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DO YOU TARGET RISK
OR ARE YOU
A RISK TARGET?
- Let’s develop new competence -
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Menjadi Perusahaan Trading Energi dan
Manajemen Logistik Kelas Dunia.
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Visi Misi

Catatan Redaksi

Dear Readers,
Apa kabar para pembaca setia INSIDE? Bagaimana perjalanan pekerjaan yang telah
dilalui selama paruh pertama tahun ini? Semoga semua berjalan lancar dan siap untuk
menyambut hal-hal baru dalam perjalanan ke depan nanti.

Bicara tentang hal-hal baru, ada perubahan besar yang dialami Pertamina Patra Niaga
(PPN) di tahun ini. PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan induk memutuskan
untuk menggabungkan Industrial Fuel Marketing (IFM) dengan PPN dalam melayani
kebutuhan konsumen untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) industri dan marine
(non-subsidi). Peleburan tersebut dilakukan melalui project bernama Marketing Vision
to Enlarge Business Level atau lebih populer dengan sebutan MARVEL. Seperti apa dan
bagaimana perjalanan project MARVEL? Simak cover story yang diangkat INSIDE dalam
rubrik Berita Utama di edisi kali ini.

Dalam edisi kali ini, INSIDE juga mengangkat profil Freddy Anwar yang baru saja
dipercaya menempati jabatan sebagai Marketing Strategic Division Head. Melalui
artikel yang diangkat dalam rubrik Perspektif, seluruh insan PPN diharapkan bisa
lebih mengenal sosok Freddy Anwar. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang.
Di rubrik Sorot, INSIDE mengangkat cerita teman-teman Operasi, khususnya Fleet
Management, yang tergabung dalam tim Satuan Tugas (Satgas) Ramadan-Idul Fitri
(Rafi). Beragam kisah dialami tim Satgas dalam mengawal distribusi BBM selama masa
mudik dan balik Lebaran.
Perjalanan di tahun ini masih panjang. Masih banyak target yang harus dicapai. Semoga
cerita yang diangkat dalam INSIDE edisi kali ini bisa menjadi inspirasi seluruh insan PPN
dalam meningkatkan kinerja dan membawa perusahaan ke jenjang yang lebih baik.
Selamat membaca.

Penasihat: Direksi

Pemimpin Umum: Rudy Permana
Pemimpin Redaksi: Ayulia

Redaksi: Fungsi Corporate Secretary
Kontributor:  SPPN

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.ppn@pertamina.com. Tersedia merchandise
menarik bagi kontributor
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Ada apa
dengan

Apa jadinya jika dua superhero
atau jagoan digabungkan
menjadi satu tim untuk
melawan musuh yang sama?
Ekspektasi awal yang muncul
dari penggabungan dua
superhero adalah terciptanya
sebuah kekuatan besar yang
mampu mengalahkan lawan
yang tangguh.
Ekspektasi itu pula yang
muncul ketika PT Pertamina
(Persero) menggabungkan
layanan Industrial Fuel
Marketing (IFM) dengan tim
Sales Pertamina Patra Niaga
(PPN). Proses peleburan itu
dilakukan melalui project
Marketing Vision to Enlarge
Business Level atau lebih
dikenal dengan sebutan
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Marvel
MARVEL. Project ini resmi
berjalan sejak 2 Mei 2019, di
mana Pertamina Marketing
Operation Region (MOR) II dan
PPN Region I Sumatera Area
Sumatera Bagian Selatan dipilih
sebagai pilot project MARVEL.
“Penggabungan dua entitas
bisnis ini bertujuan untuk
meningkatkan competitiveness
Pertamina Group dalam bisnis
niaga Bahan Bakar Minyak
(BBM) industri dan marine,”
kata Direktur Pemasaran PPN,
Romulo Hutapea.
Lalu, seperti apa
cerita di balik layar serta
teknis pelaksanaan project
MARVEL di lapangan?
Romulo mengungkapkan,
penggabungan IFM dengan

tim Sales PPN tidak lepas
dari keputusan pemerintah
untuk menetapkan Pertamina
sebagai strategic holding
company di sektor minyak
dan gas bumi (migas). Selaku
strategic holding company,
Pertamina lebih banyak
menjalankan fungsi sebagai
penentu kebijakan dan juga
strategi keuangan perusahaan
serta berhubungan langsung
dengan pihak regulator.
Sementara kegiatan-kegiatan
yang bersifat operasional
selanjutnya diserahkan
ke anak-anak perusahaan
Pertamina, kecuali pekerjaan
yang merupakan penugasan
dari pemerintah atau
Public Service Obligation

(PSO) untuk BBM dan LPG
bersubsidi.
Selama ini, Pertamina
Group ibarat memiliki dua
superhero yang berjuang
sendiri-sendiri dalam
menghadapi lawan yang
sama di sektor bisnis niaga
BBM industri. Di satu sisi,
Pertamina melayani kebutuhan
konsumen untuk BBM industri
yang dijalankan oleh IFM.
Di sisi lain, tim Sales PPN
juga bergerak di pasar yang
sama dengan melakukan
penjualan BBM industri.
Melalui project MARVEL, IFM
dan PPN disatukan dalam satu
kendaraan agar bisa bergerak
bersama dan tidak lagi berjalan
sendiri-sendiri. “IFM dan PPN
berada di area bisnis yang
sama. Itulah mengapa IFM dan
PPN harus menyatu menjadi
satu kekuatan besar untuk
dapat bekerja lebih efisien dan
lebih kompetitif,” kata Romulo.

Berbagai aspek disatukan
dalam uji coba joint operation
antara IFM dan PPN yang saat
ini berjalan di Area Sumatera
Bagian Selatan. Tim Sales
Executive (SE) IFM MOR II
yang berjumlah tiga orang dan
tim Sales Representative (SR)
PPN Region I Area Sumatera
Bagian Selatan yang berjumlah
empat orang bergabung
menjadi satu tim. Mereka
bergerak di bawah komando
Manager IFM Pertamina
MOR II, Jefri Affandi, selaku
Project Leader dan Sales Area
Manager (SAM) PPN Area
Sumatera Bagian Selatan,
Iqbal Ginanjar Prasetia, selaku
Asisten Manajer. Sebagai
satu tim, mereka berkantor
di tempat yang sama, yakni
Kantor Pertamina MOR II
di Palembang. Selama masa
uji coba, SE IFM dan SR PPN
tetap melayani customer
masing-masing, namun secara

bertahap dilakukan di bawah
atap yang sama.
Menurut Romulo, pilot
project MARVEL yang berjalan
di Area Sumatera Bagian
Selatan akan dievaluasi secara
bertahap. Dalam periode 1-2
bulan sejak kick-off project
MARVEL, masing-masing
SE dan SR tetap melakukan
penjualan di wilayah
yang selama ini ditangani.
Namun setelah dilakukan
penggabungan berdasarkan
hasil evaluasi, masing-masing
wilayah penjualan di Area
Sumatera Bagian Selatan
hanya ditangani oleh satu SE
atau SR.
“Apabila semua berjalan
lancar, IFM dan PPN
ditargetkan sudah menyatu
di seluruh Indonesia pada 31
Desember 2020. Pada saat itu,
seluruh customer yang selama
ini ditangani oleh Pertamina
akan dilimpahkan ke PPN,
inside. Edisi 15 / 2019
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kecuali key
account yang
berhubungan
dengan pemerintah, seperti
TNI/Polri, PT KAI dan PLN,
serta key account yang secara
khusus minta dilayani oleh
Pertamina meski berstatus
perusahaan swasta,” kata
Romulo.
Penunjukan Area Sumatera
Bagian Selatan sebagai
pelaksana pilot project
MARVEL disambut dengan
antusiasme tinggi oleh tim
Region I Sumatera. Apalagi
Area Sumatera Bagian Selatan
memiliki sejarah tersendiri
terkait bisnis niaga BBM
PPN. Area ini menjadi tempat
pertama kali dilakukan
transfer account pelanggan
Pertamina di wilayah Bandar
Lampung dan Bangka Belitung
ke PPN pada 2009. Berbagai
persiapan pun dilakukan oleh
Region I untuk mendukung
kelancaran penggabungan
IFM dan PPN melalui project
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MARVEL,
mulai dari
menggelar rapat
pembahasan sebelum pilot
project berjalan, fact
finding, penyusunan
organisasi joint
operation, sosialisasi
ke tim Sales hingga
persiapan penyesuaian
dari sisi administrasi
proses bisnis antara
Pertamina dan PPN.
Berbagai
penyesuaian juga
dilakukan oleh
Region I, di antaranya
meningkatkan
kompetensi tim Sales
PPN agar sepadan
dengan kemampuan
tim Sales Pertamina.
Peningkatan
kompetensi itu dilakukan
melalui training yang
dilaksanakan di Kantor Pusat
PPN maupun Kantor Region I.
Selain itu, untuk membangun
rasa percaya diri dan
meningkatkan kemampuan
tim Sales dalam melakukan
presentasi, seluruh SR di
Region I diberi kesempatan
untuk mempresentasikan
area kerja masing-masing di
hadapan GM Region I, SAM,

dan tim manajemen Region
I. Kesempatan tersebut juga
menjadi momen bagi para
SR untuk memahami dan
memetakan kondisi pasar
di wilayah kerja mereka.
Adanya perbedaan
dari sisi proses bisnis
antara Pertamina
dengan PPN turut
mendorong
manajemen Region I

untuk
melakukan
penyesuaian,
mulai dari korespondensi,
pengajuan harga khusus,
pembuatan surat penawaran
ke konsumen, dan hal-hal
lain yang berkaitan dengan
administrasi. “Persiapan
yang dilakukan tidak hanya
melibatkan tim Sales, tetapi

