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Memasuki dekade baru di 2020, sederet tugas dan tanggung jawab baru telah
menunggu. Tahun ini bahkan diperkirakan menjadi tahun yang sangat penting bagi
Pertamina Patra Niaga (PPN). Sejumlah project investasi dalam bidang infrastruktur
yang telah ditugaskan PT Pertamina (Persero) kepada PPN di 2019 direncanakan akan
mulai dijalankan tahun ini. Berbagai persiapan menjelang eksekusi project tersebut
dikupas oleh Redaksi INSIDE dalam rubrik Berita Utama di edisi kali ini.
Berbagai pencapaian turut mengiringi langkah PPN sepanjang 2019, salah satunya
penghargaan The Best Chief Marketing Officer (CMO) Anak Perusahaan BUMN.
Penghargaan tersebut diraih oleh Direktur Pemasaran PPN, Romulo Hutapea,
dalam ajang BUMN Branding & Marketing Award 2019 yang digelar BUMN Track di
pengujung 2019. Di edisi kali, INSIDE secara khusus mengangkat cerita salah satu
anak perusahaan PPN, Patra Badak Arun Solusi (PBAS), yang berhasil menghadapi
tantangan besar dalam upaya mempertahankan bisnis perusahaan. Penyelenggaraan
Innovation Awards 2019 serta seremoni peletakan batu pertama pembangunan
Terminal Terpadu Palaran turut disuguhkan kepada pembaca.
Berbagai artikel yang disajikan Redaksi INSIDE di edisi kali ini diharapkan bisa menjadi
inspirasi dalam menjawab tantangan tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan
datang. Selamat Tahun Baru 2020. Selamat menjalani langkah baru di tahun yang baru
dan mengukir kisah baru di dekade baru.
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Integrity
Menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menghindari
benturan kepentingan serta tidak menoleransi
praktik gratifikasi dengan berpedoman pada
asas-asas tata kelola korporasi yang baik (Good
Corporate Governance).
Team Work
Mengutamakan kerjasama antar pekerja & sinergi
antar fungsi dalam mencapai tujuan perusahaan.
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MISI
1. Mendukung upaya peningkatan market-share
fuel trading Pertamina Group melalui layanan
total solusi untuk meningkatkan value of customer.
2. Meningkatkan efisiensi Perusahaan di segala lini.
3. Memiliki SDM yang profesional dan
kompetitif dalam bidangnya serta memberikan
kesejahteraan Para Pekerja
4. Memiliki kemandirian keuangan untuk
mendukung kegiatan operasional dan kebutuhan
investasi.
5. Peningkatan aset mandiri untuk mendukung
pencapaian profit Perusahaan.
6. Meningkatkan daya saing produk dengan
memperoleh sumber yang kompetitif.

Satu dekade telah kita lalui bersama. Banyak kisah suka dan duka, pengalaman, serta
pelajaran yang bisa kita petik untuk memperbaiki diri di masa depan.

Redaksi: Fungsi Corporate Secretary
Kontributor: Budi Sampurno, Agus Dwi Djatmiko,
Daniel Monario Harahap, Dinda Rizki Lubis, Dwi
Prathomo, PBAS

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

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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Perencanaan Matang untuk
Project Investasi Jangka Panjang
Pertamina Patra Niaga
(PPN) tengah mengemban
sebuah kepercayaan
besar. Sejak pertengahan
2019, sejumlah project
infrastruktur dilimpahkan
PT Pertamina (Persero)
kepada PPN dengan total
nilai investasi mencapai
Rp3 triliun.
Dalam rentang
waktu 2-3 tahun,
project infrastruktur
yang ditugaskan ke PPN
meliputi pembangunan
tiga terminal terpadu
untuk LPG (liquefied
petroleum gas) dan BBM
(Bahan Bakar Minyak)
yang berlokasi di
Ketapang, Banjarmasin
dan Mamuju, empat
Terminal LPG, serta
Terminal BBM. Selain
itu, PPN juga ditugaskan
untuk melakukan akuisisi
dua Terminal LPG yang
berlokasi di Gresik dan
Semarang serta upgrading
depot ke sistem automasi
menggunakan New
Gantry System (NGS) di
Terminal BBM Dumai,
Teluk Kabung, Cikampek,
Tanjung Wangi, Pontianak,
Balikpapan dan Ambon.

“Untuk Terminal Terpadu
Palaran, rencana investasi
sebenarnya berawal dari
inisiatif PPN karena PPN
belum memiliki depot yang
tercatat sebagai aset milik
sendiri. Namun dalam
perjalanan, pembangunan
Terminal Terpadu Palaran
ikut masuk dalam project
penugasan dari Pertamina,”
kata Business Development
Manager PPN, Daniel
Monario Harahap.
Daniel mengungkapkan,
total nilai investasi
yang ditanamkan untuk
keseluruhan project
infrastruktur yang
ditugaskan ke PPN
mencapai Rp3 triliun.
Namun tidak semuanya
dikucurkan di tahun
yang sama. Di 2019, nilai
investasi yang telah disetujui
sebesar Rp318 miliar.
Sementara untuk 2020 dan
2021, nilai investasi yang
ditanamkan masing-masing
sebesar Rp1,5 triliun.
Terkait dana yang
dibutuhkan untuk investasi,
menurut Daniel, tidak
satu project pun yang
bersumber dari Pertamina.
Pengupayaan dana untuk

investasi diserahkan
sepenuhnya kepada
PPN. Meski demikian,
tidak seluruh investasi
bersumber dari uang kas
milik perusahaan. Ada
berbagai skema pendanaan
yang bisa diterapkan. “Dana
investasi bisa bersumber
dari pinjaman bank atau
menggandeng partner untuk
project dengan tingkat
kesulitan tinggi, seperti
akuisisi lahan, perizinan dan
teknologi,” kata Daniel.
Dari keseluruhan
project, akuisisi Terminal
LPG di Gresik menjadi
target terdekat yang
ingin dicapai. Selama ini,
Terminal LPG milik Maspion
Group yang berlokasi
di Maspion Industrial
Estate (MIE) tersebut
digunakan oleh Pertamina.
Kontrak Pertamina untuk
pemanfaatan Terminal
LPG ini berakhir pada 27
Desember 2019. Setelah
diakuisisi, Terminal LPG di
Gresik berstatus sebagai
aset milik PPN. “Pengelolaan
dan pengoperasian Terminal
LPG di Gresik selanjutnya
dilakukan oleh PPN
untuk mengakomodasi

kepentingan Pertamina,”
kata Daniel.
Selain Terminal LPG
di Gresik, PPN tengah
mempersiapkan proses
untuk akuisisi Terminal
LPG di Semarang. Sebagai
informasi, kontrak
Pertamina dengan Terminal
LPG di Semarang berakhir
pada Februari 2019.

“PPN bertugas melakukan
akuisisi Terminal LPG yang
saat ini berkontrak dengan
Pertamina,” kata Daniel.
Sementara untuk
project infrastruktur
lainnya, Daniel mengaku
untuk saat ini PPN
masih fokus pada proses
persetujuan sebelum
memulai eksekusi project.

Menurut Daniel, ada
beberapa tahapan yang
harus dilewati untuk
mendapatkan persetujuan
sebelum sebuah project
dieksekusi berdasarkan
nilai investasi yang akan
ditanamkan. Sesuai
pedoman yang diatur
Pertamina, direksi anak
perusahaan, termasuk PPN,
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Kompetensi dan kapabilitas
pekerja akan selalu diukur
sesuai kebutuhan atau
kondisi sekarang.”

hanya memiliki kewenangan
untuk menyetujui project
dengan nilai investasi di
bawah US$1 juta. Sementara
semua project investasi
yang ditugaskan Pertamina
ke PPN rata-rata memiliki
nilai di atas US$1 juta.
“Bahkan ada project dengan
nilai mencapai ratusan juta
dollar,” tutur Daniel.
Daniel menjelaskan, untuk
mendapatkan persetujuan
atas project investasi, tahapan
yang harus dilalui PPN dimulai
dari persetujuan di internal
perusahaan atas Feasibility

Study yang diajukan.
Langkah berikutnya
adalah mendapatkan
persetujuan dari Direktorat
Logistik, Supply Chain &
Infrastruktur (LSCI) dan
Direktorat Pemasaran
Korporat Pertamina sebagai
Direktorat yang menaungi
PPN. Proses persetujuan

berlanjut ke Direktorat
Perencanaan Investasi dan
Manajemen Risiko (PIMR)
Pertamina. Dari Direktorat
PIMR, persetujuan untuk
project investasi diajukan
sampai dengan Direktur
Utama Pertamina.
Sejumlah tahapan
proses yang harus dilalui

untuk mendapatkan
persetujuan atas
Feasibility Study yang
diajukan tidak jarang
membuat project investasi
belum bisa segera dieksekusi
begitu PPN mendapatkan
penugasan dari Pertamina.
Daniel mengungkapkan,
sejak Juli 2019, PPN sudah
mengajukan persetujuan
untuk sebagian besar
project, namun belum
satu pun Feasibility Study
yang diajukan oleh PPN
mendapatkan persetujuan
dari Pertamina. “Review di tiap

