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

DO YOU TARGET RISK 
OR ARE YOU 

A RISK TARGET?
- Let’s develop new competence - 

Dear readers,

Disrupsi. Kata ini tentu tidak asing di telinga kita. Banyak pelaku usaha yang 
khawatir bisnis mereka akan gulung tikar ketika menghadapi disrupsi. Namun 
dalam bisnis, disrupsi menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dihindari. 
Siap atau tidak, disrupsi akan hadir seiring adanya perubahan di lingkungan 
bisnis, perubahan perilaku konsumen, serta perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi.

Dalam beberapa tahun ke depan, bisnis yang dijalankan PT Pertamina 
(Persero), khususnya Pertamina Patra Niaga (PPN), 
diprediksi akan menghadapi disrupsi. Berbagai 
persiapan dilakukan manajemen perusahaan 
sedari sekarang agar PPN siap menghadapi 
disrupsi di masa depan. Di saat yang sama, 
PPN membutuhkan dukungan ide-ide baru dan 
kreativitas para pekerja muda yang bakal menjadi 
generasi penerus bisnis perusahaan. Ide-ide 
kreatif dan inovatif dari seluruh pekerja pun terus 
digali, salah satunya melalui Forum Continuous 
Improvement Program (CIP). Penyelenggaraan 
Forum CIP 2020 menjadi salah satu artikel utama 
di INSIDE edisi ke-20.

Dalam edisi kali ini, INSIDE juga mengangkat 
profil salah satu anak perusahaan PPN, yakni 
PT Patra Badak Arun Solusi (PBAS) yang telah 

berhasil bangkit kembali setelah sempat mengalami keterpurukan. Selain itu, 
tim Redaksi menurunkan cerita para pejuang energi di seluruh Region PPN 
yang tetap berkomitmen menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri di 
tengah pandemi. Tak ketinggalan, kegiatan workshop yang diselenggarakan 
PPN bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta melengkapi 
penerbitan majalah kita kali ini. Semoga cerita dan pengalaman yang dibagi di 
sini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.

Mari menyongsong tahun yang baru dengan semangat menyala dan terus 
berkarya demi kemajuan bersama.***
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TRANSFORMASI UNTUK 
KELANJUTAN BISNIS

Transisi penggunaan sumber energi akan segera terjadi. 
Mulai 2025, pasokan energi primer diproyeksikan mengalami 
perubahan seiring rencana pemerintah mendorong penggunaan 
energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mendukung upaya-upaya 
perbaikan lingkungan hidup. 

Penggunaan minyak dan gas 
bumi (migas) sebagai sumber 
energi utama diperkirakan 

berangsur-angsur akan berkurang.
Mengacu pada Rencana Umum 

Energi Nasional (RUEN), porsi EBT 

dalam bauran energi nasional ditargetkan 
minimal 23 persen pada 2025 dan paling sedikit 
31 persen pada 2050. Di saat yang sama, 
penggunaan minyak bumi diminimalkan dengan 
porsi paling banyak 25 persen pada 2025 dan 
maksimal 20 persen pada 2050.

Perubahan porsi pasokan energi 
primer tersebut diprediksi akan 
membawa impak bagi bisnis niaga 
(trading) Bahan Bakar Minyak (BBM) 
yang dijalankan Pertamina Group. 
Sejalan dengan peningkatan pasokan 
EBT, penggunaan kendaraan berbahan 
bakar non BBM turut meningkat. Di 
satu sisi, kondisi ini menguntungkan 
bagi Indonesia karena impor BBM akan 
berkurang. Namun di sisi lain, bisnis 
Pertamina akan mengalami disrupsi. 
“Pasar Pertamina di sektor transportasi 
akan tergerus karena terjadi peralihan 
penggunaan energi,” kata Direktur 
Utama Pertamina Patra Niaga (PPN), 
Mas’ud Khamid.

Selain BBM, Pertamina juga akan 
mengalami disrupsi dalam bisnis LPG 
(liquefied petroleum gas). Hal ini tidak lepas 
dari rencana pemerintah mengoptimalkan 
batu bara untuk memenuhi kebutuhan 
energi domestik. Selama ini, hanya 20 
persen dari total produksi batu bara 
yang dipasok ke pasar domestik, di 
mana sebagian besar dimanfaatkan oleh 
pembangkit listrik. Ke depan, ekspor 
batu bara akan dikurangi secara bertahap 
dan pemanfaatan untuk domestik lebih 
ditingkatkan. Melalui reformasi energi, 
batu bara akan dikonversikan menjadi 
dimethyl ether (DME) yang setara 
dengan LPG. Pemerintah juga akan 
mengoptimalkan pemanfaatan gas alam 
dari lapangan-lapangan migas di Indonesia 
untuk memenuhi kebutuhan domestik 
yang disalurkan ke konsumen rumah 
tangga melalui jaringan gas.

Menilik rencana bauran energi yang 
ditetapkan pemerintah, Mas’ud menilai 
Pertamina, khususnya Sub Holding 
Commercial & Trading, harus berubah. 
Pertamina tidak bisa lagi hanya fokus 
sebagai perusahaan energi saja. Pertamina 

harus melakukan ekspansi ke sektor non 
energi tanpa meninggalkan bisnis utama 
yang selama ini sudah dijalankan. “Pada 
saat market kita diserang, kita harus 
mencari market baru,” katanya.

Menurut Mas’ud, Pertamina 
melihat industri petrokimia sebagai 
sektor industri yang saat ini semakin 
berkembang. Dari total kebutuhan 
petrokimia dalam energi, hampir 50 
persen dipenuhi dari impor. Perusahaan-
perusahaan domestik belum mampu 
memenuhi seluruh kebutuhan petrokimia 
di Indonesia. “Bisnis petrokimia di 
Indonesia terbilang besar tetapi 
Pertamina belum masuk ke bisnis ini 
karena Pertamina saat ini lebih banyak 
fokus ke sektor energi. Petrokimia tidak 
tergolong energi meski diturunkan dari 
minyak mentah,” kata Mas’ud.

Melihat potensi yang ada, 
Pertamina mulai ancang-ancang masuk 
ke bisnis petrokimia. Di lingkup Sub 
Holding Commercial & Trading, PT 
Pertamina Lubricant mendapat tugas 
mendirikan perusahaan patungan (joint 
venture) bersama PT Pupuk Kujang 
untuk memproduksi katalis. Pertamina 
juga mendorong non-fuel revenue (NFR) 
dari SPBU COCO (Corporate Owner 

Mengacu pada 
Rencana Umum Energi 
Nasional (RUEN), porsi 

EBT dalam bauran energi 
nasional ditargetkan 

minimal 23 persen pada 
2025 dan paling sedikit 
31 persen pada 2050. 
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Kompetensi di 
bidang corporate 

management 
dibutuhkan agar 
seluruh pekerja 

paham bagaimana 
suatu perusahaan 

dijalankan.

Corporate Operate) dan Pertashop. 
Data menunjukkan, NFR Pertamina 
hanya 3 persen, sementara kompetitor 
sudah mencapai 30 persen. “Pada saat 
kita diserang oleh bisnis baru, hanya 
ada dua ilmu yang bisa diterapkan, yaitu 
kita menggandeng bisnis baru tersebut 
atau kita mencari bisnis lain yang masih 
serumpun dengan bisnis kita saat ini,” 
tegas Mas’ud.

Direktur Perencanaan & 
Pengembangan Bisnis PPN, Mars 
Ega Legowo Putra, mengungkapkan 
Pertamina punya waktu kurang lebih 
5-10 tahun untuk mempersiapkan 
diri menghadapi perubahan. Pasalnya, 
hasil kajian yang dilakukan sejumlah 
pihak memperkirakan 2030 sebagai 
titik balik bisnis energi fosil. Di tahun 
tersebut, permintaan pasokan energi 
fosil diperkirakan mengalami stagnasi, 
bahkan akan menurun. Di saat yang 
sama, Pertamina harus bersiap 
menghadapi kondisi apabila pemerintah 
menghapus subsidi BBM.

Oleh karena itu, Ega mengajak seluruh 
pekerja Pertamina untuk mengubah pola 
pikir agar bisa bertahan untuk meneruskan 
bisnis perusahaan. “Kita harus bisa 
melanjutkan legasi yang sudah diberikan 
senior-senior kita agar Pertamina ke depan 
bisa semakin baik,” katanya.

Ega mengatakan, untuk bisa 
menghadapi ancaman bisnis yang berasal 
dari empat penjuru mata angin, pekerja 
Pertamina minimal harus memiliki empat 
kompetensi dasar, yakni stakeholder 
management, corporate management, digital 
management, dan financial engineering. 
Kompetensi dalam hal stakeholder 
management dibutuhkan karena bisnis 
Pertamina diatur ketat oleh peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh pemerintah. “Pekerja Pertamina harus 
tahu siapa saja yang menjadi stakeholder 
perusahaan,” kata Ega.

Kompetensi di bidang corporate 
management dibutuhkan agar seluruh 
pekerja paham bagaimana suatu 
perusahaan dijalankan. Ega yakin, 
pekerja Pertamina mampu menguasai 
kompetensi ini karena sudah menjadi 
bagian aktivitas pekerjaan sehari-hari. 
Berbeda dengan kompetensi di bidang 
digital management. Pasalnya, pekerja 
Pertamina tidak memiliki latar belakang 
pendidikan maupun kemampuan di bidang 
teknologi digital. Namun kompetensi ini 
penting untuk dikuasai karena pola belanja 
konsumen mulai bergeser ke digital. 
“Kita harus mengikuti pola konsumen. 
Itulah mengapa, Pertamina pelan-pelan 
bertransformasi ke digital, baik dari sisi 
people maupun sistem,” kata Ega.

