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RINGKASAN LAPORAN

Praktik melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PERTAMINA
(Persero) MOR II Sumbagsel selama dua bulan, yakni dari tanggal 12 Juli - 10 September
2021. Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja lapangan (PKL) ini adalah
untuk melaksanakan suatu kewajiban bagi mahasiswa/i untuk melaksanakan Praktik
Kerja lapangan (PKL) serta meningkatkan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan
wawasan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki mahasiswa/i.
Selama praktik melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan diberikan
tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rayon yang telah dibagi oleh
PT PERTAMINA (Persero), rayon dibagi menjadi 4 sehingga masing-masing mahasiswa
melaksanakan pekerjaan sesuai rayon. Beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh
mahasiswa/i adalah membantu tim masing-masing rayon dalam menyelesaikan program
kerja.
PT PERTAMINA (Persero) yakni Pertashop yang meliputi survei tempat, input
data, bertemu dengan mitra kerja, serta membantu tim checker mengecek agen LPG
maupun pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG), melihat secara langsung proses
pengisian gas pada Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan membantu pengelolaan dan
pembaruan design sosial media PT PERTAMINA (persero). Dalam melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan praktikan banyak mendapatkan wawasan, pengetahuan,
pengalaman dan pengembangan diri, sehingga praktik dapat berinteraksi dan mengenal
lebih baik mengenai kenyataan dunia kerja yang sesungguhnya.

Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan, Pertamina, Pertashop (3-5 kata)

Note:
Abstrak terdiri dari 150 – 300 kata
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis

dan sikron antara program pendidikan di sekolah atau kampus dengan program penguasaan
keahlian tertentu. Selain itu Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan
akademik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada program studi tertentu. Melalui
praktek kerja lapangan yang dilakukan mahasiswa dapat diperoleh pengalaman praktis di dunia
kerja serta dapat melakukan pengkajian terhadap penerapan keilmuan dan teori yang diperoleh
mahasiswa selama proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dengan mengikuti program Praktik
Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal, mengetahui dan berlatih
menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja yang ada sebagai upaya untuk mempersiapkan diri
dalam memasuki dunia kerja tersebut.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan pemagangan bagi mahasiswa
di dunia kerja di berbagai bidang dan merupakan mata kuliah yang wajib untuk
ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Praktik Kerja
Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa <<Prodi,
Fakultas, Universitas Teknokrat Indonesia>>. Tujuan kegiatan tersebut untuk
memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa secara nyata
mengenai dunia kerja sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk
mengaplikasikan teori yang telah mereka dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
<< Bagian Latar Belakang juga menjelaskan alasan pemilihan tempat tujuan
PKL>>
1.2

Tujuan PKL
Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu

menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan mahasiswa/i untuk
memasuki dunia usaha, meluaskan wawasan dan pandangan mahasiswa/i terhadap
jenis-jenis pekerjaan pada tempat dimana mahasiswa/i melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) dan meningkatkan daya kreasi dan produktivitas terhadap mahasiswa/i
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sebagai persiapan menghadapi dunia kerja.
1.3

Manfaat PKL
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, diharapkan mahasiswa

mendapatkan manfaat sebagai berikut :
a. Manfaat bagi Mahasiswa/i :
1. Mahasiswa/i dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang sudah
diperoleh pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Menambah wawasan setiap mahasiswa/i mengenai dunia kerja.
3. Menambah dan meningkatkan ketrampilan serta keahlian dibidang Praktik
Kerja Lapangan (PKL).
b. Manfaat bagi Universitas :
1. Terjalin kerjasama “bilateral” antara Universitas dengan perusahaan.
2. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman
dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
c. Manfaat bagi Perusahaan :
1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia perusahaan sehingga
perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis.
2. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa/i yang melakukan
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa/I yang melakukan
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
1.4

Tempat PKL

Nama Perusahaan

: PT. PERTAMINA (Persero)

Jenis Lembaga

: BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Alamat

: Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 14 Pahoman, Bandar Lampung.
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Gambar 1.1 Rute Perjalanan dari Universitas Teknokrat Indonesia
ke Kantor PT.Pertamina

1.5

Jadwal Pelaksanaan PKL
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PERTAMINA (Persero) dimulai dari

tanggal 12 Juli 2021 – 10 September 2021 dengan waktu kerja dimulai dari hari Senin
– Jumat Pukul 08:00 – 16:00 WIB.
Tabel 1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL
Di PT. Pertamina
Jam
Hari

Masuk

Pulang

Senin

08:00

16:00

Selasa

08:00

16:00

Rabu

08:00

16:00

Kamis

08:00

16:00

Jumat

08:00

16:00

3

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1

Sejarah Perusahaan
<<Bagian ini menjelaskan tentang sejarah perusahaan dan perkembangannya.