Direktorat bisa memakan
waktu 1-3 bulan. Begitu pula
dengan review di tingkat
korporat,” kata Daniel.
Sementara untuk
pembangunan Terminal
Terpadu Palaran di
Samarinda yang diinisiasi
PPN sejak 2016, pengajuan
persetujuan investasi
dibagi dalam dua tahap.
Langkah ini ditempuh
karena luas lahan yang
digunakan untuk Terminal
Terpadu Palaran melebihi
10 hektare. Pada tahap
pertama, PPN mengajukan
persetujuan investasi untuk
pembelian lahan dengan
proses yang berlangsung
sejak 2016 hingga 2017.
Sementara pada tahap
kedua, PPN mengajukan
persetujuan investasi untuk
pembangunan tanki timbun.
Saat ini, investasi
tahap pertama untuk
pembangunan Terminal
Terpadu Palaran telah
disetujui. Persetujuan
tersebut menjadi pijakan
bagi PPN untuk berlanjut

ke proses berikutnya,
yakni transaksi pembelian
lahan yang sebagian besar
diselesaikan di 2018. Di
2019, PPN menyelesaikan
proses pemagaran dan
pematangan lahan yang
ditandai dengan seremoni
peletakan batu pertama
pada 28 November 2019.
PPN juga merampungkan
sejumlah perizinan yang
harus dikantongi sebelum
melakukan pembangunan
depot, sembari mengajukan
persetujuan investasi untuk
pembangunan tanki timbun.
“Target kami, proses
konstruksi Terminal Terpadu
Palaran sudah bisa dimulai
pada Semester II/2020,”
kata Daniel.
Berdasarkan rencana
yang telah ditetapkan,
lanjut Daniel, seluruh
project infrastruktur yang
telah ditugaskan ke PPN
dijadwalkan rampung pada
2023. “Kami berharap
semua berjalan lancar sesuai
rencana dan jadwal yang
telah ditetapkan,” katanya.***
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Saat ini, PPN tengah
menyiapkan seluruh proses
administrasi yang dibutuhkan
sebelum sebuah project bisa
dieksekusi.”

Optimisme Tangani
Project Infrastruktur
Sejumlah project investasi
di bidang infrastruktur
telah ditugaskan PT
Pertamina (Persero)
kepada Pertamina
Patra Niaga (PPN).
Berbagai persiapan dan
perencanaan dirancang
untuk memastikan seluruh
project bisa dieksekusi
tanpa kendala dan sesuai
aturan yang berlaku serta
berjalan tepat waktu.
Saat ini, PPN tengah
menyiapkan seluruh
proses administrasi
yang dibutuhkan
sebelum sebuah
project bisa dieksekusi.
Berdasarkan Pedoman
Investasi Pertamina, ada
persyaratan yang harus
dipenuhi supaya PPN
bisa mengeksekusi project
sesuai ketentuan yang
berlaku, salah satunya
adalah persetujuan
investasi dalam bentuk
dokumen Final Investment
Decision (FID). Untuk
mendapatkan dokumen
FID, ada tahapan
persetujuan yang harus
dilalui, mulai dari internal
PPN, Direktorat di
Pertamina hingga tingkat

korporat.
“Sejauh
ini, PPN belum
mendapatkan dokumen
FID untuk seluruh project
yang ditugaskan pada
2019,” ungkap Engineering
Services & Business Support
Division Head PPN, Budi
Sampurno.
Menurut Budi, kendala
dalam mendapatkan
dokumen FID ada pada
kelengkapan dokumen
yang diajukan PPN,
kepastian dari Pertamina
terkait ragam fasilitas
yang akan dibangun,
serta perhitungan nilai
keekonomian project
yang tidak sebanding
antara nilai investasi
yang harus ditanamkan
dengan pendapatan yang
akan diperoleh. Budi

7

menjelaskan,
meski menjadi
pihak yang
menerima penugasan
dari Pertamina, PPN harus
memiliki jaminan rentang
waktu pengembalian
investasi yang sudah
ditanamkan (break-even
point/BEP). “Ternyata
setelah berdiskusi
dengan Pertamina,
pengembalian biaya
investasi yang dikeluarkan
PPN tidak sesuai apabila
dibandingkan dengan
biaya operasional existing
Pertamina,” kata Budi.

Meski
demikian,
PPN tetap
memberikan masukan
ke Pertamina agar tidak
menggunakan biaya
operasional existing sebagai
pembanding. Pasalnya,
sarana dan fasilitas baru
memiliki target dan tujuan
yang berbeda apabila
dibandingkan dengan
sarana dan fasilitas yang
saat ini sudah beroperasi.
Budi mencontohkan,
kondisi sarana dan fasilitas
yang ada sekarang secara
operasional tidak aman

dari sisi
HSSE (Health,
Safety, Security,
Environment). Sementara
di sarana dan fasilitas
yang akan dibangun nanti,
PPN menerapkan standar
Safety sesuai standar HSSE
yang sekarang berlaku.
“Penerapan Safety sesuai
standar HSSE yang berlaku
itu dimasukkan sebagai
komponen biaya,” katanya.
Selain itu, lanjut Budi,
keandalan suplai di sarana
dan fasilitas yang akan
dibangun juga menjadi
penekanan. Memang,
sarana dan fasilitas yang
ada sekarang tetap bisa
beroperasi secara normal.
Namun ketahanan stok yang
ada sangat mepet sehingga
jaminan suplai masih
kurang. “Untuk memperbaiki

inventory dengan ketahanan
stok yang cukup itu cost,”
kata Budi.
Kondisi-kondisi tersebut
membutuhkan pemahaman
dan titik temu antara PPN
dan Pertamina. Kendala
lain yang dihadapi PPN
adalah ada project yang
membutuhkan investasi
dalam jumlah besar,
sementara kemampuan
pendanaan perusahaan
terbatas. “Namun bukan
berarti project tersebut
akan ditunda atau
dibatalkan. Perusahaan
tetap mencari solusi untuk
mekanisme pendanaan
project,” kata Budi.
Mengingat proses
FID yang cukup lama,
PPN berinisiatif untuk
mempercepat beberapa
proses administrasi terkait
pelaksanaan project.
Pedoman Investasi
Pertamina menyebutkan,
sebelum project dieksekusi,
proses pengadaan barang
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Sumber daya manusia, PPN juga
sudah mulai melakukan persiapan,
khususnya pekerja yang akan
bertugas mengoperasikan sarana
dan fasilitas baru.”

dan jasa bisa dilaksanakan
simultan dengan proses
FID. Hanya saja, PPN tidak
boleh menunjuk pemenang
lelang dalam proses
pengadaan apabila belum
mendapatkan dokumen
FID. Penunjukan pemenang
lelang baru bisa dilakukan
apabila FID sudah turun.
Aturan ini memunculkan
tantangan tersendiri bagi

PPN. Di satu sisi, PPN bisa
mempercepat proses awal
sebelum eksekusi project
berjalan. Namun di sisi lain,
harga yang ditawarkan
peserta lelang memiliki
batas waktu validasi. “Kami
sudah melakukan pengadaan
untuk beberapa project,
sudah mendapatkan harga
terbaik, namun kami tidak
bisa menunjuk peserta lelang

tersebut sebagai pemenang.
Sementara harga yang
ditawarkan memiliki batas
waktu validasi. Apabila FID
belum turun juga selama
rentang waktu tersebut, kami
khawatir calon pemenang
itu akan lepas. Kami harus
melakukan lelang ulang yang
butuh waktu dan belum
tentu bisa mendapatkan
harga yang sama,” katanya.

Meski penuh tantangan,
Budi mengaku pihaknya
tetap mengupayakan
langkah apa pun yang
masih bisa ditempuh untuk
kelancaran pelaksanaan
project. “Apa yang bisa
kami kerjakan sekarang,
kami kerjakan sekarang
hingga sampai satu titik
di mana kami tidak bisa
melakukan apa pun karena
ada proses yang memang
tidak bisa dilangkahi. Kami
juga optimistis seluruh
project akan berjalan sesuai
rencana,” kata Budi.
Dari sisi sumber
daya manusia, PPN juga
sudah mulai melakukan
persiapan, khususnya
pekerja yang akan
bertugas mengoperasikan
sarana dan fasilitas baru.
Sebagai informasi, setelah
project pembangunan
infrastruktur selesai
dieksekusi, PPN bakal
bertanggung jawab atas
pengoperasian (Operation &
Maintenance/O&M) sarana
dan fasilitas tersebut. Untuk
mengoperasikan sarana dan
fasilitas yang baru dibangun,
PPN membutuhkan
dukungan sumber daya
manusia yang mencukupi

dan mumpuni.
“Di akhir 2019, PPN
sudah mulai melakukan
proses rekrutmen pekerja
karena jumlah tenaga
kerja yang ada sekarang
tidak mencukupi untuk
menangani sarana dan
fasilitas baru,” kata
Terminal Storage Fuel &
Gas Division Head PPN,
Agus Dwi Djatmiko.
Agus mengatakan,
rekrutmen pekerja
akan dilakukan secara
bertahap sesuai kuota
yang diperoleh PPN dari
Pertamina. Pihaknya
juga sudah mengajukan
rencana kebutuhan
sumber daya manusia
ke Human Capital
berdasarkan jabatan dan
posisi di masing-masing
sarana dan fasilitas,
seperti Site Supervisor,
HSSE dan lain-lain. Di
awal 2020, pekerja yang
baru bergabung dengan
PPN langsung mengikuti
upskilling dengan
ditempatkan di depotdepot yang sekarang
sudah beroperasi dan
mendapatkan penugasan
khusus. “Kami sudah
menyiapkan rencana

