
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PERTAMINA PERSERO DAN 

KOTA SEMARANG 

2.1 SEJARAH PT. PERTAMINA PERSERO 

PT. PERTAMINA (Persero) memiliki sejarah yang cukup panjang 

dalam perjalanan bisnisnya. Pasca perang (1950) Pemerintah Republik 

Indonesia mulai menginventarisasi sumber–sumber pendapatan negara 

dibidang migas, namun pada saat itu pengelolaan ladang minyak bekas 

peninggalan jaman Belanda ini penuh dengan sengketa. Oleh karena itu 

Pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap dengan merestrukturisasi PT. 

PERMINA menjadi PN. PERMINA yang berarti pengeksplorasi migas di 

Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Negara. Melalui satu Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1968 yang dikeluarkan oleh 

Presiden Soeharto pada tanggal 20 Agustus 1968, penggabungan antara PN. 

PERMINA yang bergerak di bidang produksi dengan PN. PERTAMIN yang 

bergerak di bidang pemasaran bertujuan menyatukan tenaga, modal dan sumber 

daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan 

PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PERTAMINA). 

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971 Untuk 

memperkuat Badan Usaha Milik Negara ini yang berisikan peran 

PERTAMINA sebagai satu-satunya Perusahaan milik negara yang ditugaskan 

mengelola dan menghasilkan migas dari lading-ladang minya yang ada di 

seluruh wilayah 
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Indonesia, mengelolanya menjadi berbagai produk dan menyediakan 

serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas diseluruh wilayah 

Indonesia. 

Seiring berjalannya waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri migas 

nasional maupun global, Pemerintah menerapkan Undang–Undang No. 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Paska penerapan tersebut, 

PERTAMINA memiliki kedudukan yang sama dengan Perusahaan minyak 

lainnya. Pada 17 September 2003 PERTAMINA berubah bentuk menjadi PT. 

PERTAMINA (Persero) berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003. Undang– undang 

tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas 

di sisi hulu dan hilir, hal ini bertujuan memfokuskan serta mengoptimalkan 

usaha migas. Pada sektor hulu akan lebih terfokus pada pencarian migas dan 

mengoptimalisasi pencarian cadangan minyak dan gas bumi. Sedangkan di 

sektor hilir dapat difokuskan pada pengolahan, pemasaran dan Niaga. Pada 10 

Desember 2005, sebagai upaya menghadapi persaingan bisnis, PT. 

PERTAMINA mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah 

dengan tiga warna dasar biru–hijau–merah. Logo tersebut menunjukkan unsur 

kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam 

aktivitas usaha Perseroan. 

Selanjutnya pada 20 Juli 2006, PT. PERTAMINA mencanangkan 

program transformasi Perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan 

bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi itu, pada 10 Desember 

2007 PT. PERTAMINA mengubah visi Perusahaan yaitu, “Menjadi 
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Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global 

yang berlaku, PERTAMINA mengupayakan perluasan bidang usaha dari 

minyak dan gas menuju ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan, 

berlandaskan hal tersebut di tahun 2011 PERTAMINA menetapkan visi baru 

Perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan Pertamina Persero 

1.  Visi Perusahaan Pertamina Persero 

Visi : “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia” 

Untuk mewujudkan Visi Perseroan sebagai Perusahaan kelas dunia, maka 

Perseroan sebagai Perusahaan milik Negara (100% saham dimiliki Negara) 

turut melaksanakan serta menunjang kebijakan dan program Pemerintah di 

bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di 

bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru 

dan terbarukan baik di dalam maupun di luar negri. Pengembangan 

optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan harus menghasilkan barang 

dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar 

keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip – 

prinsip Perseroan Terbatas. 

2. Misi Perusahaan Pertamina Persero 

Misi : “Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan 

secara terintegrasi, berdasarkan prinsip – prinsip komersial yang kuat”. Misi 

Perseroan menjalankan usaha inti minyak, gas, bahan bakar nabati serta 
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kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi serta niaga energi baru dan 

terbarukan (new and renewble energy) secara terintegrasi. 