Dapat diuraikan secara kronologis mulai pembukaan hingga saat ini. Berikut ini contoh
sejarah dari satu perusahaan>>
Pada tahun 2009 kantor PT PERTAMINA (Persero) Bahan Bakar Minyak (BBM)
Lampung berlokasi di Depot Pelabuhan Panjang. PT PERTAMINA (Persero) juga
melayani kebutuhan gas atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang di supply dari
Sumatera Selatan. Setelah itu sejak adanya konpersi minyak tanah ke Liquefied
Petroleum Gas (LPG) pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2009, kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG)
menjadi naik akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu dibangunlah Depot Liquefied
Petroleum Gas (LPG) di Panjang, dengan begitu terbentuklah fungsi Domestic Gas
Lampung yaitu mengatur pemasaran Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Lampung,
kantornya masih menjadi satu dengan Depot bahan Bakar Minyak(BBM) Panjang.
Kemudian pada tahun 2013 fungsi-fungsi sales termasuk Bahan Bakar Minyak
(BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), Inmar dan Lubricant lokasi menjadi terpisah
yaitu bertempat di Pahoman yang sebelumnya adalah Rumah Dinas Wira Penjualan,
maka diputuskan untuk dirubah fungsi sebagai kantor pemasaran. Pada tahun 2019
dengan adanya kebijakan pusat tentang perubahan struktur organisasi maka terjadilah
penggabungan fungsi sales Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas
(LPG) menjadi fungsi Sales Retail, sehingga kantor pemasaran Pahoman berubah
menjadi Kantor Sales Area Lampung – Bengkulu.
Dan pada saat kami menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kami ditempatkan
pada Sales Brance Manager (SBM) Rayon masing-masing, pada PT PERTAMINA
(Persero) Lampung terdapat 4 Rayon yaitu :
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Tabel 2.1 Pembagian wilayah Rayon

No. Rayon
1

Rayon II

2

Rayon II

3

Rayon III

4

Rayon IV

Wilayah
Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Selatan
Lampung Timur, Metro, dan lampung
Tengah
Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang
dan Tulang Bawang Barat
Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus
dan Way Kanan

Pada Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersebut kami melaksanakan
kegiatan dalam membantu pekerjaan mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) dan
Liquefied Petroleum Gas (LPG), contohnya seperti melaksanakan dalam membantu para
tim Rayon masing-masing mengenai Program Kerja PT PERTAMINA (Persero) yaitu
Pertamina Shop (PERTASHOP) pada kegiatan ini dimulai dari para tim maping lokasi,
survei lokasi, mencari mitra kerja, dan proses pembangunan Pertamina Shop
(PERTASHOP) sampai dapat beroperasi atau berjalan.
Kemudian disamping itu pula kami membantu para tim Rayon dalam menginput
data, contohnya merekap data Realisasi Non Public Service Obligation (NPSO) Liquefied
Petroleum Gas (LPG) seperti mengecek berapa jumlah Liquefied Petroleum Gas (LPG)
yang telah disalurkan oleh para agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) kepada pangkalan
yang terdaftar di masing- masing agen tersebut.
• Visi Perusahaan :
Menjadi perusahaan global energy terdepan dengan nilai pasar US$100B.
• Misi Perusahaan :
Menjalankan usaha minyak, gas, serta energy baru dan terbarukan secara terintegrasi,
berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Mendukung visi dan misi tersebut,
PERTAMINA menetapkan strategi jangka panjang perusahaan, yaitu “Aggressive in
Upstream, Profitable in Downstream”, dimana Perusahaan berupaya untuk melakukan
ekspansi bisnis hulu dan menjadikan bisnis sektor hilir migas menjadi lebih efisien dan
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menguntungkan.
Upaya perbaikan dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global merupakan salah satu
komitmen PERTAMINA dalam setiap kiprahnya menjalankan peran strategis dalam
perekonomian nasional. Semangat terbarukan yang dicanangkan saat ini merupakan
salah satu bukti komitmen PERTAMINA dalam menciptakan alternatif baru dalam
penyediaan sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan serta berwawasan
lingkungan.
Dengan inisatif dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk
mendapatkan sumber energi baru dan terbarukan di samping bisnis utama yang saat ini
dijalankannya, PERTAMINA bergerak maju dengan mantap untuk mewujudkan visi
perusahaan, Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia. Sejak didirikan pada 10
Desember 1957, PERTAMINA menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor
hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu PERTAMINA yang dilaksanakan di beberapa
wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi kegiatan di bidang-bidang
eksplorasi,produksi, serta transmisi minyak dan gas.
Sektor hilir PERTAMINA meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah, pemasaran
dan niaga produk hasil minyak, gas dan petrokimia, dan bisnis perkapalan terkait untuk
pendistribusian produk Perusahaan. Kegiatan pengolahan terdiri dari: RU II (Dumai), RU
III(Plaju), RU IV (Cilacap), RU V (Balikpapan), RU VI (Balongan) dan RU VII (Sorong).
Selanjutnya, PERTAMINA juga mengoperasikan Unit Kilang LNG (Liquefied
Natural Gas) Arun (Aceh) dan Unit Kilang LNG Bontang (Kalimantan Timur).
Sedangkan produk yang dihasilkan meliputi