Fungsi-Fungsi lain juga, seperti
Fungsi Sumber Daya Manusia
(SDM), Business Support, dan
Legal Support,” kata Manager
Business Support Region I
Sumatera, Husni Andriyana.
SAM Area Sumatera
Bagian Selatan, Iqbal Ginanjar
Prasetia, mengungkapkan
sejauh ini project MARVEL
berjalan sangat dinamis.
Seluruh tim

menjalankan
peran sesuai tugas
dan tanggung jawab
masing-masing. Dari hari
ke hari, tim joint operation

Sumatera Bagian Selatan
semakin solid dalam bekerja
dan berjalan di jalur yang
sudah ditentukan. Hal ini
terlihat dari performa SE dan
SR dalam mengawal wilayah
tugas masing-masing. Mereka
mampu menangani customer
maupun penyalur, baik
yang tercatat sebagai agen
Pertamina atau PPN, tanpa
banyak benturan. Tim Sales
bahkan mampu berkomunikasi
ke pihak eksternal, yakni
customer dan penyalur, serta
internal, yakni
Pertamina
dan PPN,
dengan
sangat
baik.

Dari segi
penjualan BBM,
komitmen tim joint
operation Sumatera Bagian
Selatan dalam mengutamakan
prospek customer baru melalui
PPN terlihat ketika mengikuti

tender PT JAI di Bengkulu.
“Dalam tender tersebut, PPN
menjadi perwakilan Pertamina
Group dan berhasil ditunjuk
sebagai pemenang,” kata Iqbal.
Romulo berharap,
seluruh pihak di internal PPN
mendukung pelaksanaan
project MARVEL. Pasalnya,
project ini menjadi
kesempatan emas bagi PPN
untuk menunjukkan bahwa
PPN mampu mengelola dan
menjalankan bisnis niaga
BBM industri. Kemampuan
tersebut menjadi bekal utama
bagi PPN untuk mendapatkan
kepercayaan Pertamina
dan ditunjuk

sebagai
anak perusahaan
yang menjalankan
bisnis niaga BBM.
“Ini menjadi tugas
kita semua. Kita harus
menunjukkan sikap
dan kompetensi yang
membuktikan bahwa kita
memang pantas untuk
ditunjuk sebagai anak
perusahaan pengemban tugas
dari perusahaan induk,”
tandas Romulo. ***
inside. Edisi 15 / 2019
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It’s Now
or Never
Penggabungan Industrial Fuel Marketing (IFM) PT
Pertamina (Persero) dengan tim Sales Pertamina Patra
Niaga (PPN) resmi berjalan seiring kick-off pilot project
Marketing Vision to Enlarge Business Level (MARVEL) di
Palembang pada 2 Mei 2019.
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“Melalui MARVEL,
seluruh insan
PPN mendapat
kesempatan untuk
menunjukkan
kapasitas dan
kemampuan yang
dimiliki, yaitu
knowledge dan
integrity.”

Pelaksanaan project ini
diperkirakan bakal membawa
perubahan besar bagi PPN.
Pasalnya, Pertamina sebagai
perusahaan induk pada
waktunya akan menyerahkan
sepenuhnya bisnis niaga Bahan
Bakar Minyak (BBM) sektor
non key account industri ke
anak perusahaan, yaitu PPN.
Sesuai target yang
ditetapkan dalam project
MARVEL, IFM dan PPN sudah
tergabung menjadi satu entitas
bisnis dan menjalankan
fungsi sebagai penyedia BBM
industri di seluruh Indonesia
pada 31 Desember 2020.
Selama periode sejak kick-off
hingga akhir Desember 2020,
berbagai penyesuaian akan
dilakukan terkait struktur
organisasi, proses bisnis
maupun sistem dan standar
kerja. Meski bakal terjadi
perubahan dan penyesuaian,
seluruh insan PPN diharapkan
melihat hal ini dari sisi positif.
“Perubahan yang terjadi
seiring pelaksanaan project
MARVEL jangan dianggap
seperti suatu malapetaka.
Hal ini malah menjadi

tantangan dan peluang
baru karena menghadirkan
prospek besar bagi PPN,”
kata Direktur Pemasaran
PPN, Romulo Hutapea.
Melalui MARVEL, kata
Romulo, seluruh insan PPN
mendapat kesempatan untuk
menunjukkan kapasitas dan
kemampuan yang dimiliki,
yaitu knowledge dan integrity.
Pasalnya, MARVEL menjadi
sarana bagi Pertamina
untuk melihat kesiapan
PPN dalam menerima
tugas untuk menjalankan
bisnis niaga BBM industri.
Romulo menilai, PPN
memiliki kemampuan dan
kapasitas untuk menjalankan
penugasan tersebut. Namun
kemampuan dan kapasitas
itu perlu ditunjukkan dan

dibuktikan kepada Pertamina
dengan delivery service yang
lebih baik.
“Saya selalu menekankan
kepada tim Sales Force agar
jangan ada resistensi dan
perasaan minder. Jangan
pula ada rasa takut bahwa
Pertamina bakal mendominasi
PPN sehingga mereka menjadi
terabaikan. Teman-teman
Sales Force, termasuk tenaga
administrasi, jangan merasa
takut yang berlebihan dan
inferior,” tegas Romulo.
Sebaliknya, lanjut Romulo,
PPN harus menunjukkan
seluruh kemampuan dan
kapasitas yang dimiliki, mulai
dari sumber daya manusia
khususnya Sales Force baik
yang berada di Kantor Pusat
maupun Region, sistem yang
inside. Edisi 15 / 2019
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“Ada tiga poin penting
yang perlu diperhatikan,
yakni no point return,
it’s now or never, dan
tomorrow will be too
late. Artinya, kita harus
terus melangkah maju
dalam menjalankan
amanah Pertamina
karena kesempatan
semacam ini tidak akan
datang lagi.”

berjalan di PPN baik sistem
teknologi informasi maupun
perbankan, proses penyiapan
kontrak kerja baik dengan
mitra maupun customer,
hingga budaya kerja.
Menurut Romulo,
budaya kerja menjadi faktor
paling penting yang harus
diperhatikan oleh seluruh
insan PPN. Untuk itu,
Romulo mengajak seluruh
insan PPN menghilangkan
budaya kerja yang tidak
bagus. Selain itu, budaya
kerja saling dukung antar
Fungsi juga harus dibangun.
Romulo mencontohkan,
apabila muncul kendala
yang melibatkan beberapa
Fungsi, proses penyelesaian
akan lebih cepat jika
masalah tersebut dibahas
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bersama dalam sebuah
rapat. Notula rapat, kata
Romulo, selanjutnya menjadi
dasar dalam pengambilan
keputusan atau tindak lanjut
berikutnya. “Jadi efisiensi
dalam pekerjaan tidak hanya
dari segi pengeluaran biaya
saja, tetapi juga waktu,”
katanya.
Di mata Romulo, PPN
merupakan perusahaan yang
besar. Sebagai perusahaan
yang besar, PPN harus
dijalankan dan dikelola
dengan cara-cara yang besar
pula. Artinya, sumber daya
manusia yang menjadi aset
utama perusahaan harus
berpikiran besar, baik dari
segi pola pikir maupun mental
yang dimiliki. Romulo tidak
ingin perusahaan sebesar PPN

dikelola oleh sumber daya
manusia bermental kacang.
“Bagaimana perusahaan mau
besar kalau sumber daya
manusia yang ada punya
mental seperti itu. Pemegang
saham pasti akan menilai PPN
belum pantas untuk menerima
penugasan,” katanya.
Itulah mengapa, MARVEL
menjadi momen terbesar
bagi PPN di tahun ini untuk
unjuk diri bahwa PPN mampu
menerima penugasan dari
Pertamina. Selain sebagai
ajang pembuktian atas
kemampuan dan kapasitas
yang dimiliki, MARVEL bakal
membawa dampak yang
sangat besar bagi PPN. Volume
penjualan PPN untuk BBM
industri diperkirakan bisa
naik lebih dari dua kali lipat
seiring pelimpahan customer
Pertamina ke PPN. “MARVEL
menjadi momen kebangkitan
bagi bisnis trading BBM di
PPN,” kata Romulo.
Hal senada diungkapkan
Marketing Strategic Division
Head PPN, Freddy Anwar.
Menurut Freddy, MARVEL
menjadi kesempatan emas
bagi PPN untuk menunaikan