pengembangan untuk
mereka (rekrutmen
baru) dengan arah untuk
mengisi posisi-posisi
baru,” kata Agus.
Proses upskilling ini,
menurut Agus, merupakan
langkah yang memang
harus dilakukan. Pasalnya,
agar bisnis berjalan lancar
dan menghasilkan profit
besar bagi perusahaan,
PPN harus didukung
sumber daya manusia yang
kompeten. Apalagi saat
seluruh sarana dan fasilitas
yang akan dibangun
sudah beroperasi dan
berproduksi, pendapatan
dan laba yang diperoleh
PPN diharapkan turut
meningkat. “Proyek
investasi di bidang
infrastruktur ini akan
memberikan impak besar
bagi bisnis PPN,” kata Agus.
Dari sisi bisnis trading
Bahan Bakar Minyak
(BBM), keberadaan
Terminal BBM milik
sendiri sebagai sarana
dan fasilitas pendukung
akan memberikan posisi
tawar yang lebih kuat bagi
PPN. Dari sisi pendapatan
bagi perusahaan, aset
tersebut secara mandiri
juga menghasilkan
revenue bagi PPN melalui
services yang ditawarkan.
“PPN banyak mendapat
penugasan dari Pertamina
yang berhubungan dengan
pengoperasian depot. Hal
ini juga sejalan dengan
visi-misi manajemen bahwa
PPN ingin mengembangkan
pendapatan dari sisi nontrading,” kata Agus.***
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Memperkuat Bisnis,
Membesarkan Perusahaan
Menjawab tantangan
dengan membuat berbagai
terobosan. Itulah jalan
yang ditempuh Direktorat
Pemasaran Pertamina Patra
Niaga (PPN) dalam upaya
mempertahankan dan
mengembangkan bisnis
perusahaan di bidang niaga
(trading) Bahan Bakar Minyak
(BBM) untuk sektor industri
dan marine.
Hingga saat ini, trading
BBM untuk sektor industri
dan marine masih menjadi
bisnis utama yang dijalankan
PPN. PPN masih menempati
posisi kedua setelah PT
Pertamina (Persero) dalam
market share untuk bisnis
trading BBM di Indonesia.
Namun di saat yang sama,
PPN menghadapi persaingan
yang tidak mudah dan
semakin kompetitif. Kondisi
ini tidak lepas dari makin
banyaknya pelaku usaha
maupun perusahaan
pemegang Izin Niaga Umum
(INU) yang bergerak di
sektor trading BBM.
Dalam menghadapi
persaingan yang semakin
ketat, PPN harus bisa
mempertahankan diri
dan berkembang tanpa
mengandalkan fasilitas,
termasuk kebebasan
melakukan impor BBM.
Seperti diketahui, PPN
tidak lagi diizinkan untuk

melakukan impor BBM. Alihalih, PT Pertamina (Persero),
selaku perusahaan induk,
menginstruksikan PPN untuk
memanfaatkan produkproduk BBM yang dihasilkan
kilang Pertamina. Kondisi
ini memberikan tantangan
tersendiri bagi PPN dalam
menjalankan bisnis trading
BBM untuk sektor industri
dan marine. Pasalnya, apabila
dibandingkan dengan BBM
impor, harga produk BBM
Pertamina lebih mahal.
Tim Sales dan Marketing
pun sedikit kesulitan dalam
menawarkan harga jual yang
kompetitif kepada customer.
Meski tantangan tersebut
tergolong tidak mudah,
PPN tidak bisa hanya
mengandalkan strategi
penjualan produk BBM
dengan harga murah.
Perusahaan perlu
menerapkan rencana
dan strategi lain untuk
bisa memenangkan
pasar. “Kalau kita masih
merengek-rengek untuk
mendapatkan fasilitas dan
kemudahan, berarti kita
anak manja,” kata Direktur
Pemasaran PPN, Romulo
Hutapea.
Menjalin hubungan
baik dengan pelanggan
menjadi salah satu strategi
yang dijalankan PPN untuk
mempertahankan posisi
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dalam persaingan bisnis yang
semakin ketat. Menurut
Romulo, kemampuan tim
Sales & Marketing PPN dalam
memberikan layanan yang
lebih dari sekadar menjual
produk bisa menjadi nilai
plus bagi perusahaan di
mata pelanggan. Layanan
tersebut diwujudkan melalui
pemberian perhatian yang
lebih besar kepada pelanggan
dengan memahami apa yang
menjadi kebutuhan pelanggan
dan mendengarkan keluhan
pelanggan.
Romulo mengungkapkan,
pihaknya selalu mendorong
tim Sales & Marketing
untuk lebih engage dengan
customer maupun mitra usaha.
Engagement ini sangat penting
karena sedikit saja PPN
memberikan layanan yang
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buruk, pelanggan bisa dengan
mudah berpaling ke pihak lain.
“Saya ingin, citra perusahaan
yang mampu memberikan
layanan lebih menjadi hal
pertama yang langsung
terlintas dalam benak
pelanggan begitu mendengar
nama Pertamina Patra Niaga,”
kata Romulo yang meraih
penghargaan The Best Chief
Marketing Officer (CMO)
Anak Perusahaan BUMN
dalam ajang BUMN Branding
& Marketing Award 2019
yang digelar oleh BUMN
Track pada 5 November 2019.
Selain membangun
hubungan baik dengan
pelanggan, PPN mulai
memanfaatkan teknologi
terkini melalui implementasi
digitalisasi dalam bentuk
aplikasi Sales Force.
Aplikasi ini digunakan
untuk memudahkan dan
mempercepat tim Sales &
Marketing dalam melayani
kebutuhan BBM pelanggan.
“Penggunaan aplikasi Sales
Force bisa memangkas rantai
birokrasi dalam pemberian
persetujuan penjualan
sehingga pelanggan bisa
segera terlayani. Aplikasi ini
juga membantu tim Sales &
Marketing untuk lebih comply
pada aturan Good Corporate
Governance (GCG),” kata
Romulo.

Dari sisi eksternal,
Romulo mendorong tim
Sales & Marketing untuk
berkolaborasi dengan sesama
INU dalam menggarap pasar
yang ada. Kerja sama tersebut
bisa menjadi kekuatan
tersendiri ketika keunggulan
dan daya saing dari segi harga
jual produk yang lebih murah
tidak bisa lagi dimiliki PPN.
“Saya mendorong tim Sales
Force yang berada di bawah
kepemimpinan saya untuk
lebih engage dengan mitra
dan customer. Saya sendiri
melakukan hal itu melalui
gathering dengan customer
maupun melalui kegiatankegiatan lain-lain,” katanya.
Keberhasilan PPN dalam
mempertahankan bisnis
hingga bisa tumbuh dan
berkembang, kata Romulo,
tidak lepas dari dukungan
sumber daya manusia
yang dimiliki perusahaan.
Penerapan disiplin dan
budaya kerja menjadi
faktor fundamental dalam
membangun mentalitas
pekerja. “Kami terus
berupaya meningkatkan
kemampuan dan kompetensi
seluruh pekerja PPN melalui
berbagai pelatihan sehingga
mereka mampu menghadapi
persaingan bisnis dan
memberikan kinerja unggul,”
kata Romulo.
Pemanfaatan teknologi
terkini dan peningkatan
kapasitas sumber daya
manusia menjadi bekal
utama PPN, khususnya tim
di Direktorat Pemasaran,
dalam menghadapi tantangan
di era yang semakin

kompetitif maupun dalam
menjalankan rencana-rencana
yang telah ditetapkan
perusahaan. Berbagai
rencana pengembangan
untuk menjadikan PPN
sebagai perusahaan yang
lebih besar telah disusun oleh
Pertamina selaku perusahaan
induk. Rencana-rencana
pengembangan tersebut
tidak terbatas pada bisnis
trading BBM saja, tetapi juga
proyek-proyek investasi di
bidang infrastruktur untuk
mendukung bisnis services
yang dijalankan PPN.
Dari sisi bisnis trading
BBM untuk sektor industri
dan marine, PPN saat ini

tengah menjalankan project
MARVEL (Marketing Vision
to Enlarge Business Level).
Project ini sejalan dengan
rencana Pertamina untuk
melimpahkan seluruh bisnis
trading BBM ke PPN. Apabila
project MARVEL berjalan
mulus, bisnis trading BBM
di lingkup Pertamina Group
yang selama ini dijalankan
oleh Marketing Operation
Region (MOR) Pertamina dan
PPN akan dilebur menjadi
satu di bawah payung PPN.
“Perusahaan induk berupaya
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membuat PPN semakin besar
dan kuat dengan arus kas dan
keuangan yang lebih baik.
Untuk itu, kompetensi dan
mental seluruh pekerja PPN
juga diharapkan menjadi lebih
baik,” kata Romulo.
Romulo berharap,
upaya perusahaan untuk
membangun citra positif dan
memperkuat posisi dalam
persaingan bisnis trading
BBM tidak hanya dijalankan
oleh tim Sales dan Marketing,
tetapi juga dilakukan oleh
seluruh insan PPN. Citra
positif yang dibangun
hendaknya juga menjadi
identitas yang melekat dalam
diri setiap insan PPN. ***
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Transform
Innovate
Grow
Perjalanan panjang telah
dilalui Pertamina Patra
Niaga (PPN) selama dekade
terakhir. Berbagai dinamika
mewarnai langkah PPN dalam
mengupayakan pertumbuhan
dan perkembangan bisnis
perusahaan hingga menjadi
lebih besar. Perjuangan yang
dihadapi untuk membesarkan
PPN tidak pernah mudah.
Namun jerih payah selama
satu dekade terakhir telah
membuahkan hasil yang
manis.
Kerja keras seluruh
insan Patra Niaga telah
menempatkan PPN sebagai
salah satu anak perusahaan
yang besar di lingkup
Pertamina Group. Hal ini
tercermin dari pendapatan
dan profit perusahaan yang
terus mengalami peningkatan
tiap tahun. Bisnis yang
dijalankan perusahaan juga
semakin berkembang, baik
bisnis dalam bidang trading
Bahan Bakar Minyak (BBM)
maupun services.