bahan bakar minyak (BBM) seperti

premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar dan Non BBM
seperti pelumas, aspal, Liquefied Petroleum Gas (LPG), Musicool, serta Liquefied
Natural Gas (LNG), Paraxylene, Propylene,Polytam, PTA dan produk lainnya.
Selain itu Direktorat Gas, Energi Baru dan Terbarukan mengelola bisnis Gas, Power,
dan NRE (Non Residen) sebagai core business PERTAMINA untuk memperkuat
penempatan bisnis dan daya saing, mengoptimalkan profit
keberlanjutan bisnis Perseroan.
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serta

mendukung

Strategi :
1. Mengembangkan penguasaan pasar Gas, Power, dan NRE dengan mengamankan sisi
pasokan, serta membuat dan memperluas pasar untuk mengembangkan skala bisnis
melalui optimalisasi keberadaan bisnis dan penguasaan sumber daya baru.
2. Ekspansi pasar baru untuk mengakselerasi bisnis Direktorat GEBT (Gas, Energi Baru
& Terbarukan) di bidang Gas, Power, dan NRE.
3. Mengembangkan sumber daya dan bisnis baru sebagai new growth engine (mesin
pertumbuhan baru).

2.2 Struktur Organisasi
<<Bagian ini menjelaskan tentang struktur organisasi dari perusahaan tempat PKL.
Uraian disajikan secara terpisah dari tiap-tiap bagian dalam perusahaan. Berikut ini
contoh uraian.>>

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT PERTAMINA (Persero) adalah
struktur organisasi geografis dimana jenis struktur organiasi ini membagi hierarki
berdasarkan wilayah geografi, yaitu SBM I, II, III dan IV yang memiliki tanggung jawab
pada wilayah masing-masing.

Deskripsi Pekerjaan
 Sales Area Manager (SAM)
1. Melaksanakan Program dari Pusat.
2. Mengawasi Kinerja para SBM di wilayahnya.
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3. Menjaga kestabilan pemasaran di wilayahnya.


Sales Brance Manager (SBM)
1. Melaksakan Program Pertamina dan membuat rencana sebuah program,
mengawasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian
dan Pengangkutan Bulk LPG (SPPBE), Agen dan Pangkalan Liquefied Petroleum
Gas (LPG).
2. dan seterusnya ...



Asisten bawahan Penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Lampung (Junior
AssitantLPG Sales Lampung)
1. Administrasi agen, pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Lampung.
2. dan seterusnya ...



Asisten Bawahan Stok Liquefied Petroleum Gas (LPG) (Junior Assitant
LPG stock)
1. Mengatur stok Liquefied Petroleum Gas (LPG).
2. dan seterusnya ...



<<dan seterusnya ...>>
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Bidang Kerja
<<Bagian ini menjelaskan mengenai bidang kerja yag dilakukan selama pelaksanaan
PKL berlangsung. Berikut ini contoh contoh uraiaan bidang kerja:>>
Bidang kerja pelaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PERTAMINA
(Persero), penulis bergabung pada Sales Brance Manager (SBM II) yaitu Pak Theo dan
Pak Hayat yang dipimpin oleh Sales Brance Manager (SBM) II yaitu Pak Mochammad
Chasanudin, kegiatannya ialah membantu para Checker dalam mengawasi Bahan Bakar
Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG) serta membantu pengelolaan social
media membuat konten untuk peningkatan penjualan produk BBM PERTAMAX yang
mecakup berbagai wilayah antara lain : Lampung Tengah, Lampung Timur dan Metro.