amanah yang telah
diberikan Pertamina. Freddy
menambahkan, kesempatan
emas semacam ini hanya
datang sekali. Apabila PPN
tidak mampu mengambil dan
memanfaatkan kesempatan
tersebut, Pertamina bisa
jadi bakal kehilangan rasa
percaya terhadap PPN.
“Mengutip istilah
Pak Romulo, ada tiga
poin penting yang perlu
diperhatikan, yakni no
point return, it’s now or
never, dan tomorrow will
be too late. Artinya, kita
harus terus melangkah
maju dalam menjalankan
amanah Pertamina karena
kesempatan semacam ini
tidak akan datang lagi.
Kepercayaan itu harganya
mahal. Daripada Pertamina
nanti memberikan
kepercayaan itu kepada
pihak lain, lebih baik
sekarang kita manfaatkan
sebaik-baiknya,” kata Freddy.
Freddy menambahkan,
dalam menjalankan amanah
itu, PPN perlu didukung
sumber daya manusia yang
mumpuni. Menurut Freddy,
sumber daya manusia
PPN, yang didominasi oleh
generasi muda, menjadi
nilai plus tersendiri. Dalam
usia yang masih muda,
mereka punya semangat
besar dan penuh energi
dalam mendukung kemajuan
perusahaan.
“Manajemen perusahaan
hanya perlu melakukan
upgrade atas kompetensi
pekerja sehingga apa yang
diamanahkan oleh Pertamina

nanti bisa dijalankan PPN.
MARVEL tidak sematamata mengalihkan account
atau customer Pertamina
ke PPN, tetapi juga untuk
menciptakan sebuah
kekuatan dahsyat di pasar,”
kata Freddy.
Jajaran Sales Force PPN
sendiri berkomitmen penuh
dalam mendukung kelancaran
project MARVEL. Di sisi lain,
tim Sales Force berharap
manajemen PPN memberikan
dukungan penuh kepada
mereka, khususnya dalam
bentuk penyelenggaraan
training untuk meningkatkan
kapasitas dan kemampuan.
“Kami membutuhkan
upskilling untuk menutup
kekurangan sesuai mapping
manajemen berdasarkan
hasil assessment yang telah

dilakukan sebelumnya,” kata
Sales Area Manager Region I
Area Sumatera Bagian Selatan,
Iqbal Ginanjar Prasetia.
Dari sisi operasional,
Iqbal berharap ketersediaan
stok BBM maupun kualitas
BBM PPN yang berada di
Terminal BBM (TBBM)
mandiri bisa dijaga dengan
baik. “Dengan adanya
project MARVEL, kami
berharap PPN menjadi
perusahaan yang lebih
besar, sehat, dan terus
berkembang sehingga dapat
memberikan kesejahteraan
yang lebih baik kepada
seluruh pekerja. Seiring
bergulirnya project MARVEL,
kami juga berharap bisnis
niaga BBM Pertamina Group
menjadi lebih baik dan
tertata,” kata Iqbal. ***
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Apa Kata
MEREKA?

Foto: Doc. Corp. Secretary

Nita Desirianti
Sales Area Manager Riau-Sumatera Barat
Saya mendukung sepenuhnya kebijakan MARVEL
ini selama menguntungkan kedua belah pihak,
baik PT Pertamina (Persero) maupun PPN. Secara
tujuan besar korporasi akan meningkatkan image
maupun kinerja perusahaan asal manajemen
berlaku bijak dan seadil-adilnya untuk pekerja
PPN yang terkena langsung dampak MARVEL ini,
baik secara status karyawan, administrasi dan lain
sebagainya harus di-state clear terlebih dahulu
sehingga program ini akan berjalan mulus tanpa
hambatan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Menurut saya, project MARVEL ini merupakan
sesuatu yang bagus dikarenakan struktur
organisasi PPN semakin besar dan jenjang
karier semakin jelas untuk di sisi internal, dan
konsumen tidak lagi dibingungkan dengan
adanya dua Fungsi dari Pertamina Group yang
bergerak di bidang yang sama.

Foto: Doc. Corp. Secretary

Yossie Sandei Martino
Sales Representative TapanuliDeli Serdang

Semoga dengan adanya MARVEL, business
size PPN bisa bertambah pesat seiring dengan
kesejahteraan pekerja PPN. Melalui MARVEL,
pekerja PPN diberikan kesempatan untuk
menjalani assessment secara profesional untuk
mempersiapkan proses peleburan dan merger
dengan Pertamina sehingga kematangan dan
kompetensi pekerja dapat teruji untuk hasil yang
optimal bagi perusahaan.
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Foto: Doc. Corp. Secretary

Teguh Anggara
Sales Representative Bunker Region II DKI JBB

BERITA UTAMA

Foto: Doc. Corp. Secretary

MARVEL merupakan suatu project yang
dibentuk sebagai bentuk dukungan dari
manajemen dengan maksud dan tujuan
untuk dapat meningkatkan kemampuan
perusahaan dalam menghadapi
persaingan pasar dan dapat menekan
cost efficiency bagi Pertamina Group.
Di Area Sumatera Bagian Selatan
khususnya telah terbentuk Joint
Operation PPN Region I Sumatera Area
Sumatera Bagian Selatan dengan IFM
Pertamina MOR II Palembang pada
1 Mei 2019. Di mana telah terjalin
komunikasi dan koordinasi yang sangat
solid di dalam tim Sales Force JO MOR
II Sumbagsel sebagai contoh respon
yang baik pada saat pengaliran di
tiap TBBM, respon cepat di Refinery
Unit Plaju dalam pelaksanaan proses
STO PPN menjadi lebih mudah dan
permasalahan di lapangan dapat
lebih cepat terselesaikan dengan baik
dalam tim yang solid. Dalam proses
perjalanan JO MOR II Sumbagsel,
tim Sales Force dapat melaksanakan
pekerjaan dengan baik dan penuh
tanggung jawab pada posisi masingmasing dan semakin solid untuk saling
berkomunikasi meng-update kondisi di
wilayah masing-masing dan dapat lebih
bersinergi dalam mempertahankan
dan mengembangkan market share di
lingkup JO MOR II Sumbagsel. Harapan
kami dalam project MARVEL ini agar
dapat dipercepat prosesnya sehingga
dapat segera menyebar ke MOR yang
lain agar seiring dengan berjalannya
project MARVEL ini bisnis trading
BBM PPN dapat lebih baik dan efisien.
Selain itu, khususnya PPN, semoga
dapat menjadi perusahaan trading
energi dan logistik yang lebih besar,
kuat, profitable dan growth agar dapat
memberikan tingkat kesejahteraan yang
baik bagi seluruh pekerja.

Foto: Doc. Corp. Secretary

Rio Kurnia Adha
Sales Representative Region I Sumatera

Bagas Prasetyo
Sales Area Manager Jawa Tengah-DI Yogyakarta
Pemimpin menyukai perubahan, sedangkan pengikut
menyukai rasa aman. Di manakah posisi kita?
inside. Edisi 15 / 2019
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BERITA UTAMA
Teguh Arifianto
Sales Representative Region I Sumatera

Foto: Doc. Corp. Secretary

Menurut saya, MARVEL merupakan project
yang mendukung dan meningkatkan
peluang perusahaan dalam bersaing untuk
mempertahankan dan meningkatkan market
share di bisnis trading Bahan Bakar Minyak
(BBM) dengan persaingan yang semakin tinggi,
kompleks dan sangat dinamis. Penggabungan
dua Fungsi dari perusahaan (PPN dan IFM) yang
bergerak di bidang bisnis yang sama (trading
BBM industri) di PT Pertamina (Persero) untuk
mengurangi dan menghilangkan permasalahan
internal yang ada dalam menjalankan bisnis
untuk mempertahankan dan mengembangkan
market share di bidang bisnis trading BBM
industri. Saya berharap, MARVEL bisa
berjalan efektif dan efisien dalam penetapan
dan penerapan kebijakan yang tepat guna
sesuai dengan tujuan project ini, sehingga
cepat kembali fokus pada tujuan bisnis untuk
pengembangan dan kemajuan perusahaan yang
juga berimbas pada peningkatan kesejahteraan
dari seluruh pekerja.

