
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum  Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Pada tahun 1945, Jepang, dengan disaksikan pihak Sekutu, menyerahkan 

Tambang Minyak Sumatra Utara kepada Indonesia. Daerah perminyakan ini 

adalah bekas daerah konsesi BPM sebelum Perang Dunia kedua. Pada masa 

revolusi fisik, tambang minyak ini hancur total. Lapangan- lapangan minyak di 

daerah lain di Indonesia dapat dikuasai kembali oleh Belanda dan pihak asing 

berdasarkan hak konsesi, namun lapangan minyak di Sumatera Utara dan Aceh 

dapat dipertahankan bangsa Indonesia. 

Semenjak kedaulatan Republik Indonesia diakui pada Desember 1949, 

hingga akhir 1953 Pemerintah masih ragu apakah akan mengembalikan Tambang 

Minyak Sumatera Utaa kepada BPM atau dikuasai sendiri. Penunjukkan 

‘koordinator’ untuk pertambangan oleh Menteri Perekonomian pada tahun 1954 

belum membawa perbaikan. 

Pada bulan Oktober 1957, Kepala staf TNI Angkatan Darat pada waktu itu 

Jenderal A.H. Nasution menunjuk Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk membentuk 

Perusahaan Minyak yang berstatus huku Perseroan Terbatas. Pada tanggal 10 

Desember 1957 didirikan PT. Pertambangan Minyak Nasional Indonesia (P.T. 

PERMINA ) DENGAN Kol. Dr. Ibnu Sutowo sebagai presiden Direktur. 

Berdasarkan UU no 19 tahun 1960 tentang perusahaan Negara, P.T 

PERMINA sebagai Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Negara dengan 
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anggota-anggota Direksi waktu itu adalah , Kol. Dr. Ibnu Sutowo, sebagai 

presiden Direktur Let.Kol.S.M. Guedong, sebagai, Direktur Let.Kol.J.M. 

Pattiasina, sebagai Direktur. Kronologis Sejarah Minyak dan Gas Bumi di 

Indonesia, adalah sebagai berikut : 

 
1871 Usaha pertama pengeboran minyak di Indonesia, dilakukan di Cirebon. 

Karena hasilnya sedikit , kemudian ditutup 

1883 Konsesi pertama pengushaan minyak diserahkan sultan Langkat kepada 

Aeilko J. Zijlker untuk daerah Talaga Said dekat Pangkalan Brandan 

1885 Produksi pertama Telaga Said, yang diusahakan oleh “Royal Dutch”  

1890 Dibentuk “ Koninklijke” untuk mengusahakan minyak di sumatera 

Utara 

1892 Kilang minyak di Pangkalan Brandan yang dibangun “Royal Dutch” 

mulai berjalan 

1898 Kilang minyak Balikpapan mulai berjalan 

1899 Lapangan minyak Perlak, konsesi baru dari “koninklijke” mulai 

menghasilkan  

1900 Kilang minyak Plaju mulai bekerja 

1901 Saluran pipa Perlak-Pangkalan Brandan selesai dibangun 

1907 “koninklijke” dan “sheel Transport and Trading Company” 

1907 Royal Dutch menyerahkan konsesi- konsesinya di Indonesia kepada 

BPM 

 Sejak tahun ini BPM mengusahakan daerah-daerah minyak sekitar 
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1911 Cepu. Instalasi mnyak berkapasitas kecil dibangun 

1912 Dibentuk NKPM sebuah subsidiary dari “ Standard oil Company of 

New Jersey”, pada tahun 1948 nama NKPM menjadi STANVAC  

1916 STANVAC menemukan minyak di daerah Talang Akar, pendopo 

(Sumsel). 

1920 BPM memperoleh kontrak untuk mengusahakan daerh Jambi, dibentuk 

NIAM, dengan modal 50/50 antara BPM dengan Hindia Belanda. 

Manajemen berada ditangan BPM 

1923 NIAM Jambi menghasillkan produksi untuk pertama kali. 

1926 Kilang minyak STANVAC di sungai Gerong selesai dibangun, mulai 

berproduksi dalam rangka produksi keseluruhan Indonesia 

12931 ‘Standard oil Company of California’ membentuk subsidiary yang 

setelah PD II bernama CALTEX pencarian minyak mulai diintensifkan. 