3.2 Pelaksanaan Kerja


Pengelolaan Digital Marketing
Digital marketing adalah suatu tindakan untuk menciptakan konten dan

mempromosikan bisnis serta produk di berbagai platform media sosial seperti Facebook,
Instagram, dan Twitter. Platform media sosial akan membantu untuk terhubung pada
audiens dengan tujuan membangun brand, meningkatkan penjualan, dan mengarahkan
lalu lintas situs web. (https://www.andik.my.id/2019/06/apa-itu-pengertian-digitalmarketing.html).
membuat konten unik yang harus disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan
konversi dan meningkatkan brand awareness. Selain itu, Sosial media digunakan untuk
memenuhi target audiens dan pelanggan di mana mereka berada dan saat mereka
berinteraksi secara sosial satu sama lain dan merek kita. Bisa dikatakan jika pemasaran
sosial media melibatkan penerbitan konten unik di profil media sosial mendengarkan dan
melibatkan pengikut pertamina, menganalisis hasil, dan menjalankan iklan media sosial.
Kegiatan yang penulis lakukan adalah membuat ide untuk konten di instagram
berupa video menarik. Berikut gambar pembuatan konten video.
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Gambar 3.1 konten video promosi

Gambar 3.2 Konten video 17 agustus

Proses pembuatan video ini penulis edit mengunakan aplikasi vn yang dimana lebih
memudahkan penulis untuk berkarya, langkah-langkah pembuatan video ini hanya
dengan mengupload video mentah atau bahan dasar video yang baru diambil, lalu
dinputkan suara/ lagu yang sesuai dengan konsultasi antara penulis dengan intruksi yang
diberikan oleh pihak pertamina.
Lalu setelah diedit dan digabungkan semua video, audio, serta hal-hal pendukung
untuk menjadikan sebuah konten yang menarik sebelum di upload di social media
instagram penulis konfrimasi dahulu hasilnya Kepada pihak pertamina yaitu : pak naufal,
kak longi. apabila konten video yang penulis buat sudah di acc atau sudah disetuji oleh
pihak pertamina maka penulis selanjutnya meng-upload konten video tersebut ke
instagram official @ pertamina_lampung.
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Gambar 3.3 Hasil konten sudah diupload di official instagram pertamina lampung

Selain membuat konten video, penulis juga mengelola instagram official pertamina
yang diinstruksikan oleh pihak pertamina untuk memberikan ide kreatif dalam langkah
membantu target marketing penjualan Pertamax agar dapat meningkat. Langkah yang
penulis lakukan untuk meningkatkan penjualan Pertamax ialah dengan memberikan
edukasi

tentang

kandungan

pertamax

kepada

followers

instagram

official

pertamina_lampung melalui tayangan reels fitur instagram yang penulis gunakan.
Sehingga masyarakat yang melihat tayangan video yang penulis buat dapat
teredukasi dan paham apabila menggunakan pertamax keuntungan yang didapat itu apa
saja dan juga masyarakat dapat memahami bahwa kandungan didalam pertamax bahwa
lebih unggul dari produk pertamina yang subsidi. Jadi masyarakat dapat lebih cerdas
dalam memilih BBM produk pertamina untuk digunakan sehari-hari. Penulis juga
memantau insight tayangan video yang penulis buat agar menjadi laporan akhir apakah
digital marketing berdampak untuk mengikatkan penjualan BBM PERTAMAX.
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Gambar 3.4 hasil konten video reels dengan jumlah tayangan
Adapun selain membuat video dan diupload ke official instagram pertamina_lampung,
penulis juga membuat konten untuk ucapan hari-hari besar yang bertujuan untuk
memberikan dampak semakin banyak followers instagram official account pertamina,
sehingga lebih banyak followers akan memudahkan marketing penjualan melalui digital
social media. Berikut contoh fitur instastory yang digunakan penulis untuk menambahkan
cerita tentang konten terbaru yang di-upload penulis untuk melihat seberapa banyak
views followers account official pertamina_lampung yang aktif.
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Gambar 3.5 Konten Insta Story akun official Pertamina_Lampung


Pengajuan ijin pangkalan pecahan
Pengajuan ijin pangkalan pecahan adalah seorang yang sudah memiliki pangkalan

namum keberatan terhadap pendistribusiannya maka seorang tersebut melakukan
pengajuan ijin pangkalan pecahan agar pangkalan pecahan distribusinya menjadi rata.
Kegiatan yang penulis lakukan adalah mengklasifikasikan berkas-berkas yang sudah di
input dan belum di input pada komputer, dimana berkas-berkas tersebut adalah berkas
yang telah mengajukan ijin pangkalan pecahan.