Sementara dari segi financial 
engineering, kompetensi ini dibutuhkan 
ketika perusahaan harus mencari opsi-opsi 
model bisnis baru untuk bisa memperoleh 
modal atau membuat skema partnership 
yang saling menguntungkan. “Saya 
berharap seluruh pekerja memiliki keempat 
kompetensi ini karena bisnis perusahaan ke 
depan terancam disrupsi. Kita punya waktu 
kurang lebih 5-10 tahun untuk menyiapkan 
dan menyelamatkan perusahaan sebelum 
badai datang,” tandas Ega. ***

Inovasi pun dibutuhkan untuk 
memperkuat bisnis perusahaan, 
sekaligus menyesuaikan diri dengan 

kondisi sekarang.
Seiring rencana pemerintah untuk 

meminimalkan penggunaan minyak 
bumi sebagai sumber energi, bisnis niaga 
(trading) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 
selama ini menjadi salah satu bisnis yang 
dijalankan PT Pertamina (Persero) terancam 
mengalami disrupsi dalam beberapa 
tahun ke depan. Banyak tantangan yang 
akan dihadapi Pertamina, khususnya 
Pertamina Patra Niaga (PPN) selaku Sub 
Holding Commercial & Trading, ketika 
terjadi perubahan pola konsumsi energi 
dalam 10-15 tahun mendatang. Sub 
Holding Commercial & Trading harus mulai 
mempersiapkan diri agar mampu menjawab 
tantangan yang ada, sekaligus memastikan 
bisnis perusahaan tetap berjalan di tengah 
disrupsi. “Di sini diperlukan kecerdasan, 
kemauan keras, dan inovasi. Tidak cukup 
hanya semangat saja,” kata Direktur Utama 
PPN, Mas’ud Khamid.

Bicara mengenai inovasi, lanjut 
Mas’ud, hal ini tidak lepas dari continuous 
improvement yang bertujuan memperbaiki 
sistem maupun cara kerja yang sudah 
ada. Inovasi muncul dari perbaikan yang 

dilakukan secara kontinu dengan tujuan 
meraih hasil yang lebih baik, namun 
dengan menggunakan sumber daya 
dan biaya yang lebih efisien. Menurut 
Mas’ud, ada tiga kategori inovasi yang 
bisa dilakukan di lingkup Pertamina, yakni 
inovasi terkait produk dan layanan, inovasi 
terkait proses kerja, serta inovasi terkait 
model bisnis.

INOVASI BAGI KEMAJUAN 
DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

Bisnis yang dijalankan 
Pertamina Group terancam 
disrupsi di masa depan. 
Berbagai langkah antisipatif 
diambil untuk memastikan 
perusahaan tetap bisa 
tumbuh dan berkembang. 

4
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“Inovasi yang dihasilkan akan 
mengubah budaya dan cara kerja 
kita. Kita akan mampu memberikan 
produk dan layanan yang lebih baik 
dibanding kompetitor melalui proses 
yang sederhana, mudah dan cepat 
serta model bisnis yang menarik,” kata 
Mas’ud.

Mas’ud menegaskan, budaya 
inovasi bisa terus berjalan apabila 
ada komitmen kuat dari atasan. 
Selain komitmen atasan dalam 
mendorong perubahan, semua pihak 
harus konsisten dalam menjalankan 
perubahan itu. “Perubahan harus selalu 
didorong, digerakkan dan ditinjau 
kembali untuk bisa memberikan 
perbaikan. Kalau ini terjadi, 
perusahaan secara tidak sadar akan 
mengalami transformasi dan customer 
yang akan merasakan,” katanya.

Di lingkup internal, Pertamina 
terus mendorong para pekerja untuk 
berpikir kreatif dan inovatif yang 
berujung pada munculnya inovasi-
inovasi terkait produk dan layanan 
yang diberikan maupun cara kerja yang 
lebih efektif dan efisien. Setiap tahun, 
Pertamina dan anak-anak perusahaan 
rutin menggelar Forum Continuous 
Improvement Program (CIP) yang 
menjadi ajang bagi para pekerja untuk 
menuangkan ide-ide kreatif dan 
inovatif yang memiliki nilai tambah 
bagi perusahaan. “Forum CIP menjadi 
salah satu wadah untuk memperbaiki 
sistem dan cara kerja yang sudah ada 
serta untuk meneruskan perjalanan 
bisnis Pertamina,” kata Direktur 
Perencanaan & Pengembangan Bisnis 
PPN, Mars Ega Legowo Putra.

PPN termasuk anak perusahaan 
Pertamina yang rutin menggelar 
Forum CIP tiap tahun. Mengusung 
tema “Innovation Through 
Collaboration Without Limit”, Forum 
CIP 2020 dilaksanakan pada 7-10 
Desember 2020 dan berlangsung 
secara daring (online). Forum CIP 
2020 tidak hanya diikuti PPN dan 
anak-anak perusahaan, tetapi juga 
Pertamina Retail beserta unit-
unit bisnis di lingkup Sub Holding 
Commercial & Trading. Dari 137 
risalah yang terkumpul, sebanyak 87 
risalah berhasil lolos untuk mengikuti 
Forum CIP 2020 dengan total jumlah 
peserta mencapai 397 peserta. ***

PERINGKAT GUGUS 
FORUM CIP 2020

GOLD
FT PROVE
• MAO AMO
• SIMONTANA
• NRACA-VG
• SEMUABILANGKELAS
• DIGITAL OE

I PROVE
• UNSAFEGRAM
• SWEETSA

PC PROVE
• CLOSE SYSTEM FUEL 

DELIVERY SERVICE 
(CSFDS)

• SPY DRY MAN
• CACARATO
• FLEET SAFETY 

& SECURITY 
IMPROVEMENT

• JAGOAN ENEPER
• BFFB
• SURVEILLANCE
• SEKO BAR
• HB THE NEXT LEVEL
• PERTASHOP TROOPERS
• ABE-ES DECH
• ELEVATED
• NEW BRIGHT STORE
• YANG KECE-KECE
• LANTAI SATU
• CAPEX DE 2.0
• SMART METER IOT
• PSO-FIT
• BOTTOM UP
• KELOMPOK SETAHUN
• ODORANT LIQUID

RT PROVE
• DOEL CHIPMUNK

SILVER
FT PROVE
• FENOMENAL
• LOSSES
• SONIC RC-ING TEAM
• PERTAMAXIMAL
• PROFIT
• SORM
• CELEBES REBORN

I PROVE
• IGEPE
• DYNAMIC DUO
• SEKUT GASKEUN

PC PROVE
• LUTI GENDANG
• VLGC ON THE MOVE
• BINTANG TOED7OE
• WORK MUTATION
• INDO THAI TRADING
• DI TEROR VENDOR
• PITSA FURAK
• DIGIMOVE
• FLEEMAS
• NEW COBRA
• MINI GALAXY
• BUZZER-MAN
• RELUQUIFACTION
• MOJABAY
• THE ELEGATOR
• HB FOREVER
• MILLENIAL
• MAPLES
• PESAT III
• LPG GIS
• SAVING TEAM
• PERTASHOW
• HB RETURN
• STAND BY ME HB
• SI TAGOR

RT PROVE
• JOHN CORNER
• HB BATTLE FRONT
• SRDP BATCH 3 PLUS

BRONZE
FT PROVE
• TIMUR MANISE
• LDS (LPG DIGITAL SYSTEM)
• ARMADA BOY
• HAND WASH

I PROVE
• GOES
• TEMPAMO
• SMART-C

PC PROVE
• COOL-BOY
• TUVO (TUKANG 

VOUCHER)
• 13 REASON HB
• KAIZEN FORCE 5
• BERSAMA KITA HEBAT
• PANDEMIC
• HB VENGER
• HB UPRISING
• REMA
• TU’TE IS BACK
• SI MBOK RANTI

GUGUS TERBAIK
• PC PROVE :  
 CACAROTO
• I PROVE :  
 UNSAFEGRAM
• FT PROVE :  
 NRACA-VG
• RT PROVE :  
 DOEL CHIPMUNK

PRESENTER TERBAIK
• PCP FLEET SAFETY & 

SECURITY IMPROVEMENT
• FTP SEMUABILANGKELAS
• PCP LANTAI SATU
• PCP LUTI GENDANG
• PCP DIGIMOVE
• RTP SRDP BATCH 3 PLUS

7inside. Edisi 20 / 2021
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Rp690 miliar dalam RKAP revisi. Dari 
segi cash flow, sampai hari ini neraca 
keuangan juga masih positif dan mencapai 
Rp40 miliar,” kata Direktur Utama PBAS, 
Yudistira.

Melihat performa selama dua tahun 
terakhir, Yudistira berharap PBAS bisa 
terus mempertahankan dan meningkatkan 
kinerja bagus untuk mendukung 
pertumbuhan perusahaan. Kebijakan 
sinergi antar anak perusahaan di lingkup 
Pertamina Group yang telah ditetapkan 
oleh Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero) dipandang PBAS sebagai sesuatu 
yang bisa membawa pengaruh positif 
bagi perusahaan. Berdasarkan surat 
keputusan Direktur Utama Pertamina 
terkait sinergi anak perusahaan, PBAS 
lebih difokuskan sebagai penunjang 
bagi anak-anak perusahaan Pertamina 
yang berada di lingkup Sub Holding 
Refining & Petrochemical dan Sub 

Bahkan di 2020, kinerja perusahaan 
menunjukkan performa bagus 
meski harus menjalankan bisnis di 

tengah pandemi COVID-19.
Hingga pertengahan Triwulan 

IV/2020, kinerja PBAS menunjukkan 
pencapaian yang positif berdasarkan 
Key Performance Indicators (KPI) yang 
telah disepakati dalam Rencana Kerja 
Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020. 
Dari sisi operasional, proyek-proyek 
yang ditangani PBAS dalam bidang EPC 
(Engineering, Procurement & Construction), 
O&M (Operation & Maintenance), Plant 
Services, serta Training & Manpower 
Provider juga berjalan lancar. “Di Oktober 
2020, kami sudah berhasil melewati 
target revenue yang ditetapkan sebesar 

ONWARD TO
BRIGHTER FUTURE

Periode 2019-2020 menjadi momen penting dalam perjalanan PT 
Patra Badak Arun Solusi (“PBAS”) sebagai sebuah badan usaha. 

