
47inside. Edisi 14 / 2019

Edisi 14 / 2019

18 The Patra Niaga Fun Race 2019
Seru, Menantang, Penuh Kejutan 

30 Pupuk Jiwa Sportivitas, 
Pererat Silaturahmi
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Catatan RedaKSi

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

Penasihat:  Direksi

Pemimpin Umum:  Rudy Permana

Pemimpin Redaksi:  Ayulia

Redaksi:  Fungsi Corporate Secretary
Kontributor:  Anthon Adhikusuma, Dwi Prathomo, 
Aldy Benanda, Rima, M. Azhar, Nia Mugni, Divisi 
HC&GS.

Dear Readers,

Memasuki tahun yang baru, tantangan baru sudah menanti dan siap mengiringi 
perjalanan Pertamina Patra Niaga (PPN). Kemampuan perusahaan maupun 
seluruh pekerja untuk tetap bisa bertahan dan terus berkembang di tengah 
kondisi VUCA akan kembali diuji di 2019. Namun seberat apa pun tantangan 
yang dihadapi, seluruh insan PPN harus tetap semangat memberikan kinerja 
terbaik untuk kebaikan perusahaan. Terlebih, tahun ini PPN menginjak usia ke-22. 
Ibarat manusia, usia 22 tahun merupakan usia di mana seseorang sedang diliputi 
semangat membara untuk berkembang dan meraih hasil terbaik.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, PPN menggelar serangkaian acara untuk 
merayakan ulang tahun perusahaan, seperti donor darah, pekan olahraga, family 
gathering, Patra Niaga Fun Race hingga syukuran tepat di hari jadi PPN. Dari 
seluruh rangkaian acara, penyelenggaraan Patra Niaga Fun Race termasuk salah 
satu event yang ditunggu oleh seluruh insan PPN. Untuk itu, redaksi secara khusus 
mengangkat cerita tentang Patra Niaga Fun Race di edisi kali ini, mulai dari 
pelaksanaan di lapangan hingga kisah tim yang menjadi “sutradara” acara. Di edisi 
kali ini, INSIDE juga mengangkat acara serah terima jabatan Direktur Utama PPN 
dari Ageng Giriyono ke Nina Sulistyowati. Kehadiran Bu Nina diharapkan membawa 
energi baru bagi PPN dalam mempertahankan eksistensi di sektor hilir migas.

Dalam usia perusahaan yang ke-22, seluruh insan PPN diharapkan semakin 
menggandakan semangat dalam menjawab setiap tantangan. Dengan semangat 
berlipat ganda, mari kita saling bahu-membahu membawa perusahaan semakin 
maju dan berkembang untuk kesejahteraan bersama.
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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	asas-
asas tata kelola korporasi yang baik (Good Corporate 
Governance).
 
teaM woRK
Mengutamakan kerjasama antar pekerja &  sinergi 
antar fungsi dalam mencapai tujuan perusahaan.

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”
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BeRita UtaMa

menjadi salah satu aspek yang 
mendapat sorotan.

Gandhi menilai harga 
jual yang ditawarkan PPN ke 
pasaran tidak akan pernah 
kompetitif selama masih 
bergantung pada Pertamina 
sebagai satu-satunya sumber 
penyediaan BBM. Kondisi yang 
dihadapi bakal berbeda apabila 
PPN kembali diperbolehkan 
untuk mendapat sumber 
pasokan lain selain Pertamina. 

LPG dan BBM, perbaikan dan 
pembangunan pipa, serta 
perbaikan dan pengembangan 
jetty. PPN juga berpeluang 
mengerjakan proyek-proyek 
lain, seperti pengelolaan 
limbah dan FAME (fatty acid 
methyl ester), pengoperasian 
New Gantry System (NGS) di 
Terminal BBM Cikampek dan 
Teluk Kabung, serta revitalisasi 
Arun, Dumai, Bontang, JBBU 
Jawa Barat dan JBBU Bontang.

Selain berbagai 
peluang tersebut, PPN 
mendapat tantangan dari 
Dewan Komisaris untuk 
mengembangkan bisnis di 
bidang energi terbarukan. 
PPN diharapkan bisa 
segera menyampaikan 
inisiatif, strategi, dan ide 
yang berkelanjutan kepada 
Dewan Komisaris terkait 
energi terbarukan. PPN 
juga diminta melakukan 
kajian pra-IPO (Initial 
Public Offering) mulai 
Triwulan IV 2019. Langkah 
ini diambil sebagai upaya 
untuk menjadikan PPN 
sebagai perusahaan yang 
profesional. “Dengan masuk 
bursa saham, kita bisa 
mengukur value perusahaan 
di pasaran,” kata Haryo.

Menurut Gandhi, ada beberapa 
opsi solusi yang bisa diterapkan 
agar harga jual BBM yang 
ditawarkan PPN bisa kompetitif.

Pertama, Pertamina dan 
PPN harus didudukkan pada 
posisi yang sama, di mana 
satu pihak menangani segmen 
pasar yang kecil dan pihak yang 
lain menangani segmen pasar 
yang besar. Kedua, Pertamina 
dan PPN sama-sama menjual 
BBM yang bersumber dari 
Integrated Supply Chain (ISC) 
dengan pengaturan yang 
dilakukan pula oleh ISC.

“Dengan cara seperti ini, 
Pertamina, melalui Industrial 
Fuel Marketing (IFM), 
dan PPN bisa sama-sama 
mengoptimalkan bisnis di 
sektor hilir migas,” kata Gandhi.

Gandhi mengungkapkan, 
komitmen Direksi Pertamina 
terhadap PPN dan anak-anak 
perusahaan PPN cukup besar. 
Untuk itu, PPN harus mampu 
menjalankan penugasan 
yang diberikan Pertamina. 
Dalam kesempatan tersebut, 
Gandhi memaparkan proyek-
proyek infrastruktur di 
lingkup Direktorat LSCI 
yang berpeluang untuk 
dikerjasamakan dengan PPN, 
seperti pengembangan storage 
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retreat Business strategy 2019
Sinergi untuk fokus Bisnis PPN
Persaingan bisnis di sektor 
niaga bahan bakar minyak 
(BBM), khususnya BBM untuk 
industri, semakin kompetitif. 
Menghadapi kondisi ini, 
Pertamina Patra Niaga (PPN) 
perlu merapatkan barisan 
dan kembali fokus dalam 
menjalankan bisnis utama 
sesuai dengan tujuan awal 
pendirian perusahaan.

Hingga saat ini, bisnis 
niaga BBM masih menjadi 
tulang punggung pendapatan 
perusahaan. Hal tersebut 
tidak lepas dari posisi PPN 
sebagai kepanjangan tangan 
PT Pertamina (Persero) dalam 
bidang penyaluran BBM 
industri. Berbagai rencana dan 
strategi untuk mengembalikan 

fokus bisnis PPN dibahas 
dalam acara Retreat Business 
Strategy 2019 di Bali pada 14-
15 Februari 2019.

“Kita perlu berdiskusi 
bersama dan mencari solusi 
sesuai kewenangan masing-
masing untuk mengembalikan 
fokus bisnis PPN ke depan,” 
kata Komisaris Utama PPN, 
M.	Haryo	Yunianto,	ketika	
memberi arahan dalam 
acara yang dihadiri Dewan 
Komisaris, Direksi, Division 
Head, Chief Internal Audit, 
dan General Manager Region, 
serta turut pula dihadiri 
Direksi Anak Perusahaan dan 
Perusahaan Patungan.

Berbagai kendala dan 
tantangan yang dihadapi 

PPN dalam menjalankan 
bisnis niaga BBM dibahas 
bersama dalam pertemuan 
tersebut yang dihadiri 
Direktur Logistik, Supply 
Chain & Infrastruktur (LSCI) 
Pertamina, Gandhi Sriwidodo, 
tersebut. Harga jual BBM 
yang dinilai kurang kompetitif 
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Semangat dan energi Baru untuk PPn
Mengawali langkah di 2019, 
Pertamina Patra Niaga (PPN) 
mendapat suntikan tenaga 
baru. Nina Sulistyowati masuk 
untuk menjalankan amanah 
sebagai Direktur Utama PPN 
menggantikan Ageng Giriyono.

Acara pisah sambut 
Direktur Utama dilaksanakan 
di Kantor Pusat PPN di 
Jakarta pada 8 Januari 2019. 
Acara dihadiri seluruh insan 
PPN, jajaran manajemen 
perusahaan, Dewan Komisaris 
serta Dewan Direksi anak-anak 
perusahaan. Kehadiran Nina 
menjadi catatan baru bagi 

perusahaan, di mana untuk 
pertama kali PPN dipimpin 
oleh seorang perempuan. 
Berbagai tanggapan positif 
diutarakan insan PPN dalam 
menanggapi kehadiran Nina, 
di antaranya dari Sekretaris 
Direktur Utama dan Sekretaris 
Direktur Pemasaran. Untuk 
membuat suasana lebih cair, 
panitia acara menayangkan 
video berisi tanggapan dari 
kedua sekretaris yang dikemas 
secara jenaka.

