhasil menyabet predikat
Gold untuk PC-Prove
Broadcast Getaway dalam
ajang CIP PT Pertamina
(Persero) dan predikat Silver
untuk SmartMT Sensor Suhu
Tromol MT dalam ajang ICT
Innovation Challenge 2018.
Selain itu, berkat inovasi
SmartMT, Komite Nasional
Keselamatan Transportasi
(KNKT) telah menunjuk PPN
sebagai pilot project untuk
penggunaan sensor suhu
pada tromol mobil tanki
pengangkut BBK.***
inside. Edisi 13 / 2018
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Sumantri Purba

Menikmati Setiap
Tantangan

Foto: Doc. Corp. Secretary

Pengalaman panjang dimiliki
Sumantri Purba selama meniti
karier di Pertamina Patra Niaga
(PPN). Berbagai posisi dan jabatan
pernah diemban pria yang kini
duduk sebagai Strategic Planning
& Business Development (SPBD)
Division Head tersebut.
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Sumantri juga tercatat sebagai salah satu saksi hidup perjalanan
PPN sejak awal merintis bisnis hingga berkembang menjadi
sebuah perusahaan yang besar. Api semangat dan keinginan untuk
membesarkan PPN pun terus menyala dalam diri Sumantri. Seperti
apa kisah, pengalaman, dan impian Sumantri selama di PPN.
Berikut wawancara INSIDE dengan Sumantri.
Saat ini Bapak menempati
posisi sebagai SPBD Division
Head. Apa hal pertama yang
menjadi perhatian Bapak
ketika dipercaya untuk
menduduki jabatan tersebut?
Waktu saya mulai menjabat
sebagai SPBD Division
Head, saya mengevaluasi
supply point dan realisasi
investasi perusahaan sangat
rendah. Kesadaran terkait
risk management juga belum
bagus, di mana risk owner
belum menyadari risiko
bisnisnya dan belum semua

risk owner mengisi risk register
setiap tahun dan memonitor
tiap triwulan.

Melihat kondisi itu, apa
hal pertama yang Bapak
lakukan?
Hal pertama yang saya lakukan
terkait proses bisnis adalah
meminta review semua supply
point untuk penjualan BBM.
Waktu itu ada beberapa kerja
sama sewa tanki timbun
dengan pihak swasta di
Melak, Batulicin, DMT Gresik,
Belinyu, dan floating storage
Bontang. Dari hasil evaluasi,
ternyata utilisasi tanki yang
disewa tidak optimal karena
adanya perubahan proses
bisnis dan malah menambah
biaya. Dari hasil evaluasi
akhirnya disetujui BOD
untuk pengalihan beberapa
supply point dan mengakhiri
kontrak kerja sama. Intinya,
supply point ditata lagi. Untuk
risk management, saya juga
berupaya melakukan berbagai
perbaikan, di mana sekarang
para risk owner sudah mulai
disiplin mengisi risk register
sehingga SPBD bisa memantau
risiko-risiko yang ada tiap tiga
bulan. SPBD juga memitigasi

risiko di luar appetite Direksi.
Risiko itu kami share ke
perusahaan lain dalam bentuk
asuransi, baik asuransi
untuk pembelian BBM oleh
konsumen secara kredit
maupun sarana dan fasilitas
yang dikelola oleh PPN. Terkait
asuransi, saya juga berusaha
melakukan efisiensi. Selama di
SPBD, saya berhasil menekan
rate premi asuransi hingga 30
persen. Efisiensi tersebut ikut
berkontribusi pada operational
expenditure PPN selama 2016
dan 2017. PPN juga mulai
melakukan investasi, seperti
pembangunan Terminal
Aspal Curah (TAC) di Dumai,
Terminal Mini LPG di Lombok,
dan pengadaan lahan untuk
Terminal BBM di Palaran. PPN
kemudian ditugasi oleh PT
Pertamina (Persero) untuk
membangun Terminal LPG di
Sibolga. Selain itu, Pertamina
berencana menyerahkan
pembangunan Terminal
LPG di Dumai, Balongan
dan Bengkulu ke PPN serta
pembangunan depot satelit
di Jakarta sebagai back-up
Terminal BBM Plumpang.

Apakah ada gebrakan lain
yang Bapak lakukan terkait
pengembangan bisnis PPN?
Saya sempat mencoba
mengembangkan bisnis
blending minyak di Kabil,
Batam. Namun untuk
melakukan blending, PPN
harus memiliki tanki timbun
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sebagai sarana dan fasilitas
pendukung. Sebenarnya
ada tanki timbun milik
Pertamina di Pulau Sambu
yang terletak antara Batam
dan Singapura, dengan total
kapasitas 300.000 kiloliter.
PPN sedang menjajaki apakah
tanki tersebut bisa disewa
sebagian. Apabila Pertamina
mau menyewakan minimal
50.000 kiloliter, PPN bakal
melakukan blending di situ.
PPN bisa mendapat ekses dari
Singapura karena pasar bunker
di Singapura sangat besar
namun kapasitas dermaga
terbatas sehingga kapal-kapal
harus antre untuk melakukan
pengisian bahan bakar.
Apa tantangan terbesar
yang Bapak hadapi selama
di SPBD?
Tantangan utama selama di
SPBD adalah sumber daya
manusia (SDM). Banyak
sekali pekerjaan yang tibatiba diserahkan ke PPN
namun jumlah SDM yang
ada terbatas. Sekarang saja,
Business Development hanya
empat orang. Padahal project
yang ditangani lebih dari
empat project. Saya berharap,
SDM bisa ditambah lagi.
Saya sudah bicara dengan
HC terkait penambahan
SDM. Kalau memang tidak
bisa menempatkan pekerja
organik, kita bisa mengontrak
tenaga kerja per project saja.