Selama rentang waktu dua tahun tersebut, PBAS berangsur 
bangkit setelah sempat mengalami guncangan di 2018.

Melihat performa 
selama dua tahun terakhir, 
Yudistira berharap PBAS 

bisa terus mempertahankan 
dan meningkatkan 
kinerja bagus untuk 

mendukung pertumbuhan 
perusahaan. 



10 11inside. Edisi 20 / 2021PERSPEKTIF

pijakan pertama yang membawa perbedaan 
besar bagi PBAS dibanding tahun-tahun 
sebelumnya,” kata Yudistira.

Dengan adanya batu pijakan untuk 
bisa meloncat lebih jauh dan melompat 
ke arah yang lebih tinggi, PBAS bisa 
tumbuh sebagai perusahaan yang memiliki 
kemampuan dalam memberikan technical 
services bagi kilang serta Terminal BBM 
dan Terminal LPG. Kemampuan tersebut 
juga bisa menjadikan PBAS sebagai reliable 
services partner. “Ada aspek-aspek yang 
harus kami bangun untuk menjadikan 
PBAS sebagai perusahaan yang layak 
dipercaya sebagai reliable service partner. 
Ini yang menjadi tantangan kami ke depan,” 
tegas Yudistira. ***

Trading yang bisa dioptimalkan untuk 
meningkatkan revenue maupun profit 
perusahaan di 2021. Mengacu pada 
kebijakan Direktur Utama Pertamina, 
sinergi dengan anak perusahaan lain 
harus mencakup 30 persen dari anggaran 
suatu anak perusahaan, baik anggaran 
untuk pemeliharaan maupun anggaran 
untuk investasi. Berdasarkan prediksi 
biaya pemeliharaan di Terminal BBM, 
Terminal LPG, dan kilang, PBAS sempat 
menargetkan revenue sebesar Rp3 triliun 
dalam RKAP 2021. 

Di 2021 nanti, lanjut Yudistira, PBAS 
ingin fokus menangani project EPC dan 
O&M, salah satunya adalah pemeliharaan 
rotating equipment, baik di kilang maupun 
Terminal BBM dan Terminal LPG. Fokus 
ini tidak lepas dari keputusan Siemens 
AG menunjuk PBAS sebagai agen untuk 
pengadaan suku cadang gas compressor 
dan aksesori pendukung, termasuk turbine 
driver dan gearbox, yang diproduksi oleh 
Dresser-Rand Group Inc. Produk-produk 
dari perusahaan yang telah diakuisisi oleh 
Siemens AG tersebut banyak digunakan di 
kilang-kilang Pertamina. Selain melakukan 
pengadaan suku cadang, PBAS juga 

memberikan layanan perbaikan alat-alat 
tersebut. “Di 2021, kami sebenarnya 
ingin sekali bisa memiliki workshop untuk 
menangani perbaikan-perbaikan rotating 
equipment. Kami juga sudah mengajukan 
hal ini dalam rencana investasi 2021,” 
kata Yudistira.

Langkah awal yang kemungkinan akan 
ditempuh PBAS adalah melalui strategic 
partnership. “Kami mungkin berpartner 
dulu dengan pihak lain yang memiliki 
workshop untuk memastikan kesanggupan 
kami dalam melakukan pemeliharaan 
rotating equipment hingga kami memiliki 
workshop sendiri,” kata Yudistira.

Selain pemeliharaan rotating 
equipment, PBAS berkeinginan menangani 
pekerjaan-pekerjaan metal works, seperti 
pembuatan tangki, overhaul tangki dan 
pekerjaan lain yang menggunakan material 
besi, sekaligus mengoperasikan sendiri 
alat-alat yang digunakan, seperti mesin 
untuk menggulung plat besi, welder 
machine, dan hydraulic jack. “Apabila kami 
bisa melakukan itu semua dengan sumber 
daya dan fasilitas milik sendiri, kami bisa 
menghemat biaya operasional karena 
kami tidak perlu menyewa sarana maupun 
fasilitas ke pihak lain,” kata Yudistira.

Menurut Yudistira, kepemilikan atas 
sarana dan fasilitas untuk pekerjaan 
pemeliharaan rotating equipment 
dan metal works akan menjadi batu 
pijakan yang krusial bagi PBAS dalam 
melakukan lompatan terkait Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). 
“Apabila PBAS bisa memanfaatkan 
momentum sinergi anak perusahaan 
dengan dukungan sumber daya milik 
kami sendiri, ini akan menjadi batu 

Holding Commercial & Trading dengan 
menangani pekerjaan-pekerjaan 
pemeliharaan (O&M) di kilang serta 
Terminal BBM dan Terminal LPG. 
“Karena surat keputusan ini baru 
diimplementasikan sekitar akhir 
2019-awal 2020, PBAS juga baru 
mulai intensif menggalang sinergi 
anak perusahaan ke wilayah yang 
diperuntukkan bagi kami di tahun ini,” 
kata Yudistira.

Meski kebijakan sinergi anak 
perusahaan Pertamina Group baru 
diimplementasikan sekitar satu tahun, 
optimisme sudah tumbuh dalam tubuh 
PBAS. Jajaran manajemen PBAS melihat 
ada banyak potensi pekerjaan di lingkup 
Sub Holding Refining & Petrochemical 
dan Sub Holding Commercial & 

PBAS ingin fokus 
menangani project EPC 

dan O&M, salah satunya 
adalah pemeliharaan 
rotating equipment, 

baik di kilang maupun 
Terminal BBM dan 

Terminal LPG.
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KOMITMEN UNTUK 
KEPUASAN PELANGGAN
Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia tidak 
menyurutkan semangat PT Patra Badak Arun Solusi (“PBAS”) 
dalam menyelesaikan project yang ditangani di tahun 2020. 

Gas (SKG) di lingkup Sub Holding 
Upstream. Untuk project pembangunan 
SKG, PBAS bertindak sebagai Project 
Management Controller (PMC). “Terkait 
pembangunan SKG, PBAS juga mendapat 
apresiasi khusus dari Direktur Hulu PT 
Pertamina (Persero),” kata Direktur Utama 
PBAS, Yudistira. ***

penyuplai material menaikkan harga 
barang. “Namun kondisi sudah mulai 
membaik sekarang. Perusahaan stockiest 
maupun fabricator sudah mulai bekerja 
sehingga kami optimistis project bisa 
selesai Desember nanti,” kata Saiful.

Sebelumnya, PBAS telah berhasil 
menyelesaikan salah satu proyek 
penting, yakni proyek EPC untuk 
Pembangkit Listrik Tenaga Biogas 
(PLTBg) di Kawasan Ekonomi Khusus 
Sei Mangkei, Sumatera Utara. Proyek 
yang berjalan sejak akhir 2018 ini telah 
diserahterimakan kepada PT Pertamina 
Power Indonesia (Sub Holding Power 
& NRE) selaku pemilik proyek pada 
Maret 2020. 

Dengan kapasitas 2,4 megawatt, 
PLTBg Sei Mangkei merupakan salah 
satu proyek Pertamina Power Indonesia 
yang bertujuan memaksimalkan 
penyediaan energi di kawasan penghasil 
Energi Baru Terbarukan (EBT), dalam hal 
ini biogas dari kelapa sawit. Project ini 
mendapat apresiasi dari Kementerian 
BUMN sebagai The Best Project di 
lingkungan Pertamina Group. Pasca 
serah terima proyek tersebut, PBAS 
ditunjuk sebagai operator O&M PLTBg 
Sei Mangkei selama satu tahun. “Sejauh 
ini, pengoperasian pembangkit listrik 
berjalan lancar dan kami mampu 
memenuhi kebutuhan listrik di Kawasan 
Ekonomi Khusus Sei Mangkei, termasuk 
ketika mencapai beban puncak,” kata 
Direktur Operasi PBAS, Jaziardi Jazuli.

Selain PLTBg Sei Mangkei, PBAS 
sudah menyelesaikan beberapa project 
besar lainnya, seperti pembangunan 
Mess Operator RU-VII Kasim, perbaikan 
Gedung Musicool RU-III Plaju, serta 
pembangunan 2 unit Stasiun Kompresor 

Bagi PBAS, ketepatan waktu dalam 
penyelesaian project sesuai jadwal yang 
telah ditetapkan menjadi komitmen 

utama demi menjamin kepuasan pelanggan.
Hingga September 2020, PBAS tercatat 

menangani 196 kontrak kerja yang terbagi 
menjadi 14 kontrak Engineering, Procurement 
& Construction (EPC), 38 kontrak Operation 
& Maintenance (O&M), 17 kontrak untuk 
plant services, serta 127 kontrak untuk 
Training & Manpower Provider. Sebagian 
besar pengerjaan project tersebut telah 
diselesaikan oleh PBAS sesuai jadwal. 
Terdapat empat project utama yang harus 
diselesaikan di sisa waktu tahun 2020, 
yakni Revitalisasi Terminal LPG Arun, 
Pembangunan Spherical Tank di Terminal 
LPG Donggala, Pembangunan Tangki Timbun 
untuk avtur di Terminal BBM Waingapu, 
serta Pembangunan Tangki di Terminal BBM 
Bandaran, Surabaya.