“Kami semua siap 
menjalankan tugas di bawah 
kepemimpinan Bu Nina,” 

kata Sekretaris Direktur 
Pemasaran, Martha Monica 
Carolina.

Optimisme itu turut 
ditunjukkan Nina yang 
sebelum melaksanakan tugas 
di PPN, sempat ditugaskan di 
perusahaan dengan bidang 
usaha yang benar-benar 
berbeda dari PT Pertamina 
(Persero), yakni PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk. 
Selama hampir dua tahun 
mengabdi di perusahaan 
penerbangan pelat merah 
tersebut, Nina menghadapi 
berbagai tantangan berliku. 
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BeRita UtaMa

Agar rencana dan strategi 
yang telah disusun bisa 
dieksekusi sesuai target, PPN 
perlu memperhatikan kapasitas 
sumber saya manusia yang 
dimiliki. Dalam menjalankan 
bisnis existing maupun dalam 
upaya mengoptimalkan 
peluang-peluang bisnis yang 
ada, PPN membutuhkan 
dukungan sumber daya 
manusia yang mumpuni. Untuk 
menghindari gap dari segi 
kemampuan masing-masing 
pekerja, PPN perlu menjalankan 
program-program peningkatan 
kompetensi pekerja dan 
memperkaya pengalaman kerja 
pekerja dengan memperbanyak 
jam terbang.

Selain itu, PPN harus 
selalu mengedepankan prinsip 
Good Corporate Governance 
dalam menjalankan bisnis 
untuk menghindari risiko dan 
permasalahan yang berlarut-
larut. “Selalu berhati-hati dalam 
melakukan transaksi. Jika 
menemukan suatu risiko, jangan 
pernah diabaikan dan harus 
segera diselesaikan,” pesan Haryo.

Haryo mengungkapkan, 
jajaran Dewan Komisaris 
berkomitmen penuh dan 
bersemangat tinggi dalam 
mendukung pengembangan 

bisnis PPN berikut anak 
perusahaan dan perusahaan 
patungan (joint venture). 
“Semoga saya dan anggota 
Dewan Komisaris lainnya bisa 
memberikan manfaat untuk 
kebesaran PPN,” pungkasnya.

Dalam acara ini, sebanyak 
31 Strategic Initiatives dan 12 
Break Through Project (BTP) 
disetujui sebagai program 
kerja pendukung manajemen 
PPN untuk dapat mencapai 
target yang telah ditetapkan di 
RKAP 2019.

Direktur Utama PPN, Nina 
Sulistyowati, mengatakan 
belakangan ini ada beberapa 
hal yang membuat PPN tidak 
bisa berlari kencang. Untuk 
itu, PPN harus membangun 
new fundamental business 
karena perusahaan tidak 
bisa hanya mengandalkan 
bisnis yang ada sekarang. 
Jajaran manajemen PPN 
juga telah bersepakat untuk 
membangun transformasi 
di internal perusahaan demi 
mencapai target minimal 30 
persen di atas RKAP. “Untuk 
menjadi baik, kita harus berani 
menerobos kebiasaan yang 
ada sebelumnya. Upaya-upaya 
baru harus dilakukan bersama 
secara serentak karena tidak 
ada yang tidak mungkin. 
Semoga tahun ini menjadi 
momentum kita bersama 
untuk bisa menjawab 
tantangan yang dihadapi,” 
kata Nina.
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terhubung melalui V-Comm. “I 
love you,” ucap Ageng.

Ketika ditanya mengenai 
kesan selama di PPN, Ageng 
mengaku dirinya sebenarnya 
masih ingin berlama-lama 
di PPN. Selain belum lama 
bergabung di PPN, Ageng masih 
ingin memberikan kontribusi 
yang lebih besar untuk 
perusahaan. “Bagi saya, PPN 
merupakan momen bersejarah 
bagi saya karena di perusahaan 
inilah untuk pertama kali 
saya duduk sebagai Direktur 
Utama,” kata Ageng.

Di mata Ageng, bisnis 
yang dijalankan PPN memiliki 
potensi yang sangat besar, 
baik dari sisi niaga Bahan 
Bakar Minyak (BBM) maupun 
services. Namun tantangan 

yang dihadapi PPN juga besar, 
termasuk dalam menjalankan 
penugasan dari PT Pertamina 
(Persero). Keinginan Pertamina 
untuk menjadikan PPN sebagai 
pengelola infrastruktur 
menyuguhkan tantangan yang 
besar bagi PPN.

“Waktu saya menerima 
tugas sebagai Direktur Utama 
PPN, Pak Gandhi (Direktur 
Logistik, Supply Chain & 
Infrastruktur Pertamina, 
red) langsung berpesan 
bahwa PPN harus siap dan 
fokus dalam menjalankan 
penugasan dari Pertamina 
untuk pengembangan 
infrastruktur,” katanya.

Ageng yakin, PPN akan 
mengalami perkembangan 
positif dalam melanjutkan 

perjalanan ke depan. Pria 
yang gemar bermain musik ini 
juga berharap, seluruh insan 
PPN tetap mempertahankan 
semangat untuk terus 
maju dan membesarkan 
perusahaan. Meski mendapat 
kesempatan yang terbilang 
singkat untuk memimpin 
PPN, Ageng meninggalkan 
kesan yang cukup mendalam 
di kalangan para pekerja dan 
memberikan perubahan yang 
berarti bagi perusahaan. Hal 
tersebut diungkapkan Supply 
Chain Division Head, Tedy 
Wachyudi, di sela-sela acara. 
“Meskipun Pak Ageng hanya 
sebentar di PPN, namun Bapak 
sudah menunjukkan leadership 
yang luar biasa kepada seluruh 
insan PPN,” katanya.

Pasca menjalankan tugas di 
PPN, Ageng masih melanjutkan 
pengabdian di Pertamina 
sebagai Direktur Utama 
Pertamina Lubricants. Seluruh 
pekerja dan jajaran manajemen 
PPN mengucapkan terima 
kasih atas kontribusi yang 
telah diberikan Ageng selama 
memimpin PPN. Wherever 
you are, you are always in our 
hearts. Di saat yang sama, 
seluruh pekerja dan jajaran 
manajemen PPN menyambut 
kehadiran Nina sebagai sumber 
energi dan semangat baru, 
sekaligus pemandu langkah 
PPN dalam mewujudkan visi 
dan misi perusahaan.
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Namun pengalaman tersebut 
menjadi bekal bagi Nina dalam 
mengemban tugas sebagai 
nakhoda PPN.

“Dengan kesulitan yang 
sedemikian rupa saja Garuda 
Indonesia masih bisa terbang 
melayang jauh, apalagi PPN. 
Dengan dukungan penuh dari 
Dewan Komisaris dan Dewan 
Direksi, kita semua harus sama-
sama membangun PPN,” tegas 
mantan VP SPBD Pertamina 
tersebut ketika diminta untuk 
duduk di “kursi panas”.

Sebagai pemanasan 
sebelum membawa PPN 
lepas landas, Nina mengajak 
seluruh insan PPN untuk 
memperkuat kemampuan 
dalam mengeksekusi 
rencana yang telah disusun. 

Berdasarkan pengalaman 
selama ini, Nina melihat 
banyak perusahaan yang 
mampu menyusun rencana 
dan strategi bisnis dengan 
bagus dan matang, namun 
gagal dalam hal eksekusi. 
“Saya tidak mau kita hanya 
menyusun rencana saja 
tetapi tidak ada eksekusi. 
Saya ingin apa yang sudah 
direncanakan dengan 
matang bisa dieksekusi 
dengan baik,” katanya.

Nina mengungkapkan, 
sebagai sebuah anak 
perusahaan, PPN harus bisa 
mendukung perkembangan 
perusahaan induk, dalam hal 
ini Pertamina. Itulah mengapa, 
Nina ingin ke depan PPN terus 
tumbuh dan berkembang. 

Untuk itu, seluruh insan PPN 
perlu menghilangkan budaya-
budaya negatif dalam diri 
sendiri yang bisa menghambat 
pengembangan kapasitas 
diri. “Di saat yang sama, kita 
semua juga harus mampu 
memberikan sesuatu untuk 
mendukung perkembangan 
kapasitas orang lain. 
Intinya kerja keras, kerja 
untuk ibadah, dan pantang 
menyerah,” pesan Nina.

Selain Nina, Ageng juga 
mendapat kesempatan untuk 
duduk di “kursi panas” dan 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan dari duo MC 
Jossie dan Anes. Dalam 
kesempatan tersebut, Ageng 
sempat menyapa para pekerja 
di Kantor Region PPN yang 
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SOROt

Awal tahun selalu menjadi momen 
istimewa bagi Pertamina Patra Niaga 
(PPN), khususnya di Februari. Bulan 
kedua dalam penanggalan Masehi ini 
menandai pertambahan usia PPN, 
tepatnya pada 27 Februari.
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Unleash Your energy, 
PrePare for 
the Glory
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mempererat tali silaturahmi di 
kalangan para pekerja.