Arkka Haryoputro
Senior Bunker Service

Foto: Doc. Corp. Secretary

Saya melihat MARVEL merupakan sebuah
project yang hebat yang menggabungkan dua
elemen atau entitas yang sama-sama super
wow. Ibarat dua superhero yang bergabung
jadi satu dan menjadi lebih powerful. Mereka
yang terlibat dalam project MARVEL pasti
orang-orang pilihan. Hanya saja, rekan-rekan
yang bersangkutan dengan MARVEL, baik
di Region maupun Kantor Pusat, butuh
kejelasan mengenai penerapan project ini
hingga ke depan nanti. Menghadapi kondisi
ini, kita semua harus siap, baik dari segi
skill maupun pengetahuan. Rekan-rekan
butuh support dari tim HC dan Direksi untuk
memperkaya kita serta mempersiapkan kita
secara lahir dan batin.

12
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Foto: Doc. Corp. Secretary

Fery Ferdiansyah
Sales Representative Region I Sumatera
Ini merupakan langkah besar bagi PPN
untuk menghadapi persaingan serta
menjaga eksistensi di bisnis penjualan
BBM yang semakin ketat dan menantang.
Proses alignment antara Sales & Marketing
PPN dengan IFM Pertamina dengan tujuan
akhir terciptanya keselarasan dalam satu
naungan perusahaan guna meningkatkan
efektivitas, kualitas dan tentunya penjualan
serta layanan terbaik kepada customer.
Meningkatnya kualitas layanan kepada
customer serta daya saing perusahaan
(competitive advantage) dalam menghadapi
tantangan di era industri 4.0 serta diimbangi
dengan peningkatan serta kesetaraan
standar kualitas kesejahteraan SDM guna
menjaga kinerja para pekerja agar terus
meningkat untuk bersama-sama berusaha
menjawab tantangan industri dan mencapai
visi-misi perusahaan.

Muhamad Febriwan
Sales Executive Bengkulu

Foto: Doc. Corp. Secretary

Dengan project MARVEL ini membuka
pengetahuan saya perihal tata cara dan prosedur
administrasi di sistem PT Pertamina (Persero). Di
mana dengan kondisi real di lapangan, saya bisa
mengontrol dan me-manage aktivitas keagenan,
sehingga bisa mengetahui gambaran pergerakan
dan strategi dari keagenan PT Pertamina
(Persero) dan PPN. Salah satu tujuan dari
project MARVEL ini adalah sebagai upaya untuk
memperkecil atau menghilangkan konflik internal
yang sering terjadi antara IFM Pertamina dengan
PPN serta mengoptimalkan profit PT Pertamina
(Persero). Konflik internal yang terjadi dapat
diredam dan menjadi lebih fokus pada pelayanan
kepada customer industri dalam persaingan
dengan badan usaha lain yang sejenis.
inside. Edisi 15 / 2019
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BERITA UTAMA
Eriza Aguita
Senior Executive Key Account Non-Mining
& Non-Fuel Group

Foto: Doc. Corp. Secretary

Rencana besar MARVEL adalah untuk mengembangkan
PPN. Selama ini antara PPN dan Pertamina, khususnya
IFM, sering bertabrakan dari segi market karena
tidak ada segmentasi market di PPN. Imbasnya, di
lapangan malah terjadi perang harga antara PPN dan
Pertamina. Menurut saya, MARVEL merupakan hal yang
bagus karena PPN bisa berkembang. Kapan lagi PPN
mendapatkan kepercayaan seperti ini. Saya berharap,
keberadaan project MARVEL bisa mengubah PPN
menjadi lebih baik. Kompetensi pekerja PPN tidak perlu
diragukan, hanya budaya kerja saja yang perlu lebih
ditingkatkan menjadi lebih baik. Kehadiran Pertamina
melalui project MARVEL diharapkan dapat menularkan
budaya kerja yang sudah mapan sehingga bisa
menjadikan PPN lebih bagus dan berkembang.

Foto: Doc. Corp. Secretary

M. Luthfi Perdana
Sales Representative Region II DKI JBB
Dengan bergabungnya PPN dan IFM
Pertamina dalam MARVEL, diharapkan
adanya sinergi dari semua lini dan Fungsi
antara IFM dan PPN, baik dari sisi pasar,
harga, pembinaan kepada penyalur, stok
BBM dan lain-lain. Selain itu, dengan adanya
MARVEL, diharapkan meningkatkan volume
dan margin di mana posisi IFM dan PPN akan
menjadi leader di BBM non subsidi, serta
peningkatan skill dan kesejahteraan bagi tim
yang terlibat di dalam MARVEL.

Merupakan anugerah yang sangat positif
bagi PPN, di mana bisnis Industrial Fuel
Marketing (IFM) PT Pertamina (Persero) akan
sepenuhnya dilimpahkan ke PPN. Saya selaku
Sales Representative di PPN sangat antusias
menantikan program MARVEL ini berjalan.

14
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Foto: Doc. Corp. Secretary

Muchammad Taufan
Sales Representative Jawa Barat

PERSPEKTIF

Mimpi Besar

untuk Kemajuan Perusahaan

Selama berkarier di PT
Pertamina (Persero) sejak
2001, Freddy sudah kerap
bersentuhan dan bekerja
sama dengan tim Sales
Force PPN, khususnya
mereka yang menjadi ujung
tombak di lapangan. Lalu,
bagaimana pandangan Freddy
tentang PPN, terutama sejak
menjalankan tugas sebagai
Marketing Strategic Division
Head di awal 2019? Berikut

petikan wawancara INSIDE
dengan Freddy.

Bagaimana pandangan
Bapak mengenai PPN?
Di mata saya, PPN
merupakan salah satu
anak perusahaan yang
menjadi andalan Pertamina
di sektor hilir. PPN terus
tumbuh dan berkembang
serta punya prospek yang
bagus. Alhamdulillah, PPN

dipandang bagus oleh
Pertamina sehingga banyak
mendapat penugasanpenugasan, seperti proyek
pembangunan infrastruktur
dan MARVEL (Marketing
Vision to Enlarge Business
Level). Saya yakin, PPN
bisa berkembang dua kali
hingga tiga kali lebih besar
dibanding sekarang.

Bagaimana perasaan Bapak
ketika ditugaskan sebagai
Marketing Strategic Division
Head di PPN?
Saya selalu happy saat
ditugaskan di mana saja. Di PPN,
saya mendapat pengalaman
baru. Ketika di Pertamina, saya

inside. Edisi 15 / 2019
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Foto: Doc. Corp. Secretary

Serasa bertemu kawan lama. Itulah perasaan
Freddy Anwar ketika menerima amanah untuk
menjabat sebagai Marketing Strategic Division
Head Pertamina Patra Niaga (PPN).

PERSPEKTIF
lebih fokus ke Marketing dan
Sales. Sementara suplai BBM
ditangani oleh Fungsi lain.
Di PPN, selain harus tahu
strategi harga, saya harus
paham mengenai inventory
di TBBM PPN kalau nanti
misalnya stok BBM tidak laku
terjual, sementara di periode
berikutnya harga akan turun
lagi. Kalau di Pertamina,
saya tidak memikirkan nilai
inventory. Bagi saya, PPN
lebih menarik dan menjadi
exposure yang bagus bagi saya
karena saya bisa menambah
pengalaman.

Bagaimana dengan tugas
di Marketing Strategic
Division?
Marketing Strategic Division
merupakan salah satu
Fungsi di PPN yang dituntut
untuk bisa memberikan
support kepada tim Sales.
Ada dua Fungsi besar di
Marketing Strategic Division,
yakni Marketing Analysis
dan Customer Relation
and Distribution Channel
(CRDC). Marketing Analysis
lebih fokus pada bagaimana
memberikan analisis pasar
dan harga untuk tim Sales.
Sementara CRDC lebih fokus
menangani keagenan dan
customer relation. Saat ini, ada
dua hal yang sedang menjadi
trending topic di tim Sales dan
Marketing, yakni aplikasi Sales
Force dan MARVEL. Kebetulan
MARVEL dan aplikasi Sales
Force digerakkan oleh
Marketing Strategic Division,
di samping juga oleh rekanrekan di SPBD dan HC serta
fungsi-fungsi lain.