“Tantangan utama
selama di SPBD
adalah sumber daya
manusia (SDM).
Banyak sekali
pekerjaan yang tibatiba diserahkan ke
SPBD namun jumlah
SDM yang ada
terbatas.”
Apa pengalaman paling
berkesan yang pernah Bapak
rasakan selama di PPN?
Dalam satu kesempatan,
saya pernah merangkap
tiga jabatan sekaligus.
Waktu itu, saya menempati
posisi sebagai VP Corporate
Secretary PPN. Di saat
yang sama, saya masih
menjabat sebagai Direktur
Patra Logistik dan VP
Fleet Management. Saat
itu, PPN masih berkantor
di Gedung Elnusa di Jalan
TB Simatupang, Jakarta

Selatan. Dalam seminggu,
saya tiga hari berkantor
di TB Simatupang dan dua
hari berkantor di Jalan Otto
Iskandardinata, Jakarta
Timur karena kantor Fleet
Management ada di sana.
Tetapi meskipun saya
merangkap tiga jabatan
sekaligus, gaji yang saya
terima hanya satu. Saya heran,
kenapa waktu itu saya maumau saja. Cuma saya memang
suka tantangan seperti itu.
Saya pikir, kalau saya dipilih
untuk menempati posisi
tersebut, berarti saya lebih
mampu dari orang lain.
Apakah ada target pribadi
yang belum terpenuhi?
Saya ingin PPN mulai masuk
ke bisnis trading yang
sebenarnya, salah satunya
dengan melakukan blending.
Saat ini, PPN lebih seperti
broker, hanya melakukan
jual-beli BBM. Padahal
value added untuk
blending besar sekali.

Apa harapan Bapak untuk
perusahaan maupun tim di
SPBD ke depan?
Bisnis trading BBM sekarang
menurut saya sudah masuk
fase mature atau sudah
jenuh, karena ada alternatif
energi yang lain seperti
energi baru dan terbarukan.
Pemerintah juga sedang
menggalakkan program
listrik 35.000 megawatt.
Nanti kalau seluruh desa
sudah teraliri listrik, bisa jadi
mereka semua pakai baterai
dan tidak butuh BBM lagi. Saat

ini, pendapatan perusahaan
dari niaga BBM mencapai
80 persen. Ini pelan-pelan
harus dikurangi dengan
mengembangkan portofolio
bisnis yang lain. Untungnya,
PPN sudah diberi tantangan
untuk melakukan investasi.
Hal ini harus didukung
semua pihak sehingga
PPN bisa mengembangkan
portofolio bisnis sebagai
storage provider, bukan
hanya untuk melayani
Pertamina tetapi pihak
yang lain juga. Bisnis-bisnis
yang lain seperti LPG juga
perlu dikembangkan karena
program konversi minyak
tanah di wilayah Indonesia
timur belum seperti di
kawasan Indonesia barat.
Peluang untuk membangun
Terminal LPG serta Stasiun
Pengisian dan Penyaluran
Bulk Elpiji (SPPBE) masih
luas sekali.***
Foto: Doc. Corp. Secretary

berkapasitas besar, minimal
50.000 kiloliter. Sayangnya,
tanki timbun yang dikelola
PPN di Terminal BBM Kabil
hanya tersisa dua tanki
dengan kapasitas masingmasing 6.000 kiloliter.
Rencana itu pun tidak jadi
dilakukan. Meski demikian,
PPN sempat melakukan
blending di DMT Gresik pada
2016 dengan menggunakan
residu LSWR (Low Sulphur
Waxy Residue) dari kilang
Lembaga Minyak dan Gas
Bumi (LEMIGAS) di Cepu.
Ternyata langkah ini bisa
menurunkan biaya. Tadinya,
PPN tidak bisa jualan minyak
bakar di Jawa Timur karena
PPN mengambil produk dari
kilang Pertamina sehingga
harga yang ditawarkan ke
konsumen tidak kompetitif.
Setelah melakukan blending,
PPN sempat jualan minyak
bakar dengan harga yang
cukup kompetitif. Waktu
itu PPN bisa menurunkan
harga hingga Rp400
per liter. Bisnis ini tidak
dilanjutkan karena tidak ada
lagi alokasi Minyak Bakar
Cepu (MBC). Akhirnya, PPN
hanya mendapat pekerjaan
angkutan saja untuk
membawa residu dari kilang
LEMIGAS ke kilang Cilacap.
Saat ini, PPN masih terus
berupaya untuk melakukan
blending namun belum
mendapatkan tanki timbun
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Menjelang pengujung akhir
tahun 2018, Pertamina Patra
Niaga (PPN) menggelar
sebuah perhelatan besar.
Bertempat di Kantor Pusat di
Jakarta pada 28-30 November
2018, PPN menyelenggarakan
Innovation Awards 2018
sebagai acara puncak dari
rangkaian kegiatan Continuous
Improvement Program (CIP).
Ajang ini menjadi sarana
bagi seluruh insan PPN dan
anak-anak perusahaan untuk
menelurkan inovasi praktis
dan aplikatif yang berguna bagi
perusahaan. Inovasi-inovasi itu
muncul dari hasil pemikiran
kreatif mereka dalam upaya
memecahkan permasalahan
maupun kendala yang dihadapi
ketika menjalankan aktivitas
pekerjaan. Sebanyak 32
risalah berpartisipasi dalam
Innovation Awards 2018 yang
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terbagi dalam tiga gugus,
yakni I-Prove, FT-Prove, dan
PC-Prove. Jumlah peserta
mengalami kenaikan cukup
signifikan dibanding pada 2017
yang saat itu diikuti oleh 23
peserta. Perusahaan yang turut
ambil bagian di ajang ini juga
bertambah, di mana salah satu
anak perusahaan PPN, yakni
Patra Logistik, untuk pertama
kali turut berpartisipasi
dalam CIP.
“Sejak CIP pertama kali
diselenggarakan pada 2013,
jumlah risalah yang masuk
terus mengalami kenaikan,” kata
Strategic Planning & Business
Development (SPBD) Division
Head PPN, Sumantri Purba.
Selain kenaikan jumlah
peserta, lanjut Sumantri,
peningkatan kualitas, baik dari
segi inovasi maupun penulisan
risalah, juga terlihat dari