Selain POR, donor 
darah dan family gathering 
menjadi agenda rutin yang 
dilaksanakan di setiap 
peringatan HUT PPN. 
Bertempat di Kantor Pusat 
PPN di Jakarta pada 20 
Februari 2019, donor darah 
diikuti jajaran manajemen PPN 
dan para pekerja. Kegiatan ini 
merupakan wujud kepedulian 
seluruh insan PPN kepada 
sesama manusia, khususnya 
mereka yang membutuhkan 
bantuan darah.

Sementara family 
gathering menjadi kesempatan 
bagi seluruh pekerja PPN 
dan keluarga untuk saling 
bersilaturahmi, sekaligus 
rihat sejenak dari aktivitas 
rutin harian. Family gathering 
digelar di Ancol Beach City, 
Jakarta pada 23 Februari 2019. 
Acara diawali kegiatan senam 
aerobik bersama dengan 
dipandu instruktur Fahmi 
Fahrezi. Dari lokasi senam 
aerobik, seluruh pekerja dan 
keluarga mengikuti fun walk 
di sepanjang pantai Ancol. 

Suasana pantai diharapkan 
mampu membuat suasana 
jadi lebih rileks dan memberi 
kesempatan bagi anak-anak 
pekerja untuk bermain dan 
bersenang-senang di tepi laut.

Dari fun walk di pantai 
Ancol, seluruh peserta 
selanjutnya mengikuti acara 
inti yang dilaksanakan di aula 
Ancol Beach City Mall. Dalam 
suasana cozy dan santai, 
para pekerja dan keluarga 
menikmati jalannya acara 
yang dipandu oleh MC Obbie 
and Friends. Penampilan 

Petromaks Band, yang 
merupakan band dari internal 
PPN, serta artis cilik Cinta 
Kuya dan Second Born Band 
menghibur seluruh tamu 
yang hadir di sepanjang acara. 
Momen ini juga dimanfaatkan 
oleh PPN untuk menyalurkan 
bantuan	bagi	Yayasan	
Baiturrahim.

Dalam kesempatan 
tersebut, Direktur Utama PPN, 
Nina Sulistyowati, berpesan 
agar seluruh pekerja PPN 
terus membangun sinergi 
untuk kemajuan perusahaan. 
“PPN telah memasuki usia 
ke-22 tahun yang tergolong 
usia produktif sehingga 
seharusnya bisa berlari lebih 
kencang. Apalagi sumber daya 
manusia perusahaan saat 
ini didominasi oleh generasi 
millennial yang bisa memacu 
semangat PPN untuk terus 
maju,” kata Nina.

Puncak acara HUT PPN 
pada 27 Februari 2019 
diawali dengan acara tiup 
lilin dan doa bersama pada 
pagi hari di Kantor Pusat 
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Tahun ini, PPN memasuki usia 
ke-22, sebuah tahapan masa 
yang memiliki banyak makna 
positif. Apabila dipandang 
dari umur manusia, usia ke-22 
masuk dalam masa produktif. 
Di usia ini, seseorang sedang 
diliputi semangat tinggi untuk 
menggapai impian. Semangat 
itu pula yang diharapkan 
ada dalam diri seluruh insan 
PPN demi mencapai target 
jangka pendek, menengah 
dan panjang, maupun dalam 
mewujudkan visi dan misi 
perusahaan. Semangat itu 

diharapkan terwujud dalam 
bentuk energi yang menjadi 
kekuatan untuk menggerakkan 
roda perusahaan. Itulah 
mengapa, dalam peringatan 
Hari Ulang Tahun (HUT) PPN 
tahun ini mengambil tema 
besar “SPIRIT Energy”. Seluruh 
insan PPN hendaknya memiliki 
energi untuk terus maju 
dengan mengusung nilai-nilai 
inti perusahaan, yakni Service 
Excellence, Pursue Growth 
and Market Aggressively, 
Innovative and Competitive, 
Risk Awareness, Integrity, dan 

Team Work.
Tahun ini, rangkaian 

peringatan HUT PPN ke-22 
diawali dengan pelaksanaan 
Pekan Olahraga (POR) yang 
diselenggarakan oleh Badan 
Pembina Olahraga (BAPOR). 
Kompetisi dari berbagai 
cabang olahraga, mulai dari 
futsal, basket, tarik tambang, 
tenis meja, bulutangkis, 
catur, gaple, senam hingga 
panahan, digelar sejak Januari 
hingga menjelang puncak 
acara HUT PPN. Berbeda 
dari penyelenggaraan 
sebelumnya, tahun ini BAPOR 
mengundang anak-anak 
perusahaan PPN untuk turut 
berpartisipasi dalam POR. 
Tiga anak perusahaan, yakni 
Patra Logistik, Patra Trading 
dan Patra Badan Arun Solusi, 
mengirimkan kontingen 
untuk berpartisipasi 
dalam cabang olahraga 
yang dipertandingkan. 
Keikutsertaan anak-anak 
perusahaan untuk bertanding 
bersama pekerja PPN dalam 
POR kali ini diharapkan bisa Fo
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Muhammad Raja Akbar 
dari Divisi Human Capital 
& General Services (HCGS) 
sebagai pekerja paling junior.

Acara syukuran 
dimeriahkan oleh penampilan 
sejumlah band, seperti Dua 
Pria, Victoria Band, dan 
Armada Band. PPN Dance & 
Co turut tampil memeriahkan 
acara dan membuat kejutan 
dengan mengajak seluruh 
Direksi PPN untuk ikut 
menari di panggung. Agar 

acara semakin meriah, panitia 
memperlombakan kostum 
yang dikenakan pekerja saat 
menghadiri syukuran. Tim 
Lantai 5 PPN yang terdiri dari 
Divisi New Venture dan Region 
II terpilih sebagai The Best 
Costume.

Dalam acara syukuran 
ini, Direktur Keuangan PPN, 
Tajudin Noor, secara khusus 
berpesan agar seluruh 
insan PPN melipatgandakan 
semangat dan pencapaian, 

baik pencapaian pribadi 
maupun perusahaan. “Angka 
22 merupakan angka dobel. 
Dari angka tersebut, kita 
hendaknya mengambil hikmah 
dengan melipatgandakan 
semangat, pencapaian 
pendapatan,	profit	dan	lain-
lain,” tegasnya.

So, unleash your energy, 
prepare for the glory. 
Maksimalkan seluruh 
energi dan kekuatan 
untuk mempersiapkan 
diri meraih kemenangan. 
Segala tantangan, rintangan, 
dan kondisi yang kurang 
mendukung bukanlah 
alasan untuk mengendurkan 
semangat. Sebaliknya, 
tantangan dan rintangan yang 
dihadapi sepatutnya menjadi 
pemacu semangat untuk terus 
memberikan kinerja terbaik 
dan memantapkan posisi PPN 
di tengah persaingan bisnis 
yang semakin ketat.
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PPN. Dalam momen ini, Nina 
mengungkapkan bahwa PPN 
bukanlah perusahaan yang 
“asal lahir”. Menurut Nina, 
ketika masih bertugas di 
Fungsi Strategic Planning 
& Business Development 
(SPBD) Pertamina, dirinya 
termasuk dalam tim yang 
mempersiapkan kelahiran 
PPN sebagai salah satu anak 
perusahaan.

“PPN memang dirancang 
untuk mendukung 
perkembangan bisnis 
Pertamina dan dari tahun 
ke tahun sejak didirikan, 
PPN terus menunjukkan 
peningkatan performa, terlihat 
dari	pencapaian	profit	yang	
semakin besar,” kata Nina.

Hal senada diungkapkan 
Direktur Pemasaran 
PPN, Romulo Hutapea. 
Menurut Romulo, tidak 
ada yang kebetulan dalam 
perjalanan yang dilalui PPN 
hingga menjadi sebuah 
perusahaan mapan seperti 
sekarang. “Semuanya sudah 
direncanakan. Itulah mengapa, 
PPN diharapkan bakal menjadi 
sebuah perusahaan yang 
besar,” katanya.

Pada 27 Februari 2019 
malam, PPN menggelar acara 
syukuran yang bertempat di JS 
Luwansa Hotel and Convention 
Center, Jakarta. Konsep bajak 
laut secara khusus dipilih 
sebagai tema acara. Pemilihan 
tema bajak laut bukan tanpa 
alasan. Semangat bajak 
laut yang selalu gigih dan 
pantang menyerah dalam 
mencapai tujuan diharapkan 
menular ke seluruh pekerja 
PPN. Seluruh insan PPN juga 
diharapkan bisa terilhami 
oleh kemampuan bajak laut 
dalam mempertahankan 

kapal agar tidak kandas ketika 
terombang-ambing di tengah 
badai dan gelombang laut 
yang besar. Tantangan serupa 
sangat berpeluang dihadapi 
PPN di tengah kondisi VUCA 
(Volatile, Uncertain, Complex, 
Ambiguous) seperti sekarang.