2.3 Logo Perusahaan Pertamina Persero 

Gambar 2. 1 

Sejarah Logo PERTAMINA 

 

 

 

 

 

Logo PERTAMINA pada awalnya berupa simetri empat lengkung dengan 

warna dasar biru, terdapat gambar kuda laut kembar dan bintang segi lima 

didalamnya. Logo ini disahkan pada tanggal 20 Agustus 1968. 

Logo kuda laut kembar merupakan gabungan sekaligus suatu bentuk 

pengembangan dari logo PN. PERMINA dengan PN. PERTAMIN, kedua 

Perusahaan ini menjadi embrio kelahiran PERTAMINA. Logo ini disahkan 

pada tanggal 20 Agustus 1968, logo Perusahaan sendiri baru muncul ketika PT. 

PERMINA berubah status menjadi PN. PERMINA tahun 1961 (Berdasarkan 

PP No.198 Tahun 1961). Logo itu memiliki unsur–unsur yang kira–kira sama 

dengan logo kuda laut kembar yang kita kenal sekarang. Bedanya, tidak ada 

bingkai yang berbentuk simetris empat lengkung. Sedangkan Logo PT 
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PERTAMINA (tahun 1961 berbentuk PN berdasarkan PP No. 3 Tahun 1961) 

adalah berbentuk bintang api segi lima merah didalam lingkaran berwarna 

putih. 

Penggabungan logo terjadi seiring dengan penggabungan antara PN. 

PERMINA dengan PN. PERTAMIN pada 20 Agustus 1968. Tanggal tersebut 

dianggap tanggal kelahiran resmi logo si kuda laut kembar, yang sekaligus 

melambangkan dua arti simbolik, yaitu : 

Pertama, kedaulatan bangsa Indonesia atas sumber daya alam mineral minyak 

dan gas bumi. Hal ini ditandai berdirinya Perusahaan milik pribumi sejak tahun 

1945, 1957, 1960, 1961, 1968 dan 1971 yang merupakan tahun-tahun 

bersejarah dari perkambangan perubahan minyak bumi. 

Kedua, adanya harapan menjadi Perusahaan minyak yang lebih kuat, karena 

penyatuan antara PN. PERMINA dan PN. PERTAMIN, mengingat saat itu 

bisnis minyak Indonesia sudah harus berhadapan dengan Perusahaan–

Perusahaan dunia yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. 

Pada tanggal 10 Desember 2005 sebagai bagian dari upaya persaingan bisnis, 

logo PT. PERTAMINA (Persero) kembali mengalami perubahan, yakni berupa 

huruf “P” yang merupakan representasi dari bentuk panah. Untuk 

penjelasannya sebagai berikut : 

1. Elemen logo dengan bentuk “P” yang secara keseluruhan 

merupakan representasi dari bentuk panah, dimaksudkan sebagai 

PERTAMINA yang bergerak maju dan progresif. 
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2. Warna-warna yang berani menunjukan langkah besar yang diambil 

PERTAMINA dan aspirasi Perusahaan akan masa depan yang lebih 

positif dan dinamis, dimana : 

Biru handal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab 

Hijau sumber daya energi yang berwawasan lingkungan 

Merah keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam  

mengambil berbagai macam kesulitan 

 

2.4 Pembagian Wilayah Kerja Pertamina Persero 

Di seluruh Indonesia, PT. PERTAMINA (Persero) memiliki delapan 

wilayah pemasaran atau sering disebut dengan Marketing Operation Region 

(MOR), yaitu: 

1. Region Pemasaran I PERTAMINA MOR I–Medan Sumatra Utara 

2. Region Pemasaran II PERTAMINA MOR II–Palembang 

3. Region Pemasaran III PERTAMINA MOR III–Jakarta Pusat 

4. Region Pemasaran IV PERTAMINA MOR IV–Semarang 

5. Region Pemasaran V PERTAMINA MOR V–Surabaya 

6. Region Pemasaran VI PERTAMINA MOR VI–Balikpapan 

7. Region Pemasaran VII PERTAMINA MOR VII–Makasar 
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8. Region Pemasaran VIII PERTAMINA MOR VIII–Ambon–Maluku 

PT. PERTAMINA (Persero) Marketing Operation Region IV merupakan salah 

satu wilayah pemasaran PT. PERTAMINA (Persero) yang berada di Area Jawa 

Bagian Tengah atau sering disebut Area JBT. Pada PT. PERTAMINA 

(Persero) Marketing Operation Region IV memiliki satu Kantor Region di 

Semarang dan satu unit Kantor Cabang yang berada di DI Yogyakarta. 