Foto: Doc. Corp. Secretary

Ajang Inovasi Insan Mutu Pertamina Patra Niaga

pemeringkatan peserta CIP.
Dari tahun ke tahun, kualitas
peserta CIP semakin baik. Hal
ini terlihat dari jumlah peserta
peraih predikat Gold yang
setiap tahun terus meningkat.
Kreativitas para
pekerja tidak hanya
terlihat dari inovasi-inovasi
yang dihasilkan. Dalam
mempresentasikan hasil
inovasi di hadapan dewan juri
dan penonton yang hadir, para
peserta berupaya mengemas
presentasi masing-masing
dalam sebuah tontonan yang
unik dan menarik. Tidak
sedikit dari para peserta yang

menyiapkan kostum khusus
untuk mendukung penampilan
maupun sebagai pendukung
dari “drama” yang ditampilkan
saat presentasi.
Seluruh kreativitas dan
inovasi yang dihasilkan para
pekerja PPN maupun anakanak perusahaan sangat
diapresiasi oleh jajaran
manajemen PPN maupun PT
Pertamina (Persero). Direktur
Utama PPN, Ageng Giriyono,
mengungkapkan perusahaan
memberikan kesempatan
sebesar-besarnya bagi seluruh
pekerja untuk berkreasi dan
melakukan inovasi. “Manajemen
perusahaan berharap,
semangat untuk berkreasi dan
berinovasi ini berubah menjadi
perilaku,” katanya.
QM Manager Pemasaran
Pertamina, Harsono
Budi, mengatakan dari
keseluruhan CIP yang sudah
diselenggarakan di lingkungan
Direktorat Logistik, Supply
Chain & Infrastruktur (LSCI),
Direktorat Pemasaran Retail,
serta Direktorat Pemasaran
Korporat Pertamina, ada
ratusan ide yang telah
ditemukan. Berkat ide-ide
tersebut, proses bisnis dan

cara kerja dalam perusahaan
menjadi lebih efisien, lebih
singkat, dan lebih mudah
untuk dieksekusi.
Ide-ide yang telah
ditemukan, menurut Harsono,
perlu untuk direplikasikan
sehingga bisa diterapkan
secara kontinu. Dengan adanya
replikasi, dampak dari inovasi
yang dihasilkan bisa lebih
besar. “Replikasi tidak hanya
dilakukan di lingkungan kerja
PPN saja, tetapi bisa juga
diadopsi di lingkungan kerja
Pertamina Group,” katanya.
Terkait inovasi dalam
perusahaan, Harsono
mengingatkan tentang
pentingnya management of

Foto: Doc. Corp. Secretary
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change. Pasalnya, adanya
inovasi otomatis mengubah
suatu cara kerja. Perubahan
itu sebaiknya didukung pula
dengan pedoman kerja, STK,
TKO, dan TKPA terkait. “Hal
ini tidak hanya penting untuk
menjaga compliance, tetapi
juga untuk keberlangsungan
inovasi,” katanya.
Dalam Innovation Awards
2018, panitia menetapkan satu
predikat tambahan, yakni The
Best CIPers. Pemenang kategori
ini dipilih berdasarkan dua
kriteria, yakni keikutsertaan
peserta dalam CIP selama
empat tahun berturut-turut
serta penilaian berdasarkan
akumulasi predikat yang
berhasil diraih. Dari ajang
Innovation Awards 2018,
peserta terbaik bakal diikutkan
dalam kompetisi CIP di tingkat
yang lebih tinggi, yakni tingkat
korporat di Pertamina.
Ke depan, inovasi-inovasi
dari para pekerja diharapkan
bakal semakin banyak demi
mendukung kemajuan dan
keberlangsungan perusahaan.
Insan mutu… Semangat!
Hebat!***
inside. Edisi 13 / 2018
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PEMENANG INNOVATION AWARDS 2018

Tebar Semangat Inovasi

Gugus I-Prove
Silver
• LET’S GO
(Pertamina Patra Niaga)
• NUMPAK RX KING
(Pertamina Patra Niaga)

TEGAL LAKA-LAKA
(Patra Trading)

Pengalaman tak terlupakan mengiringi perjalanan panitia Continuous
Improvement Program (CIP) Pertamina Patra Niaga (PPN) sejak masamasa persiapan hingga puncak acara Innovation Awards 2018 di
Jakarta pada 28-30 November 2018.