Selain jajaran Dewan 
Komisaris PPN dan Direksi 
anak-anak perusahaan, acara 
syukuran turut dihadiri 
Direktur Logistik, Supply 
Chain & Infrastruktur (LSCI) 
Pertamina, Gandhi Sriwidodo. 
Dalam acara ini, PPN 
secara khusus memberikan 
penghargaan kepada pekerja 
yang telah melewati masa 
kerja 10 tahun dan 20 tahun. 
Penghargaan secara simbolis 
diberikan kepada perwakilan 
pekerja, yakni GM Region 
II Iyos Robbani, yang telah 
mengabdi selama lebih dari 
20 tahun. Sementara potongan 
tumpeng syukuran diberikan 
kepada SPBD Division Head, 
Sumantri Purba, sebagai 
pekerja dengan masa bakti 
paling senior di PPN dan 
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Berdasarkan testimoni peserta 
tahun lalu, mereka menuntut 
perlombaan yang lebih sulit dan 
lebih menantang dengan jarak 
tempuh lomba yang lebih jauh. 
Tim panitia, yang mengusung 
nama “The Squad Bombastis”, 
merasa tertantang untuk 
menyelenggarakan event tahun 
ini sesuai permintaan mereka.

Perubahan besar pun 
terlihat dalam penyelenggaraan 
Patra Niaga Fun Race 2019. 
Tahun lalu, Patra Niaga Fun 
Race diikuti 40 peserta yang 
terbagi dalam 10 tim. Tahun 
ini, jumlah peserta naik 
cukup	signifikan	menjadi	60	

orang yang terbagi dalam 15 
tim. Dari segi total hadiah 
yang diberikan, panitia 
melipatgandakan jumlah 
hadiah dari Rp25 juta menjadi 
Rp50 juta. Apabila tahun lalu 
Patra Niaga Fun Race hanya 
diikuti pekerja di lingkup 
internal PPN, tahun ini pekerja 
dari tiga anak perusahaan PPN 
turut berpartisipasi merasakan 
tantangan yang diberikan 
panitia sepanjang lomba. 
Sama seperti tahun lalu, setiap 
peserta dibekali uang tunai 
senilai Rp100.000 dan uang 
elektronik Flazz BCA dengan 
saldo Rp25.000.

Game On…

Tepat pada 2 Maret 2019 
pukul 06.30 WIB, para Racer 
sudah berkumpul di Wisma 
Tugu 2. Usai briefing mengenai 
pentingnya komunikasi 
dengan panitia, menjaga 
nama baik perusahaan, dan 
arahan mengenai keselamatan, 
Kapten The Squad Bombastis 
memberikan aba-aba pertanda 
Patra Niaga Fun Race 2019 
dimulai tepat pukul 08.00 WIB…

Terlihat raut muka 
penuh semangat dari para 
peserta begitu lomba dimulai. 
Mereka berlarian dari lobi 
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The Patra niaga Fun race 2019
Seru, Menantang, Penuh Kejutan
Patra Niaga Fun Race 2019 diselenggarakan dalam rangkaian 
HUT Pertamina Patra Niaga (PPN) ke-22. Dengan mengusung 
tagline “BOMBASTIS”, penyelenggaraan tahun ini harus lebih 
heboh dari tahun sebelumnya.

18 inside. Edisi 14 / 2019
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mencari objek yang sudah 
ditentukan oleh panitia, 
yakni Kapten Muslihat, dan 
berfoto dengan latar belakang 
patung tersebut. Banyak 
tim yang terkecoh ketika 
memecahkan petunjuk dari 
panitia yang berisi “Dia yang 
dituduh	sebagai	penipu…	You	
Must See Him”. Ada tim yang 
mampu menjawab dalam 
waktu singkat, ada juga tim 
yang harus berputar-putar 
dulu di Taman Topi sebelum 
menemukan objek yang 
dimaksud.

Dari Taman Topi, panitia 
mengajak seluruh peserta 
jalan-jalan. Berbagai petunjuk 
diberikan, mulai dari harus 
berfoto di depan Istana Bogor, 
mencari sumur Sadako, hingga 
ke Taman Sempur. Dalam 
memecahkan setiap petunjuk, 
mereka harus berjalan 
menyusuri trotoar karena 
lokasi yang dimaksud sulit 
ditemukan apabila peserta 
naik angkutan kota maupun 
transportasi umum lainnya. 
Sesuai harapan panitia, di sini 

peserta semakin terpecah, di 
mana rentang jarak antara tim 
yang satu dengan tim yang lain 
semakin jauh.

Dari Taman Sempur, 
panitia memberi petunjuk 
“Basah – Basah – Basah, 
MEJINGKUHIBINIU, pergilah 
ke permukiman tersebut, Siaga 
1, 2, 3, Hello Jakarta”. Petunjuk 
tersebut ternyata mudah 
dipecahkan oleh para peserta. 
KAWANI atau Kampung 
Warna-Warni di Katulampa 
menjadi tujuan berikutnya. Di 
sini, peserta membutuhkan 
strategi yang tepat. Kemacetan 
lalu lintas Kota Bogor 
membuat mereka berpikir 
bagaimana cara tercepat 
untuk sampai di Katulampa. 
Ada yang menggunakan 
ojek online, mobil, bahkan 
menyewa angkutan kota untuk 
menuju lokasi.

Di Katulampa, panitia 
membuat suasana lebih 
fun dengan memanfaatkan 
wahana ngalun. Di wahana ini, 
perwakilan masing-masing 
tim duduk di atas ban dan 

mengalun mengikuti aliran 
Kali Katulampa dalam jarak 
yang sudah ditentukan panitia. 
Bekerja sama dengan karang 
taruna setempat, wahana 
ngalun dimainkan dengan 
menggunakan peralatan safety 
yang sudah disediakan oleh 
panitia. Tepat pukul 11.30 
WIB, tiga tim tiba di lokasi 
hampir bersamaan dengan 
selang waktu masing-masing 
lima menit. Seluruh peserta 
tidak menduga kalau mereka 
harus mengikuti permainan 
dengan berbasah-basah ria. 
Panitia memberi kebebasan 
kepada peserta untuk bermain 
di wahana ngalun sampai 
puas. Selain memperkenalkan 
wahana ngalun yang sehari-
hari dikelola oleh karang 
taruna setempat, panitia 
juga bekerja sama dengan 
penduduk setempat dalam 
menyediakan makan siang 
serta tempat istirahat dan salat.

Supaya kompetisi ketat, 
panitia sengaja memberikan 
waktu istirahat yang cukup 
bagi peserta sebelum lomba 
dimulai kembali pada pukul 
13.00 WIB. Pemberangkatan 
peserta dibagi dalam empat 
kelompok terbang (kloter) 
yang ditentukan berdasarkan 
tim mana yang lebih dulu 
memainkan wahana ngalun 
dan mengantongi poin paling 
banyak dalam kuis NGULET. 
Dari Katulampa, mereka 
kembali ke Jakarta dengan 
ketentuan harus menggunakan 
Commuter Line dari Stasiun 
Bogor. Perhitungan dan strategi 
mulai diterapkan kembali 
karena sarana transportasi dari 
Katulampa menuju Stasiun 
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Bank Mandiri menuju lobi 
dalam Wisma Tugu 2 untuk 
memainkan Game 1, yaitu 
Puzzle Flag. Di sini, panitia 
memberikan tantangan berupa 
gambar bendera yang harus 
bisa ditebak oleh peserta untuk 
bisa lanjut ke game berikutnya. 
Peserta juga harus dapat 
mengisi titik-titik antara kata 
“Selamat Ulang Tahun” dan 
“Selamat Jalan” dengan bahasa 
sesuai bendera tersebut. 
Panitia memperkirakan peserta 
mampu menyelesaikan Game 
1 dalam waktu 30-45 menit. 
Di luar dugaan, Tim 2, yang 
beranggotakan Faisal, Dylan, 
Vania dan Meliza, mampu 
menyelesaikan puzzle hanya 
dalam waktu 15 menit.

Panitia selanjutnya 
memberikan petunjuk 
“Pergilah ke Rain City dengan 
menggunakan Commuter 
Line”. Di sini, seluruh tim 
mulai terpecah. Ada tim yang 
naik taksi dan transportasi 

online menuju stasiun 
terdekat. Stasiun yang dipilih 
pun berbeda. Ada tim yang 
memutuskan naik Commuter 
Line dari Stasiun Tebet, ada 
juga yang memilih untuk 
mengawali perjalanan dari 
Stasiun Manggarai.