2.5 Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero)  

Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, 

pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang 

dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali 

dan sistem pimpinan organisasi (Hasibuan, 2004:128).  Manfaat struktur 

organisasi adalah untuk mempermudah proses pencapaian tujuan dari suatu 

lembaga. Dengan adanya struktur organisasi dapat memberikan ketegasan 

dalam hal batasan wewenang dan tanggung jawab kepada masing – masing 

pejabat atau orang yang akan ditugaskan, maka dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik. Suatu struktur diperlukan dalam sautu organisasi agar dalam 

melaksanakan tugasnya setiap bagian akan terstruktur atau tertata sehungga 

tidak akan ada kesalahpahaman wewenang dalam suatu perusahaan tersebut. 

Berikut adalah struktur organisasi PT. Pertamina (Persero) pada tahun 2016 : 
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Gambar 2. 2 

Struktur organisasi PT. Pertamina (Persero) 

 

Sumber : www.pertamina.com 

1. Direktur Utama 

Tugas dan wewenang: 

o Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan 

dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan 

kesekretariatan 

o Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan 

peralatan perlengkapan. 
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o Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber 

pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 

o Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening 

penggunaan air dari langganan. 

o Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif. 

o Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya 

bekerjasama dengan MDatau CEO) 

o Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan 

pelaksanaan tata-tertib;keadilan dan kesempatan bagi semua 

untuk berkontribusi secara tepat; menyesuaikanalokasi waktu 

per item masalah; menentukan urutan agenda; mengarahkan 

diskusi kearah konsensus; menjelaskan dan menyimpulkan 

tindakan dan kebijakan 

o Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya 

dengan dunia luar 

o Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi 

dari board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan 

dan efektivitas 

2. Wakil Direktur 

Tugas dan Wewenang: 

o Mewakili perusahaan di dalam dan di luar organisasi. 



57 
 

 
 

o Menyusun dan mengevaluasi sasaran dan rencana perusahaan 

o Mengelola kekayaan perusahaan. 

o Mengawasi dan mengevaluasi jalannya perusahaan 

o Mengawasi kegiatan dan kinerja pegawai tingkat atas 

3. Satuan pengawasan internal 

Tugas dan tanggung jawab: 

o Membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan 

pengawasan 

o Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara 

keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala 

o Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi 

efektif termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah 

terjadinya penyimpangan serta melakukan assessment terhadap 

sistem tersebut secara berkala 

o Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha 

yang meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan, sumber 

daya manusia dan operasional 

o Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik 

pekerja maupun manajemen Perusahaan kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 
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o Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus 

yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan 

wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan 

kecurangan(fraud) 

o Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan 

informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada 

semua tingkatan manajemen 

o Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen 

mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern, 

peningkatan efisiensi, manajemen risiko,dan kegiatanlainnya 

terkait dengan peningkatan kinerja 

o Mendukung penetapan GCG dilingkungan Perusahaan 

o Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk 

Direksi dalam rangka penyampaian laporan Direksi kepada 

Komisaris 

o Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung 

kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada 

Komisaris melalui Komite Audit 

4. Sekretaris perseroan 

Tugas dan wewenang: 

 mempersiapkan penyelenggaraan RUPS 
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 menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Komisaris 

dengan Direksi 

 mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan 

kegiatan Perusahaan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat 

Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan 

Komisaris, dan dokumen-dokumen Perusahaan yang penting 

lainnya 

 mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan 

keluarganya serta Komisaris dan keluarganya baik dalam 

Perusahan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan 

saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan 

benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan 

 melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya kepada 

Direktur Utama secara berkala 

 menghimpun semua informasi yang penting mengenai 

Perusahaan dari setiap unit kerja 

 menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang 

dapat disampaikan kepada stake holders, termasuk informasi 

yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik 
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 memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perusahaan 

yang disampaikan kepada stakeholders, baik dalam website, 

buletin, atau media informasi lainnya 

 memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan (Annual 

Report) telah mencantumkan penerapan GCG di lingkungan 

Perusahaan. 