Pertamina Shop (Pertashop)
Pertamina Shop (Pertashop) adalah lembaga penyalur Pertamina dengan skala kecil
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untuk melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas
(LPG)atau biasa disebut elpiji yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur,
Pertamina Shop (Pertashop) biasanya didirikan didesa-desa yang jauh dari Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kurang lebih 10 KM seperti di Kabupaten
Lampung tengah yaitu desa Anak Tuha, Bumi Aji dan lain sebagainya.
Kegiatan yang penulis lakukan adalah membuat template data Pertamina Shop
(Pertashop)pada Microsoft Excel, serta mencari data- data Pertamina Shop (Pertashop)
seperti kode pos, jumlah penduduk desa, mayoritas mata pencaharian penduduk desa,
nama kepala desa, nomor hp kepala desa, alamat kepala desa, nama kepala camat, nomor
hp kepala camat, alamat kepala camat serta long titude dan la titude (perkiraan lokasi)
pada wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur dan Metro melalui aplikasi google maps.
Setelah mendapatkan data- data tersebut kemudian penulis memindahkan data Pertamina
Shop (Pertashop) yang ada pada file template yang telah dicari dan langsung dipindahkan
ke dalam file lampiran 1 dan 2 yang sudah diberikan oleh para Checker yaitu aspek mitra
antara lain data calon mitra dan data calon pengusaha dan aspek lokasi antara lain data
lokasi calon lahan, data pic desa, status kepemilikan lahan calon data Pertamina Shop
(Pertashop), data potensi desa, data tata letak lahan (apabila sudah terdapat calon
lokasipenempatan calon Pertamina Shop (Pertashop), dan aspek operasional.
Selanjutnya setelah selesai penulis melakukan Cross check pada file lampiran 1 dan 2
yaitu aspek mitra dan aspek lokasi kemudian dipisahkan data calon mitra yang sudah
lengkap dengan data calon mitra yang belum lengkap dengan tujuan untuk mempermudah
melengkapi data yang belum lengkap pada program Pertamina Shop (Pertashop) di PT
PERTAMINA (Persero).
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Gambar 3.6 Template data Pertashop
 Totalisator
Totalisator adalah data-data penerimaan dan penjualan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) yang di cek dengan tujuan untuk audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
di akhir tahun. Kegiatan yang penulis lakukan adalah mengunduh data-data totalisator
Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU).
Setelah data-data totalisator sudah terkumpul semua penulis melakukan pengecekan
stok awal, stok akhir, pengiriman serta penjualan apakah sudah sesuai atau belum sesuai
pada setiap bulannya, data-data totalisator didapat melalui email Sales Brance Manager
(SBM) II, hal tersebut berguna untuk audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir
tahuun.

Gambar 3.7 data totalisator
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 Realisasi Non Public Service Obligation (NPSO)
Realisasi Liquified Petroleum Gas (NPSO) adalah jaringan distribusi Pertamina yang
melaksanakan kegiatan pemasaran Liquified Petroleum Gas (LPG) non subsidi kepada
konsumen (brand Elpiji dan Liquified Petroleum Gas). Kegiatan yang penulis lakukan
adalah input realisasi Non Public Service Obligation (NPSO) Liquefied Petroleum Gas
(LPG), yaitu:
1. 5,5 Bright Gas (omset >Rp1.500.000)
2. 12 Kg Bright Gas (rumah tangga)
3. 12 Kg Biru (rumah tangga)
4. 50 Kg (pabrik besar)

Sedangkan Public Service Obligation (PSO) Liquefied Petroleum Gas (LPG) yaitu
hanya 3 KG (omset <Rp.1.500.000).Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui banyaknya
Liquified Petroleum (LPG) yang tersalurkan terhadap pangkalan pada setiap agen Sales
Brance Manager (SBM) II