Kerja keras yang
diwujudkan dalam bentuk
kinerja unggul tidak lepas
dari rasa memiliki terhadap
perusahaan yang tumbuh
dalam diri setiap insan Patra
Niaga. Seluruh insan Patra
Niaga juga menjadikan
PPN seperti rumah sendiri.
Rasa memiliki itulah yang
mendorong seluruh insan
Patra Niaga untuk selalu
memberikan yang terbaik bagi
perusahaan.
Buah atas kerja keras
tersebut kini dinikmati insan
Patra Niaga. Di 2019, PPN
mendapatkan kepercayaan
dari PT Pertamina (Persero)
untuk menjalankan sejumlah
project investasi di bidang
infrastruktur. Di tahun yang
sama, Pertamina pelanpelan menyerahkan bisnis
trading BBM untuk ditangani
sepenuhnya oleh PPN. Proses
tersebut dilaksanakan melalui
project MARVEL (Marketing
Vision to Enlarge Business
Level) yang melebur tim

Sales PPN dengan tim Sales
Industrial Fuel Marketing
(IFM) Pertamina. Pertamina
Marketing Operation Region
(MOR) II Sumatera Bagian
Selatan terpilih sebagai
pelaksana pilot project
MARVEL bersama tim Sales
PPN di Area Sumatera Bagian
Selatan. Hingga memasuki
2020, project MARVEL
berjalan lancar dan siap
diimplementasikan di seluruh
Region PPN.
Kerja keras insan
Patra Niaga tidak hanya
membuahkan kepercayaan
dari Pertamina selaku
perusahaan induk. Sejumlah
penghargaan telah diberikan
Pertamina kepada PPN dalam
ajang Annual Pertamina
Subsidiary Award (APSA),
salah satunya penghargaan
di bidang pengembangan

sumber daya manusia. Di
lingkup eksternal, sederet
penghargaan terkait kinerja
perusahaan juga diterima
PPN dari lembaga/instansi
terkemuka dalam beberapa
tahun terakhir, salah satunya
penghargaan atas inovasi
Smart MT yang ditelurkan
oleh insan Patra Niaga.
Inovasi Smart MT bahkan
sudah diadopsi oleh Komite
Nasional Keselamatan
Transportasi untuk diterapkan
di mobil tanki.
Memasuki dekade baru,
seluruh insan PPN tidak
boleh terlena dan berpuas

diri atas keberhasilan yang
telah diraih. Perjuangan
masih membentang panjang.
Tantangan yang dihadapi juga
semakin tidak mudah. Ibarat
sebuah pohon, semakin tinggi
pohon itu tumbuh, semakin
kencang pula tiupan angin
yang dirasakan. Seluruh
insan Patra Niaga tetap harus
mengedepankan kinerja
unggul untuk memastikan
roda bisnis perusahaan terus
bergerak maju dalam jalur
yang tepat. Sinergi antar
Fungsi dan kerja sama tim
harus terus dibangun dan
diperkuat. Transformasi yang

selama ini didengungkan
hendaknya tidak hanya
menjadi jargon, namun benarbenar diimplementasikan
dalam praktik nyata, salah
satunya dengan mengubah
budaya kerja yang kurang
bagus. Ide-ide kreatif yang
dimunculkan dalam bentuk
inovasi harus terus dipupuk
agar tumbuh menjadi sebuah
kebiasaan yang melekat dalam
diri setiap insan Patra Niaga
dan bukan sesuatu yang
diwajibkan oleh perusahaan.
Setiap insan Patra Niaga,
mulai dari level terbawah
hingga teratas, memiliki
peran dan tanggung jawab
untuk terus membesarkan
perusahaan. Keberhasilan
PPN dalam mengembangkan
bisnis tidak hanya akan
memberikan keuntungan
bagi perusahaan, tetapi juga
meningkatkan kesejahteraan
pekerja dan keluarga.***
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Kaleidoskop PPN 2019

Foto: Doc. Corp. Secretary
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Milestones
P P N

2 0 1 9
Penandatanganan
Perjanjian Kerjasama
antara Kantor
Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan
Kelas I Dumai & PT
Pertamina Patra Niaga
Perjanjian Kerja
Bersama SPPN

Serah Terima Jabatan
Direktur Utama PT
Pertamina Patra Niaga
Pisah Sambut Direktur
Utama PT Pertamina
Patra Niaga
Farewell Komisaris PT
Pertamina Patra Niaga

Implementasi Smart MT
pada Mobil Tangki BBM
Pertamina Patra Niaga

Penandatanganan
Perjanjian penjualan
BBM Bio Solar antara
PPN dan JICT
Penandatanganan
Perjanjian Kontrak Jual
Beli BBM Tahun 20192020

Penandatanganan
Perjanjian Konsorsium
untuk Tender Pengadaan
BBM di PT PLN.

JAN

SEPT
AGT

RUPS Pertamina Patra
Niaga 2019

JULI
JUNI

MEI
APR

MAR
FEB
Launching BTP dan
Strategic Inisiative 2019
Pra RUPS PT Pertamina
Patra Niaga 2019

NOV
OKT

Penandatanganan PKB
antara PPN dan SPPN
2019-2020

Penandatanganan
Perjanjian Jual Beli
BBM dengan Skema
Franco & VHS

DES

Farewell Direktur Adm
& Keuangan Pertamina
Patra Niaga

Penandatanganan
Nota Kesepemahaman
antara PT Djakarta Lloyd
(Persero) dengan PT
Pertamina Patra Niaga
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Penghargaan
sebagai Role
Model Penerapan
Sistem Manajemen
Keselamatan
(SMK) untuk
Angkutan B3
sesuai dengan
Permenhub no. 85
tahun 2018.

Penandatanganan
Kerjasama Handling
Mixed Fuel Antara
Pertamina Patra
Niaga dan Somerfield
Indonesia
Indonesia Business
Women of The Year
2019 pada acara
Practioners Sharing
and Awrading
Business Women of
the Year and Indonesia
Young Women Future
Business Leader 2019

Pisah Sambut Komisaris
Peletakan Batu Pertama
Terminal Terpadu Palaran

Penandatanganan Nota
Kesepemahaman Layanan Smart
Moda Transportasi Berbasis IoT
Badan Usaha Bahan Bakar
Minyak Pembayar Iuran Terbesar
ke-3 pada ajang Hilir Migas Expo
Awarding 2019
Kategori Indonesia Bersatu (Gold
Winner) pada acara 2th Revolusi
Mental Awards 2019
“Penghargaan pada acara Annual
Pertamina Subsidiary Award:
a. 2nd Runner Up in Category Best
People Development 2018
b. Best Contract Award in Synergy
Category Downstream Customer
c. Most Innovative in People
Development
d. Best Booth in Synergy Expo.”
Pembayar Pajak Besar dan Patuh
terkait Pajak Daerah

BUMN Branding & Marketing
Awards 2019
• Kategori Corporate Branding
Anak Perusahaan BUMN:
Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media
“Brand Communication”
• Kategori Corporate
Marketing Anak Perusahaan
BUMN: Bidang Usaha
Pertambangan, Industri
Strategis dan Media
“International Sales &
Marketing”
• “Kategori CMO Anak
Perusahaan BUMN: Bidang
Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media
“”CMO Corporate Marketing
Performace - Bpk. Romulo
Hutapea, Direktur Pemasaran
• PT Pertamina Patra Niaga”””
The Best CMO: The Best
CMO Anak Perusahaan
BUMN - Bpk. Romulo
Hutapea, Direktur Pemasaran
PT Pertamina Patra Niaga”.

SOROT
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APA KATA MEREKA

Anthon Adhikusuma
(Terminal Storage Fuel & Gas)
Harapan saya, kinerja/performa
PPN di 2019 bisa melampaui
kinerja/performa di 2018 dan
seluruh target dapat terealisasi.
Tantangan di 2019 sangat berat,
bukan hanya harga BBM yang
bersaing dengan kompetitor,
namun service VHS, Fleet
Management dan pengelolaan
Terminal Storage juga menjadi
tantangan besar. Tetapi yang
paling WOW… PPN sedang
memulai Project Infrastructure
(investasi) di Terminal BBM,
Terminal LPG sampai ke SWRO
(Sea Water Reverse Osmosis).
Satu hal yang pasti, ke depan
PPN memiliki aset terminal
sendiri. Bahkan di Palaran akan
dibangun terminal terpadu, di
mana terdapat Terminal LPG,
Terminal BBM dan Terminal
Aspal Curah dalam satu
lokasi. Saya tetap yakin PPN
akan tumbuh sangat besar
dan bermanfaat bagi rakyat
Indonesia.

Kenang Tyar Pangeran
(General Services)
Menurut pendapat saya,
kinerja PPN di 2019 sangat
impressive karena PPN banyak
meraih penghargaan. Ini
menandakan bahwa PPN
mampu menjalankan bisnis
dengan sangat baik. Semoga di
tahun-tahun berikutnya PPN
masih berkomitmen sesuai visi
dan misi menjadi perusahaan
trading energi dan manajemen
logistik kelas dunia.

Winda Vabriani
(Cash Management & Bank Dept)
Di tahun sebelumnya, terdapat
berbagai tantangan yang ada,
akan tetapi dengan teamwork
yang baik perusahaan menjadi
lebih baik.

Olga W. Tatumpil
(HCGS)
Buat saya, 2019 merupakan tahun yang tough, di mana derap
bisnis terasa berlari. Namun dengan kekuatan yang bersumber
dari kerja sama antar Fungsi dan komitmen para pemimpin,
perjalanan jadi terasa ringan.