5. Kepala Hukum Korporat 

Tugas dan wewanang: 

 Memastikan seluruh rancangan, pembuatan dan pelaksanaan 

segala peraturan jasa kustodian sentral: Peraturan operasional 

serta perjanjian-perjanjian resmi yang diterapkan Perusahaan 

dilakukan sesuai dengan standar dan kaidah yang benar serta 

mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. 

 Memastikan Kesesuaian Peraturan dan Pengambilan keputusan : 

bahwa, dalamp engambilan keputusan, penerapan kebijakan, 

penanganan kasus-kasus dengan para pelanggan, seluruh Divisi 

di KSEI menerapkan ketentuan-ketentuan, prosedur dan 

peraturan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 Penanganan Penyelesaian Perselisihan Perusahaan : menangani 

penyelesaian perselisihan KSEI dengan pihak ketiga dengan 

memastikan bahwa Perusahaan memegang kebenaran serta 
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memiliki kelengkapan dokumen-dokumen untuk penyelesaian 

perselisihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

 Berkoordinasi dalam pengelolaan dokumen-dokumen Peraturan 

:pengelolaan dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan 

peraturan perundangan sepertiperaturan dan prosedur 

pengelolaan jasa kustodian sentral, perjanjian-perjanjian dengan 

para pemegang rekening, serta bertanggung jawab dalam 

administrasi saham,daftar pemegang saham dan dokumen-

dokumen perusahaan yang lain 

6. Kepala unit usaha LNG 

Kepala Bidang Usaha LNG membawahi: Manajer Pengembangan Pasar 

LNG,Manajer Penjualan LNG, Manajer Transportasi LNG, Manajer 

Operasi Kilang LNG. 

7. Direktur Hulu 

Direktur Hulu membawahi: Deputi Direktur Perencanaan dan Evaluasi, 

DeputiDirektur Pengembangan Usaha serta General Manajer terkait 

kegiatan hulu, sementara untuk Legal Consultan dan Sekretariat 

Direktorat Hulu bertanggung jawab langsung kepadaDirektur Hulu. 

8. Direktur Pengolahan 

Tugas dan wewenang: 
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 Memimpin semua kegiatan dan perencanaan mengenai 

pengolahan dan distribusi, pemeliharaan sumber-sumber dan 

distribusi air 

 Menyetujui rencana kerja masing-masing bagian yang 

dibawahnya dan menetapkan dalam bidangnya 

 Memberikan keputusan untuk menyelesaikan soal prinsipil 

dalam bidangnya 

 Perencanaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan dari Bagian 

Produksi, Perawatan,Transmisi & Distribusi, Perencanaan 

Teknik & Evaluasi 

 Persiapan perencanaan dan design pekerjaan yang akan 

dilaksanakan, penyusunan rencana kerja dan pelaksanaannya 

 Pengawasan pelaksanaan konstruksi dan perbaikan perpipaan 

dibawah instansi local 

 Menyiapkan kontrak dengan pemborong /pelaksana pekerjaan, 

pengawasan pelaksanaannya dan pemeriksaan dilapangan 

 Pengaturan dan pengawasan distribusi air, persetujuan 

pemasangan /penutupan sumber air kepada pelanggan 

 Mengusahakan agar semua kegiatan dibagian-bagian yang 

dibawahi berjalan lancer dan mengusulkan penyesuaian 

terhadap kebijaksanaan perusahaan dalam bidang distribusi, 
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sambungan-sambungan baru dan sebagainya sesuai dengan 

perkembangan dan kemampuan perusahaan 

 Memelihara hubungan baik dengan kalangan industri dan 

pembangunan, perusahaan swasta dan Instansi Pemerintah 

Daerah dan Pusat, menghadiri pertemuan umum yang 

menyangkut bidangnya 

 Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Direktur Utama 

 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 

9. Direktur Umum 

Tugas dan Wewenang: 

 Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan 

dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan 

kesekretariatan. 

 Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan 

peralatan perlengkapan. 

 Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber 

pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 

 Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening 

penggunaan air dari langganan 
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 Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama 

 Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur Umum bertanggung 

jawab kepada Direktur Utama. 

10. Direktur Pemasaran dan Niaga 

Tugas dan Wewenang: 

 Melakukan perencanaan strategi pemasaran hasil produksi yang 

terpadu dan efisien dengan memperhatikan sumber daya 

perusahaan. 

 Menyusun perencanaan program kerja untuk jangka pendek dan 

jangka panjang dalammenunjang terlaksananya tujuan 

pemasaran. 

 Merencanakan dan menganggarkan biaya pemasaran / 

marketing seefisien mungkin dengan koordinasi bersama atasan. 

 Melakukan koordinasi kerja dan pembagian / pendelegasian 

tugas serta tanggung jawab di lingkungan intern Bagian 

Marketing untuk menghasilkan pola kerja yang lebih baik 

 Melakukan koordinasi dengan Bagian lain untuk mendukung 

kelancaran proses kerja di perusahaan. 

 Melakukan analisa penerapan prosedur yang berlaku di Bagian 

Marketing sebagai bahan evaluasi atas prosedur yang sudah ada. 
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 Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan 

cara kerja di Bagian Marketing. 

 Melakukan pengawasan di Bagian Marketing sehingga dapat 

bekerja sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

11. Direktur SDM 

Tugas dan Wewenang: 

 Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan 

strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM 

(termasuk perekrutan dan pemilihan kebijakan / practices, 

disiplin, keluhan, konseling, upah dan peryaratannya, kontrak-

kontrak,pelatihan dan pengembangan, perencanaan suksesi, 

moril dan motivasi, kultur dan pengembangan sikap dan moral 

kerja, manajemen penimbangan prestasi dan hal seputar 

manajemen mutu – dan lain-lain 

 Menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk 

mengukur aspek penting dari pengembangan HR 

 Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, 

peluang, rencana  pengembangan yang berhubungan dengan 

SDM dan pencapaiannya dalam skala waktu dan bentuk / format 

yang sudah disepakati. 
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 Mengatur dan mengembangkan staf langsung (yang melakukan 

direct report kepadanya) 

 Mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM per 

departemen sesuai anggaran-anggaran yang disetujui 

 Bertindak sebagai penghubung (liaison) dengan para manajer 

functional / manajer department yang lain agar memahami 

semua aspek-aspek penting dalam pengembangan SDM, dan 

untuk memastikan mereka telah mendapatkan informasi yang 

tepat dan mencukupi tentang sasaran, tujuan/ objektif dan 

pencapaian-pencapaian dari pengembangan SDM. 

12. Direktur Keuangan 

Tugas dan Wewenang: 

 Menetapkan rencana pendapatan dan pengeluaran jangka 

panjang juga jangka pendek berdasarkan anggaran yang telah 

disetujui dalam rapat Direktur Utama 

 Mengawasi semua masalah yang menyangkut kelancaran 

penyediaan keungan dan semua dana perusahaan. 

Mengawasi pengalokasian dana – dana yang tersedia agar sesuai dengan 

taksiran kebutuhan, serta mengambil keputusan dalam pemindahan dana – dana 

yang diperlukan. 
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2.6 Produk-produk PT. Pertamina (Persero) 

1. Bahan bakar minyak : 

 Bahan bakar bensin non subsidi: Pertamax, Pertamax Plus, 

Pertamax Turbo, Pertalite 

 Bahan bakar diesel non subsidi : Dexlite dan Pertamina Dex 

 Bahan bakar bensin subsidi: Premium 

 Bahan bakar diesel subsidi : Bio Solar 

2. Non- Minyak : 

Minarex, HVI 90, HVI 160, Lube Base, Green Coke, Asphalt 

3. Gas :  

Elpiji, bahan bakar gas, vigas , LPG, CNG, Musicool 

4. Pelumas: 

 Fastron 

 Prima XP SAE 20W – 50 

 Mesran Super SAE 20W-50 

 Mesrania 2T Super-X 

 2T Enviro 

 Enduro 4T 

 Meditran 

 Rored 

5. Petrokimia 

 Pure Teraphithalic Acid (PTA) 

 Paraxyline 
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 Benzene 

 Propyline 

 Sulfur  

2.7 Pertamina Go 

 Pertamina GO adalah aplikasi online atau tools bagi para pelanggan untuk 

melakukan aktivitas digital terkait produk dan layanan Pertamina. Secara 

keseluruhan, manfaat utama dari Pertamina GO adalah memberi kemudahan bagi 

para pelanggan untuk mendapat informasi terkait layanan dan produk Pertamina 

(seperti lokasi SPBU terdekat, kemudahan penggunaan BBM, dan lainnya), 

melakukan pembayaran atau transaksi, dan mendapatkan promosi dan potongan 

harga terkini. 