Bronze
KENDARI
(Pertamina Patra Niaga)

Tim yang terdiri dari Bayu
Riyadi, Ariya Purnamasari
Dewi, dan Tresna Bulan
Festianti ini bahkan harus
bergerilya demi mendorong
insan-insan PPN untuk ikut
unjuk gigi di ajang Innovation
Awards 2018.
Selama kurang lebih 10
bulan, panitia melakukan
berbagai persiapan, diawali
dengan pendaftaran peserta
CIP pada Januari 2018. Pada
saat pendaftaran, sebanyak
44 judul risalah diterima oleh
panitia. Peserta selanjutnya
mengikuti pelatihan penulisan
risalah yang diselenggarakan
oleh Pertamina Corporate
University (PCU) pada 7-8
Mei 2018. Pada 2-6 Juli 2018,
panitia melakukan Audit
PDCA I, yaitu audit
atas kegiatan inovasi

Gugus FT-Prove
Gold

Silver

• T-TEAM (Patra Trading)
• YUTA (Patra Trading)
• MODAL ANDA (Patra Trading)

• ASBUN TAKOL (Patra Trading)
• GAS POLL (Patra Trading)
• EDAMAME (Patra Trading)
• 3 IN 1 (Patra Trading)
• CIP GS (Pertamina Patra Niaga)
• GEREM KOJA (Patra Trading)
• P54 (Pertamina Patra Niaga)

Bronze
• PESAT (Patra Trading)
• PHINISI TOL LAUT
(Pertamina Patra Niaga)
• SPIBENERMAN
(Pertamina Patra Niaga)
• RISKY BUSINESS
(Pertamina Patra Niaga)
• DUMAI JUST DO IT
(Patra Trading)

Gugus PC-Prove
Gold

Silver

• B-RAS (Pertamina Patra Niaga)
• SMART MT
(Pertamina Patra Niaga)
• GODEX (Pertamina Patra Niaga)
• EXPANDER
(Pertamina Patra Niaga)

• MEMORABILIA
(Patra Badak Arun Solusi)
• MUMI (Pertamina Patra Niaga)
• AKSELERASI
(Pertamina Patra Niaga)
• REMES SESSION (Patra Trading)
• GALAXY (Pertamina Patra Niaga)
• REPOT (Pertamina Patra Niaga)
• SUPERHERO
(Pertamina Patra Niaga)

The Best I-Prove

Bronze
• ALADIN & LAMPU AJAIB
(Patra Logistik)
• MEDUFU (Patra Logistik)

: TEGAL LAKA-LAKA

The Best FT-Prove :  T-TEAM
The Best PC-Prove :  B-RAS
The Best Presenter Stream 2 :  PC-Prove SUPERHERO
The Best CIPers :  Eko Nurdianto (Pertamina Patra Niaga)
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The Best Presenter Stream 1 :  PC-Prove REPOT

dari mulai langkah 1 atau
identifikasi masalah hingga
langkah 5 atau implementasi
perbaikan/inovasi. Audit
PDCA I dilanjutkan dengan
Audit PDCA II pada 4-5
Oktober 2018 sebagai
penentuan inovasi yang
layak dipresentasikan dalam
Innovation Awards 2018.
Ada kejadian unik
selama masa persiapan
berjalan. Beberapa gugus/
tim mengundurkan diri
ketika memasuki Audit PDCA
I sehingga jumlah risalah
berkurang dari 44 risalah
menjadi 22 risalah. “Akhirnya
panitia menetapkan
ketentuan bahwa pendaftaran
tetap dibuka hingga Audit
PDCA II,” kata Ariya.

Panitia pun bergerilya
demi menyemangati dan
mendorong peserta CIP yang
mundur agar tetap ambil
bagian dalam Innovation
Awards 2018. Gerilya juga
dilakukan ke seluruh Fungsi
untuk mencari penulispenulis CIP. Perjuangan
tersebut akhirnya
membuahkan hasil dengan
terkumpulnya 32 gugus.
“Selain itu, kami juga harus
membesarkan hati para
peserta karena lokasi acara
bertempat di Kantor Pusat,”
tutur Ariya.
Keberhasilan
menyelenggarakan
Innovation Awards
2018 yang menjadi
penyelenggaraan CIP
pertama secara mandiri
oleh PPN memberikan
kebanggaan tersendiri bagi
panitia. “Untuk pertama
kali, kami memiliki tim
panitia yang solid, gokil,
serta mau meluangkan
waktu, pikiran dan
tenaga demi kesuksesan
acara. Para peserta juga
banyak membuat kejutan
dalam mempresentasikan
inovasi masing-masing dan
mendukung acara dengan
semangat sehingga acara
menjadi lebih menarik dan
berwarna,” kata Ariya.***
inside. Edisi 13 / 2018
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Gold