16
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Bagaimana perkembangan
MARVEL sejauh ini?
MARVEL sudah rolled out
sejak 1 Mei 2019 dengan
Area Sumatera Bagian
Selatan atau Pertamina
Marketing Operation Region
(MOR) II sebagai proyek
percontohan. Kalau proyek
percontohan ini berjalan
bagus dan smooth serta
Direksi sudah memutuskan
untuk melakukan transfer
account dari Industrial Fuel
Marketing (IFM) Pertamina

ke PPN, MARVEL akan
dilanjutkan ke MOR lainnya.
Sesuai target, alignment
process dan transfer
account sudah dilakukan di
seluruh Indonesia dalam
dua tahun, tetapi bisa jadi
dipercepat. Sejauh ini,
perkembangan MARVEL
masih positif. Kegiatan
operasional di Sumbagsel
berjalan normal. Tim Sales
PPN sudah berbaur dengan
tim Sales Pertamina. Satu
hal yang perlu diketahui,

tertentu di mana customer
PPN dan Pertamina
berada. Sebagai contoh,
Sales Representative
PPN di Jambi diberikan
kepercayaan oleh
manajemen untuk melayani
seluruh pelanggan PPN
dan Pertamina di wilayah
tersebut. Selain Jambi,
manajemen juga menunjuk
SR PPN untuk menangani
pelanggan di wilayah
Bangka dan Bengkulu.
Saat ini, satu orang SE/

SR menangani dua proses
bisnis., baik di PPN maupun
Pertamina. Idealnya, satu
SE/SR menjalankan proses
bisnis sesuai yang berlaku
di PPN kalau memang
keseluruhan bisnis trading
BBM diserahkan Pertamina
ke PPN. Kami pelan-pelan
mengomunikasikan hal
ini ke Pertamina sehingga
nanti end state atau proses
bisnis yang digunakan
adalah proses bisnis yang
berlaku di PPN.

Foto: Doc. Corp. Secretary

penggabungan ini tidak
hanya berarti menggabung
volume penjualan saja,
tetapi juga membangun
chemistry dalam tim. Agar
chemistry bisa terbangun,
tim Sales Pertamina
maupun PPN yang ada di
Palembang sudah berkantor
di tempat yang sama, yakni
Kantor MOR II. Satu orang
Sales Executive (SE), entah
dari Pertamina atau PPN,
sekarang bertanggung
jawab mengawal wilayah

inside. Edisi 15 / 2019
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Foto: Doc. Corp. Secretary

Bagaimana dengan
persiapan Region lain?
Kami sudah melakukan
fact finding di Region Jawa
Bagian Tengah dan Sulawesi,
menyusul untuk regionregion lain. Kami mencoba
menggali informasi di
masing-masing Region untuk
persiapan MARVEL. Sebelum
melakukan fact finding, kami
juga minta teman-teman di
Region agar berkomunikasi
intens dengan teman-teman
di Pertamina, khususnya
di MOR terkait. Saya juga
bertanggung jawab untuk
berkomunikasi dengan
teman-teman Pertamina di
Kantor MOR agar peleburan
bisa lebih cepat.

18
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Dalam pandangan Bapak,
apa saja potensi yang masih
bisa digali di PPN?
Saya melihat, kekuatan utama
PPN ada di sumber daya
manusia (SDM). SDM PPN
didominasi oleh generasi
muda yang lebih segar, cepat,
gesit, dan pintar. Tinggal
nanti bagaimana para leader
mengarahkan dan mendukung
mereka supaya bisa lebih maju.
Apalagi tim Sales PPN akan
bergabung dengan Pertamina.
Seluruh leader harus
membantu mereka untuk
meningkatkan confidence
level serta mengembangkan
kemampuan dan kapasitas
mereka. Terkait MARVEL, kami
berkoordinasi secara intens

dengan tim SPBD dan tim HC,
baik di Pertamina maupun
PPN. Kami sudah melakukan
penyamaan persepsi terkait
kamus kompetensi jabatan
yang menjadi sarana untuk
mengukur kompetensi
tim Sales. Kami sudah
menyepakati item-item apa
saja yang diukur.

Terkait Marketing Strategic
Division, seperti apa
tantangan yang dihadapi?
Kami menangani pasar
yang dinamis sehingga kami
dituntut untuk selalu tahu
kondisi terbaru di pasar.
Berdasarkan kondisi tersebut,
kami bisa memberikan
advice kepada tim Sales

“Marketing
Strategic Division
merupakan
salah satu Fungsi
di PPN yang
dituntut untuk
bisa memberikan
support kepada
tim Sales.”

maupun Direksi sehingga
keputusan-keputusan yang
diambil oleh manajemen
bisa sesuai dengan kondisi
yang ada. Karena PPN
bermain di pasar yang
dinamis, saya berpikir
PPN perlu memanfaatkan
perkembangan teknologi
terkini, yang salah satunya
diimplementasikan dalam
bentuk aplikasi Sales Force.
Aplikasi ini merupakan
perangkat kekinian
yang digunakan untuk
memudahkan tim Sales
mengambil keputusan dalam
melakukan penjualan BBM.
Dulu, seluruh keputusan
terkait penjualan BBM
ke pelanggan harus
menggunakan memo, surat
elektronik dan lain-lain.
Sekarang, cukup melalui
aplikasi Sales Force. Berkat
aplikasi ini, PPN bisa
memangkas birokrasi untuk
pengambilan keputusan
dalam penjualan. Saya
melihat, aplikasi Sales Force
memberikan dampak positif
bagi PPN karena proses
bisnis menjadi lebih cepat
dengan akuntabilitas yang
lebih terjamin. Aplikasi
ini juga menjadi bagian

keunggulan kompetitif PPN
dalam berjualan BBM dan
PPN sudah satu langkah lebih
maju dibanding Pertamina.
Apa saja target pribadi
yang ingin Bapak capai
selama menjabat sebagai
Marketing Strategic
Division?
Terkait MARVEL, saya
berharap project ini bisa
berjalan smooth sesuai
perencanaan yang sudah
disusun. Saya coba bantu
menjembatani PPN dengan
Pertamina sehingga temanteman di sini tetap bisa
berjalan sesuai rencana.
Apabila seluruh rencana
berjalan dengan baik, PPN
bakal menjadi salah satu
supplier BBM yang benarbenar diperhitungkan di
Indonesia. Ke depan, PPN
harus mengembangkan
layanan atau servis. Artinya,
dalam melayani kebutuhan
BBM pelanggan, PPN tidak
semata-mata melakukan
penjualan, mengirim
barang, lalu selesai. Untuk
menciptakan loyalitas
pelanggan, PPN harus bisa
memberikan added value
atau keunggulan kompetitif
dalam bentuk after sales
service. Seperti apa servis
yang bisa diberikan PPN ke
pelanggan? Dalam bayangan
saya, PPN bisa menjadi
advisor pelanggan. Seperti
kita tahu, pelanggan tidak
memiliki kompetensi dalam
hal pengelolaan BBM, namun
mayoritas customer key
account memiliki saranafasilitas sendiri, seperti

tanki timbun, pipa maupun
peralatan untuk penimbunan
dan penyaluran BBM.
Kompetensi itu dimiliki
oleh PPN sehingga PPN bisa
berfungsi sebagai advisor
bagi pelanggan. Pertama,
PPN bisa melakukan
pemeriksaan sample gratis
selama periode tertentu.
Kedua, PPN memberikan
in-house training terkait
product knowledge maupun
fuel handling. Ketiga, ketika
mengunjungi pelanggan, PPN
mempelajari fuel handling
system mereka. Dari situ
PPN, bisa memberikan
masukan, termasuk
rekomendasi, terkait fuel
handling yang efektif dan
efisien. Untuk menjalankan
itu semua, tim Sales bisa
menggandeng teman-teman
di Direktorat Operasi yang
sudah memiliki pengalaman
panjang terkait pengelolaan
BBM. Apabila PPN bisa
memberikan layanan
semacam itu, PPN akan
lebih unggul dibanding
pesaing lain dan pelanggan
akan loyal terhadap PPN.
Mimpi saya seperti itu.  Dari
sisi market share, saat ini
penguasaan pasar PPN
berkisar di angka 15 persen.
Dengan MARVEL, saya
punya obsesi, InshaaAllah
market share BBM komersial
PPN dalam 2 tahun ke
depan menjadi 30 persen
sampai dengan 35 persen,
mengukuhkan posisi sebagai
pemain terbesar kedua di
Indonesia setelah Pertamina.
InshaaAllah masa depan PPN
sangat cerah.***
inside. Edisi 15 / 2019
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SOROT

Tantangan

Baru

Setiap Tahun
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jajaran Kepolisian Republik
Indonesia, dilakukan oleh
PPN sejak jauh hari sebelum
tim Satgas resmi bertugas.
Koordinasi ini diperlukan
untuk memastikan proses
pendistribusian BBM bisa
berjalan lancar dan masyarakat
bisa terlayani dengan baik.
Meski tugas yang dijalankan
selama masa Satgas Rafi tidak
jauh berbeda dengan rutinitas
pekerjaan sehari-hari, tim Fleet
Management selalu menghadapi
tantangan baru. “Tiap tahun,
kami selalu dihadapkan pada
tantangan yang berbeda
dibanding tahun-tahun
sebelumnya,” ungkap Operation
Area Manager PPN Region II
DKI-JBB, Salim Bafadol.
Di tahun ini, menurut
Salim, tantangan bahkan
sudah muncul sebelum
masa Satgas Rafi berjalan.