Dwi Prathomo
(Corporate Controller)
Dari sisi kinerja, khususnya
di keuangan, performa
PPN sudah meningkat
di 2019 dan sudah
bagus. Kegiatan untuk
pekerja juga sudah makin
sering diselenggarakan.
Namun perusahaan perlu
menambah training untuk
pekerja karena beberapa
individu tidak memperoleh
kesempatan untuk
mengikuti pelatihan. Masih
banyak pekerja yang belum
tahu kalau mereka bisa
mengajukan permintaan
untuk mengikuti
training tertentu.
Pelaksanaan training
untuk pengembangan
kapasitas dan kemampuan
pekerja perlu lebih
disosialisasikan lagi.

Alifa Meisarah
(BOC Support)
Kinerja PPN di 2019
menurut saya lebih baik jika
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, di mana dari segi
profit semakin meningkat
meskipun masih banyak
target yang belum tercapai.
Dengan banyaknya challenge
dan persaingan pasar saat
ini pun, PPN tetap mampu
mengupayakan berbagai
strategi agar terus memperkuat
posisi PPN di industri migas.
Harapan saya ke depan,
dengan banyaknya project baru
membuat PPN dapat lebih
maju lagi dan semakin banyak
juga penghargaan yang diraih.

Mira Fitriana Tanjung
(HCGS)
Bagi saya, PPN merupakan
rumah kedua. Semua pekerja
di PPN adalah keluarga yang
sangat mendidik saya untuk
menjadi lebih baik lagi.

Rinaldi Aulia W
(Admin Cash Management
Corporate Treasury)
Alhamdulillah, lingkungan
kerja di PPN sangat nyaman
dan dalam pertemanan
tidak ada yang membedabedakan. Semoga untuk
tahun-tahun ke depan,
pekerja TKJP mendapat
kesempatan untuk
mengikuti rekrutmen
menjadi pekerja organik.
Selama ini, kami yang masih
berstatus TKJP kurang
mendapat informasi apabila
ada rekrutmen sehingga
kesempatan yang ada
menjadi terlewat.
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M. Kamal Farid
(Manager Finance Operation
Dept)
PPN di 2019 penuh
dengan tantangan dan
hambatan, baik yang
berasal dari tahun
sebelumnya maupun di
2019 sendiri. Tantangan
yang terbesar adalah
pembuktian diri sendiri
atas pencapaian kinerja
keuangan selama ini.
Berkat upaya semua
insan PPN dan dukungan
penuh dari Direksi, per
akhir 2019 terbukti
kinerja keuangan PPN
menunjukkan tren positif,
bahkan meningkat. Bravo
untuk semua Direksi dan
teman-teman insan PPN.

Foto: Doc. Corp. Secretary
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Sekretaris Direksi
Budaya kerja PPN mendorong kami untuk selalu bekerja keras.
Kami juga bersyukur karena kesejahteraan bagi pekerja makin
naik, khususnya dari sisi tunjangan, asuransi dan cuti. Dengan
adanya SPPN, hak-hak pekerja juga makin dijunjung tinggi.

SOROT

Hadian
(Auditor Finance & Support)
Visi: menjadi perusahaan yang
makin besar, kompetitif, dan
selalu menyejahterakan pekerja.
Misi:
• Mengembangkan sumber
daya manusia yang
profesional.
• Aware terhadap lingkungan
dan kepentingan
masyarakat.
• Meng-update perkembangan
teknologi terbaru untuk
kepentingan perusahaan.

Atika Nurcahaya
(Business Development SPBD)
PPN perlu melakukan
internalisasi dengan
memperbanyak kegiatan
employee gathering karena
bonding antar Fungsi dan
antar pekerja menurut
saya masih kurang. Perlu
ada wadah khusus, entah
dalam bentuk kegiatan
atau komunitas, yang bisa
menampung seluruh pekerja
untuk berkumpul dan saling
mengenal. Para pekerja
juga perlu ikut aktif dan
ambil bagian dalam kegiatan
tersebut karena selama ini
saya melihat hanya orangorang itu saja yang terlibat
dalam suatu kegiatan.
Kegiatan yang dilaksanakan
tidak perlu sesuatu yang
membutuhkan dana besar
dan mewah, yang penting
diadakan secara rutin dan
diikuti seluruh pekerja PPN.

Desti Winadia
(SPBD)
Saya happy bisa menjadi
bagian PPN. Saya berharap,
ke depan kualitas pekerja PPN
makin ditingkatkan melalui
pelatihan-pelatihan agar PPN
lebih maju dan bisa bersaing.

Abdul Karim
(ESBS)
Saat ini, PPN menunjukkan
kesiapan dalam persaingan
bisnis dengan perusahaan
sejenis. Banyak perkembangan
layanan dan produk ditujukan
untuk peningkatan penjualan
dan loyalitas customer. Selain
itu, banyak juga project
investasi sebagai aset mandiri
untuk peningkatan profit di
tahun mendatang saat sudah
beroperasi. Namun di era
Industri 4.0 di mana digitalisasi
seharusnya menjadi dasar
proses bisnis, masih terdapat
gap antara perkembangan
dunia digital di luar sana dan
di PPN sendiri. Harapan saya,
seluruh insan PPN, baik yang
milenial maupun kolonial, mau
berubah untuk bekerja dengan
dunia serba digital untuk
kemudahan dan persaingan
dengan dunia luar yang sudah
lebih canggih.

Wani
(Resepsionis)
Saya senang melihat kondisi
PPN sekarang. Dulu waktu
saya bergabung di 2004,
jumlah pekerja hanya 40
orang. Sekarang jumlah
pekerja sudah ratusan. Ini
berarti, PPN sudah berskala
perusahaan multinasional
dengan perkembangan yang
sangat cepat sekali. Sekarang,
90 persen pekerja PPN
merupakan anak-anak muda.
Kalau dulu mayoritas pekerja
berusia 40 tahun ke atas.
Semoga ke depan kerja sama
antar pekerja di PPN semakin
kuat karena semakin banyak
pekerja, semakin susah juga
untuk menyatukan mereka
semua. Butuh kesabaran untuk
menyatukan seluruh pekerja.
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Yuanita Budi
(Jr. Officer Collection Coordinator)
PPN semakin terlihat di mata
induk maupun sesama anak
perusahaan PT Pertamina
(Persero). Semoga bisa terus
menanjak dan menunjukkan
kecemerlangan ke depan.
Gina Suryani
(Admin Collection)
PPN merupakan perusahaan
yang berkembang yang
mendukung PT Pertamina
(Persero) untuk menjadi
perusahaan go international.
PPN satu-satunya anak
perusahaan yang siap untuk
menjalankan project SSC dan
saya melihat perusahaan ini
merupakan perusahaan yang
cukup kuat di bidangnya.
PPN merupakan salah satu
organisasi yang besar serta
memiliki pekerja-pekerja yang
unggul dan mampu bersaing.
Saya berharap, semoga
PPN semakin sukses dan
mendapatkan profit yang besar
agar dapat menyejahterakan
pekerja dan menjadi
perusahaan terdepan.

Annisya Miranti
(Licenses)
Perlu refresh interior ruang
kerja supaya nggak boring dan
makin happy kerjanya.

Adinda Sofieani
Kesuma
(Secretary to Corporate
Treasury Division Head)
Di PPN banyak sekali
pembelajaran yang luar biasa,
dengan budaya perusahaan dan
ruang lingkup kerja yang bagus.
Semoga PPN menjadi lebih
maju dan berkembang lagi.
Ade Rahmat
(Security)
Saya terkesan karena PPN turut melibatkan tenaga Security ketika menyelenggarakan perlombaan di
internal perusahaan maupun ketika mengikuti acara-acara dan perlombaan di PT Pertamina (Persero).

Foto: Doc. Corp. Secretary

Andita Fauziah
(Corporate Legal)
Menurut saya, komunikasi
antar Divisi masih
perlu diperbaiki dan
dilakukan secara lebih
terbuka agar tidak terjadi
miscommunication. Apabila
terjalin komunikasi yang baik
antar Divisi, segala sesuatu
akan berjalan lebih bagus.
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Jossiana E. Wullur
(Asst. Manager Enterprise Risk
Management)
Terima kasih kepada PPN
karena banyak kebijakan yang
favorable bagi pekerja. Saya
berharap, secara periodik
ada program leadership
upskill untuk para top level
management sehingga
masing-masing subordinate
juga bisa “ketularan pintar”.
Selain itu, perlu ada audit rutin
untuk masing-masing Fungsi,
khususnya Fungsi yang banyak
menggunakan Panjar Kerja
atau melakukan pengadaan,
guna meminimalkan potensi
(pembiaran) fraud. Untuk
tingkat Departemen, saya
usul dilakukan benchmark
ke perusahaan lain sejenis
di luar Pertamina Group
dan perusahaan BUMN.
Saya juga mengusulkan agar
implementasi reward and
consequences dilakukan sesuai
SOP serta adanya penerapan
KPI Individu.

Marsa Bili
(Admin Collection)
PPN bisa menjadi rumah kedua bagi pekerja yang memberikan
kebahagiaan setiap hari. Semoga kesejahteraan pekerja dan
hal-hal lainnya selalu terjamin, menjanjikan dan ada terbuka
kesempatan untuk teman-teman menjadi lebih baik.

Aidil Azmi
(Cash In)
Alhamdulillah, pencapaian
di 2019 luar biasa dahsyat.
Semoga di 2020 PPN lebih
dahsyat, lebih maju, lebih
menyejahterakan seluruh
karyawan dan barakah.
Aamiin Allahuma Aamiin.
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Nabilah Sanad
(Jr. Officer Banking Opt Adm)
PPN di 2019 makin keren
dengan digitalisasi di
semua aspek yang semakin
mempermudah pekerjaan.