SOROT
Annisa Fardiana
CM&B Treasury PPN

Alamsyah
OAM Sulawesi
Saya sangat bangga dan terkesan dengan pelaksanaan CIP di PPN karena
grafik partisipasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan pada
2018, PPN sudah melaksanakan CIP secara mandiri bersama anak-anak
perusahaan. Bagi saya, CIP dapat memberikan motivasi untuk mengembangkan
kreativitas insan PPN dan anak-anak perusahaan karena inovasi yang muncul
dapat disalurkan dan diimplementasikan untuk memajukan perusahaan. Semoga dalam pelaksanaan
CIP berikutnya ide-ide kreatif dari para peserta semakin bertambah. Saya juga berharap, CIP dapat
memberikan nilai manfaat terhadap pertumbuhan dan perkembangan bisnis perusahaan.
Reno Andri
Handono
Patra Trading

Araf Pratamanaim
Operation Gantry
TBBM Boyolali

Pelaksanaan CIP
2018 terkesan
sederhana namun
tetap menghadirkan
semangat yang meriah untuk berkreasi.
Esensi semangat efisiensi sangat tampak
tanpa mengurangi kreativitas dan semangat
untuk berinovasi. Semoga dalam pelaksanaan
berikutnya, sesi presentasi bisa dibuat lebih
singkat dan padat mengingat banyak peserta
berasal dari luar Kantor Pusat PPN yang
memiliki tanggung jawab pekerjaan di lokasi.

Sebagai newbie karena
baru pertama kali
ikut CIP, ini menjadi
satu kesempatan
yang sangat baik untuk bisa berinovasi
dan menunjukkan karya bagi perusahaan.
Dalam pandangan saya, penyelenggaraan
CIP sudah sangat baik dan layak untuk
dilanjutkan. Saya berharap, peserta CIP,
khususnya dari lokasi di lapangan, dapat
didukung untuk pendanaan sehingga bisa
berkreasi lebih optimal.

Abdul Aziz
Patra Trading
Pelaksanaan CIP
sangat baik dan bagus.
Semoga ke depan,
pelaksanaan CIP bisa
terus dikembangkan
agar persiapan acara bisa lebih baik dan
diselenggarakan secara berkelanjutan. Insan
mutu… semangat! Hebat!
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Reymond
Wicaksono
MBS Region IV
Pelaksanaan CIP 2018
sungguh luar biasa
dan penuh semangat
untuk memberikan
yang terbaik bagi PPN. Ke depan, saya berharap
ada sesi training dan implementasi pasca
pelaksanaan CIP.

Deni Ahmad W.
Treasury PPN

Menurut saya,
pelaksanaan CIP
tahun ini merupakan
terobosan yang sangat
bagus. Dengan budget
yang ditekan, pelaksanaan CIP di Kantor
Pusat PPN tidak menyurutkan keseruan,
ketegangan, kepanikan, dan antusiasme
peserta. Terima kasih kepada seluruh panitia
CIP.  Tahun depan, kemasan CIP harus lebih
baik, lebih seru, dan kalau bisa diadakan di
luar Kantor Pusat PPN.
Anggi
Administrasi PCP
Penyelenggaraan CIP di
PPN sudah terlaksana
dengan baik. Setiap
tahun, risalah yang
terkumpul semakin
banyak. Ini berarti, semakin banyak
perbaikan yang dilakukan di setiap masalah
pekerjaan yang terselesaikan. Semoga ke
depan ditambah lagi pelatihan terkait CIP
dan dilakukan sosialisasi ke daerah/region
di anak perusahaan.
Tri Pambudi N.
Patra Badak Arun
Solusi
CIP merupakan acara
yang sangat baik
untuk meningkatkan
kemampuan dalam
dunia pekerjaan, dalam dunia teknik
maupun non teknik, serta bisa menambah
wawasan terkait lingkup kerja di PPN.
Harapan saya, semoga pelaksanaan CIP
dapat berlanjut dengan kondisi yang lebih
baik dan menjadi momen untuk menemukan
inovasi baru yang lebih baik.

Pelaksanaan CIP
tahun ini tidak kalah
dengan pelaksanaan
CIP di luar kantor
pusat PPN. Tahun
depan, apabila CIP kembali dilaksanakan
di Kantor Pusat, saya berharap agar
permasalahan teknis lebih diperhatikan
karena dari tahun ke tahun semakin banyak
peserta CIP yang menggunakan teknologi
dalam melakukan presentasi, seperti sound
effect, video, dan lain-lain.
Hanna
Officer II SSCC
Collection PT
Pertamina (Persero)
Pelaksanaan CIP di PPN
tahun ini sudah baik dan
meriah. Semoga tahun
depan, panggung bagi peserta tidak lagi terpisah
karena presentasi peserta yang dilaksanakan
di dua ruang terpisah membuat audiens yang
hadir tidak banyak. Hal ini sedikit meruntuhkan
mental peserta karena hanya sedikit audiens
yang menyaksikan presentasi mereka.
Yudi
Patra Trading
Menurut saya,
pelaksanaan CIP di
PPN sudah bagus.
Ke depan, saya
berharap agar kualitas
penyelenggaraan CIP bisa lebih ditingkatkan
dan para pemenang bisa diikutkan lomba
di tingkat yang lebih tinggi. Masukan
bagi panitia agar pelaksanaan CIP bisa
diberitahukan dan disosialisasikan jauhjauh hari supaya banyak peserta yang ikut,
terutama peserta dari anak perusahaan.
inside. Edisi 13 / 2018
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Apa Kata
MEREKA?