Meski harus menyelesaikan project dalam 
kondisi kurang kondusif akibat pandemi 
COVID-19, PBAS tetap optimis seluruh 
pekerjaan bisa menyelesaikan sesuai jadwal. 
“Kalau bagi bangsa Indonesia, NKRI harga 
mati, bagi PBAS, penyelesaian proyek sesuai 
jadwal adalah harga mati,” kata Direktur 
Layanan Usaha PBAS, Saiful Bahri.

Saiful mengakui, pandemi turut membawa 
pengaruh terhadap proses pengerjaan project, 
khususnya dalam hal suplai material untuk 
proyek. Kurs mata uang yang tidak menentu 
juga menyebabkan beberapa perusahaan 
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ENERGIZING 
THE NATION
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Memberikan energi untuk negeri. Semangat ini terus 
diusung Pertamina Patra Niaga (PPN) selaku Sub 
Holding Commercial & Trading dalam mendukung 

PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan energi 
hingga ke pelosok Nusantara.
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Galih menuturkan, untuk 
menyalurkan BBM ke Pulau Nias, salah 
satu pulau terluar di sisi barat Pulau 
Sumatera, sarana transportasi yang 
tersedia hanya kapal kayu. Padahal, 
dari segi safety, kapal kayu tidak layak 
digunakan untuk mendistribusikan BBM. 
Namun tim Region I tetap berupaya 
agar BBM bisa tersalurkan ke Pulau 
Nias dengan lancar dan tetap memenuhi 
standar HSSE (Health, Safety, Security, 
Environment). “Kami tetap menggunakan 
kapal kayu karena sarana transportasi 
yang tersedia hanya itu, namun kami 
melengkapi kapal tersebut dengan 
tangki petak terbuat dari besi agar 
pengiriman tetap aman,” tuturnya.

Tantangan serupa juga dihadapi 
tim PPN yang bertugas di Region 
V. Kondisi geografis di kawasan 
Indonesia Timur yang didominasi 
lautan dan kepulauan mengharuskan 
tim Region V menggunakan segala 
macam moda transportasi, baik 
darat, laut maupun udara. Pengiriman 
BBM memakai pesawat udara harus 
dilakukan karena lokasi yang dituju 
sangat terpencil dan hanya bisa 
dijangkau oleh moda transportasi ini. 
“Kami banyak melakukan pengiriman 
BBM ke daerah remote, khususnya 
wilayah Maluku dan Papua yang 
tergolong kawasan 3T (tertinggal, 
terdepan, dan terluar),” kata General 
Manager Region V, Irene Karenia.

Meski menghadapi berbagai 
tantangan, tim PPN tetap berkomitmen 
kuat dalam mengutamakan layanan bagi 
pelanggan. Distribusi BBM ke pelanggan 
industri maupun Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU), Pertashop, 

serta Agen Premium dan Minyak Solar 
(APMS) dilakukan dengan memegang 
prinsip tepat waktu, tepat jumlah, dan 
tepat mutu. Berbagai solusi dicari demi 
menjawab tantangan yang ada sehingga 
BBM bisa terdistribusi dengan lancar 
dan tidak terjadi kekosongan stok, 
khususnya di wilayah-wilayah yang 
masuk dalam program BBM Satu Harga.

Ketika pandemi COVID-19 merebak 
di Indonesia, tim PPN menghadapi 
tantangan baru dan harus beradaptasi 
dengan kondisi baru. Seluruh aktivitas 
operasional, baik di kantor maupun 
di lapangan, wajib mematuhi protokol 
kesehatan yang ditetapkan pemerintah 
demi mencegah penyebaran virus SARS-
CoV-2. Berbagai langkah antisipatif 
diambil untuk memastikan proses 

Salah satu tantangan 
yang kami hadapi dalam 

mendukung program BBM 
Satu Harga adalah lokasi 

pengiriman BBM berada di 
pulau terluar di mana sarana 
transportasi yang tersedia 

sangat terbatas.

Pandemi COVID-19 yang 
tengah melanda dunia, 
termasuk Indonesia, tidak 

menyurutkan semangat perwira 
PPN dalam menjamin ketersediaan 
stok maupun kelancaran distribusi 
Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi 
pelanggan.

Sejalan dengan peran 
Pertamina dalam menjamin 
ketercukupan, keterjangkauan, dan 
aksesibilitas energi bagi seluruh 
rakyat Indonesia, PPN mengemban 
tugas mendistribusikan BBM 

hingga ke daerah tertinggal, terdepan, 
dan terluar (3T) di Indonesia. Tugas 
ini dijalankan demi menyukseskan 
program BBM Satu Harga yang 
telah dicanangkan pemerintah. 
Selain itu, Pertamina juga tengah 
mengembangkan Pertamina Shop 
(Pertashop) yang bertujuan kian 
mendekatkan BBM ke konsumen atau 
masyarakat dengan tagline “One Village, 
One Outlet”.

Bermacam tantangan dihadapi 
perwira PPN dalam memastikan 
kelancaran distribusi BBM. Kondisi 
infrastruktur yang belum merata tidak 
jarang menjadi kendala. Tim PPN yang 
bertugas di masing-masing Region pun 
harus memutar otak untuk memastikan 
BBM bisa terdistribusi tepat jumlah 
dan tepat waktu, terutama ke wilayah-
wilayah yang tergolong daerah 3T. 
“Salah satu tantangan yang kami hadapi 
dalam mendukung program BBM Satu 
Harga adalah lokasi pengiriman BBM 
berada di pulau terluar di mana sarana 
transportasi yang tersedia sangat 
terbatas,” kata General Manager 
Region I, Galih Novanto.

16 17inside. Edisi 20 / 2021SOROT



18 19inside. Edisi 20 / 2021

Melalui kerja keras, 
upaya, dan komitmen 

yang ditunjukkan, 
PPN siap mendukung 

Pertamina dalam 
melayani masyarakat dan 
memberikan energi untuk 

kepentingan bangsa 
Indonesia.

penyaluran dari Terminal BBM hingga 
ke SPBU, Pertashop, dan APMS tetap 
aman dan minim risiko penularan 
COVID-19. “Sebelum melakukan 
pengiriman BBM, kami memastikan 
mobil tangki dalam kondisi layak 
jalan dan aman dengan melakukan 
penyemprotan disinfektan. Kami 
juga rutin melakukan rapid test untuk 
seluruh Awak Mobil Tangki (AMT),” 
ujar Operation Area Manager DKI 
Jakarta, Jawa Barat & Banten, 
Salim Bafadol.

Di tengah aktivitas menyalurkan 
energi untuk negeri, PPN tidak 
lupa berbagi dengan masyarakat 
sekitar melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Selain 

kegiatan yang dikoordinasi oleh 
Kantor Pusat, masing-masing Region 
juga berinisiatif melakukan kegiatan 
CSR untuk membangun hubungan 
baik dengan warga sekitar area 
operasional. “Sebelum pandemi, kami 
sudah rutin melakukan kegiatan CSR 
dengan memberikan bantuan kepada 
masyarakat. Selama pandemi, kegiatan 
tersebut lebih intensif melalui 
pemberian bantuan sembako dan lain-
lain kepada keluarga AMT serta warga 
sekitar,” kata Manager of Business 
Support Region III, Heri Wiwik.

Melalui kerja keras, upaya, dan 
komitmen yang ditunjukkan, PPN siap 
mendukung Pertamina dalam melayani 
masyarakat dan memberikan energi 
untuk kepentingan bangsa Indonesia. 
“Kami harus bisa menunjukkan 
komitmen kami kepada pelanggan 
dengan selalu memberikan layanan 
yang lebih baik bagi pelanggan,” 
tegas Heri. ***

Teknologi digital mengalami 
perkembangan yang sangat pesat 
dalam beberapa tahun terakhir. 

Perkembangan teknologi ini tidak 
hanya membawa pengaruh terhadap 
bisnis yang dijalankan badan-badan 

usaha, tetapi juga perilaku konsumen dalam 
berbelanja.

Pengaruh perkembangan teknologi 
digital terhadap perubahan pola perilaku 
konsumen sangat disadari oleh PT 
Pertamina (Persero). Itulah mengapa, 
teknologi digital telah menjadi bagian 
dari bisnis perusahaan, khususnya dalam 
menjalankan bisnis yang bersentuhan 
langsung dengan konsumen. Pemanfaatan 
teknologi digital juga memiliki peran 
penting bagi Pertamina dalam membangun 
kedekatan dengan konsumen maupun 

pelanggan. Direktur Utama Pertamina 
Patra Niaga (PPN), Mas’ud Khamid, 
menegaskan hubungan baik dengan 
pelanggan menjadi satu hal yang harus 
terus dijaga. “Managing customer itu 
penting,” katanya.

Saat ini, ada empat saluran yang 
digunakan Pertamina dalam melayani 
pelanggan, yakni walk-in melalui Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 
Pertashop dan agen, phone-in melalui 
Call Center 135, social media-in melalui 
Twitter, Facebook dan Instagram, serta 
digital-in melalui MyPertamina. Dari 
keempat saluran tersebut, Pertamina 
terus mengembangkan platform digital 
MyPertamina yang kini sudah terhubung 
ke SPBU, Pertashop, Call Center 135, dan 
beberapa aplikasi digital lainnya. Langkah 
ini diambil sejalan dengan perubahan pola 
perilaku konsumen yang sekarang sudah 
banyak memanfaatkan teknologi digital.