Gambar 3.8 Data realisasi NPSO


Kunjungan ke (Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Marsula
Agung Gabharmas (MAG) dan Arsade Inti Gasindo (AIG)
Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) adalah wadah atau tempat

pengisian gas yang disalurkan kemudian diisi ke tabung Gas Liquified Petroleum Gas
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(LPG). Marsula Agung Gabharmas (MAG) adalah Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk
Elpiji (SPPBE) Non Public Servise Obligation (NPSO), dimana kegiatannya adalah
melakukan pengisian tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) 5,5 KG pink (rumah
tangga), 12 BG (rumah tangga) 12 BIRU (rumah tangga) dan 50 KG (pabrik besar).
Sedangkan Arsade Inti Gasindo (AIG) adalah Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk
Elpiji (SPPBE) Public Service Obligation (PSO), dimana kegiatannya adalah hanya
melakukan pengisian tabung gas 3 KG (kalangan menengah kebawah atau omset
<Rp1.500.000).
Kegiatan yang penulis lakukan adalah membantu melakukan pengecekan Stasiun
Pengisian Pendistibusian Bulk Elpiji (SPPBE) mulai dari melihat alur administrasi,
melihat secaa langsung pengisian Liquified Petroleum Gas (LPG), dan melihat layak atau
tidak layaknya tabung untuk dipakai kembali. Dimana alur gas tersebut didapat dari :
Gas yang bawa kapal dari araba tau singapura kemudian diantar ke pelabuhan depot
panjang selanjutnya dimuat dan dibawa dengan mobil skiteng yang menuju Stasiun
Pengisian Pendistibusian Bulk Elpiji (SPPBE) Public Service Obligation (PSO) dan
Stasiun Pengisian Pendistibusian Bulk Elpiji (SPPBE) Non Public Servise Obligation
(NPSO) kemudian didistribusikan ke pangkalan dan terakhir di pakai oleh konsumen
(rumah tangga).

Gambar 3.9 foto ditangki gas
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 Kunjungan ke Terminal BBM Panjang-Lampung
Terminal BBM Panjang-lampung New Gantry System adalah sistem penyaluran
BBM dari Terminal BBM yang ter•integrasi dan serba otomatis. Terminal BBM Panjang
akan menjadi salah satu Ter•minal BBM Pertamina yang menggunakan NGS di samping
Instalasi Jakarta Group (Depot Plumpang), Intalasi Surabaya Group, Terminal BBM
Tanjung Uban, dan Terminal BBM Bandung Group (Ujung Berung). Berbagai
keunggulan yang didapat dari peng•gunaan new gantry system ini di antaranya waktu
penyaluran BBM dari filling shed ke Mobil Tangki BBM dapat lebih cepat, peningkatan
layanan kepada konsumen (tepat jumlah, mutu, dan waktu), meminimalkan jumlah losses
BBM akibat proses alamiah pada saat penyaluran, pe•nurunan biaya operasional,
peningkatan utilisasi mobil tangki serta peningkatan safety dan security operasi.
Setelah pembangunan NGS, Terminal BBM Panjang akan dapat meningkatkan
kecepatan pengisian ke mobil tangki dari yang sebelumnya 900 liter per menit menjadi
2.200 liter per menit dan melakukan pengisian bersamaan untuk beberapa produk ke satu
mobil tanki.Terminal BBM Panjang terletak di Kompleks Pela•buhan Panjang Kota
Bandar Lampung dan memiliki luas total 35.525 m2. Supply BBM Panjang berasal dari
Terminal BBM Tanjung Gerem, Kilang Plaju Palembang dan im•port. Penyaluran BBM
yang dilakukan di Terminal BBM Panjang mencapai rata-rata 4.000 KL per hari untuk
memenuhi kebutuhan kon•sumen di Provinsi Lampung dan sekitarnya.Pembangunan
NGS di Terminal BBM Panjang akan berlangsung sekitar 10 -12 belas bulan. Selama
pem•bangunan NGS, kegiatan operasional Terminal BBM Kertapati tidak akan
ter•pengaruh mengingat letak ope•rasional eksisiting saat ini berbeda dengan letak NGS
yang akan dibangun. Kegiatan yang penulis lakukan ialah membantu melakukan
pengecekan data pengiriman BBM ke seluruh spbu di rayon 2.
Dan juga penulis diajak untuk belajar memahami bagaimana proses pengiriman
bbm dari cara pemesana bbm, suplai stock dan berkomunikasi kepada mitra pertamina
yang mempunyai keluhan terhadap proses penyuplaiyan stock bbm ke spbu mereka.
Selain itu penulis juga diberikan kesempatan untuk melihat tangki bbm yang ada di
terminal Panjang- Lampung. Penulis juga memahami bagaimana cara-cara berkerja
dilapangan berdasakan k-3(keselamatan, kesehatan kerja), kunjungan ini menjadi
pengalaman penulis untuk belajar lebih luas untuk kesiapan penulis dalam berkerja.
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Gambar 3.10 foto di tangki bbm