Foto: Doc. Corp. Secretary

Momen Ramadan dan
Idul Fitri menjadi rentang
waktu yang cukup menyita
perhatian Fleet Management
Division Pertamina Patra
Niaga (PPN), khususnya tim
yang menangani distribusi
Bahan Bakar Minyak (BBM)
dari Terminal BBM (TBBM)
PT Pertamina (Persero) ke
Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Umum (SPBU). Sejak
H-10 hingga H+10 Lebaran,
tim Fleet Management yang
tergabung dalam Satuan
Tugas (Satgas) RamadanIdul Fitri (Rafi) harus fokus
memastikan kelancaran
distribusi BBM untuk
menghindari terjadinya
kelangkaan stok di SPBU
di tengah melonjaknya
permintaan konsumen.
Koordinasi dengan
berbagai pihak, khususnya

Foto: Doc. Corp. Secretary
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“Berdasarkan
simulasi penerapan
sistem one-way,
mobil tanki
mengalami kendala
ketika harus
berbelok masuk ke
SPBU yang berada
di sisi kanan jalan.”

Pasca pengumuman hasil
pemilihan presiden yang
berujung pada kerusuhan
22 Mei 2019 di Jakarta,
fokus tim Operasi di Region
II DKI-JBB, khususnya yang

bertugas di Instalasi Jakarta
Grup (TBBM Plumpang),
sedikit teralih dari persiapan
untuk menghadapi Satgas
Rafi. Salim mengungkapkan,
selama terjadi chaos, pihaknya
sedikit was-was dengan mobil
tanki yang sedang melakukan
pengiriman BBM. Pasalnya,
mobil tanki tersebut rawan
menjadi sasaran amuk massa.
“Alhamdulillah, semua
aman. Pola suplai juga masih
aman. Selama kejadian, temanteman di lapangan menyebar
intel di lokasi sehingga ketika
ada informasi mengenai titiktitik SPBU tertentu yang rawan
dilewati, kami langsung blok
pengiriman BBM ke SPBU
tersebut,” kata Salim.

Sementara terkait Satgas
Rafi, tim Operasi di Region
II DKI-JBB menghadapi
tantangan yang berbeda dari
tahun sebelumnya. Tantangan
itu tidak lepas dari keputusan
pihak kepolisian menerapkan
sistem one-way di Tol JakartaCikampek selama arus mudik
dan balik Lebaran. Kondisi
ini membuat tim Satgas
Rafi harus memutar otak.
Pasalnya, SPBU yang berada
di Tol Jakarta-Cikampek
yang masuk dalam wilayah
distribusi TBBM Cikampek
tersebar di sisi kiri dan kanan
jalan. “Berdasarkan simulasi
penerapan sistem one-way,
mobil tanki mengalami
kendala ketika harus berbelok
inside. Edisi 15 / 2019
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SOROT
pengisian BBM di depot ini
untuk disalurkan ke SPBU di
wilayah Bekasi. Pengiriman
sendiri dilakukan melalui jalur
arteri atau jalan non tol. Begitu
pula pada saat arus balik.
Suplai BBM ke SPBU di dalam
jalan tol dikirim dari TBBM
Cikampek. Sementara rencana
ketiga, pengiriman BBM tidak
dilakukan melalui jalan tol,
melainkan melalui jalan arteri.
“Dalam Satgas ini, kami
tidak bisa hanya mengacu
pada satu konsep. Kami harus
punya beberapa konsep
sebagai dasar instruksi
pada saat menghadapi
kondisi-kondisi tertentu.
Berdasarkan pengalaman di
lapangan selama ini, selalu
ada hal-hal baru di luar

prediksi dan itu belum bisa
diambil keputusan jauh-jauh
hari sebelumnya. Setiap
tahun pasti beda,” kata Salim.
Sementara untuk
meningkatkan semangat
kerja seluruh Awak Mobil
Tanki (AMT) selama masa
Satgas, masing-masing
TBBM di Region II DKI-JBB
memberikan bonus khusus.
Bonus tersebut diberikan

“Manajemen PPN
maupun Pertamina
sangat mengapresiasi
kerja keras insan-insan
PPN yang terlibat
dalam Satgas Rafi.”

Foto: Doc. Corp. Secretary

masuk ke SPBU yang berada di
sisi kanan jalan,” kata Salim.
Menghadapi kondisi ini,
tim Satgas Rafi menyusun
sejumlah skenario dalam
melakukan pengiriman BBM.
Rencana pertama, pengiriman
dan penyaluran BBM
menggunakan pola distribusi
normal. Rencana kedua,
pola distribusi mengikuti
sistem arus lalu lintas yang
diberlakukan di jalan tol.
Pada saat arus mudik, seluruh
SPBU di lokasi tersebut
menerima suplai BBM dari
TBBM Plumpang. Setelah
melakukan penyaluran,
mobil tanki tidak kembali ke
Jakarta, melainkan masuk
ke TBBM Cikampek. Mobil
tanki selanjutnya melakukan
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berdasarkan perhitungan
reward point penilaian.
Ada beberapa aspek yang
menjadi dasar penilaian
untuk pengumpulan poin,
yakni kesesuaian jadwal
pengiriman, ritase, jarak
tempuh, stafel/malang,
serta kehadiran AMT yang
terjadwal dalam Satgas. Poin
yang telah terkumpul bisa
gugur atau hangus apabila
AMT tidak masuk kerja tanpa
keterangan, mengalami
kecelakaan pada saat bekerja
akibat kelalaian/kesalahan
AMT sendiri, serta mendapat
keluhan dari SPBU atau
masyarakat.
“Reward and punishment
sebenarnya selalu diberikan
kepada seluruh AMT. Namun

kami ingin memberikan
sesuatu yang istimewa di
masa Satgas agar mereka lebih
semangat dalam bekerja. Ini
juga menjadi bentuk apresiasi
kami kepada seluruh AMT yang
tetap bertugas selama Satgas
meski jauh dari keluarga yang
sedang merayakan Lebaran,”
kata Site Supervisor TBBM
Plumpang, Mustain.
Manajemen PPN
maupun Pertamina sangat
mengapresiasi kerja keras
insan-insan PPN yang terlibat
dalam Satgas Rafi. Manajemen
menilai, tugas yang dijalankan
tim Satgas selama masa mudik
dan balik Lebaran terbilang
sukses karena tidak ada
insiden maupun musibah
yang mengganggu kelancaran

distribusi. Keberhasilan tim
Satgas dalam menjalankan
tugas juga terlihat dari tidak
adanya keluhan mengenai
kelangkaan BBM di SPBU.
“Alhamdulillah semua
berjalan baik. Manajemen
Pertamina mengucapkan
terima kasih kepada PPN
atas kerja luar biasa yang
ditunjukkan teman-teman
dalam mendistribusikan
BBM dari TBBM ke pelosok
negeri. Saya pribadi juga
sangat berterima kasih
kepada teman-teman di tim
Satgas, terutama kerja keras
Fleet Management, dalam
mengawal arus mudik dan
balik Lebaran,” kata Fleet
Management Division Head,
Mochamad Thoriq. ***
inside. Edisi 15 / 2019
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TIM SATGAS RAFI 2019
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Siap Siaga

Kawal Distribusi BBM
Tol Jakarta-Cikampek menjadi salah satu titik
paling sibuk selama arus mudik dan balik Lebaran.
Kepadatan lalu lintas di jalan bebas hambatan
ini tidak hanya memengaruhi waktu tempuh
perjalanan, khususnya bagi para pemudik yang
menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.
28
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Proses distribusi Bahan Bakar
Minyak (BBM) dari Terminal
BBM (TBBM) Cikampek ke
Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) di wilayah
Bekasi, Karawang, Subang,
dan Purwakarta pun turut
terpengaruh.
Sebelum pemerintah
resmi mengoperasikan Tol
Cikopo-Palimanan (Cipali)
pada 13 Juni 2015, proses
distribusi BBM selama masa
mudik dan balik Lebaran
serasa seperti “mimpi buruk”
bagi tim Operasi, khususnya

tanki untuk menghindari
kelangkaan stok BBM di SPBU.
Keberadaan Tol Cipali
diakui sedikit banyak
mengurangi beban pikiran
tim di TBBM Cikampek dalam
mendistribusikan BBM ke
SPBU selama masa Satgas Rafi.
Pemudik yang menggunakan
kendaraan roda empat tidak lagi
melewati jalan arteri Cikampek
untuk menuju Jawa Tengah,
namun langsung masuk ke
Tol Cipali setelah keluar dari
Tol Jakarta-Cikampek. Hanya
pemudik yang menggunakan
kendaraan roda dua yang
masih melintas di jalan arteri
Cikampek selama arus mudik
dan balik Lebaran.