Riki Rahardian
(Collection & Monitoring)
Tim Supporting kenapa
jarang sekali ada rotasi ya,
apalagi Keuangan. Kami butuh
penyegaran. Tolong.

Annisa Fardiana
(Asst Manager Cash Mgt &
Bank Admin)
PPN 2019 lebih baik
dibanding 2018.

Ayudia Riauly
(Cash Management & Bank
Dept)
Banyak pembelajaran yang
dihadapi oleh PPN di 2019,
semoga dapat menjadi PPN
yang lebih baik lagi di 2020.

Tim O2C
PPN mantul alias mantap betul. Di era 4.0 ini, PPN dapat bersaing dan beradaptasi dengan perubahanperubahan yang ada. Dengan sumber daya manusia yang andal, baik organik maupun supporting,
PPN akan menjadi lebih maju dan berjaya lagi menuju era-era selanjutnya. Semoga pada 2020, tim
supporting yang andal dapat segera bergabung menjadi organik. “Hanya sedikit pekerjaan yang bisa
dihasilkan jika seorang diri. Namun jika bersama, lebih banyak hal yang dapat dikerjakan.”
KITA ADALAH SATU.

Foto: Doc. Corp. Secretary

Jordy Salman
(Corporate Support &
Compliance)
Selama kurang dari satu
tahun bekerja di PPN, saya
merasa para pekerja di
sini sangat menyenangkan
untuk diajak mengobrol dan
bekerja sama serta tidak
terlihat barrier antara satu
sama lain. Seluruh pekerja
bisa bersinergi dan bekerja
sama. Hal ini terlihat ketika
Fungsi tempat saya bekerja
pun membutuhkan data
dari Fungsi lain, mereka
memberikan dengan mudah
tanpa ada kendala berarti
sehingga pekerjaan menjadi
taktis dan lebih cepat untuk
dikerjakan. Semoga ke depan
PPN menjadi lebih baik lagi.
Seluruh bisnis yang akan
dijalankan di 2020 dapat
terlaksana tanpa ada kendala
dan gangguan. Walaupun
ada kendala dan gangguan,
semoga dilewati bersama
oleh seluruh insan PPN.

inside. Edisi 17 / 2020

Foto: Doc. Corp. Secretary

24

26

SOROT

inside. Edisi 17 / 2020

27

Innovation Awards 2019

Foto: Doc. Corp. Secretary

Inovasi tiada henti. Semangat
itu terus diusung oleh insan
mutu Pertamina Patra Niaga
(PPN) dalam berkreasi
untuk mendukung kemajuan
perusahaan. Melalui ajang
Innovation Awards 2019,
insan Patra Niaga kembali
menelurkan ide-ide baru yang
kreatif dan inovatif yang bisa
mendukung efisiensi dan
efektivitas dalam bekerja.
Ada 41 gugus, 4-6
Desember 2019. Sejak 2013
secara konsisten mengadakan
kegiatan CIP. CIP sudah
menjadi budaya di Pertamina.
Total, sebanyak 41 gugus
ambil bagian dalam ajang
Innovation Awards 2019 yang
diselenggarakan di Jakarta
pada 4-6 Desember 2019.
Jumlah tersebut mengalami
kenaikan signifikan dibanding
penyelenggaraan Innovation
Awards 2018 yang diikuti
32 gugus. Sama seperti
penyelenggaraan sebelumnya,

Innovation Awards 2019
tidak hanya diikuti pekerja
PPN, tetapi juga pekerja
anak-anak perusahaan PPN,
seperti Patra Trading, Patra
Logistik dan Patra Badak Arun
Solusi (PBAS).
“Suatu kebanggaan bagi
saya melihat animo peserta
Innovation Awards yang terus
meningkat setiap tahun,” kata
Direktur Utama PPN, Nina
Sulistyowati, ketika membuka
ajang Innovation Awards 2019.
Menurut Nina, bagi
sebuah perusahaan yang
ingin terus berkembang
seperti PPN saat ini, ideide kreatif dan inovatif
sangat dibutuhkan untuk
menghadapi tantangan dan
permasalahan yang terus
berubah dan semakin tidak
mudah. Di era yang penuh
gangguan seperti sekarang,
PPN tidak bisa menjawab
suatu tantangan dengan
menggunakan cara-cara lama.

Foto: Doc. Corp. Secretary

Think, Create, Innovate

Apabila perusahaan tetap
bertahan dengan cara-cara
lama, PPN akan tergilas oleh
perubahan dan tidak akan
mampu bertahan.
“Itulah mengapa,
forum-forum Continuous
Improvement Program (CIP)
seperti Innovation Awards ini
merupakan suatu keharusan,”
kata Nina.
Nina berharap, jiwa
inovatif dan kebiasaan untuk
berkreasi dengan melihat
sesuatu dari sudut pandang
yang berbeda bisa melekat
dalam diri seluruh insan
Patra Niaga dan berkembang
menjadi sebuah budaya.
Memang, lanjut Nina, untuk

membudayakan jiwa kreatif
dan inovatif butuh proses
yang tidak sebentar. Namun
semua itu bisa diawali dengan
sebuah mimpi. Dari mimpi
tersebut, pekerja Patra
Niaga maupun anak-anak
perusahaan bisa menciptakan
sesuatu yang berdaya guna,
baik bagi lingkup internal PPN
maupun kalangan eksternal.
“Kita mulai saja dulu dari
sebuah mimpi yang tidak
muluk-muluk namun bisa
dikreasikan menjadi sesuatu.
Ini juga yang menjadi alasan
bagi saya untuk mendorong
seluruh pekerja agar membuat
Breakthrough Project dan
Strategic Initiative serta

berpartisipasi dalam CIP.
Memang seolah tiada henti,
tetapi kita harus sama-sama
merasakan sakit dulu kalau
kita ingin memenangkan
suatu pertempuran yang jauh
lebih menantang seperti saat
ini,” katanya.
Dalam kesempatan
tersebut, Nina berpesan agar
inovasi yang telah dihasilkan
tidak berhenti sampai ajang
Innovation Awards saja.
Temuan-temuan yang ada
sebisa mungkin ditindaklanjuti
hingga ke tahap komersialisasi
serta direalisasikan dalam
praktik nyata. “Minimal
temuan tersebut bisa
diimplementasikan di

lingkup Pertamina Group
kalau memang belum bisa
diterapkan secara luas,” kata
Nina.
Bagi pekerja yang belum
berhasil lolos seleksi untuk
ambil bagian dalam Innovation
Awards, Nina berpesan agar
mereka tidak pernah putus
asa dan patah semangat.
Semangat untuk berinovasi
harus terus dilanjutkan karena
suatu keberhasilan biasanya
dimulai dengan suatu
kegagalan. “Tidak ada kata
putus asa. Saya ingin kawankawan semua ketagihan
untuk terus berinovasi setelah
menciptakan suatu kreasi
yang inovatif. Saya ingin,
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semangat itu mengalir dalam
diri kawan-kawan semua,”
tegas Nina.
Seperti diketahui, PPN
rutin menggelar forum CIP
tiap tahun sejak 2013 yang
merupakan bagian dari
Quality Management PPN.
Namun baru dalam dua
tahun terakhir ini forum CIP
dilaksanakan sendiri secara
mandiri oleh PPN dalam
bentuk Innovation Awards.
Sejak pertama kali digelar
hingga sekarang, jumlah
risalah yang diajukan oleh
masing-masing gugus terus
mengalami peningkatan.

“Melalui ajang Innovation
Awards, perusahaan berharap
bisa memaksimalkan potensipotensi yang dimiliki oleh
insan mutu Patra Niaga, baik
yang bertugas di Kantor Pusat
maupun Region,” kata Ketua
Pelaksana Innovation Awards
2019, Dinda Rizki Lubis.
Rizki mengungkapkan,
inovasi yang dihasilkan para
pekerja di ajang Innovation
Awards tidak harus sesuatu
yang benar-benar baru
dan belum pernah ada
sebelumnya. Inovasi tersebut
bisa berbentuk perbaikan
atau improvement dari sesuatu

yang sudah ada sekarang
agar menjadi lebih baik.
“Inovasi dari insan-insan
mutu Patra Niaga diharapkan
mampu mendukung efisiensi
biaya perusahaan maupun
meningkatkan pendapatan
perusahaan yang berujung
pada peningkatan profit
perusahaan,” katanya.
Rizki sangat
mengapresiasi semangat
insan Patra Niaga maupun
anak-anak perusahaan dalam
menghasilkan berbagai
inovasi di ajang tersebut.
Jumlah gugus yang ambil
bagian di Innovation
Awards 2019 juga melebihi
ekspektasi Fungsi Quality
Management PPN. “Ke
depan, kami ingin CIP ini
mengakar dalam diri setiap
insan mutu dan menjadi
budaya di PPN, bukan hanya
sebagai budaya normatif
untuk memenuhi KPI (key
performance indicators). Itu
menjadi pekerjaan rumah
yang besar bagi kami di
Quality Management,” kata
Rizki.***