SOROT

Dalam pandangan
saya, pelaksanaan CIP
di PPN cukup bagus
terkait efisiensi dan penyelenggaraan. Semoga
pada 2019 pelaksanaan CIP dapat lebih meriah,
terutama dalam hal presentasi peserta, dengan
inovasi yang semakin meningkat.
Dhida Praja
Sukmawan
Executive Key Account
Bunker Group PPN

Ella
Patra Logistik
Menurut pendapat
saya, pelaksanaan CIP
di PPN terselenggara
dengan baik. Semoga
pada penyelenggaraan
berikutnya, CIP bisa dilaksanakan di luar Jakarta.
Ananda Eka
SR Patra Trading
Semoga pelaksanaan
CIP di PPN bisa
dilaksanakan setiap
tahun dengan jumlah
peserta yang terus
bertambah. Saya berharap, tahun depan CIP
bisa kembali dilaksanakan di luar Jakarta.
Marisa Indira
CRDC PPN

TOTALITAS!! Ok
banget, memanfaatkan
fasilitas yang ada
dengan maksimal.
Semangat pol!! Semoga
pelaksanaan CIP ke depan bisa lebih ok dan
acara terkoordinasi dengan baik.
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Pelaksanaan CIP
sangat bermanfaat
bagi perusahaan.
Semoga pelaksanaan CIP berikutnya bisa
diselenggarakan di luar Jakarta.

GALLERY
PHOTO
CIP

Kenang
General Services PPN

Pelaksanaan CIP di PPN
sudah sangat bagus dan
baik untuk kemajuan
perusahaan. Semoga CIP
bisa tetap dilaksanakan
di tahun-tahun berikutnya.

Arief Prabowo
QQ Control Area
Sumbagut Region
Sumatera

Penyelenggaraan CIP
di PPN sudah sangat
baik, tetapi masih
perlu ditingkatkan untuk menjadi budaya para
pekerja di PPN dengan suvenir yang ditambah.
Semoga ke depan pelaksanaan CIP di PPN bisa
lebih baik, mendapat value creation yang tinggi,
dan lebih meriah.

Foto: Doc. Corp. Secretary

Pelaksanaan CIP di PPN
luar biasa sekali. Dari
tahun ke tahun, selalu
ada inovasi-inovasi yang
muncul dari seluruh
pekerja atau insan mutu PPN. Untuk tahun
ini, acara di Kantor Pusat luar biasa sekali.
Ser, rame, gokil!!! Ke depan, semoga door prize
tambah banyak, risalah tambah banyak, dan
tambah banyak gold yang didapat. Cha yo,
Pertamina Patra Niaga!!

Cakra
Rahtumahesa
Depot LPG Teluk
Kabung

Foto: Doc. Corp. Secretary

Rinaldi Aulia
Divisi Treasury PPN
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untuk Masa Depan
Kesejahteraan awak mobil tanki (AMT) dan
keluarga mereka selalu menjadi perhatian
utama Pertamina Patra Niaga (PPN).
nugget jamur, dan keripik
jamur yang diikuti para istri
AMT yang bertempat di TBBM
Rewulu, Yogyakarta. Pasca
pelatihan ini, beberapa istri
AMT berhasil memproduksi
makanan olahan untuk
dikonsumsi sendiri atau dijual
ke teman dan lingkungan
sekitar. Hanya saja, produksi
tidak dilakukan secara kontinu
dan sebatas apabila ada
permintaan dari konsumen.

kualitas hidup dalam hal
kesehatan turut menjadi
perhatian PPN. Upaya ini
diwujudkan dengan menggelar
seminar bertema pencegahan
dini kanker serviks di Bandar
Lampung pada 26 Oktober
2018. Seminar ini diikuti
30 orang istri AMT yang
sehari-hari bertugas di TBBM
Panjang, Lampung.
“Tema ini dipilih karena
kanker serviks menjadi salah
satu kanker yang mematikan
bagi kaum perempuan,” tutur
Agung.
Dalam kesempatan
tersebut, PPN turut
menghadirkan dokter
spesialis dari RS Pertamina
Bintang Amin untuk
melakukan pemeriksaan
pap smear kepada seluruh
peserta seminar. Melalui
seminar ini, wawasan
para istri AMT mengenai
kanker serviks diharapkan

Foto: Doc. Corp. Secretary

Melalui program Corporate
Social Responsibility
(CSR), PPN terus berupaya
meningkatkan kesejahteraan
dan taraf hidup AMT
maupun keluarga, salah
satunya dengan memberikan
pelatihan keterampilan yang
berkelanjutan.
Pada 2017, PPN telah
melakukan rangkaian
pelatihan keterampilan berupa
pembuatan kalung sulam,