MERANGKUL PELANGGAN 
LEWAT MYPERTAMINA
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MyPertamina 
berpotensi menjadi 

salah satu masa 
depan bisnis 

Pertamina karena 
tren digitalisasi yang 
sedang berkembang 
diikuti oleh perilaku 

konsumen.

Selain program promosi yang dikaitkan 
dengan bisnis lain di lingkup Pertamina 
Group, MyPertamina juga memberikan 
promosi yang berkaitan dengan produk-
produk badan usaha di luar Pertamina, 
seperti program penukaran data dengan 
Telkomsel dan voucher merchant. Hal ini 
membuktikan, Pertamina bisa melakukan 
kerja sama dengan pihak eksternal 
terpilih untuk meningkatkan penjualan. 
“MyPertamina berupaya untuk membuat 
sebuah ekosistem dengan produk dan 
jasa Pertamina sebagai core, kemudian 
dilakukan integrasi dengan BUMN serta 
perusahaan terkemuka lain sehingga 
bisa menambah value Pertamina itu 
sendiri,” kata Ega.

Ega menilai, MyPertamina berpotensi 
menjadi salah satu masa depan bisnis 
Pertamina karena tren digitalisasi 
yang sedang berkembang diikuti oleh 
perilaku konsumen. Selain itu, bisnis 
yang berbasis pada digital platform 
mempunyai pola bisnis yang berbeda 
dengan bisnis konvensional, di mana 
enterprise value digital bisnis rata-rata 
jauh di atas aset yang dimiliki. “Apabila 
ditangani dengan baik, bisnis ini memiliki 
prospek yang menjanjikan,” katanya. ***

kepada customer. Sebagai Digital 
Channel Pertamina dan Platform 
Loyalty Konsumen, MyPertamina 
memungkinkan Pertamina membuat 
program-program promosi yang 
sebelumnya sulit dilakukan melalui 
program konvensional, seperti program 
redeem point MyPertamina di Bright 
Store. “Program-program promosi 
semacam ini bisa memberi manfaat 
lebih bagi konsumen setia Pertamina, 
sekaligus menghidupkan NFR (non-fuel 
retail) yang ada di SPBU,” kata Ega.

diberikan Pertamina, baik produk maupun 
services, ke dalam single customer facing 
unit. Hal ini mempermudah Pertamina 
dalam memberikan layanan kepada 
konsumen. Pertamina juga bisa berinteraksi 
secara langsung dengan konsumen selama 
24 jam penuh sehingga keberadaan 
layanan Pertamina dapat lebih dirasakan. 
“MyPertamina diposisikan sebagai Digital 
Channel Pertamina dan Platform Loyalty 
Konsumen dengan fitur utama berupa 
Pembayaran Elektronik (e-Payment), 
Earning Point dan Redeem Point serta 
showcasing dan generate lead ke produk dan 
jasa Pertamina Group,” katanya.

Sejauh ini, kehadiran MyPertamina 
disambut positif oleh publik. Sepanjang 
2020, aplikasi MyPertamina tercatat 
telah diunduh oleh 5,9 juta pengguna. 
Berdasarkan Pertamina Digital Survey 
Report, konsumen menilai MyPertamina 
merupakan aplikasi yang lebih cocok 
sebagai solusi digital bagi Pertamina 
dibandingkan melakukan digital marketing 
melalui media sosial, situs resmi maupun 
Call Center 135.

Bagi Pertamina sendiri, MyPertamina 
memungkinkan perusahaan menjalankan 
program-program tertentu, baik promosi 
maupun program-program lain untuk 
menawarkan produk dan services baru 

“Salah satu alasan yang mendasari 
Pertamina meluncurkan aplikasi 
MyPertamina adalah perubahan perilaku 
konsumen, di mana tren cashless payment 
mengalami peningkatan cukup signifikan,” 
ungkap Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan Bisnis PPN, Mars Ega 
Legowo Putra.

Adanya pertumbuhan segmen 
pasar baru, yakni digital market, juga 
menjadi dasar bagi Pertamina untuk 
mengembangkan MyPertamina. 
Pertamina melihat digital market sebagai 
peluang bisnis yang perlu diambil 
untuk mendukung pengembangan 
bisnis yang saat ini sudah berjalan. 
Dalam era persaingan bebas, Pertamina 
membutuhkan alat bantu untuk 
melakukan akuisisi dan retensi pelanggan, 
menurunkan daya tawar konsumen, serta 
menaikkan entry barrier bagi pesaing 
dalam bisnis retail.

“Faktor-faktor ini pula yang menjadi 
alasan mengapa Pertamina menggunakan 
aplikasi digital untuk membangun database 
pelanggan yang dapat digunakan untuk 
menjalankan bisnis yang berorientasi 
customer, yang didukung juga didukung 
dengan data driven yang baik,” papar Ega.

Menurut Ega, MyPertamina 
menyatukan platform layanan yang 
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layanan bagi pelanggan. “Kami ingin 
nenjadikan insan PPN sebagai one 
stop solution bagi seluruh khalayak di 
Indonesia dengan memberikan layanan 
terbaik agar kebutuhan masyarakat 
akan energi dapat terpenuhi di level 
kepuasan tertinggi,” tandas Galih. ***

Gangguan keamanan turut 
mewarnai langkah tim Region I 
dalam melayani pelanggan. Adanya 
pungutan liar di jalan yang dilakukan 
oleh pemuda setempat sempat 
menghambat proses distribusi 
BBM industri untuk layanan VHS 
(Vendor Held Stock) di Pertamina EP 
yang berlokasi di wilayah pelosok 
Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. 
Tim Region I pun berinisiatif 
mempekerjakan pemuda-pemuda 
tersebut sebagai tenaga operator 
dan keamanan guna meminimalkan 
adanya pungutan liar di jalanan. “Solusi 
ini merupakan jalan tengah, di mana 
pemuda setempat bisa mendapat 
penghasilan dan proses distribusi BBM 
tidak terganggu,” kata Galih.

Di tengah pandemi COVID-19, tim 
Region I tetap berupaya agar aktivitas 
operasional berjalan normal sehingga 
pendistribusian BBM dan LPG tidak 
terhambat. Protokol kesehatan untuk 
mencegah penyebaran COVID-19 
diterapkan secara ketat, baik di 
Kantor Region maupun Terminal 
BBM dan Terminal LPG. Di sisi lain, 
pandemi membawa berkah bagi 
penjualan BBM yang dilakukan oleh 
tim Sales Region I. Turunnya harga 
minyak mentah dunia sebagai imbas 
pandemi membuat harga jual BBM 
untuk industri ikut turun hingga di 
bawah harga BBM subsidi. “Apabila 
throughput pengiriman BBM ke SPBU 
dan Pertashop mengalami penurunan 
seiring berkurangnya mobilitas 
masyarakat, angka penjualan BBM 
untuk industri justru naik karena 
pelanggan tidak lagi membeli BBM 
ilegal,” kata Galih.

Momen ini juga dimanfaatkan oleh 
Region I untuk terus meningkatkan 

KETULUSAN UNTUK 
MELAYANI
Memastikan proses distribusi 
Bahan Bakar Minyak (BBM) dan 
liquefied petroleum gas (LPG) 
berjalan lancar dan bisa tersalurkan 
hingga ke wilayah terluar Indonesia 
menghadirkan tantangan tersendiri 
bagi tim Pertamina Patra Niaga 
(PPN) yang bertugas di Region I. 

Meski tantangan yang dihadapi 
terkadang tidak mudah, tim yang 
bertugas mengawal wilayah 

Sumatera tidak pernah patah arang. 
Mereka tetap tulus melayani dan selalu 
mengutamakan kebutuhan pelanggan.

Sejalan dengan semangat 
membangkitkan energi untuk negeri yang 
digaungkan PT Pertamina (Persero), tim 
Region I turut mendapat tugas untuk 
mendistribusikan BBM Satu Harga ke 
seluruh wilayah Sumatera. Komitmen 
dalam menjalankan tugas ditunjukkan 
dengan memastikan BBM Satu Harga 
tersalurkan hingga ke pulau-pulau terluar 
Indonesia, seperti Nias, Enggano, dan 
Natuna. Selain BBM Satu Harga yang 
menjadi program pemerintah, Region 
I juga mendistribusikan BBM untuk 
mendukung program Pertamina Shop 
(Pertashop) yang tersebar di wilayah 
pelosok. “Salah satu tantangan yang kami 
hadapi adalah kondisi jalan rute darat 
yang kurang memadai dan kondisi cuaca 
ekstrem untuk rute laut,” ungkap General 
Manager Region I, Galih Novanto.

Meski harus menghadapi medan 
yang sulit, tim Region I tetap berupaya 
menyalurkan BBM dan LPG untuk 
dinikmati oleh seluruh masyarakat 
di Sumatera. Aspek keamanan dan 
keselamatan sesuai kaidah HSSE 
(Health, Safety, Security, Environment) 
tetap diutamakan kendati moda 
transportasi yang digunakan untuk 
mendistribusikan BBM terkadang tidak 
sesuai standar yang telah ditetapkan. 
“Aspek HSSE benar-benar harus 
diperhatikan,” kata Galih.
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tidak terjadi kekosongan stok di SPBU. 
“Kami selalu berkoordinasi dengan tim 
surveillance maupun aparat kepolisian 
agar pengiriman BBM tidak mengalami 
kendala dan mobil tangki tetap aman 
ketika melintasi jalan-jalan alternatif,” 
kata Salim.