Foto: Doc. Corp. Secretary

tutur salah satu personel Fuel
Operation TBBM Cikampek,
Roni Herdiansyah.
Bagi tim di TBBM
Cikampek, kemacetan
tersebut menjadi kendala
yang berpotensi mengganggu
proses pendistribusian BBM
selama masa Satuan Tugas
(Satgas) Ramadan-Idul Fitri
(Rafi). Karena kemacetan
sulit terurai, mobil tanki yang
beroperasi mendistribusikan
BBM ke SPBU tidak bisa
keluar maupun masuk TBBM
Cikampek. Menghadapi
kondisi ini, tim Satgas Rafi di
TBBM Cikampek pun harus
memutar otak guna mengatasi
tersendatnya mobilisasi mobil

Foto: Doc. Corp. Secretary

tim Fleet Management, yang
bertugas di TBBM Cikampek.
Pasalnya, kepadatan lalu
lintas yang diakibatkan oleh
kenaikan volume kendaraan
selama arus mudik dan balik
tidak hanya menyebabkan
kemacetan di ruas jalan Tol
Jakarta-Cikampek. Kepadatan
lalu lintas turut terjadi di jalan
arteri Cikampek, tempat di
mana TBBM Cikampek berada.
“Bahkan pada saat mudik
Lebaran 2014, jalan arteri di
depan TBBM Cikampek macet
selama dua hari dua malam,”
inside. Edisi 15 / 2019
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Meski demikian,
seiring perkembangan
pembangunan
infrastruktur, kendalakendala yang dihadapi tim
di TBBM Cikampek tidak
lepas dari kondisi lalu
lintas di jalan tol. Rekayasa
lalu lintas yang kerap
diberlakukan oleh jajaran
kepolisian untuk mengurai
kemacetan di jalan tol pada
saat arus mudik maupun
balik Lebaran berdampak
pada kenaikan volume
kendaraan yang melintasi
jalan arteri Cikampek.
“Pengalaman tahun lalu,
teman-teman kepolisian
tiba-tiba menerapkan
kebijakan one-way di jalan
tol pada saat arus balik
sehingga banyak kendaraan
roda empat yang lewat
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jalan arteri. Akibatnya, terjadi
kemacetan di depan TBBM
Cikampek,” kata Site Supervisor
TBBM Cikampek, Pariun.
Pariun mengakui, tiap
tahun TBBM Cikampek
selalu menghadapi dinamika
tersendiri selama masa
Satgas Rafi. Namun semenjak
pengoperasian Tol Cipali
yang menghubungkan Tol
Jakarta-Cikampek dengan Tol
Palimanan-Kanci (Palikanci),
dinamika yang dihadapi
TBBM Cikampek bisa lebih
terkontrol. Kelangkaan
stok BBM di SPBU juga bisa
dihindari.
Berkaca dari pengalaman
sebelumnya serta adanya
dinamika dalam proses
distribusi BBM selama masa
Satgas Rafi, tim di TBBM
Cikampek mengambil berbagai

langkah antisipasi untuk
mengamankan stok BBM di
SPBU. Salah satunya dengan
menyediakan buffer stock
mobil tanki di sejumlah SPBU
yang diperkirakan mengalami
kepadatan, khususnya di SPBU
yang berada di jalur mudik
dan balik. “Jadi apabila ada
permintaan mendadak dari
SPBU, kami bisa langsung
melayani,” kata Roni.
Koordinasi dengan depot
lain, seperti Instalasi Jakarta
Group (TBBM Plumpang)
dan TBBM Balongan, juga
dibangun demi menjamin
kelancaran suplai BBM ke
SPBU yang masuk dalam
wilayah distribusi TBBM
Cikampek. Sebagai contoh,
pemberlakuan sistem one-way
pada saat mudik dan balik
Lebaran tahun ini membuat

mudik dan balik Lebaran,
kesiapan TBBM Cikampek
dalam menjalankan tugas
selama masa Satgas Rafi sudah
ditempa jauh hari sebelumnya.
Pembangunan Light Rail
Transit (LRT) dan Mass
Rapid Transit (MRT) serta
Tol Layang Jakarta-Cikampek
sangat memengaruhi
proses distribusi BBM dari
TBBM Cikampek. Proses
pembangunan proyek
infrastruktur tersebut kerap
menimbulkan kemacetan di
Tol Jakarta-Cikampek.
Pariun mengungkapkan,
menghadapi kondisi ini,
pihaknya harus berkoordinasi
dengan pihak-pihak terkait
karena dari 341 SPBU yang
dilayani TBBM Cikampek,
sebanyak 50 persen berada
di wilayah Bekasi. Menurut

Foto: Doc. Corp. Secretary

pengiriman BBM ke SPBU
yang berada di Tol JakartaCikampek dilakukan oleh
TBBM Cikampek bersama
TBBM Plumpang. Begitu
pula dengan suplai BBM
ke dua SPBU di Tol Cipali.
Apabila kondisi lalu lintas
tidak memungkinkan bagi
TBBM Cikampek untuk
mendistribusikan BBM ke dua
SPBU tersebut, suplai BBM
dialihkan ke TBBM Balongan.
Selain sinergi dengan depot
lain, TBBM Cikampek juga
berkoordinasi dengan jajaran
kepolisian untuk pengawalan
mobil tanki. Pengawalan
ini dilakukan apabila mobil
tanki kesulitan menembus
kemacetan lalu lintas pada
saat mendistribusikan BBM.
Terlepas dari dinamika
yang dihadapi selama arus

“Selain sinergi
dengan depot lain,
TBBM Cikampek juga
berkoordinasi dengan
jajaran kepolisian
untuk pengawalan
mobil tanki.”

Pariun, pada saat kondisi lalu
lintas Tol Jakarta-Cikampek
sedang macet akibat adanya
pembangunan mega proyek
LRT dan MRT yang berdampak
pada jalan non tol, round
trip hour (RTH) atau waktu
tempuh pulang-pergi untuk
pengiriman BBM, khususnya
ke wilayah Bekasi, dapat
mencapai 7-8 jam dibanding
kondisi normal yang mencapai
4 jam. Ketika dihadapkan pada
situasi semacam ini, TBBM
Cikampek sering mengalihkan
suplai ke TBBM Plumpang.
“Jadi sebelum masa Satgas
pun, nuansa Satgas sudah
terasa,” kata Pariun.
Meski selalu diwarnai
berbagai tantangan dan
dinamika yang terkadang tidak
terduga, tim Fleet Management
di TBBM Cikampek tetap
berkomitmen penuh dalam
menjalankan tugas selama masa
Satgas Rafi. Kondisi yang tidak
memungkinkan bagi mereka
untuk merayakan Idul Fitri
bersama keluarga juga tidak
menyurutkan semangat dalam
menjalankan tugas. “Apa pun
kondisi yang dihadapi, kami
tetap siap siaga dan berupaya
mengamankan stok BBM di
SPBU selama masa mudik dan
balik Lebaran,” kata Pariun.***
inside. Edisi 15 / 2019
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SNEAK PEEK
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PERIODE 2019-2020
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (PPN), Nina
Sulistyowati, dan Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN), Dinda Rizki Lubis, telah
dilaksanakan pada 13 Mei 2019, bertempat di Patra Lounge Kantor Wisma Tugu II Jakarta. Agenda ini menjadi
tonggak sejarah tersendiri bagi perkembangan hubungan industrial PPN. Tentunya setiap pekerja penasaran
dengan kesepakatan apa saja yang diperoleh setelah perundingan yang alot. Mari kita intip sejenak beberapa
perubahan di PKB 2019-2020 sebagai berikut:

Tahukah Anda?

Tujuan & Fungsi Serikat Pekerja/Buruh
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Pasal 4 Ayat (1) dan (2) & Penjelasan Umum Paragraf 5
Pasal 4
1.

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan
perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/
serikat dan keluarganya.

2.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:
A. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
B. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan
tingkatannya;
C. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
D. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
E. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
F. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
Penjelasan Umum Paragraf 5

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh
merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang
harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki
rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaiknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh
sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Infografis ini hanya untuk konsumsi internal SPPN dan dilarang menyebarluaskan / menggandakan infografis ini.
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Pasal

PKB 2019-2020

Penggolongan Pekerja

Penambahan PRL 22 untuk jenjang jabatan Division Head.

Imbalan atas Kinerja

Insentif tahunan dianggarkan sekurang-kurangnya 5 (lima) Bulan dalam RKAP.

Istirahat Tahunan

• Hak atas istirahat tahunan yang semula 12 (dua belas) hari kerja menjadi 16 (enam
belas) hari kerja.
• Peniadaan istirahat panjang selama 26 (dua puluh enam) hari kerja setiap 3 (tiga)
tahun bekerja.
• Hari cuti bersama menjadi penambah hari-hari istirahat tahunan.

Izin Meninggalkan
dengan Upah

• Pemberian izin untuk menghadiri wisuda sarjana anak/istri/suami (1 hari kerja) dan
aqiqah anak pekerja (2 hari kerja).
• Dispensasi tambahan 3 (tiga) hari kalender untuk melaksanakan manasik haji.