Nama Gugus

JENIS
PROVE

29

Hasil Forum
Presentasi CIP

Perusahaan

1

SIGANTENG

FT

PT PATRA TRADING

SILVER

2

PenSEAL

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

GOLD

3

INSIDIOUS

PC

PT PATRA LOGISTIK

SILVER

4

SPARTAN

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

5

Icikiwir

IP

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

6

Galaxy 2

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

7

APEL NGALAM REBORN

FT

PT PATRA TRADING

GOLD

8

KOTA BAJA

FT

PT PATRA TRADING

SILVER

9

DUMAI JUST DO IT AGAIN

PC

PT PATRA TRADING

SILVER

10

METSYS

IP

PT PATRA BADAK ARUN SOLUSI

GOLD

11

PARAHYANGAN

FT

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

12

ILFIL

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

13

The New Ventures

FT

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

14

Godex Reborn

FT

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

15

STEREO

PC

PT PATRA TRADING

SILVER

16

IA PPN

FT

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

17

OCTOPUS

FT

PT PATRA LOGISTIK

SILVER

18

SIApp

PC

PT PATRA LOGISTIK

SILVER

19

Insurance Guarantee

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

GOLD

20

Frozen

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

21

JOKER

FT

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

22

Crocodile Forget 2

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

BRONZE

23

EMOH REGEDZ

FT

PT PATRA TRADING

GOLD

24

PUTERI 7

IP

PT PATRA TRADING

SILVER

25

Say No to Plastic

FT

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

BRONZE

26

COBRA

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

GOLD

27

EXPANDER

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

28

PESAT PART II

FT

PT PATRA TRADING

GOLD

29

Gaspol

FT

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

30

EMPIRE

FT

PT PATRA LOGISTIK

SILVER

31

PAMPKINS

RT

PT PATRA LOGISTIK

GOLD

32

BIL

IP

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

33

The Fantastic Four

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

GOLD

34

Crocodile Forget 1

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

BRONZE

35

HANSPEED

FT

PT PATRA TRADING

36

SURABAYA BERCAHAYA

FT

PT PATRA TRADING

GOLD

37

SEPUR

FT

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

38

CELEBSTAR

FT

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

39

nCIPers

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

40

Revenue Hunter

PC

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

SILVER

41

Gutjop

FT

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

BRONZE

GOLD

BEST PC Prove

BEST I Prove

BEST PERFORMANCE
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Bangun Sinergi
Sembari Menyegarkan Diri
Sinergi antar Fungsi menjadi
kunci dalam membangun
kerja sama tim. Sinergi yang
terbangun juga diharapkan
mampu menghapus silosilo antar Fungsi yang kerap
mengganjal kelancaran proses
suatu pekerjaan.
Berangkat dari
semangat membangun
sinergi, Direktorat
Utama dan Direktorat
Administrasi & Keuangan
Pertamina Patra Niaga
(PPN) menyelenggarakan
management engagement
yang dilaksanakan di Ciloto,
Kabupaten Cianjur pada 1315 Desember 2019. Selain

untuk mempererat ikatan
antara pekerja dan jajaran
manajemen, acara ini juga
menjadi kesempatan bagi
insan PPN yang bertugas
di kedua Direktorat
untuk rehat sejenak dan
menyegarkan diri di selasela kesibukan bekerja.
Mengusung tajuk
RUAnK19, acara turut
dihadiri Direktur Utama
PPN Nina Sulistyowati,
Direktur Pemasaran
Romulo Hutapea, Direktur
Administrasi & Keuangan
Tutuk Budi Sulistiyo, serta
seluruh Division Head
di Direktorat Utama dan

Direktorat Administrasi
& Keuangan. Selama tiga
hari, berbagai rangkaian
acara digelar untuk melebur
seluruh pekerja dalam satu
momen kebersamaan, mulai
dari sharing session, Pasar
Malam hingga mini Patra
Niaga Fun Race.
Dalam kesempatan
tersebut, Direktur Utama
PPN mengajak seluruh
pekerja untuk mengimbangi
gerak langkah manajemen
yang sedang berlari cepat.
Saat ini, tidak ada ruang bagi
PPN untuk memperlambat
langkah. Apabila jajaran
manajemen dan seluruh

pekerja memperlambat
langkah, kompetitor bisa
mendahului langkah
PPN. Menurut Nina, PPN
memiliki fasilitas dan tingkat
kesejahteraan bagi pekerja
yang lebih baik dibanding
beberapa anak perusahaan
PT Pertamina (Persero)
lainnya. “Keuntungan ini
seharusnya menjadi pemacu
semangat teman-teman untuk
memberikan kinerja yang
lebih baik,” kata Nina.
Nina kembali
menegaskan proses
transformasi yang sedang
dijalani PPN seiring
banyaknya project yang
ditangani perusahaan saat
ini. Bisnis PPN di 2020
bahkan diprediksi akan
berkembang lebih besar.
Untuk itu, manajemen
berharap seluruh pekerja
bisa mewujudkan nilai-nilai

transformasi dalam bentuk
aksi. Kendala dan tantangan
yang sekarang dihadapi
seharusnya dijadikan
sebagai peluang. “Semangat
transformasi yang saat ini
tengah didengungkan harus
mewujud nyata, bukan hanya
jargon saja. Budaya kerja
yang kurang bagus juga
harus diubah,” katanya.
Sementara Direktur
Pemasaran berharap peran
sebagai marketer tidak hanya
dijalankan oleh tim Sales &
Marketing, tetapi dilakukan
juga oleh seluruh insan
PPN. Selain itu, Romulo
mengharapkan kerja sama
dan kolaborasi antar Divisi
di PPN untuk menjawab
tantangan target yang harus
dicapai di 2020. “PPN harus
menunjukkan diri sebagai
perusahaan yang besar
melalui kinerja dan layanan
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yang diberikan kepada
mitra,” katanya.
Selain menerima
arahan dari jajaran Direksi,
para pekerja mendapat
kesempatan untuk
menyampaikan keluhan dan
masukan bagi manajemen.
Salah satu anggota panitia
acara, Dwi Prathomo,
mengaku senang karena
keseluruhan rangkaian
acara berjalan sukses. Para
pekerja dan manajemen
yang hadir juga menikmati
setiap acara yang digelar.
“Saya salut kepada seluruh
jajaran manajemen yang
bisa membaur dengan
seluruh pekerja selama acara
berlangsung, termasuk ikut
ambil bagian dalam Patra
Niaga Fun Race. Ke depan,
semoga kegiatan seperti ini
bisa kembali terlaksana,” kata
Dwi Prathomo.***

Foto: Doc. Corp. Secretary
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Beragam dinamika mengiringi
perjalanan PT Patra Badak
Arus Solusi (PBAS) sebagai
salah satu anak perusahaan
Pertamina Patra Niaga (PPN).
Transformasi dan perubahan
tercatat dalam jejak langkah
PBAS sebelum fokus
mengembangkan empat pilar
bisnis perusahaan.
PBAS mengawali
perjalanan pada 1996 ketika
perusahaan masih mengusung
nama Elnusa Petro Teknik.
Kala itu, bidang bisnis
yang ditangani perusahaan
terfokus pada Operation &
Maintenance (O&M) yang
mendukung kegiatan operasi
unit-unit usaha di bawah
Direktorat Pengolahan PT
Pertamina (Persero). Seiring
perkembangan dan liku-

liku usaha, sebelas tahun
kemudian perusahaan
bertransformasi dari Elnusa
Petro Teknik menjadi PT Patra
Teknik. Bidang usaha yang
ditangani perusahaan pun
turut berkembang dengan
merambah bisnis Engineering,
Procurement and Construction
(EPC). Tujuh tahun
menjalankan bisnis di bidang
O&M dan EPC, transformasi
kembali terjadi, di mana PT
Patra Teknik berubah menjadi
PBAS pada 2014.
Di bawah bendera baru,
perusahaan mengembangkan
empat pilar bisnis, yakni
O&M, EPC, Plant Services,
serta Training & Manpower
Provider (TMPP). Dari
keempat pilar bisnis tersebut,
PBAS memiliki pengalaman

panjang dalam bidang
O&M dan EPC. Sederet
project EPC tercatat dalam
portofolio perusahaan, di
antaranya proyek konstruksi
tanki timbun berkapasitas
20.000 kiloliter di Terminal
Bahan Bakar Minyak (TBBM)
Tanjung Wangi (Banyuwangi),
Revitalisasi Terminal LPG Arun
(RTLA), perbaikan flare stack
dan flare gas di Depot LPG
Tanjung Uban (Bintan), serta
pembangunan Depot Mini
LPG Pressurized di Sulawesi
Tengah yang saat ini sedang
berlangsung.
Untuk pekerjaan di
bidang O&M, PBAS sudah
dipercaya untuk melakukan
pemeliharaan pada metering
system di hampir seluruh
refinery Pertamina, melakukan

Foto: Doc. Corp. Secretary

Perjalanan Panjang
Kembangkan Empat Pilar Bisnis

pekerjaan tank cleaning dan
sludge oil recovery di RU dan
Pertamina EP. Selain itu, PBAS
juga berpengalaman dalam
mengoperasikan bengkel
pemeliharaan tabung LPG
3 kilogram yang berlokasi
di Cikarang, Cinangka,
Cikampek, Tangerang, Tegal,
Tasikmalaya, dan Malang.
Seluruh bengkel pemeliharaan
tersebut telah mengantongi
sertifikat ISO 9001:2008 dan
ISO 14000:2004 dari Intertek
serta ISO 9001:2008 dan
ISO 14000:2004 dari British
Standards Institution (BSI).
Sementara bisnis
Plant Services dan TMPP
dikembangkan untuk
memanfaatkan pengalaman
pekerja-pekerja Pertamina
yang ahli, baik di kilang
minyak, kilang LNG,
pemasaran maupun di bisnis
upstream, untuk memberikan
jasa konsultasi, problem
solving, serta rekomendasi
yang bisa mendukung
kelancaran dan keandalan
operasi di unit-unit operasi.
Sejalan dengan
perkembangan bisnis
PBAS di atas, perusahaan
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mengalami pertumbuhan
dengan cukup baik sampai
2016. Pada 2017 dan 2018,
PBAS mengalami dinamika
pasang surut bisnis sehingga
perusahaan tidak bisa tumbuh
seperti yang diharapkan,
bahkan mengalami kerugian
di akhir 2018. Hal ini
antara lain disebabkan
oleh adanya rencana
menjadikan PBAS sebagai
salah satu anak perusahaan
di bawah Direktorat Gas
Pertamina. Terkait rencana
tersebut, PBAS hanya

memenuhi besarnya
kewajiban kepada pihak ketiga
dan bank. Di sisi lain, ada
beberapa progress pekerjaan
dengan pembayaran yang
belum bisa diterima oleh
PBAS,” kata Jaziardi.
Meski sempat mengalami
masa-masa sulit pasca tidak
diberlakukannya lagi kebijakan
yang hanya memperbolehkan
PBAS menangani pekerjaan
di lingkup gas dan LNG,
PBAS pelan-pelan bangkit
dari keterpurukan. Beberapa
project baru di Direktorat

diperbolehkan mengerjakan
dan menyelesaikan pekerjaan
yang sedang ditangani
serta pekerjaan baru yang
berhubungan dengan bisnis
gas dan LNG pada waktu itu.
“Awal-awal 2019,
perusahaan benar-benar
harus struggling menjaga
cash flow untuk membiayai
project yang didapatkan
sejalan dengan dicabutnya
batasan-batasan sebelumnya,
menutup fix cost, serta