Komitmen yang ditunjukkan 
tim Region II dalam mengawal 
penyaluran energi hingga ke pelosok 
negeri menjadi bukti bahwa PPN 
telah bertransformasi dan mampu 
memberikan kontribusi yang lebih bagi 
negara. “Saya berharap, perusahaan 
terus memberikan kesempatan kepada 
sumber daya manusia yang dimiliki 
untuk meningkatkan kapasitas dan 
kompetensi masing-masing dalam 
menyalurkan energi hingga ke pelosok,” 
kata Partogi. ***

tersebut, AMT memiliki sertifikat 
yang menyatakan mereka layak untuk 
mengoperasikan mobil tangki. “Untuk 
keperluan akreditasi, kami sudah 
bekerja sama dengan Kementerian 
Perhubungan, khususnya Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat,” kata 
Partogi.

Digitalisasi dan adanya 
akreditasi bagi AMT menjadi bagian 
dari komitmen Region II untuk 
memberikan layanan terbaik dalam 
menyalurkan energi bagi masyarakat. 
Memang, ada sejumlah tantangan 
yang dihadapi tim Operasi Region II 
dalam mendistribusikan BBM bagi 
masyarakat, salah satunya adalah 
permasalahan kemacetan lalu lintas. 
“Tingkat kemacetan di DKI Jakarta, 
Jawa Barat dan Banten terbilang paling 
tinggi, terutama di wilayah Jakarta, 
Cikampek dan Gerem di mana kondisi 
lalu lintas menjadi hal yang tidak 
bisa diprediksi. Hal ini berpotensi 
menimbulkan keterlambatan dalam 
pengiriman BBM ke customer,” ungkap 
Operation Area Manager DKI JBB, 
Salim Bafadol.

Potensi keterlambatan dalam 
pengiriman juga muncul ketika 
terjadi bencana alam dan aksi unjuk 
rasa. Namun terlepas dari kondisi 
tersebut, Region II tetap berkomitmen 
memberikan layanan terbaik bagi 
customer dengan mengirimkan BBM 
tepat waktu. Apabila menghadapi 
kondisi yang berpotensi menimbulkan 
keterlambatan pengiriman, tim 
Operasi di lapangan akan mencari 
jalur-jalur alternatif sehingga BBM 
bisa terdistribusi tepat waktu dan 

DIGITALISASI 
UNTUK LAYANAN YANG OPTIMAL

Perkembangan teknologi 
digital yang kian pesat 
tidak disia-siakan oleh tim 
Pertamina Patra Niaga (PPN) 
Region II dalam mengawal 
pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak (BBM) bagi 
masyarakat.

Sistem digital pun 
diimplementasikan di setiap lini, 
mulai dari Terminal BBM, mobil 

tangki yang melakukan pengiriman BBM 
hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum (SPBU).

Penggunaan sistem digital tidak lepas 
dari keinginan PPN untuk memberikan 
layanan terbaik bagi pelanggan, sekaligus 
memastikan pendistribusian BBM 
berlangsung aman dan selamat. “Untuk 
penyaluran ke SPBU, kami menggunakan 
SIOD (Sistem Informasi Operasi dan 
Distribusi), di mana kami bisa memantau 
pergerakan mobil tangki dan mengetahui 
lokasi tujuan pengiriman. Pihak SPBU juga 
bisa ikut memantau proses distribusi BBM 
melalui ODI (Online Delivery Information),” 
kata General Manager Region II, Bernard 
Partogi Siagian.

Selain itu, saat ini Region II sedang 
menjalankan pilot project Smart MT 
untuk fleet management di Terminal BBM 
Ujung Berung. Dari sisi tenaga kerja yang 
mengoperasikan mobil tangki, Region II 
menerapkan sistem akreditasi untuk Awak 
Mobil Tangki (AMT). Melalui akreditasi 
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Tim Region III terus berusaha 
memberikan layanan terbaik bagi 
semua pelanggan meski banyak 

tantangan yang harus dihadapi.
Core value perusahaan untuk selalu 

mengedepankan pelanggan (customer 
first) menjadi pedoman bagi Region 
III dalam memberikan layanan. Relasi 
dengan pelanggan terus dijaga meski 
pandemi COVID-19 membatasi mobilisasi 
manusia dan mengurangi intensitas tatap 
muka secara langsung. “Meski sedang 
pandemi, kami tetap menggalakkan visit 
konsumen dan pelanggan dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan,” ungkap 
Sales Area Manager Jawa Tengah & DI 
Yogyakarta, Bagas Prasetyo.

Bagas mengatakan, pihaknya terus 
mengupayakan agar visit customer 
tetap bisa berjalan di tengah pandemi. 
Pasalnya, aktivitas ini bisa menjadi nilai 
tambah (added value) atas layanan yang 
diberikan PPN. “Selain menjaga hubungan 
baik dengan konsumen dan pelanggan, 
kami memanfaatkan kesempatan visit 
customer untuk memberikan edukasi 

dipandang sebagai kesempatan untuk 
terus meningkatkan kualitas layanan 
bagi pelanggan dalam semangat 
memberikan energi bagi negeri. “Di 
2021, kita harus bersiap menghadapi 
tantangan yang lebih besar dengan 
adanya Sub Holding Commercial & 
Trading,” kata General Manager Region 
III, Henggi Purwo Kusmanto. ***

Bakar Umum (SPBU), Pertashop, 
maupun Agen Premium dan Minyak 
Solar (APMS) yang tersebar di wilayah 
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa 
Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. 
Kelancaran distribusi dan keandalan 
stok menjadi salah satu aspek yang 
harus terus dijaga, khususnya dalam 
mendukung pelaksanaan program 
BBM Satu Harga yang dicanangkan 
pemerintah.

“Kami melakukan suplai ke 
beberapa APMS di wilayah remote, 
termasuk Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur. Meski 
dihadapkan pada kondisi demografis 
dan geografis yang sangat jauh 
berbeda dengan SPBU di Jawa, proses 
penyaluran tetap harus berjalan 
karena tidak boleh terjadi kekosongan 
stok di setiap APMS,” papar Operation 
Area Manager Jawa Timur, Bali & 
Nusa Tenggara, Gun Gun Gunawan.

Hal senada diungkapkan 
Operation Area Manager Jawa Tengah 
& DI Yogyakarta, Riyadi Atmono. 
Menurut Riyadi, pihaknya tidak jarang 
menghadapi kendala cuaca buruk 
ketika harus melakukan pengiriman 
BBM ke APMS di Kepulauan Karimun 
Jawa. Riyadi mengaku, ketika kondisi 
cuaca sedang tidak bagus, tim Operasi 
harus mencari celah waktu untuk 
bisa melakukan suplai ke Kepulauan 
Karimun Jawa. “Alhamdulillah, hingga 
saat ini suplai ke Karimun Jawa masih 
aman,” katanya.

Memasuki 2021, tim Region 
III tetap berkomitmen untuk terus 
memberikan layanan terbaik bagi 
pelanggan. Penggabungan kegiatan 
operasional untuk bisnis trading BBM 
serta suplai dan distribusi BBM antara 
Pertamina dan PPN di bawah payung 
Sub Holding Commercial & Trading 

LAYANAN TERBAIK 
BAGI SEMUA PELANGGAN
Komitmen dalam memenuhi 
kebutuhan energi para 
pelanggan ditunjukkan tim 
Pertamina Patra Niaga (PPN) 
Region III dengan selalu 
memastikan ketersediaan 
stok Bahan Bakar Minyak 
(BBM) dan kelancaran proses 
distribusi.
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mengenai aspek legalitas dan kualitas 
BBM Pertamina,” katanya.

Selain para pelanggan pengguna 
BBM industri, tim Region III juga 
berupaya memberikan layanan terbaik 
bagi masyarakat umum yang membeli 
BBM Pertamina secara retail. Upaya 
itu diwujudkan dengan memastikan 
kelancaran distribusi dan keterjaminan 
stok BBM di Stasiun Pengisian Bahan 

SOROT
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“Kami bekerja sama dengan 
Pelita Air untuk pendistribusian 
ke Krayan, di mana BBM dikirim 
dengan menggunakan pesawat 
terbang dari Tarakan atau Nunukan. 
Apabila ada kendala, kami terpaksa 
melakukan impor dari Malaysia 
karena pengiriman melalui jalur 
darat hanya bisa dilakukan dari 
Malaysia,” papar Ihsan.

Selain pendistribusian BBM dan 
LPG, mulai 2020, PPN melalui Region 
IV mendapat kepercayaan dari PT 
Pertamina (Persero) untuk melakukan 
penyaluran avtur dari seluruh Depot 
Pengisian Pesawat Udara (DPPU) 
di Kalimantan. Sebelumnya, Region 
IV hanya menangani pengiriman 
avtur ke bandara di Balikpapan, 
Banjarmasin, dan Pontianak. “Mulai 
2021, PPN juga dipercaya untuk 
mengelola armada mobil tangki 
khusus avtur yang melakukan 
pengiriman dari seluruh DPPU di 
Kalimantan, termasuk tenaga AMT 
yang dibutuhkan,” kata Ihsan. ***

cukup jauh berpotensi membuat 
AMT mengalami kelelahan yang bisa 
berakibat pada terjadinya insiden 
kecelakaan lalu lintas. General 
Manager Region IV, Ihsan Utama, 
mengungkapkan dari seluruh wilayah 
di Kalimantan, distribusi LPG dari titik 
suplai di Sampit tergolong paling sulit. 
Pasalnya, jarak tempuh pengiriman 
untuk sekali jalan bisa mencapai 
600 kilometer. “Jarak tempuh yang 
sangat jauh berpotensi menimbulkan 
kelelahan AMT yang bisa berakibat 
pada terjadinya kecelakaan lalu lintas,” 
kata Ihsan.