Gambar 2. 3 

aktivitas Digital Pertamina Go 

 

Kehadiran aplikasi ini yang utama tentunya membantu pengguna untuk 

menemukan SPBU terdekat dari lokasinya dengan mengandalkan fitur GPS dan 

aplikasi ini akan mengarahkan langsung ke lokasi SPBU terdekat. Ada fitur 

menarik pada aplikasi ini, yaitu fitur Trip Planner. Di laman ini pengguna dapat 

menyimpan lokasi tujuan diikuti oleh titik lokasi SPBU sepanjang perjalanan. 
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Serta anda bisa memilih kategori bahan bakar seperti premium, pertamax, 

pertamax plus, solar bahkan solar dex. 

Aplikasi ini tidak melulu menunjukan lokasi SPBU, Pertamina Go juga sebagai 

aplikasi pengingat tanggal jatuh tempo perpanjangan STNK dan jadwal ganti Oli 

serta mengecek tekanan angin, tentunya setelah anda melakukan input data. Fitur 

lengkap ini bernama Motoris Diary. 

Gambar 2. 4 

fitur-fitur pada Aplikasi Pertamina Go 

Sumber: pertamina.com 

Pada dasarnya aplikasi Pertamina Go sangat bermanfaat bagi pengendara dengan 

notifikasi yang muncul jauh jauh hari sebagai pengingat. Terlebih fungsi penunjuk 

SPBU terdekat bisa memperkirakan waktu istirahat dan waktu isi bensin sehingga 

perjalanan anda lebih tertata dan minim kendala. 
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Aplikasi Pertamina Go sejatinya belum tancap gas 100%. Masih ada fitur lain 

yang ingin dihadirkan perusahaan, yaitu fitur pembayaran secara online 

menggunakan credit card. Sehingga layaknya e-commerce, konsumen pembeli 

bahan bakar di SPBU Pertamina bisa langsung bayar via aplikasi. Kebiasaan dan 

gaya hidup ini juga yang ingin diubah, yaitu gaya hidup membayar secara cash 

langsung menjadi online. 

2.8 Gambaran Umum Kota Semarang 

2.8.1 Gambaran Geografis Kota Semarang 

 Secara geografis, kedudukan Kota Semarang terletak di Pantai Utara Jawa 

Tengah pada posisi antara garis lintang 06”50”-07”10” Lintang Selatan dan bujur 

bumi109”50” – 110”35” Bujur Timur. Luas wilayah Kota Semarang cukup besar, 

yaitu 37.366.838 Ha atau 373,7 Km2. Posisi geografis Kota Semarang ini terletak 

dalam koridor pembangunan Jawa Tengah dan merupakan simpul dua koridor, 

yaitu koridor Pantai Utara dan koridor Selatan ke arah kota – kota dinamis seperti 

Magelang dan Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi Merbabu. Oleh 

karena itu Kota Semarang sangat berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan 

wilayah Jawa Tengah.  

 Secara administrasi Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 

Kelurahan. Adapun batas – batas administrasi wilayah KotaSemarang adalah 

sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Selatan  : Kabupaten Semarang 

Sebelah Barat   : Kabupaten Kendal 
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Sebelah Timur  : Kabupaten Demak 

 Secara topografi, Kota Semarang memiliki keunikan karena terdiri dari 

daerah pantai dan daerah perbukitan, dengan elevasi topografi berada pada 

ketinggian antara 0,75 meter sampai sekitar 150 meter di atas permukaan laut. 