3.3 Kendala yang dihadapi
 Kendala Promosi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Masih kurangnya masyarakat atau konsumen dalam penggunakan aplikasi
MyPertamina. Pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terdapat beberapa
kendala yaitu promosi Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertamax yang belum
meluas sehingga masyarakat atau konsumen masih banyak yang menggunakan Bahan
Bakar Minyak (BBM) premium serta kurangnya kesadaran masyarakat atau konsumen
untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menggunakan aplikasi
MyPertamina atau biasa juga disebut aplikasi non tunai.
 Kendala Penjualan Tabung Gas Liquified Petroleum Gas (LPG) Non Public Servise
Obligation (NPSO).
Ketika penulis sedang berbicara mengenai penjualan Liquified Petroleum Gas (LPG)
terhadap para Checker, terdapat beberapa kendala dalam penjualan tabung gas Liquified
Petroleum Gas (LPG) Non Public Servise Obligation (NPSO) yang dikarena sedikit
terbilang mahal sehingga masyarakat masih banyak yang menggunakan tabung gas
Liquified Petroleum Gas (LPG) Public Servise Obligation (PSO) yang pada dasarnya
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Liquified Petroleum Gas (LPG) Public Servise Obligation (PSO) hanya untuk kalangan
menengah kebawah.

3.4 Cara Mengatasi Kendala
 Solusi untuk kegiatan pada kendala promosi Bahan bakar Minyak (BBM)
adalah karena masih banyak masyarakat atau konsumen yang menggunakan bahan
bakar Minyak (BBM) yaitu premium yang dapat terbilang lebih murah dibandingkan
dengan Pertamax, menurut penulis harus dilakukan edukasi secara terus-menerus, dan
berkomnikasi secara langsung atau melalui interaksi social media seperti update konten
di instagram, tiktok dam media social lainnya, hal itu berdampak langsung untuk
wawasan masyarakat atau konsumen yang bertujuan masyarakat atau konsumen akan
sadar serta lebih mengetahui secara langsung keuntungan yang akan didapat
setelahmemakai bahan bakar umum (BBM) yaitu khususnya Pertamax, seperti mesin
kendaraan akan lebih terjaga. Dapat dikaitkan dengan toeri “Bauran pemasaran adalah
perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan
perusahaannya”.
Maka, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan satu perangkat yang
terdiri dari produk, harga, promosi dan distribusi, yang didalamnya akan menentukan
tingkat keberhasilan pemasaran dan semua itu ditujukan untuk mendapatkan respon yang
diinginkan dari pasar sasaran. (Kotler dan Keller, 2007). Sedangkan Solusi untuk kegiatan
pada kendala promosi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunaan
aplikasi MyPertamina adalah dapat dilakukan edukasi secara terus-menerus dan
berkomunikasi secara langsung akan membuat masyarakat atau konsumen paham dan
mengerti saat ingin menggunakan aplikasi tersebut dalam melakukan pembelian Bahan
bakar Minyak (BBM), dengan menggunakan aplikasi MyPertamina akan lebih mudah dan
lebih menguntungkan karena banyak ragam potongan harga didalam aplikasi tersebut
serta lebih efektif dan efien waktu.
Contohnya keuntungan yang didapat ketika masyarakat atau konsumen yang
menggunakan aplikasi MyPertamina yaitu mendapatkan cashback 30% dari berapapun
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli (khususnya Pertamax dan Dex series). Dengan
menggunakan aplikasi tersebut masyarat sudah tidak perlu repot untuk membawa uang
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tunai, meskipun terbilang sulit namun masyarakat nantinya akan lebih nyaman
menggunakan aplikasi tersebut karena akan lebih efektif dan efisien waktu. hal ini juga
beranggapan bahwa teknologi modern masa kini membuat kita sebagai masyarakat atau
konsumen dapat membeli apapun tanpa menggunakan uang tunai.