Guna memastikan tercapainya zero 
accident, Region IV mengambil langkah 
antisipatif dengan menempatkan 
titik suplai di dua lokasi, yakni Sampit 
dan Banjarmasin. Kedua titik suplai 
ini melayani Stasiun Pengisian Bulk 
Elpiji (SPBE) yang berada di sepanjang 
jalur antara Sampit dan Banjarmasin. 
“Dengan cara ini, kami bisa mengurangi 
risiko kecelakaan lalu lintas akibat 
kelelahan AMT,” kata Ihsan.

Dibanding Region lain di lingkup 
PPN, Region IV tidak banyak terlibat 
dalam mendukung program BBM 
Satu Harga maupun Pertashop. 
Meski demikian, Region IV mendapat 
tugas untuk mendistribusikan BBM 
ke Krayan yang secara administratif 
masuk dalam wilayah Kabupaten 
Nunukan di Kalimantan Utara. 
Lokasi Krayan yang berada di 
perbatasan Indonesia-Malaysia tidak 
memungkinkan bagi tim Region IV 
untuk melakukan pengiriman BBM 
melalui jalur darat.

DISTRIBUSI BBM 
HINGGA TAPAL BATAS NEGARA
Semangat memberikan 
energi untuk negeri tidak 
hanya ditunjukkan dengan 
memastikan ketersediaan stok 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 
dan liquefied petroleum gas 
(LPG) maupun kelancaran 
proses distribusi. 

Risiko terjadinya kecelakaan lalu 
lintas akibat faktor kelelahan yang 
dialami Awak Mobil Tangki (AMT) 

juga harus diminimalkan, bahkan sebisa 
mungkin ditiadakan.

Aspek inilah yang selalu dijaga oleh 
tim Pertamina Patra Niaga (PPN) Region 
IV dalam mendistribusikan BBM dan LPG 
di wilayah Kalimantan. Jarak tempuh dari 
titik suplai ke lokasi pengiriman yang 
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Selain pendistribusian 
BBM dan LPG, mulai 2020, 

PPN melalui Region IV 
mendapat kepercayaan dari 

PT Pertamina (Persero) untuk 
melakukan penyaluran avtur 
dari seluruh Depot Pengisian 

Pesawat Udara (DPPU) 
di Kalimantan.
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Kondisi geografis di wilayah ini yang 
lebih didominasi oleh laut dan 
kepulauan membuat tim Region 

V tidak bisa hanya mengandalkan satu 
atau dua jenis moda pengangkutan dalam 
mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
hingga ke daerah pelosok.

Mengingat kondisi geografis serta lokasi 
yang menjadi tujuan pengiriman BBM, 
tim Region V menggunakan seluruh moda 
pengangkutan yang tersedia, mulai dari darat, 
laut maupun udara. Apabila di Region lain 
pendistribusian BBM bisa dilakukan hanya 
dengan menggunakan mobil tangki dan kapal, 
di Region V pesawat udara termasuk alat 
angkut yang dipakai untuk menyuplai BBM.

“Kami banyak melakukan pengiriman ke 
daerah remote, khususnya wilayah Maluku 
dan Papua yang tergolong kawasan 3 T 
(tertinggal, terdepan, terluar). Kendala 
utama yang kami hadapi adalah masalah 
infrastruktur, di mana kondisi infrastruktur 
belum semuanya bagus,” tutur General 
Manager Region V, Irene Karenia.

Menurut Irene, di beberapa wilayah di 
Papua, pengiriman BBM harus menggunakan 
pesawat udara karena wilayah yang 
dituju hanya bisa dijangkau melalui udara. 
Meski ongkos angkut untuk pesawat 
udara terbilang mahal, tim Region V tetap 
berkomitmen melakukan pengiriman agar 
tidak terjadi kekurangan stok BBM di wilayah 

tetap berupaya agar BBM tetap bisa 
terdistribusikan hingga ke lokasi 
tujuan,” kata Irene.

Meski penuh tantangan, tim 
Region V tetap berkomitmen dalam 
mendukung program BBM Satu Harga 
yang dicanangkan pemerintah maupun 
program Pertashop dari PT Pertamina 
(Persero). “Kami berkomitmen penuh 
dalam memastikan penyaluran 
energi ke seluruh pelosok negeri, 
salah satunya dengan menyiapkan 
berbagai macam moda transportasi 
yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan BBM di daerah pelosok,” 
tandas Irene. ***

pelosok. “Kami harus benar-benar 
menjaga supaya BBM yang dikirim 
bisa sampai di lokasi tujuan sesuai 
dengan jumlah dan kualitas yang telah 
ditetapkan,” kata Irene.

Selain kondisi geografis, faktor 
keamanan menjadi tantangan utama bagi 
tim Region V dalam mendistribusikan 
BBM, khususnya di Papua. Seperti 
diketahui, di wilayah Papua masih banyak 
terdapat Organisasi Papua Merdeka 
(OPM) yang tidak jarang menimbulkan 
keresahan dan gangguan di masyarakat. 
Berbagai langkah antisipatif pun diambil 
untuk memastikan pengiriman BBM 
tetap berjalan lancar. “Alhamdulillah, 
sejauh ini proses distribusi BBM tidak 
terganggu permasalahan keamanan 
terkait OPM,” kata Irene.

Hanya saja, tantangan baru muncul 
seiring merebaknya pandemi COVID-19 
hingga ke kawasan Indonesia Timur. 
Selama pandemi, Irene mengaku proses 
pendistribusian BBM ke Agen Premium 
dan Minyak Solar (APMS) sedikit 
terhambat. Pasalnya, beberapa tempat 
di Maluku dan Papua sering menerapkan 
lockdown untuk mencegah penyebaran 
COVID-19. Ketika terjadi lockdown, 
kendaraan sering tidak diizinkan 
untuk melintas. “Meski demikian, kami 

SATU PADU KAWAL BBM 
SATU HARGA
Kawasan timur Indonesia menyimpan bermacam 
tantangan bagi tim Pertamina Patra Niaga 
(PPN) Region V dalam menyalurkan energi 
untuk masyarakat, khususnya dalam mengawal 
pelaksanaan program BBM Satu Harga. 

Selain kondisi 
geografis, faktor 

keamanan menjadi 
tantangan utama bagi 
tim Region V dalam 
mendistribusikan 

BBM, khususnya di 
Papua. 
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Sebagai perusahaan yang 
memberikan layanan logistik 
untuk distribusi Bahan Bakar 

Minyak (BBM) dan liquefied petroleum 
gas (LPG), Pertamina Patra Niaga (PPN) 
turut berupaya memitigasi kemungkinan 
terjadinya kecelakaan lalu lintas melalui 
inovasi SMART MT. Sistem ini telah 
diterapkan di mobil tangki milik PT 
Pertamina (Persero) yang dikelola PPN 
demi meminimalkan terjadinya insiden 
maupun kecelakaan lalu lintas yang 
melibatkan mobil tangki. Komite Nasional 
Keselamatan Transportasi (KNKT) 
bahkan sudah meminta agar SMART 
MT diterapkan di seluruh kendaraan 
pengangkut BBM di Indonesia.

Di saat yang sama, tim di internal PPN 
terus mengembangkan fitur-fitur dalam 
sistem SMART MT untuk meningkatkan 
aspek keamanan dan keselamatan mobil 
tangki. Untuk memperkaya wawasan dan 
ilmu tim di internal perusahaan terkait 
pengimplementasian SMART MT, PPN 
bersama KNKT menggelar workshop Kajian 
Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) yang 
diselenggarakan pada 28-29 September 
2020. Workshop menghadirkan Ketua 
KNKT, Soejanto Tjahjono, sebagai salah 
satu pembicara serta turut dihadiri Direktur 
Rekayasa & Infrastruktur Darat PPN, Nur 
Muhamad Zain, dan Direktur SDM & 
Penunjang Bisnis PPN, Isabella Hutahaean.

Ketika menyampaikan paparan 
mengenai FMEA, Soejanto mengatakan, 
metode ini berguna dalam membantu 

pekerja-pekerja muda PPN. Melalui 
implementasi SMART MT, angka 
kecelakaan kerja di lingkup PPN 
diharapkan bisa ditekan, bahkan bisa 
mencapai zero accident. Selain itu, 
Isabella berharap, SMART MT tidak 
hanya diterapkan di PPN, tetapi juga di 
Sub Holding Pertamina lainnya. “Saya 
juga berharap, penerapan SMART MT 
bisa meluas hingga lingkup Asia Pasifik 
karena bagi saya, ini bukan sesuatu 
yang mustahil. Saya juga mengingatkan 
teman-teman di SMART MT agar 
tidak lupa untuk mendaftarkan hak 
paten atas inovasi-inovasi yang telah 
dihasilkan,” katanya. ***

engineer mengetahui failure mode dan 
konsekuensi yang ditimbulkan serta 
bagaimana cara mengatasi failure 
tersebut. Menurut Soejanto, FMEA 
merupakan dasar bagi penerapan 
risk based maintenance yang bisa 
diimplementasikan di kilang maupun 
kapal tangki (tanker). Badan Pengatur 
Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH 
Migas) bahkan sudah lama meminta 
kilang-kilang di Indonesia untuk 
mengimplementasikan risk based 
maintenance.

“Setelah training ini, kami berharap 
FMEA bisa diterapkan di mana-mana. 
PPN bisa menjadi konsultan di lingkup 
Pertamina Group terkait penerapan 
FMEA karena pengaplikasian FMEA 
sangat luas,” kata Soejanto.