Sepanjang perjalanan 
menuju Bogor, panitia 
memberikan kuis “NGULET” 
atau “Nebak Lagu Lewat 
Translate” agar peserta 
tidak merasa bosan selama 
berada di dalam kereta rel 
listrik (KRL). Dalam kuis 
ini, panitia memberikan 
file voice berisi kalimat 
berbahasa Inggris maupun 
Indonesia, yang merupakan 
bagian dari lirik sebuah lagu, 
melalui WhatsApp (WA) ke 
masing-masing kapten tim. 
Kalimat berbahasa Inggris 
harus diterjemahkan ke 
Bahasa Indonesia, begitu pula 
sebaliknya. Dari penggalan 
lirik yang telah diterjemahkan, 

peserta harus dapat menebak 
penyanyi berikut judul 
lagunya. Kapten masing-
masing-masing tim harus 
mengirimkan jawaban dari 
soal yang diberikan ke panitia 
melalui WA. Sebanyak 10 
soal diberikan yang cukup 
membuat peserta tanpa sadar 
telah melalui perjalanan 
Jakarta-Bogor menggunakan 
Commuter Line selama satu jam.

Sekitar pukul 09.30 
WIB, sudah ada tim yang 
tiba di Stasiun Bogor. Di 
sini, keseruan pun dimulai, 
di mana seluruh tim diajak 
menjelajahi Kota Bogor. 
Pada petunjuk berikutnya, 
peserta harus menuju 
Taman Topi yang terletak 
di sebelah Stasiun Bogor. 
Hampir seluruh tim dapat 
menebak arah menuju Taman 
Topi. Namun ada juga tim 
yang salah arah dan melesat 
menuju Taman Kujang. Di 
Taman Topi, mereka harus 
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teknik foto yang digunakan 
tidak sesuai ketentuan, yakni 
smartphone yang digunakan 
untuk mengambil we-fie harus 
terlihat dalam foto. Akhirnya, ada 
tim yang berhasil menyelesaikan 
Treasure Hunt pertama.

Di game terakhir, 
masing-masing tim harus 
menerbangkan layang-layang 
sampai gulungan benang 
kenur habis. Ternyata, ini 
bukan hal yang mudah. 
Mereka harus membuat 
sendiri ikatan benang yang 
dikenal dengan sebutan tali 
kama. Proses menerbangkan 
layang-layang pun memakan 
waktu lumayan lama. Sekitar 
pukul 15.20 WIB, Tim Pertalite 
dengan racer Evy, Hadian, 
Zafran dan Lusi memantapkan 

posisi	sebagai	tim	yang	finis	
di urutan pertama. Hadiah 
senilai Rp10 juta menjadi hak 
mereka berempat. Urutan 
kedua ditempati Tim Bangor 
yang beranggotakan Tareb, 
Harbi dan Furi. Mereka berhak 
atas hadiah senilai Rp6 juta. 
Sedangkan Tim Maroon 8 
yang beranggotakan Embong, 
Amalia Dinda, Ranindya 
Destri	dan	Zainal	finis	di	
urutan ketiga dan menerima 
hadiah sebesar Rp4 juta. 
Untuk	tim	yang	finis	di	urutan	
ke-4 hingga ke-9, panitia 
memberikan hadiah masing-
masing sebesar Rp2,4 juta. 
Sementara	tim	yang	finis	di	
urutan ke-10 hingga ke-15 
menerima hadiah masing-
masing sebesar 1,4 juta.

Panitia juga menetapkan 
sejumlah pemenang untuk 
beberapa kategori Lomba 
Foto. Tim Dylan-Milea 
yang beranggotakan Dylan, 
Faisal, Meliza dan Vania 
memenangkan kategori The 
Best Photo Story dengan 
hadiah senilai Rp2 juta. 
Mereka berhasil menyusun 
dokumentasi sejak briefing, 
start,	Puzzle	Flag	hingga	finis	
menjadi sebuah cerita yang 
sangat bagus. Tim Teampe 
Oraiight yang beranggotakan 
Azwar,	Febri,	Slamet	dan	Yeni	
memenangkan kategori The 
Best Team Photo dengan 
hadiah senilai Rp2 juta berkat 
keunikan foto yang tidak 
dimiliki oleh tim lainnya. 
Kategori The Best Creative 
Photo dengan hadiah sebesar 
Rp1 juta dimenangkan oleh 
Tim Halloween beranggotakan 
Meira, Ardhy, Lola dan Eko 
yang semuanya berasal dari 
Patra Logistik. Kreativitas, spot 
foto, serta gaya ketika membuat 
foto bertema HUT PPN ke-22 
menjadi pertimbangan utama 
panitia dalam menentukan 
mereka sebagai juara. Untuk 
kategori Mystery Photo, panitia 
menetapkan dua pemenang, 
yakni Tim Power yang 
beranggotakan Ari, Ade dan 
Nisrofah, serta Tim The Reds 
yang beranggotakan Nurhasan, 
Rosyid, Rahma dan Resty. 
Masing-masing tim berhak atas 
hadiah senilai Rp750 ribu.

Seru kan… Bagaimana 
dengan Patra Niaga Fun Race 
Season 3 di 2020? Panitia 
menunggu partisipasi rekan-
rekan dari seluruh Region 
PPN… 

SOROt
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Bogor terbilang sulit. Ojek 
online tidak bisa masuk karena 
lokasi tersebut merupakan 
basis ojek pangkalan. Ternyata, 
beberapa tim sudah tahu 
kesulitan yang bakal dihadapi 
dan lebih dulu mengambil 
langkah antisipatif. Ada tim 
yang menyewa mobil sejak dari 
pusat Kota Bogor dan meminta 
pengemudi untuk tetap standby 
selama mereka berada di 
Katulampa. Ada juga tim yang 
menyewa ojek. Bahkan ada 
tiga tim yang berbarengan 
menumpang mobil pick-up 
warga menuju Jalan Raya 
Tajur sebelum melanjutkan 
perjalanan ke Stasiun Bogor.

Dari Stasiun Bogor, panitia 
memberi petunjuk ke seluruh 
tim untuk turun di stasiun 
ke-19. Di sini, peserta kembali 
terpecah. Ada tim yang turun 
di Stasiun Karet, ada juga yang 
turun di Stasiun Tanah Abang. 
Padahal, mereka seharusnya 
turun di Stasiun Sudirman. 
Dari Stasiun Sudirman, panitia 
memberikan tantangan untuk 
mencari Warunk Upnormal 

dengan petunjuk “Bangunan 
Hitam Kelam Kekinian yang 
Tidak Biasa”. Banyak tim yang 
terkecoh dengan petunjuk ini 
dan mengambil foto objek yang 
lain, mulai dari tiang listrik, 
pagar hitam hingga patung 
Jenderal Sudirman. Bahkan 
ada tim yang naik TransJakarta 
menuju Halte Bundaran 
Senayan untuk memotret 
Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO) yang baru selesai 
direnovasi. Dari seluruh tim, 
hanya dua tim yang berhasil 
memecahkan petunjuk tersebut.

Petunjuk berikutnya 
diberikan panitia untuk 
mengarahkan peserta kembali 
ke Wisma Tugu. Di kompleks 
gedung perkantoran tempat 
Kantor Pusat PPN berada ini, 
perlombaan belum selesai. 
Masih ada dua game bertajuk 
“Treasure Hunt” yang harus 
dilewati seluruh peserta. Dalam 
Treasure Hunt pertama, masing-
masing tim harus berfoto dengan 
latar belakang kafe KOPPE, logo 
TUGU, atau pipa AC. Ternyata 
banyak tim yang kesulitan 

menerjemahkan kata kunci yang 
diberikan panitia. Mereka yang 
lebih dulu tiba di Wisma Tugu 
sekitar pukul 15.30 WIB ternyata 
kesulitan menemukan spot foto 
yang dimaksud. Perlombaan 
semakin seru karena tim-tim 
yang lain mulai berdatangan, 
namun belum ada yang mampu 
memecahkan petunjuk dari 
panitia. Sekitar pukul 17.00 
WIB, salah satu tim berhasil 
menemukan jawaban atas 
petunjuk yang diberikan. Meski 
demikian, penentuan pemenang 
dalam game ini tidak hanya 
berdasarkan keberhasilan tim 
menemukan spot foto, tetapi 
juga teknik foto yang digunakan. 
Panitia tidak bakal memberikan 
petunjuk untuk melangkah 
ke babak berikutnya kalau 
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petunjuk. Uniknya, di kedua 
perlombaan itu, seluruh 
peserta harus menggunakan 
sarana transportasi umum 
untuk mencapai lokasi yang 
telah ditentukan panitia.

Dalam kedua season 
tersebut, kami bagi-bagi tugas 
dengan memaksimalkan 
waktu hanya 2 minggu 
persiapannya. Dwi, Enu, dan 
Atika bertugas menentukan 
titik-titik tujuan yang harus 
dicapai peserta sesuai 
petunjuk yang diberikan, 
sedangkan Anthon, Novia dan  
Aldi Legal bertugas menyusun 
kalimat	petunjuk,	Arifin	dan	
Okta yang menentukan spot 
Foto, Nisya, Agung dan Imam 
yang bertanggungjawab dalam 
pengadaan Uang Elektronik, 
Makanan Peserta dan Hiburan. 