Daerah pesisir pantai merupakan wilayah terendah di Kota Semarang yang 

dibatasi Laut Jawa dengan panjang garis pantau meliputi 13,6 Km. Luas daerah 

pantai di Kota Semarang adalah 1% dari luas wilayah total dengan ketinggian 0-

0,75 mdpl.  

Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah, seperti 

daerah simpang lima dan pusat kota, dengan kemiringan 2-15% dan ketinggian 

antara 0.75—3,5 mdpl seluas 33% dari luas wilayah total. Sedangkan wilayah 

dataran tinggi di Kota Semarang seluas 66%  dari luas wilayah dengan ketinggian 

antara 5348mdpl. Daerah ini memiliki ketinggian yang bervariasi seperti 136 m 

dpl(diatas permukaan laut) di wilayah Jatingaleh, 253 m dpl di wilayah Mijen, 

serta 259 dan 348 m dpl di wilayah Gunungpati. Ketinggian Kota Semarang yang 

bervariasi ini menjadikan pemanfaatan bagian atas Kota Semarang lebih 

difungsikan sebagai daerah konservasi untuk melindungi Kota Semarang bagian 

bawah. 

2.8.2 Gambaran Demografis Kota Semarang 

Secara demografi, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Semarang di 

tahun 2015 diperkirakan sejumlah 1.596.036 jiwa, yang terdiri dari penduduk 

laki-laki sejumlah 793.266 jiwa (49,7%) dan penduduk perempuan sejumlah 

802.770 jiwa (50,3%). Jika dibandingkan dengan penduduk di tahun 2014, 
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penduduk di tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% atau bertambah 

11.130 jiwa. 

Dari sebaran penduduk perkecamatan, Kecamatan Pedurungan adalah 

kecamatan dengan penduduk terbanyak. Sedangkan Kecamatan Tugu adalah 

kecamatan dengan penduduk paling sedikit. Secara rinci, sebaran penduduk di tiap 

kecamatan terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. 1 

Jumlah Penduduk Kota Semarang Per Kecamatan Desember Tahun 2016 

Kecamatan Jenis Kelamin Total 

Laki-laki Perempuan 

Semarang Tengah 29.518 31.840 61.358 

Semarang Barat 79.275 81.208 160.483 

Semarang Utara 61.625 63.508 125.133 

Semarang Timur 35.952 38.041 73.993 

Gayamsari 36.693 36.889 73.582 

Gajah Mungkur 29.930 30.579 60.509 

Genuk 55.089 54.489 109.578 

Pedurungan 95.140 95.899 191.039 

Candisari 40.053 41.184 81.237 

Banyumanik 69.321 70.505 139.826 

Gunungpati 45.863 45.416 91.279 

Tembalang 87.882 87.963 175.845 

Tugu 16.571 16.268 32.839 

Ngaliyan 68.428 68.821 137.249 

Mijen 35.264 35.149 70.413 

Semarang Selatan 36.569 37.620 74.189 

Total 823.173 835.379 1.658.552 

Sumber : dispendukcapil.semarangkota.go.id 

2.9 Identitas Responden 

 Identitas responden disajikan untuk mengetahui keadaan atau latar 

belakang responden sebagai sampel. Identitas responden diuraikan melalui 

pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat 
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pendapatan/pengeluaran, Pendidikan terakhir dan frekuensi menggunakan aplikasi 

Pertamina Go. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 68 orang.  

 Adapun pengisian kuisioner penelitian dilakukan secara langsung saat 

bertemu dengan responden. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara secara 

langsung dengan beberapa responden untuk menanyakan pendapat dan alasan 

responden dalam menjawab pertanyaan pada kuisioner. Berdasarkan data yang 

telah diisi oleh reponden, diperoleh kondisi responden tentang jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, dan pekerjaan adalah sebagai berikut : 

2.9.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin adalah bentuk fisik yang membedakan antara laki – laki  

dengan perempuan. Dalam pengumpulan data responden, jenis kelamin responden 

bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan 

yang menjawab pertanyaan penelitian. Berikut data mengenai jumlah responden 

yang menggunakan aplikasi Pertamina Go dilihat dari jenis kelamin responden: 

Tabel 2. 2 

Jenis Kelamin Responden 

No Jenis kelamin Frekuensi  Persentase (%) 

1 Laki-laki 52 orang 52% 

2 Perempuan 48 orang 48% 

 Jumlah 100 Orang 100 

 Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan reponden perempuan, pria 

cenderung lebih tertarik menggunakan aplikasi pertamina go karena aplikasi 

pertamina go erat kaitannya dengan kendaraan seperti pencatatan jumlah 



74 
 

 
 

konsumsi bahan bakar dan oli. pengambilan sampel ini tanpa memperhatikan jenis 

kelamin responden. 