Perlindungan, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

Pemberian perlindungan hukum serta menjamin keselamatan Pekerja dikarenakan
menjalankan tugas/kedinasan dari ancaman dan/atau tindak kekerasan dari pihak
eksternal/di luar Perusahaan.

Kecelakaan Kerja

Bagi anak pekerja yang orangtuanya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja menerima
pelayanan kesehatan sisa periode asuransi kesehatan ditambah selama 1 (satu) tahun.

Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan berkala bagi suami atau istri pekerja dilaksanakan dari 2 (dua)
tahun menjadi 1 (satu) tahun sekali.

Pelayanan Kesehatan

• Bantuan kesehatan pensiunan
• Bantuan operasi lasik atau teknologi pengobatan mata lainnya kepada pekerja yang
memiliki minus 6 (enam) atau lebih.
• Bantuan memiliki keturunan.
• Bantuan pengobatan bagi anak pekerja yang berkebutuhan khusus dan tidak terbatas
pada penderita autis saja.

Fasilitas Perumahan

Pemberian kompensasi Pelepasan Hak atas Rumah Dinas Perusahaan (PHRDP)
sebanyak 1 (satu) kali selama masa dinas bagi pekerja yang dipindahkan dari Unit/Region
ke Jabodetabek.

Bantuan Keadaan Tertentu

Bantuan tiket pesawat atau sarana transportasi lainnya PP untuk pekerja dan suami/istri
jika orangtua/mertua meninggal dunia.

Tabungan Pekerja dan Program
Asuransi

Tabungan dan asuransi bagi pekerja yang manfaatnya akan diterima sekaligus pada saat
PHK.

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Penambahan komponen biaya perjalanan dinas ke luar negeri berupa premi asuransi dan
biaya komunikasi.

Teguran

Pembuatan Berita Acara untuk setiap teguran yang ditandatangani atasan dan pekerja
bersangkutan.

Pekerja Menikah dengan
Sesama Pekerja

Pekerja dapat menikah dengan sesama pekerja namun tidak boleh mendapatkan
penugasan dalam satu fungsi.

Pesangon, Uang Penghargaan
Masa Kerja dan Uang
Penggantian Hak

Perubahan formula perhitungan Tabel Besar
Masa Kerja (MK)
12 tahun ke atas

Pembinaan dan Pengembangan
SDM

Pesangon

UPMK

(MK x Upah Tetap)

(MK x Upah Tetap)

Min 1.5 x MK x UT

Min 0.5 x MK x UT

• Tidak ada jabatan critical vacant position yang dirangkap pekerja tertentu.
• Masa penugasan pekerja ke Anak Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang bila dipandang perlu.
• Perusahaan melalui atasan pekerja masing-masing harus menyampaikan hasil akhir
penilaian kinerja kepada pekerja bersangkutan.

Berbagai peningkatan fasilitas kesejahteraan maupun kebijakan ketenagakerjaan tersebut perlu disikapi
positif oleh setiap pekerja dengan peningkatan disiplin maupun produktivitas kerja. Bagi yang penasaran
dengan perubahan lain maupun penjelasan detail masing-masing pasal, nantikan sosialisasi PKB 2019-2020
di wilayah kerja masing-masing yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat.
inside. Edisi 15 / 2019
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LENSA

Berbagi Berkah,

PPN Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Foto: Doc. Corp. Secretary

Di pengujung Ramadan
1440 H, Pertamina Patra
Niaga (PPN) menggelar
acara buka puasa bersama
anak-anak yatim. Acara yang
diselenggarakan bersama PT
Asuransi Tugu Pratama ini
dilaksanakan di Wisma Tugu I,
Jakarta pada 28 Mei 2019.
Mengusung tema “Hijrah
Membawa Berkah”, acara
buka puasa bersama dihadiri
jajaran Direksi PPN, seluruh
pekerja, serta perwakilan
sejumlah anak perusahaan,
yakni Patra Logistik, Patra
Trading dan Patra Badak
Arun Solusi. Sebanyak 250
anak yatim diundang dalam
acara ini. Mereka berasal dari
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Yayasan Mutiara Harapan,
Yayasan Nurul Muslimat,
Yapim Foundation dan
Yayasan Khairul Ummah.
Dipandu duo MC Aldi
dan Putri, acara buka
puasa bersama dikemas
menyenangkan dengan adanya
tayangan film animasi “Nusa
dan Rara” yang mengisahkan
tentang Nabi Muhammad
SAW. Agar tidak bosan,
MC memberikan kuis bagi
anak-anak yatim di sela-sela
penayangan film animasi
yang terbagi dalam lima sesi.
Menjelang waktu berbuka
puasa, peserta yang hadir
menerima siraman rohani dari
Ustaz Ali Arinalhaq. Dalam

acara buka puasa bersama kali
ini, PPN memberikan bantuan
wakaf Alquran dan Cinta Quran
serta santunan kepada anakanak yatim.
Sesuai tema yang diangkat,
acara buka puasa bersama anak
yatim maupun ibadah yang
dijalankan selama Ramadan
diharapkan bisa menjadi
momen bagi seluruh insan PPN
untuk membawa perubahan,
baik dari sisi personal maupun
perusahaan. Kesempatan untuk
berbagi berkah Ramadan
dengan anak-anak yatim juga
diharapkan bisa menyulut
semangat insan PPN dalam
membawa perusahaan ke
jenjang yang lebih baik.
“Semoga kesempatan untuk
berbagi dengan anak-anak
yatim dalam acara buka puasa
bersama kali ini mendapat
berkah dan balasan setimpal
dari Allah SWT sehingga
maghfirah dan berkah Ramadan
bisa menjadi bagian ibadah
yang kita jalankan di bulan
suci Ramadan,” kata Direktur
Administrasi & Keuangan PPN,
Tajudin Noor. ***

GALERI FOTO

Foto: Doc. Corp. Secretary

HALALBIHALAL KANTOR PUSAT PERTAMINA PATRA NIAGA
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Foto: Doc. Corp. Secretary

HALALBIHALAL PERTAMINA PATRA NIAGA REGION I

Foto: Doc. Corp. Secretary

HALALBIHALAL PERTAMINA PATRA NIAGA REGION II

Foto: Doc. Corp. Secretary

HALALBIHALAL PERTAMINA PATRA NIAGA REGION V
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WHO’S IN WHO’S OUT
MUTASI Pekerja Periode Januari - AGUSTUS 2019
No
1

Nama
Freddy Anwar

Nopeg
741485

Jabatan Lama

Jabatan Baru

Tanggal

Manager Marketing & Technical

Marketing Strategic Division Head

Support - Industrial Fuel Marketing

(PT Pertamina Patra Niaga)

1/17/19

- Corp. Marketing Business Direktorat Pemasaran Korporat (PT
Pertamina {Persero})
2

Enggus Koswara

728955

Budgeting Manager - Controller

Corporate Controller Division Head

- Finance & Business Support (PT

(PT Pertamina Patra Niaga)

1/17/19

Pertamina EP)
3

Aditya Budi Prabowo

744468

General Manager IV Kalimantan -

Region Manager Petrochemical

Pemasaran (PT Pertamina

Marketing III - Marketing Operation

Patra Niaga)

Region III - Direktorat Pemasaran

1/17/19

Ritel (PT Pertamina {Persero})
4

Bernard Partogi S

748928

Region Manager Industrial Fuel

General Manager IV Kalimantan -

Marketing VIII - Marketing Operation

Pemasaran (PT Pertamina

Region VIII - Direktorat Pemasaran

Patra Niaga)

1/17/19

Ritel (PT Pertamina {Persero})
5

Aryaditya Tri W

39020037

Project Coordinator New Venture

Manager Planning & Evaluation

4/1/19

GM I Sumatera

7/1/19

GM II DKI JBB

7/1/19

Division (Direktorat Utama)
6

Galih Novanto

39020136

Mgr Business Support & Finance,
Region II Jateng, DIY & Jatim, Bali,
Nusa Tenggara

7

Yoyok Wahyu M

39020027

GM III Jateng, DIY & Jatim Nusa
Tenggara

Bernard Partogi S

748928

GM IV Kalimantan

GM III Jateng Jatim

7/1/19

9

Ihsan Utama

39020194

GM V Indotim

GM IV Kalimantan

7/1/19

10

Irene Karenia

39020077

Mgr Marketing Analysis Dept

GM V Indotim

7/1/19

11

Iyos Robani

39020018

GM II DKI JBB

Project Specialist

7/1/19

12

Sarmadi

39020042

GM I Sumatera

Project Specialist

7/1/19

Foto: Doc. Corp. Secretary

8

Senam Aerobik Bersama. Setiap Jumat pagi, Corporate Secretary Division menggelar acara senam aerobik bersama di lapangan parkir Wisma Tugu
yang diikuti oleh seluruh pekerja Pertamina Patra Niaga.
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