Agar pelatihan yang
telah diberikan bisa berdaya
guna untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga AMT
dan menciptakan lapangan
usaha baru, PPN memberikan
pembekalan tambahan
berupa pelatihan digital
marketing. Pelatihan kembali
dilaksanakan di Terminal
Bahan Bakar Minyak (TBBM)
Rewulu, Yogyakarta sejak 5
Juli 2018 hingga 10 Agustus
dan diikuti 17 orang istri AMT.
Melalui pelatihan ini, para istri
AMT dibekali pengetahuan
tentang cara membangun
brand dan mengemas produk
agar terlihat menarik,
serta mempelajari strategi
pemasaran secara digital.
“Pengenalan strategi
pemasaran secara digital

diperlukan karena perilaku
konsumen dalam berbelanja
telah bergeser dari offline ke
online,” ungkap CSR Officer
PPN, Agung Anggara.
Selain TBBM
Rewulu, pelatihan untuk
pemberdayaan perempuan,
khususnya istri AMT, juga
dilakukan di TBBM Jakarta
Group. Dalam kegiatan
yang dilaksanakan sejak
27 November 2018 hingga
4 Desember 2018 ini, PPN
memberikan pelatihan
keterampilan dan handy
craft kepada 100 orang istri
AMT. Melalui pelatihan yang
diberikan, para istri AMT
diharapkan mampu memulai
usaha berskala mikro, kecil,
maupun menengah.
Sepanjang 2018, program
CSR PPN tidak terbatas
pada program-program
pemberdayaan ekonomi bagi
kaum perempuan. Peningkatan

semakin bertambah dan
bisa melakukan tindakan
pencegahan dengan
mengetahui gejala maupun
penyebabnya.
Sementara bagi para AMT,
upaya PPN untuk meningkatkan
kualitas kesehatan diwujudkan
melalui pemeriksaan kesehatan
gigi dan mulut. Acara
dilaksanakan di dua tempat,
yakni TBBM Cikampek di
Cikampek pada 9 November
2018 dan TBBM Ujung Berung
di Bandung pada 16 November
2018. Secara total, sebanyak
200 orang berpartisipasi dalam
kegiatan tersebut.
Program CSR di bidang
ekonomi dan kesehatan
dibarengi pula dengan kegiatan
in-house training Quran bagi
para AMT yang dilaksanakan
di TBBM Cikampek (8-9 Juli
2018), TBBM Ujung Berung
(11-12 Juli 2018), TBBM
Pengapon di Semarang (29-30
Agustus 2018), TBBM Perak di
Surabaya (4-5 Juni 2018), dan
TBBM Panjang (5-6 Agustus
2018). PPN juga memberikan
bantuan materi untuk tindakan
operasi dan bantuan wirausaha
bagi korban kecelakaan lalu
lintas yang melibatkan mobil
tanki di Cikampek.***
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Pemberdayaan Manusia

Foto: Doc. Corp. Secretary

Foto: Doc. Corp. Secretary

LENSA
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LENSA
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berlokasi di Desa Sekotong
Barat tersebut merupakan
bagian dari salah satu program
pemerintah melalui Pertamina
yang bertujuan mengonversi
pemakaian minyak tanah
ke LPG. Terminal Mini LPG
Lombok bakal menampung

Dalam rangka memperingati
Maulid Nabi Muhammad SAW
yang jatuh pada 20 November
2018, PT Pertamina (Persero)
Marketing Operation Region
(MOR) VII menggelar lomba
bertema kuliner khas suku
Bugis Makassar. Pada acara
ini, peserta menyajikan salah
satu masakan tradisional suku
Bugis Makassar, yakni kaddo
minynyak.
Pertamina Patra Niaga
(PPN) Region V yang
berkantor di Makassar
turut berpartisipasi dalam

acara tersebut. Dari hasil
penjurian yang dilakukan
oleh GM Pertamina MOR VII,
Werry Prayogi, PPN Region V
berhasil menyabet gelar juara
kedua. Piagam juara diterima
langsung oleh GM PPN Region
V, Ihsan Utama.
Kaddo minynyak
merupakan hidangan yang
terbuat dari beras ketan,
santan, dan aneka macam
bumbu. Bahan-bahan ini
kemudian diolah menjadi
nasi kuning. Dalam bahasa
Makassar, kaddo minynyak