2.9.2 Responden berdasarkan usia 

 Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui gambaran umur responden yang 

ditampilkan pada tabel 2.3 dibawah ini : 

Tabel 2. 3 

Usia Responden 

No Umur Frekuensi  Persentase (%) 

1 18-23 53 orang 53 % 

2 24-29 22 orang 22 % 

3 30-34 8 orang 8 % 

4 35-39 17 orang 17 % 

 Jumlah 100 orang 100 

 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 2.3 maka diketahui bahwa latar belakang responden 

berdasarkan umur memperlihatkan bahwa rentang usia 18-23 adalah mayoritas 

dalam penelitian ini berjumlah 53 orang hal ini dikarenakan aplikasi pertamina go 

menyasar segmen generasi millennial yang melek akan teknologi namun juga 

tidak menutuk kemungkinan untuk generasi lanjut seperti generasi baby boomer 

yang melek teknologi dilihat dari hanya 8% yang berusia 30 sampai 34 tahun. 

2.9.3 Responden berdasarkan  Pendidikan Terakhir 

 Pendidikan terakhir adalah tingkatan pendidikan yang telah diselesaikan 

oleh seseorang. Berikut ini data mengenai pendidikan terkahir responden pada 

tabel 2.4 : 
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Tabel 2. 4 
Pendidikan Terakhir Responden 

No Pendidikan Frekuensi  Persentase (%) 

1 SMA/SMK 51 orang 51 % 

2 DIPLOMA 14 orang 14 % 

3 SARJANA 30 orang 30 % 

4 MASTER 5 orang 5% 

5 DOKTOR - - 

 Jumlah 100 Orang 100 

 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan pada tabel 2.4 dapat diketahui bahwa jumlah pendidikan 

terakhir responden SMA/SMK adalah mayoritas dalam penelitian ini sebanyak 51 

% dan jenjang Pendidikan master hanya 5% dalam penelitian ini.  

2.9.4 Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 Pekerjaan secara umum didefenisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang 

dilakukan oleh manusia. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang demi mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun jabatan. Setiap 

responden dalam penelitian ini memiliki pekerjaan yang berbeda – beda. Berikut 

ini data mengenai pekerjaan responden sebagai berikut  

Tabel 2. 5 
Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

1 Pelajar/Mahasiswa 30 orang 30 % 

2 PNS 15 orang 15 % 

3 Wiraswasta 33 orang 33 % 

4 Karyawan 

Swasta/BUMN 

22 orang 22 % 
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 Jumlah 100 orang 100 

 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 2.5 maka dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan 

wiraswasta adalah yang terbesar dalam penelitian ini sebesar 33%,  pegawai 

negeri sipil hanya berjumlah 15%. 

2.9.5 Responden berdasarkan frekuensi menggunakan Aplikasi Pertamina 

Go 

 Data mengenai frekuensi pengguna dalam menggunakan aplikasi 

pertamina Go dimaksud kan untuk mengetahui apakah aplikasi pertamina Go 

digunakan dalam waktu yang lama. Berdasarkan frekuensi penggunaan aplikasi 

pertamina Go menurut responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 6 

Frekuensi pengguna dalam menggunakan aplikasi pertamina Go sebulan 

terakhir 

No  frekuensi Jumlah frekuensi persentase 

1 1-3 kali 52 Orang 52 % 

2 4-6 kali 44 Orang 44 % 

3 7-9 kali 4 orang 4 % 

Total   100 Orang 100 

Sumber : data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan table 2.6 dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

menggunakan aplikasi pertamina Go kurang dari 4 kali dalam sebulan terakhir 

dan hanya 4 % yang menggunakan nya lebih dari 7 kali
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