Pengolahan, Direktorat
Pemasaran, Direktorat
Aset dan Direktorat Hulu
Pertamina serta pekerjaan
lainnya mulai ditangani PBAS.
Kesempatan PBAS untuk
mengembangkan keempat
pilar bisnis juga semakin
terbuka menyusul adanya
kebijakan sinergi di lingkup
Pertamina Group. Bahkan
saat ini, pertumbuhan bisnis
PBAS di bidang penyediaan
tenaga kerja (TMPP) yang

Foto: Doc. Corp. Secretary
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didukung lebih 600 dari
personel juga sudah mulai
menunjukkan perkembangan
yang cukup baik.
Berbagai langkah yang
diambil PBAS, baik di sisi
internal maupun eksternal,
berhasil mengembalikan
“kesehatan” keuangan
perusahaan. “Alhamdulillah,
pada Oktober 2019, neraca
keuangan perusahaan mulai
positif dan membukukan
keuntungan yang insya Allah
bisa berlanjut,” ungkap Jaziardi.
Menurut Jaziardi,
menjelang akhir 2019,
revenue PBAS mengalami
kenaikan cukup signifikan.
Apabila dibandingkan
dengan November 2018,
revenue perusahaan
mengalami kenaikan
hampir dua kali lipat pada
November 2019 meski masih
di bawah target revenue
2019. Kenaikan revenue juga
dibarengi dengan penurunan
beban utang dalam jumlah
signifikan.
“Kami sangat bangga

dengan semangat dan
kesolidan seluruh pekerja
PBAS serta berterima
kasih kepada PPN selaku
induk, jajaran komisaris
dan direksi Pertamina yang
terus memberikan dukungan
selama kami menghadapi
masa-masa sulit,” kata Jaziardi.
Ke depan, lanjut Jaziardi,
PBAS harus sudah siap
menerima tantangan yang
lebih besar, khususnya terkait
sinergi di Pertamina Group.
Sesuai arahan dari korporat,
PBAS diharapkan bisa lebih

fokus mengembangkan
dan membesarkan bisnis
O&M, khususnya untuk bisa
memberikan support bagi
Direktorat Pengolahan, selain
tetap mengembangkan tiga
pilar bisnis lainnya. Berbagai
strategi juga telah disiapkan.
PBAS siap bekerja sama dan
membangun sinergi dengan
anak perusahaan Pertamina
lainnya, perusahaan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
lain, serta perusahaanperusahaan di dalam dan
luar negeri yang memang
memiliki kemampuan sesuai
pilar bisnis PBAS. Dari sisi
sumber daya manusia, PBAS
terus berupaya menyiapkan
seluruh pekerja agar mampu
menghadapi kesempatan
dan tantangan di masa
depan dengan meningkatkan
kemampuan dan kapabilitas
pekerja PBAS.
“PBAS berkomitmen untuk
terus tumbuh dan berkembang
serta memberikan
kontribusi terbaik bagi bisnis
korporasi. We will do our
best,” kata Jaziardi menutup
pembicaraan.***

Foto: Doc. Corp. Secretary

Foto: Doc. Corp. Secretary

34

PPN Bangun
Terminal Terpadu di Palaran

Rencana Pertamina Patra
Niaga (PPN) untuk memiliki
aset berupa terminal storage
segera terealisasi. Target
tersebut diwujudkan dengan
dimulainya pembangunan
Terminal Terpadu Palaran
yang berlokasi di Samarinda,
Kalimantan Timur dimulai.
Proses pembangunan
diawali dengan seremoni
peletakan batu pertama
pada 28 November 2019
yang dilakukan oleh
Direktur Utama PPN,
Nina Sulistyowati, dengan
didampingi Wakil Wali Kota
Samarinda, Muhammad
Barkati.
Dibangun di atas lahan
seluas 10 hektare, Terminal
Terpadu Palaran dilengkapi
dengan fasilitas depot Bahan
Bakar Minyak (BBM), LPG
(liquefied petroleum gas), dan
aspal. Depot ini diproyeksikan
memiliki daya tampung

mencapai 24.000 kiloliter,
yang terdiri dari empat tanki
BBM dengan kapasitas
masing-masing sebesar 6.000
kiloliter. Terminal Terpadu
Palaran juga dilengkapi
dermaga yang memungkinkan
kapal tanker menyalurkan
pasokan BBM, LPG, dan aspal
dengan aman dan lancar.
“Pembangunan Terminal
Terpadu Palaran sangat
penting dalam meningkatkan
jaminan ketersediaan
stok BBM dan LPG untuk

35

memenuhi kebutuhan di
Samarinda,” kata Nina.
Wakil Wali Kota
Samarinda, Muhammad
Barkati, mengungkapkan
Pemerintah Kota Samarinda
mendukung penuh rencana
pembangunan Terminal
Terpadu Palaran. “Kami
berharap, pembangunan ini
bisa memberikan kesempatan
kepada sumber daya manusia
yang ada di lingkungan depot
untuk berkarya di situ. Satu
hal yang pasti, dengan adanya
depot ini, ke depan tidak ada
lagi kelangkaan BBM di sini,”
kata Muhammad.
Hal senada diungkapkan
Wakil Ketua DPRD Kota
Samarinda, Subandi. Menurut
Subandi, keberadaan Terminal
Terpadu Palaran dapat
mendukung ketersediaan
BBM dan menambah suplai
BBM di kawasan Palaran.
Selain itu, keberadaan depot
ini turut mendukung program
BBM Satu Harga dan program
konversi minyak tanah ke elpiji
yang dicanangkan pemerintah.
“Semoga keberadaan depot
ini dapat mendukung program
pemerintah dalam percepatan
pembangunan daerah,” kata
Subandi.***

36

LENSA

inside. Edisi 17 / 2020

Foto: Doc. Corp. Secretary

Rampungkan Pekerjaan Pengelolaan Limbah,
PPN Gelar Tasyakuran

Pertamina Patra Niaga (PPN)
telah berhasil merampungkan
pekerjaan pengelolaan limbah
dari insiden tumpahan minyak
(oil spill) sumur YYA-1 di Blok
Offshore North West Java
(ONWJ). Sebagai wujud rasa
syukur atas keberhasilan
pelaksanaan proyek, PPN
menggelar tasyakuran yang
diselenggarakan di Kantor
Pusat PPN di Jakarta pada 5
November 2019.
Dalam acara tersebut,
PPN mengundang anak-anak
yatim piatu dari sejumlah
panti asuhan di kawasan
Jakarta dan sekitarnya untuk
bersama-sama berbagi rasa
syukur. Acara turut dihadiri
perwakilan dari PT Patra
Logistik, PT Triguna Pratama
Abadi dan PT Tenang Jaya
Sejahtera yang turut terlibat
dalam pekerjaan penanganan

dan pengelolaan limbah, serta
seluruh pekerja PPN.
Direktur Utama PPN, Nina
Sulistyowati, mengungkapkan
keberhasilan penyelesaian
pekerjaan penanganan dan
pengelolaan limbah dari
insiden tumpahan minyak
di Blok ONWJ tidak lepas
dari kekuatan sinergi, baik di
internal perusahaan maupun
antara PPN dengan anak
perusahaan, yakni PT Patra
Trading, serta pihak-pihak lain
yang terlibat. Menurut Nina,
kepercayaan yang diberikan
oleh PT Pertamina (Persero)
dan PHE ONWJ kepada PPN
untuk menangani limbah yang
menyebar di pantai Karawang
bukan sesuatu yang bisa
dipandang sepele.
“Keberhasilan
pelaksanaan pekerjaan
penanganan limbah

merupakan wujud kepedulian
kita untuk bersama-sama
membantu PHE ONWJ
menanggulangi insiden
oil spill yang terjadi di
Karawang,” kata Nina.
Nina berpesan agar kerja
sama yang sudah terjalin
bisa terus dijaga. Nina
mengungkapkan, proses
penanganan limbah tidak akan
berhasil tanpa kerja sama
seluruh tim karena pekerjaan
ini tergolong masif dan
berisiko tinggi. “Alhamdulillah,
berkat doa kita semua dan
dukungan direksi serta kerja
keras dan koordinasi yang
sangat baik dari seluruh tim,
PPN bisa menyelesaikan
pekerjaan penanganan oil
spill. Ujian pertama dalam hal
pekerjaan penanganan limbah
telah berhasil dilewati PPN,”
tandas Nina.*****
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