Dalam menentukan lokasi 
yang harus dicapai peserta, 
panitia memilih titik-titik 
yang memiliki nilai sejarah 
atau tempat-tempat yang 
menuntut keluasan wawasan 
maupun kecerdikan berpikir 
para peserta. Kesalahan 
dalam memecahkan petunjuk 
yang diberikan panitia bisa 

berakibat pada kesalahan 
destinasi yang dituju.

“Di setiap petunjuk yang 
diberikan, kami mengajak 
teman-teman untuk berpikir 
dan benar-benar menelaah 
setiap kata. Tidak perlu pinter, 
kadang pikiran pertama yang 
terlintas itulah yang benar 
jawabannya” papar Dwi.

Kreativitas masing-masing 
peserta turut diuji dalam Patra 
Niaga Fun Race. Di setiap titik 
race, peserta harus mengambil 
foto sesuai ketentuan yang 
ditetapkan panitia. Dalam 
pengambilan foto, peserta 
masih diperbolehkan untuk 

mengedit foto yang diambil 
dengan menggunakan aplikasi 
di smartphone. Namun hasil 
editing yang dilakukan 
tidak boleh mengubah total 
komposisi foto yang diambil.

Ke depan, panitia berharap 
Patra Niaga Fun Race tidak 
hanya diikuti pekerja di level 
staf, tetapi juga seluruh jajaran 
manajemen. “Kami ingin 
seluruh pekerja melebur di 
Patra Niaga Fun Race tanpa 
memandang jabatan yang 
disandang maupun dari 
divisi mana mereka berasal,” 
pungkas Anthon.
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semangat Membangun Jiwa Merakyat

Perhelatan Patra Niaga Fun 
Race tidak asing di telinga 
para pekerja Pertamina Patra 
Niaga (PPN). Event ini pertama 
kali diselenggarakan untuk 
memperingati Hari Ulang 
Tahun (HUT) PPN ke-21 
pada 2018. Sukses dengan 
perhelatan pertama, Patra 
Niaga Fun Race berlanjut di 
“season” kedua yang tahun ini 
dilaksanakan setelah puncak 
acara HUT PPN ke-22.

Dalam dua kali 
penyelenggaraan tersebut, 
Patra Niaga Fun Race mampu 
menyedot perhatian pekerja 
PPN. Animo para pekerja 
untuk bisa menjadi peserta 
acara ini juga terbilang 
tinggi. Bahkan pasca 
penyelenggaraan Patra Niaga 
Fun Race Season 1, rekan-
rekan yang bertugas di Kantor 
Region berharap acara serupa 
juga bisa digelar di masing-
masing Region.

Beberapa pihak mungkin 
bertanya-tanya, apa yang 
menarik dari penyelenggaraan 
Patra Niaga Fun Race sehingga 
animo peserta bisa begitu 
tinggi. Ternyata, event yang 
tercetus dari hasil pemikiran 
bersama Anthon Adhikusuma 
dan Dwi Prathomo ini 
mengajak para peserta untuk 
memecahkan teka-teki dari 
setiap petunjuk yang diberikan 
sembari menjelajah kota.

Patra Niaga Fun Race 
lahir ketika panitia HUT PPN 
ke-21 meminta Anthon dan 
Dwi, sebagai person in charge 
kegiatan	fotografi	di	PPN,	untuk	
menggelar lomba foto. Kala 
itu, keduanya berpikir untuk 
mengadakan lomba foto yang 
sedikit berbeda dari biasanya. 
Muncullah ide perlombaan 
foto dengan konsep ala The 
Amazing Race, salah satu 
reality show di televisi.

Dengan mengajak 
beberapa rekan pekerja 
lainnya untuk menjadi panitia 
lomba, Anthon dan Dwi mulai 
merancang konsep lomba. 
Untuk Patra Niaga Fun Race 
Season 1 (2018), Jakarta 
dipilih sebagai lokasi lomba. 
Sementara pada Season 2 
(2019), peserta lomba diajak 
menjelajahi Kota Bogor. Dalam 
kedua season tersebut, Dwi 
bertugas menentukan titik-
titik tujuan yang harus dicapai 
peserta sesuai petunjuk yang 
diberikan, sedangkan Anthon 
bertugas menyusun kalimat 
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AriyA PurnAmAsAri Dewi
Usaha panitia memilih lokasi dan 
tantangan mantap betul.

Febri yustiyAn
Bisa belajar sejarah dari lokasi 
race dan jadi tahu destinasi wisata 
rakyat. Penyelenggaraan PNFR 
secara tidak langsung mengangkat 
perekonomian masyarakat lokal. 
Semoga tahun depan lebih gila lagi 
dan kreatif.

DiAn rosDiAnA
Good, seru, capek, tapi mau ikutan 
lagi. Tantangan yang diberikan 
benar-benar bikin muter otak. 
Benar-benar bombastis.

LoLA PAnDiAngAn
Clue-nya keren dan kreatif. Semoga 
PNFR selanjutnya bisa diadakan di 
luar kota selain Jakarta dan Bogor 
selama dua hari.

muhAmAD bADrun
Mantap dan bagus buat 
asah otak.

AiDiL Azmi
Gokil, mantap, seru 
sambil jalan-jalan. 
Season berikutnya 
harus dibuat lebih gokil 
dan lebih lucu lagi.

sugiAnto
MANTUL.. Panitia kreatif 
banget bikin acara PNFR. 
Tantangannya luar 
biasa.

KAsummA yosiA 
sinurAyA
Mantap… Kalau bisa 
lebih jauh lagi track-nya 
biar tambah jozzzzz… 

ADityA PAnji 
wicAKsAnA
Mantap, gereget, puas. 
Terciduk semua jadi satu. 
Thank you PNFR.

FAisAL yADin
Bombastis. Mungkin 
ke depan bisa 
ditambahkan babak 
eliminasi dan tambahan 
game lain seperti game 
masukin bola ke gelas 
seperti di Season 1.

aPa Kata 
MereKa?

DyLAn nuruL FeizAL
Mantap, bombastis.

zAFrAn shAbir
Gokil dan sangat kreatif. 
Mungkin untuk season 
berikutnya bisa dibuat 
per Fungsi.

eKo AnDhi 
hAriAnto
Gokil abiiiiisss… Semoga 
tahun depan hadiahnya 
lebih wah lagi.

mohAmAD riDwAn
Seru, gokil, dengan 
tantangan yang lumayan 
menguras keringat, 
tenaga dan otak.

AmALiA DinDA
Keren banget. Mungkin bakal lebih 
seru dan lebih ramai lagi kalau 
digelar selama dua hari dan dibuat 
surprise di beberapa tempat.

FADLy riFAi
TOP daaaaahhhhh…!!! Nggak 
disangka race bakal ke Bogor, saya 
kira cuma di seputaran Jakarta. 
Mantap untuk PNFR 2019. Semoga 
Season 3 lebih menantang dan 
lebih gila lagi. Lanjutkan dengan 
ilmu muslihat kalian…

zAinAL AriPin
Tantangannya luar biasa sampai 
dag dig dug takut jawabannya 
terlewat. Kalau bisa PNFR diadakan 
tiap tahun sebelum HUT PPN.

meLizA FitriA
Keren dan kreatif. Lanjutkan tiap 
tahun. Bikin lebih seru dan lebih 
bombastis.

meirA nAzLAh
Tantangan dan lokasi race 
gokil abis. Semoga tahun depan 
race bisa lebih jauh lagi.

mAKhFuri
Mantap pokoknya… 
Tambah lagi tantangannya.

rAninDyA Destri
Dua kali ikut PNFR 
di 2018 dan 2019 
nggak ada rasa nyesel 
sama sekali karena 
selalu terkenang dan 
berkesan banget, 
apalagi disuruh mikir.
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FUtSal
1. Lantai 5 Region JBB & New Venture
2. Driver
3. Lantai 3 Finance
4. OB & Security

BaSKet
1. Lantai 5 Region JBB & New Venture
2. Lantai 6 Operasi
3. Lantai 3 Finance
4. Lantai 7 HCGS & Internal Audit

BUlU tanGKiS
1. Driver
2. Lantai 6 Operasi
3. Driver
4. Lantai 5 Region JBB & New Venture

teniS Meja
1. Lantai 6 Operasi
2. Lantai 5 Region JBB & New Venture
3. OB & Security
4. Driver

catUR
1. Lantai 5 Region JBB & New Venture
2. PT Tugu Pratama Indonesia
3. Driver
4. Driver

daFtaR PeMenanG SenaM
1. Lantai 7 HCGS & Internal Audit
2. Lantai 7 HCGS & Internal Audit
3. PT Patra Logistik

Panahan
1. PT Tugu Pratama Indonesia
2. Lantai 6 Operasi
3. Lantai 6 Operasi
4. Lantai 3 Finance

taRiK taMBanG
1. Lantai 5 Region JBB & New Venture
2. Lantai 7 HCGS & Internal Audit
3. Lantai 3 Finance
4. OB & Security

GaPle
1. Lantai 5 Region JBB & New Venture
2. Lantai 7 HCGS & Internal Audit
3. Lantai 2 Sales Marketing
4. Lantai 6 Operasi

Klasemen Juara umum POr HuT PPn Ke-22
1. Lantai 5 Region JBB & New Venture
2. Lantai 6 Operasi
3. Lantai 7 HCGS & Internal Audit
4. Driver
5. Lantai 3 Finance
6. Lantai 2 Sales Marketing
7. OB & Security

Foto: Doc. Corp. Secretary

Pupuk Jiwa sportivitas, 
Pererat Silaturahmi
Peringatan Hari Ulang Tahun 
(HUT) Pertamina Patra Niaga 
(PPN) kembali disemarakkan 
sejumlah pertandingan 
olahraga yang diselenggarakan 
oleh Badan Pembina 
Olahraga (BAPOR). Sebanyak 
sembilan cabang olahraga 
dipertandingkan sejak Januari 
2019 hingga menjelang puncak 
acara HUT PPN ke-22 yang 
jatuh pada 27 Februari 2019.