Solusi untuk kegiatan pada kendala promosi Liquified Petroleum Gas (LPG) Non

PublicServise Obligation (NPSO)
Adalah menurut dilakukan edukasi secara berskala pada setiap agen lalu agen
melakukan edukasi tersebut pada setiap pangkalan dan pangalan melakukan edukasi juga
pada setiap masyarakat atau konsumen yang bertujuan agar konsumen sadar dengan
menggunakan tabung gas Liquified Petroleum Gas (LPG) akan medapatkan kualitas dan
keamaannya yang lebih terjaga. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori menurut Kotler and
Armstrong (2012:283) arti dari kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam
memperagakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan,
kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya.
Contohnya konsumen yang melakukan trade in (tukar tabung 3 KG atau subsidi
dengan tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) Non Public Servise Obligation (NPSO)
khusunya 5,5 KG, konsumen akan mendapatkan kualitas yang tejaga keamanannya yaitu
seperti mendapatkan 3 kali lipat penutup pada gas sehingga sedikit akan mengalami
kebocoran pada gas tersebut serta ditambah lagi dengan potongan harga sampai 135rb
khususnya 200 orang pembelian pertama perhari.
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BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
PT PERTAMINA (Persero) merupakan salah satu perusahaan besar BUMN di
Indonesia. Perusahaan BUMN ini bergerak di bidang perminyakan. energi meliputi
minyak, gas serta energi baru. Bisnis yang dijalankan oleh PT PERTAMINA (Persero)
ialah pengolahan minyakyang dimulai dari hulu hingga hilir dan pemasaran. Oleh karena
itu, PT PERTAMINA (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang paling
berpengaruh terhadap laju perekonomian negara Indonesia.Pertamina menjalankan
kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga
dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi.
Pertamina juga senantiasa menjalankan program sosial dan lingkungannya secara
terprogram dan terstruktur, sebagai perwujudan dari kepedulian serta tanggung jawab
perusahaan terhadap seluruh stakeholder-nya. Penerapan teknologi informasi yang
optimal untuk mendukung proses bisnis perusahaan. PERTAMINA telah menerapkan
SAP pada proses bisnisnya, sehingga dapat terintegrasi pada seluruh wilayah operasi
yang juga didukung dengan jaringan yang baik, Kemampuan SDM yang handal sehingga
dapat meningkatkan produktivitas dan produk yang dihasilkan berkualitas baik sesuai
dengan standar internasional. Produk-produk yang dihasilkan PERTAMINA sudah
melalui uji mutu yang sesuai dengan standar internasional.
Berdasarkan hasil dari Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan maka
kesimpulandari laporan PKL kami yaitu :
1. Praktikan terbagi menjadi 4 rayon, Tabel 4.1 pembagian wilayah
No

Rayon

1

Rayon I

2

Rayon II

3

Rayon III

4

Rayon IV

Wilayah
Pesawaran, Pringsewu,
Selatan

dan Lampung

Lampung Timur, Metro, dan lampung
Tengah
Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang
dan Tulang Bawang Barat
Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus
dan Way Kanan
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2. Praktikan banyak mendapatkan pengalaman kerja, mendapatkan wawasan kerja,
pengetahuan dan pengembangan diri.
3. Praktikan dibagi pada setiap rayon mengalami kendala-kendala yang berbeda-beda,
namun praktikan dapat mengatasi kendala yang dihadapi dan tak luput bantuan dari
pihak PERTAMINA.
4.2 SARAN

1. Diharapkan perusahaan kantor PT PERTAMINA (Persero) Lampung- Bengkulu
untuk dapat melakukan pemeliharaan dan memperhatikan terhadap sarana dan
prasarana yang ada dikantor sehingga pelaksanaan kerja dikantor lebih efektif dan
lebih efisien.
2. Mengenai tempat kerja, diharapkan kepada perusahaan untuk dapat melakukan
peningkatan perlengkapan untuk dijadikan sebagai tempat bekerja karyawan
sehinggaruang kerja karyawan tidak terlalu sempit ataupun tidak terlalu berdekatan
dengan yang lain.
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LAMPIRAN
Lampiran 1

: daftar hadir

Lampiran 2

: catatan harian praktik kerja lapangan

Lampiran 3

: Form Penilaian

Lampiran 4
Lampiran 5

: Surat Tugas
: Photo-photo Kegiatan
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