berarti nasi minyak atau nasi
lemak. Kaddo berarti nasi,
sedangkan minynyak berarti
minyak atau lemak. Biasanya,
kaddo minynyak disajikan
dengan lauk pauk khas Bugis
Makassar lainnya, seperti
ayam gagape, tumpi-tumpi,
dan telur rebus. Ayam gagape
merupakan olahan ayam
bersantan yang ditambahkan
bumbu dan kelapa sangria
bubuk sehingga terasa gurih
dengan wangi yang khas.
Sedangkan tumpi-tumpi
adalah perkedel ikan yang
terbuat dari campuran ikan
dan kelapa parut yang diberi
bumbu dan dibentuk segitiga.
Sampai sekarang, tradisi
menyajikan kaddo minynyak
dalam acara-acara khusus
di keluarga Bugis Makassar
masih dipertahankan. Satu
hal yang unik, sebagian
masyarakat Bugis Makassar
percaya bahwa kaddo
minynyak tidak akan matang
apabila bukan orang lanjut
usai yang memasaknya.***
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Pertamina Patra Niaga
(PPN) telah merampungkan
pembangunan Terminal
Mini LPG di Kabupaten
Lombok Barat, Nusa Tenggara
Barat (NTB). Peresmian
depot LPG pertama yang
dibangun oleh PPN ini
dilakukan oleh Gubernur
NTB, Zulkieflimansyah,
pada 13 Desember 2018.
Dalam peresmian tersebut,
Gubernur NTB melakukan
penandatanganan prasasti
pembangunan bersama
Direktur Logistik, Supply
Chain & Infrastruktur PT
Pertamina (Persero), Gandhi
Sriwidodo, dengan disaksikan
oleh Direktur Utama PPN,
Ageng Giriyono.
Terminal Mini LPG
Lombok dibangun di atas
lahan seluas 60.310 meter
persegi dengan didukung
fasilitas dua tanki timbun yang
masing-masing berkapasitas
1.500 metrik ton. Depot ini
juga dilengkapi dermaga
berkapasitas 3.500 DWT.
Pembangunan depot yang

Foto: Doc. Corp. Secretary

Resmi Beroperasi

dengan Kaddo Minynyak

Foto: Doc. Corp. Secretary

Terminal Mini LPG Lombok

Semarak Peringatan
Maulid Nabi Muhammad SAW

suplai LPG yang didatangkan
dari Kalbut, Situbondo
menggunakan kapal tanker
LPG sebelum disalurkan
ke Stasiun Pengisian dan
Pengangkutan Bulk Elpiji
(SPPBE) menggunakan skid
tank truck LPG berkapasitas
12 metrik ton.
Pembangunan Terminal
Mini LPG Lombok diharapkan
mampu memenuhi kebutuhan
LPG di wilayah NTB dan
sekitarnya serta mendorong
pertumbuhan ekonomi
masyarakat Lombok.
Keberadaan Terminal Mini LPG
Lombok juga diharapkan bakal
meningkatkan ketahanan
stok LPG di wilayah NTB
dari 3 hari menjadi 10 hari.
“Kami mengharapkan doa dan
dukungan semua pihak agar
Terminal Mini LPG ini berjalan
sesuai tujuan,” kata Ageng.***
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SOROT

Indo Thai Trading

Foto: Doc. Corp. Secretary

Peduli Keselamatan Lalu Lintas

Insiden kecelakaan lalu lintas
bisa menimbulkan dampak
sosial dan ekonomi bagi
masyarakat. Dari tahun ke
tahun, angka kecelakaan lalu
lintas di Indonesia juga tidak
mengalami penurunan yang
signifikan.
Melihat kondisi tersebut,
PT Indo Thai Trading (ITT)
sebagai salah satu anak
perusahaan Pertamina Patra

Foto: Doc. Corp. Secretary

“Sebanyak 20 buah
road barrier diserahkan
langsung oleh Presiden
Direktur ITT, Sugeng
Priyono, kepada
Wakapolsek Kelapa
Gading, AKP Sulistyo YP.”
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Niaga (PPN) turut berupaya
membantu menekan angka
kecelakaan lalu lintas melalui
kontribusi nyata. Kepedulian
tersebut diwujudkan melalui
pemberian bantuan peralatan
pendukung keselamatan
lalu lintas berupa pembatas
jalan (road barrier). Bantuan
ini merupakan bagian dari
program Corporate Social
Responsibility (CSR) yang
dilaksanakan ITT pada
2018 dengan tema utama
“Leveraging Our Care to Drive a
Better Future”.
Dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada 25 Oktober

2018 tersebut, ITT bekerja
sama dengan Kepolisian
Republik Indonesia (Polri),
khususnya Kepolisian Sektor
kelapa Gading, Jakarta Utara.
Sebanyak 20 buah road barrier
diserahkan langsung oleh
Presiden Direktur ITT, Sugeng
Priyono, kepada Wakapolsek
Kelapa Gading, AKP Sulistyo
YP, di Mapolsek Kelapa
Gading dengan disaksikan
manajemen dan karyawan
ITT serta anggota Polsek
Kelapa Gading. Road barrier
yang diserahkan terbuat dari
bahan baku resin eksklusif
InnoPlus Polyethylene RotoSeries yang memiliki kualitas
premium dengan stabilitas UV
yang sangat baik dan ramah
lingkungan. Produk ini dibuat
ITT bekerja sama dengan
converter PT Hotel Indonesia.
“Sebagai perusahaan
yang bergerak dalam bisnis
bahan baku plastik, ITT akan
turut serta berperan dalam
pengembangan produk-produk
plastik yang berkualitas dan
ramah lingkungan, khususnya
peralatan keamanan lalu
lintas, untuk kepentingan
masyarakat luas,” kata Sugeng.
Bantuan road barrier dari
ITT disambut baik oleh Polsek
Kelapa Gading mengingat
peralatan keamanan lalu
lintas ini sangat diperlukan
untuk mengurangi risiko
kecelakaan lalu lintas,
khususnya selama libur Natal
hingga Tahun Baru.***
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Keep Our Spirit Up Together!
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