Sama seperti tahun-tahun 
sebelumnya, pertandingan 
olahraga diikuti para pekerja 
di lingkup internal PPN. 
Agar kompetisi yang digelar 
semakin meriah, BAPOR 
mengundang pula beberapa 
anak perusahaan, yakni Patra 
Logistik, Patra Trading dan 
Patra Badan Arun Solusi, serta 
salah satu anak perusahaan PT 
Pertamina (Persero), PT Tugu 
Pratama Indonesia. Kegiatan 
yang menjadi agenda rutin 

tiap tahun ini diharapkan 
dapat menjalin persatuan dan 
kerukunan di kalangan pekerja 
PPN dan anak perusahaan.

Ibarat pelaksanaan 
Olimpiade, peserta Pekan 
Olahraga (POR) HUT PPN 
terdiri dari beberapa kontingen 
berdasarkan divisi/lantai tim 
tersebut berasal. Tahun ini, 
partisipan yang ambil bagian 
dalam pertandingan antara 
lain Lantai 2; tim gabungan 
HCGS, Internal Audit & Lantai 
7; Finance; Lantai 5; Lantai 6; 
Driver; OB & Security; Patra 
Logistik; Patra Trading; Patra 
Badan Arun Solusi; dan Tugu 
Pratama Indonesia. Tahun 
ini, kontingen Lantai 5 yang 
diperkuat pekerja dari Region 
DKI JBB dan Divisi New Venture 
keluar sebagai juara umum.

Panitia BAPOR sangat 
mengapresiasi antusiasme 
seluruh pekerja yang ambil 

bagian dalam POR, mulai 
dari jajaran Direksi, Division 
Head, Manager hingga staf. 
Berkat partisipasi seluruh 
lapisan pekerja, POR dalam 
peringatan HUT PPN ke-22 
berjalan lancar dan sukses. 
Melalui kegiatan ini, panitia 
berharap tali silaturahmi antar 
sesama pekerja PPN maupun 
dengan rekan-rekan dari anak 
perusahaan dapat terjalin 
semakin erat. Pertandingan 
yang berjalan secara sehat juga 
diharapkan mampu memupuk 
jiwa sportivitas, sekaligus 
meningkatkan semangat 
berkompetisi dalam meraih 
prestasi.

Olahraga tidak hanya 
bisa menumbuhkan semangat 
pantang menyerah dalam 
mencapai prestasi, tetapi 
juga sikap untuk saling 
menghargai satu sama lain. 
Semoga tahun depan kegiatan 
ini bisa kembali terselenggara 
agar rasa kebersamaan di 
kalangan seluruh pekerja bisa 
terus terjaga.
Salam olahraga!!!
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PBC ingin mewujudkan 
sifat kebersamaan, rasa 
persaudaraan, kekompakan 
antar anggota, serta sinergi 
antar Fungsi di lingkungan 
PPN. Agar semangat itu 
benar-benar merasuk dalam 
jiwa setiap anggota, PBC 
menuangkan poin tersebut 
dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga 
organisasi. “Di komunitas 
ini, kami ingin melakukan 
pengembangan aktivitas 
dan kreativitas anggota PBC 
sebagai insan PPN,” kata Ketua 
Umum PBC, Aldy Benanda.

PBC juga ingin menghapus 
citra anak motor yang kerap 

diidentikkan dengan aksi 
ugal-ugalan di jalanan. Salah 
satu upaya yang dilakukan 
adalah dengan menjadikan 
PBC sebagai wadah kampanye 
Safety & Defensive Riding 
yang secara khusus ditujukan 
kepada insan PPN yang 
memakai kendaraan roda 
dua. “Pengendara motor, 
khususnya anggota PBC, boleh 
menggunakan jalan tetapi tidak 
boleh menguasai jalan,” pesan 
Dewan Pembina PBC, Tedy 
Wachyudi, saat memberikan 
sambutan dalam deklarasi PBC.

 “Tiada Touring Tanpa 
Aksi Sosial” dipilih sebagai 
moto PBC bukan semata-mata 

tanpa alasan. Dalam setiap 
kegiatan yang digelar, PBC tak 
lupa melakukan aksi sosial 
untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan rasa kepedulian 
anggota. “Bersamaan dengan 
deklarasi kali ini, kami 
memberikan santunan melalui 
Yayasan	Peduli	Nurani	Umat,”	
kata Zaki mewakili Panitia 
Acara Deklarasi PBC.

So… Gas lageee… Salam 
Satu Aspal!!!
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Patra Bikers Community (PBC)
Deklarasi Komunitas untuk Sinergi Bersama

Hobi atau kegemaran yang 
dilakukan di waktu senggang 
tidak hanya membantu 
mengurangi rasa lelah setelah 
menjalani kegiatan rutin 
sehari-hari. Kegemaran 
yang sama bisa juga menjadi 
perekat hubungan dengan 
rekan sejawat di luar kantor.

Berangkat dari semangat 
membangun kekompakan 
dari keberagaman insan 
Pertamina Patra Niaga (PPN) 
di lintas Divisi dan Fungsi, 
Patra Bikers Community (PBC) 
mendeklarasikan pendirian 
sebagai sebuah komunitas 
yang bernaung di bawah 
Badan Pembina Olahraga 
(BAPOR). Acara deklarasi 
dilaksanakan di Ancol Beach 
City Mall, Jakarta pada 2 
Februari 2019.

Deklarasi pendirian ini 
menjadi wujud komitmen PBC 
sebagai sebuah komunitas 
yang menjadi wadah positif 
bagi insan PPN dalam 
menyalurkan hobi, sekaligus 
memberikan nilai tambah 
bagi perusahaan. Ketua 
Harian VI & Humas PBC, 

Ahmad Fadly, mengungkapkan 
PBC merupakan suatu 
perkumpulan yang 
menghimpun para penggemar 
motor maupun mereka yang 
suka mengikuti touring motor, 
khususnya di lingkungan PPN. 
“Saat ini, PBC beranggotakan 
sekitar 175 orang,” katanya.

Selain anggota PBC, acara 
deklarasi turut dihadiri “anak 
motor” dari sejumlah komunitas 
lain, seperti Pertamina Motor 
Club (PMC), Pertamog, Patra 
Badak Arun Solusi, Patra 
Logistik, BRI Bikers Community 
(BBC), dan PT PMS (pengelola 
gedung Wisma Tugu, red). 
Jajaran manajemen PPN juga 

hadir dalam acara deklarasi, 
di antaranya Direktur 
Operasi I Made Puta, Supply 
Chain Division Head Tedy 
Wachyudi, Product Service 
Account Division Head Arsono 
Kuswardanu, serta mantan GM 
Region IV Kalimantan Aditya 
Prabowo. Mereka melakukan 
konvoi dari Kantor Pusat PPN 
di Wisma Tugu menuju Ancol. 
Sebanyak 120 motor, mulai 
dari motor jadul sampai motor 
“zaman now”, tergabung dalam 
rombongan.

“Kami mengucapkan 
terima kasih yang tak terhingga 
kepada manajemen PPN yang 
telah memberikan dukungan 
untuk terwujudnya deklarasi 
pendirian PBC. Kami juga 
mengucapkan terima kasih 
kepada Badan Dakwah Islam 
(BDI) yang selalu memberikan 
koordinasi penuh dalam aksi 
sosial serta BAPOR yang telah 
menaungi komunitas ini,” kata 
Excellent Advisor PBC, Arkka 
Haryoputro, yang juga duduk 
sebagai Sekretaris Jenderal PBC.