Workshop mengenai kajian FMEA 
merupakan tahapan dari implementasi 
SMART MT untuk mencegah terjadinya 
failure. Melalui workshop ini, tim PPN 
bersama staf ahli KNKT merampungkan 
penyusunan aspek-aspek teknis terkait 
petunjuk untuk maintenance and 
operation sistem SMART MT. Pasca 
finalisasi FMEA bersama KNKT, pilot 
project SMART MT dilaksanakan di 
Terminal BBM Ujung Berung.

“Dengan dukungan KNKT, saya 
optimistis SMART MT bisa diterapkan 
dengan baik dan lancar di TBBM Ujung 
Berung sebagai lokasi pilot project dan 
bisa berlanjut ke depot-depot lainnya,” 
kata Isabella.

Isabella mengungkapkan, pihaknya 
memiliki harapan besar terkait 
penerapan SMART MT yang murni 
lahir dari inisiatif dan ide-ide inovatif 

LENSA

GANDENG KNKT, PPN GELAR 
WORKSHOP FMEA
Keselamatan berkendara 
di jalan raya menjadi aspek 
utama dalam transportasi 
darat yang tidak bisa ditawar. 
Seluruh pengguna jalan 
raya bertanggung jawab 
memastikan keamanan dan 
keselamatan semua pihak 
selama berkendara.



34 35inside. Edisi 20 / 2021LENSA

Ketua Umum PBC Periode 2020-2022 
menggantikan Aldi Benanda Rizki yang 
menjabat pada periode 2018-2020.

Sebagai Ketua Umum PBC yang 
baru, Arkka ingin PBC terus melakukan 
bakti sosial dan membantu rekan-
rekan sesama pekerja yang sedang 
mengalami kesusahan. Menurut 
Arkka, PBC bukanlah komunitas 
eksklusif yang hanya diperuntukkan 
bagi pemilik motor maupun penghobi 
motor. Siapa pun di internal PPN bisa 
menjadi anggota meski tidak memiliki 
kendaraan roda dua. PBC juga terbuka 
untuk kolaborasi dengan komunitas 
maupun organisasi pekerja lainnya di 
internal PPN. “PBC sebenarnya sebuah 
komunitas yang lebih bersifat sosial. 
Touring yang kami gelar hanya pemanis 
saja karena PBC milik kita semua serta 
ada di hati dan jiwa sosial masing-
masing kita,” tandas Arkka. ***

PESTA DEMOKRASI ALA 
PATRA NIAGA 
BIKERS COMMUNITY
Unik, seru, dan demokratis. Itulah yang terjadi ketika Patra Niaga 
Bikers Community (PBC) menggelar Pemilihan Ketua Umum 
(PELTU) untuk periode 2020-2022.

Layaknya pemilihan presiden di 
negara ini, kampanye calon ketua 
umum dan pemungutan suara 

turut mewarnai PELTU 2020.
Rangkaian PELTU 2020 diawali 

dengan proses pendaftaran dan 
pencalonan ketua umum. Digawangi 
Anthon Adikusuma, Dwi Prathomo 
dan Mira Tanjung selaku panitia PELTU 
2020, pendaftaran dan pencalonan 
dibuka pada 31 Desember 2020 hingga 
1 September 2020. Dalam kesempatan 
ini, seluruh anggota PBC mendapat 
kesempatan untuk ikut terlibat. Mereka 
bisa mencalonkan diri sendiri sebagai 
Ketua Umum PBC atau mencalonkan 
anggota lain yang dinilai layak untuk 
memimpin salah satu komunitas para 
pekerja Pertamina Patra Niaga (PPN) 
ini. “Dari beberapa nama yang masuk, 
tersaring empat calon, yakni Arkka 
Haryoputro, Rio Erang Prabowo, Imam 

Baechaki, dan Rahma Andis Kurniawan, 
yang kami beri julukan Fantastic Four,” 
kata Anthon.

Keempat calon ketua umum 
tersebut selanjutnya diberi 
kesempatan untuk berkampanye 
selama dua hari pada 2-3 September 
2020. Masing-masing calon 
memaparkan program kerja dan visi 
yang akan dijalankan apabila terpilih 
sebagai ketua umum. Di sini, muncul 
keseruan-keseruan yang tidak pernah 
diduga oleh seluruh calon ketua umum. 
Panitia PELTU 2020 kerap memberi 
tugas dadakan sebagai bagian dari 
kampanye yang menuntut kreativitas 
masing-masing calon. “Kami benar-
benar dikerjain habis-habisan oleh 
panitia. Tiba-tiba kami mendapat 
challenge untuk membuat gambar 
tebak-tebakan yang aneh tetapi seru,” 
tutur Andis sembari tertawa lebar.
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Selain tantangan tidak terduga, 
para calon ketua umum mendadak 
diundang untuk bergabung dalam 
video conference yang diikuti anggota 
PBC seluruh Indonesia saat waktu 
sudah menunjukkan pukul 22.00 
WIB. Dalam pertemuan online 
tersebut, mereka diberi kesempatan 
untuk memaparkan visi dan program 
kerja serta menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan anggota 
PBC. “Di sini, PELTU 2020 benar-
benar menguji apakah kami commit 
untuk menjadi ketua umum atau 
tidak,” kata Arkka.

Pasca kampanye, pemungutan 
suara digelar secara online pada 4-5 
September 2020, diikuti penghitungan 
suara dan pengumuman di 6 September 
2020. Berdasarkan hasil penghitungan 
suara, Arkka Haryoputro terpilih sebagai 

ARKKA HARYOPUTRO

Ketua Umum

ANGGI DWI CAHYO

Sekretaris I

RINALDI A. WICAKSANA

Bendahara I

KETUA CHAPTER

MIRA FITRIANA TANJUNG

Sekretaris II

HANGGA S. PRAYOGA

Bendahara II

RIO ERANG PRABOWO

Sekretaris Jenderal

NURUL AFRIYADI

Divisi Touring & Social Responsibility

M. ARSHADI FITRAWAN

Divisi HSSE

IMAM BAECHAKI

Divisi Teknis & Reaksi Cepat

R. ANDIS KURNIAWAN

Wakil Ketua II Teknis & Operasional

DWI PRATHOMO

Divisi Merchandise & Advertising

MUHAMMAD ANTONI

Divisi Humas & Digitalisasi

WINDA VABRIANI

Anggota M&A

ANTHON ADHIKUSUMA

Wakil Ketua I Bisnis & Komunikasi

RASTIENDRI
IMAM ARDIANSYAH

Anggota M&A

IRWAN R. ANDRIANA
KITRI AKBAR

AGUNG ANGGARA

Anggota M&A

AGUNG B. MARTIN
IRFAN RIFAI

ACHMAD FAUZY

Anggota HSSE

NOVA A. WAHYUONO
SUGITO

GITO BIN RASTONO

Anggota T&RC
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TIPS BERKENDARA 
SAAT HUJAN

HINDARI AQUAPLANING
Aquaplaning merupakan kondisi 
terbentuknya lapisan air diantara ban 
dengan permukaan jalan, atau ban 
terasa mengambang dari aspal.

Tindakan Prefentif:
•  Hindari genangan Air
•  Apabila melewati genangan air, laju 

kendaraan harus Pelan
•  Hindari ban gundul dengan selalu 

mengecek Tread Wear Indicator
•  Perhatikan tekanan angin pada ban 

sesuai dengan standar pabrikan

SIAPKAN JAS HUJAN
Sedia Payung sebelum hujan, Sedia 

Jas Hujan sebelum riding. Pastikan 
selalu ada Jas Hujan di bagasi 
motor. Jangan sampai bikin macet 
gara-gara berteduh

Jika terjadi gejala 
Aquaplaning usahakan 

untuk mengerem 
secara perlahan 

sambil mengarahkan 
kendaraan ketempat 

yang aman

Disarankan 
gunakan 
jas hujan 2 
piece, untuk 
kemudahan 
berkendara

1 2

patrabikersMember of Pertamina Patra Niaga @patraniagabikers

PATRA LOGISTIK 
PEDULI

Tim CSR Patra Logistik memberikan bantuan logistik dan 
perlengkapan untuk anggota TNI AL Lanal Mamju yang terdampak 
gempa bumi. Bantuan diterima oleh Pjs PASOPS Mako Lanal 
Mamuju dan disaksikan KASATBEK Mako Lanal Mamuju.

Tim CSR Patra Logistik menyalurkan bantuan logistik dan 
obat-obatan bagi korban tanah longsor di Desa Cihanjuang, 
Kabupaten Sumedang pada 24 Januari 2021.

Tim CSR Patra Logistik menyalurkan bantuan logistik dan 
perlengkapan pengungsian bagi masyarakat dan anggota TNI 
yang terdampak bencana banjir di Kalimantan Selatan.
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Aman dan Nyaman
Membawa Barang Esensial Insan
Pertamina Patra Niaga
Ketika kembali lagi bekerja di kantor, ada baiknya Insan 
Pertamina Patra Niaga menyiapkan barang-barang 
berikut guna mengurangi penyebaran virus sehingga 
aktivitas bekerja menjadi lebih aman dan nyaman. 
Mari putuskan rantai penularan Covid-19!

#BangkitkanSemangatBaru

Jaket atau baju
lengan panjang

Masker kain
dan masker
kain cadangan

Tisu basah
antiseptik

Bekal
makan siang

Peralatan makan
& minum pribadi

Perlengkapan
ibadah pribadi

Tidak menggunakan
aksesoris (gelang,
cincin, anting)

Ikat rambut
/tutup kepala

Hand
sanitizer

@ptpertaminapatraniagawww.pertaminapatraniaga.com

z

WFO Essential Items