Melalui komunitas 
yang telah resmi didirikan, 
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PPn Kembangkan 
Potensi  Kawasan PBBCe
Pertamina Patra Niaga 
(PPN) terus berupaya 
mengembangkan potensi bisnis 
baru untuk melengkapi bisnis 
existing yang selama ini telah 
berjalan. Salah satu langkah 
strategis yang diambil PPN 
terkait upaya tersebut adalah 
dengan mengembangkan 
kawasan Patra Batu Bintang 
Commercial Estate (PBBCE) di 
Kota Dumai.

Kawasan PBBCE 
tergolong kawasan yang 
strategis di Kota Dumai 
karena berbatasan langsung 
dengan laut lepas. Di 
kawasan ini, PPN memiliki 

dermaga yang belum 
dimanfaatkan secara optimal. 
Selama ini, dermaga dengan 
peruntukan sebagai Terminal 
untuk Kepentingan Sendiri 
(TUKS) tersebut digunakan 
sebagai jalur keluar-masuk 
barang yang berkaitan 
dengan bisnis PPN.

Kini, fungsi dermaga 
di PBBCE bertambah 
sebagai TUKS yang dapat 
melayani umum menyusul 
penandatanganan kerja sama 
antara PPN dengan Kantor 
Syahbandar dan Otoritas 
Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 
Dumai mengenai Pelayanan 

Jasa Kepelabuhanan. Perjanjian 
kerja sama ditandatangani 
oleh Direktur Utama PPN, 
Nina Sulistyowati, dan 
Kepala KSOP Kelas 1 Dumai, 
Sanggam Marihot, di Jakarta 
pada 4 Maret 2019. Kepala 
Bidang Lalu Lintas Laut 
KSOP	Kelas	1	Dumai,	Yogi	
Nugraha, turut hadir dalam 
acara penandatanganan yang 
berlangsung di Kantor Pusat 
PPN tersebut.

WhO’S in WhO’S OUtPeKerjA  in  Periode  Januari - Maret 2019

no nama nopeg jabatan tmt masuk
Achmad Fauzi
Dendi Triyandi
Debby Yunita
Enggus Koswara
Freddy Anwar
Bernard Partogi Siagian
Moch Toriq

12310800
12310802
12310803
728955
741485
748928
705115

Spv Project New Venture
Junior Expert
Administration Services
Corporate Controller Division Head
Marketing Strategic Division Head
General Manager IV Kalimantan
Fleet Management Division Head

1/2/19
1/2/19
3/4/19
2/1/19
1/1/19
2/1/19
Jan-19

1
2
3
4
5
6
7

no nama nopeg jabatan tanggal
Annisa Damayanti
Bima Andeka
Susilowati
Ishak

Nisa Vinasia

Sulikah
Didik Sudiono
Giri Ginanjar
Aditya Prabowo 

39020456
39020503
39020047
39020374

39020523

718546
707465
39020527

Legal Support Group
Site Supervisor TBBM Lubuk Linggau
Import Product
Site/Cargo Support (Site Supervisor) Project 
Total EP Indonesia
Junior Executive Key Account Non - Mining & 
Non Fuel Group 
Chief Internal Audit 
Human Capital & General Services Division Head
Operation NGS & ETEDA TBBM Kertapati
GM Region IV Kalimantan

31-Jan-19
1-Feb-19

23-Feb-19
26-Feb-19

1-Mar-19

3-Mar-19
9-Mar-19

22-Mar-19
1-Feb-19

1
2
3
4

5

6
7
8
9

Keterangan
Resign
Resign

Pensiun
Meninggal

Resign

Pensiun
Pensiun

Resign

PeKerjA  out   Periode  Januari - Maret 2019
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Arkka H
M Kamal Farid
Irwan Ridwan A

Selfri Mahdi
Reymondus W

Gun Gun G

Hangga S P
Teukoe H
Mohamad Zaki

Anthon A
Eko Sulistio

Adi Riyanto
Bayu Riyadi

Aryaditya Tri W
Ahmad Adlan
Reza Pahlevi

Margono C W
Azhima Caisaryo

Bunker Service (PSA)
Finance Operation (Treasury)
Project Management Officer 
(ESBS)
Project Coordinator (NV)
Business Support & Finance 
(Region IV)
Operation Area Manager V 
(Region III)
Taxes (Controller)
Corporate Legal (Corsec)
Business Development 
(SP&BD)
Planning Operation (TS)
Operation Fuel Fleet Mngmnt 
(Fleet)
VHS Operation (TS)
Corp Management System 
(SP&BD)
Project Coordinator (NV)
Planning & Evaluation (NV)
Operation Area Manager II 
(Region I)
P&E Operation Fuel (Fleet)
Stock Planning & Monitoring 
(SC)

Nama Fungsi/Jabatan

Excellent Advisor
Excellent Advisor
Excellent Advisor

Excellent Advisor
Excellent Advisor

Excellent Advisor

Excellent Advisor
Excellent Advisor
Excellent Advisor

Excellent Advisor
Excellent Advisor

Excellent Advisor
Excellent Advisor

Excellent Advisor
Excellent Advisor
Excellent Advisor

Excellent Advisor
Excellent Advisor

Kedudukan PBC
EXCELLENT ADVISOR

I Made Putra
Tedy Wachyudi
Moh Toriq

Arsono K
Yoyok Wahyu M

Ayulia

Suparjono

Dinda Rizki

Direktur Operasi
Supply Chain Div. Head
Fleet Management 
Div. Head
Product Service Account
General Manager 
Jatimbalinus
Manager Corp. Comm 
& CSR
Manager Human Capital 
Services
Manager Corporate 
Management System

Dewan Pembina
Dewan Pembina
Dewan Pembina

Dewan Pembina
Dewan Pembina

Dewan Pembina

Dewan Pembina

Dewan Pembina

Nama
DEWAN PEMBINA

Fungsi/Jabatan Kedudukan PBC

Aldy Benanda

Arkka H

Imam Baihaqi

Terry Kurniadi

Ahmad Fauzi

Bayu Pudia
Agung Anggara

Tareb Permadi

Hadian

Nurul Afriadi
Sugianto

Dwi Prathomo
Rinaldi Aulia W

Ahmad Fadly

Kenang Tyar P

Muhammad F

Agung Martin

Rahma Andis K

-
-
Edith 
Gun Gun G

-
-

Corporate Legal

Product Service Account

DPPN

Product Service Account

New Venture

Internal Audit
Corp Comm & CSR

Order to Cash

Internal Audit

Order to Cash
Order to Cash

Management Accounting
Cash Management

Order to Cash

General Service (HC&GS)

Project Management

HSSE

Controller

-
-
QQ TBBM Plumpang
Operation Area Manager  V

-
-

Nama FUNGSI/Divisi/Dept.

Ketua Umum

Excellent Advisor merangkap 
Sekjend
Wakil Sekjend

Ketua Harian I & Kerjasama 
dan Usaha
Wakil Ketua Harian I

Ketua Harian II & Acara
Wakil Ketua Harian II

Ketua Harian III & Touring 
(Perjalanan)
Wakil Ketua Harian III

Ketua Harian IV & Organisasi
Wakil Ketua Harian IV

Ketua Harian V & Keuangan
Wakil Ketua Harian V

Ketua Harian VI & Humas, 
Advokasi & Perizinan
Wakil Ketua Harian VI

Ketua Harian VII & Technical 
and Safety
Wakil Ketua Harian VII

Ketua Harian VIII & Cabang/
Region & AP
Wakil Ketua Harian VIII
Koordinator Region I
Koordinator Region II
Excellent Advisor merangkap 
Koordinator Region III
Koordinator Region IV
Koordinator Region V

Kedudukan PBC
PENGURUS INTI

DewAn 
PembinA

eXceLLent 
ADVisor

Ketua Harian I
& Bid. Kerjasama 

& Usaha

Wakil Ketua
Harian I

Para Anggota
Harian I

Wakil Ketua
Harian V

Wakil Ketua
Harian II

Para Anggota
Harian II

Wakil Ketua
Harian VI

Wakil Ketua
Harian III

Para Anggota
Harian III

Wakil Ketua
Harian VII

Wakil Ketua
Harian IV

Para Anggota
Harian IV

Para Anggota
Harian V

Para Anggota
Harian VI

Para Anggota
Harian VII

Para Anggota
Harian VIII

Wakil Ketua
Harian VIII

Ketua Harian II
& Bid. Acara

Ketua Harian III
& Bid. Touring 

(Perjalanan)

Ketua Harian IV
& Bid. 

Organisasi

Ketua Harian V
& Bid. 

Keuangan

Ketua Harian VI
& Bid. Humas & 

Advokasi

Ketua Harian VII
& Bid. Technical

& Safety

Ketua Harian VIII
& Bid. Cabang/

Reg & AP

bAPor

KetuA umum

SeKReTARIAT 
JendeRAl WAKIl SeKJen PARA AnggOTA

struKtur orgAnisAsi 
PAtrA biKers community
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e-Book

insiDe is evolving
From print book to   e-book

Less paper, environmental friendly