1935 Saluran pipa dari Jambi ke BPM di Plaju selesai dibangun 

NNGPM suatu perseroan yang terdiri saham BPM (40%), STANVAC 

(40%)  dan Far Pasific Invesment Company (20%), mulai beroperasi di 

Irian Barat. 

1936 Konsesi yang bernama “ Kontrak 5A” untuk daerah di Sumatera 

Tengah diberikan kepada CALTEX. (termasuk lapangan MINAS). 

1941 Pecah Perang di Asia Tenggara, penghancuran dan penutupan sumur 

minyak bumi. 

1944 Tentara pendudukan Jepang yang berusaha membangun kembali 

Instalasi minyak menemukan MINAS. 
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1945 Lapangan minyak sekitar P. Brandan (ex konsesi BPM) diserahkan 

kepada pihak Jepang atas nama sekutu kepada Bangsa Indonesia. 

Perusahaan ini diberi nama PTMNRI. 

1946/1

947 

Jepang mundur, sejak pertengahan tahun 1946 

Sampai Agustus 1947 lapangan-lapangan minyak STANVAC dikuasai 

PERMIRI 

1948 STANVAC  kembali mencapai tingkat produksi tertinggi sebelum 

perang 

1949 CALTEX  kembali mengusahakan lapangan minyak di Sumatera 

Tengah. Konsesi BPM Cepu yang dikuasai PTMN dikembalikan 

kepada BPM akibat KMB, PTMN dibubarkan 

1951 PTMRI diakui sah oleh Pemerintah RI dan diganti menjadi menjadi 

P.N PERMIGAN 

1952 CALTEX mulai mengekspor minyak dari lapangan MINAS 

1954 Pemerintah RI mengangkat seorang coordinator untuk tambang Minyak 

Sumut dan PTMNRI dirubah TMSU 

1957 Awal Oktober 1957 K. S. A. D (pelaksana SOB) menunjuk KOL. Dr. 

Ibnu Sutowo untuk membentuk sebuah perusahaan minyak yang 

berstatus hukum. Tanggal 10 Desember 1957 P.T. PERMINA 

didirikan, dan disahkan dengan Surat keputusan Menteri Kehakiman RI 

NO. J.A. 5/32/11 tanggal 3 April 1958 

1958 Bulan Juni PT PERMINA mengekspor minyak mentah untuk pertama 

kali, dan disusul yang kedua pada Agustus berikutnya. PT PERMINA 
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mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan minyak Jepang 

NOSODECO. Kredit diangsur kembali dalam bentuk minyak mentah. 

PT PERMINA membuka perwakilan di Tokyo. 

1959 NIAM menjadi PN PERMINDO BPM/SHEEL memulai proyek 

Tanjung di Kalimantan. 

1960 BPM di Indonesia dilikuidasi dan sebagai ganti dibentuk PT SHEEL 

INDONESIA. Dengan diundangkannya UU Minyak dan Gas Bumi No. 

44 tahun 1960, tanggal 26 Oktober 1960, seluruh pengusahaan minyak 

di Indonesia dilaksanakan oleh Negara. Permindo mulai dengan 

organisasi perniagaan sendiri sesuai sifat perusahaan Semi Pemerintah, 

walaupun administrasi perniagaan masih diatur SHEEL. 

1961 Pemerintah RI mengambil alih saham SHEEL dalam PERMINDO. 

PERMINDO dilikuidasi dan dibentuk PN Pertambangan Minyak 

Indonesia disingkat PERTAMIN. Dengan PP No. 198 tahun 1961 

didirikan Perusahaan Negara dengan nama PN Pertambangan Minyak 

Nasional, disingkat PN PERMINA dan PT PERMINA dilebur ke 

dalamnya  

1962 Indonesia bergabung menjadi anggota OPEC 

1964 Pemerintah RI/PN PERMINA mengambil alih semua aktivitas 

NNGPM dengan membeli perusahaan tersebut 

1965 Tanggal 31 Desember 1965 Pemerintah RI membeli PT SHEEL 

INDONESIA dengan harga US$ 110 juta. Unit-unit ex SHEEL 

dimasukkan dalam organisasi PN PERMINA 
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1966 Dengan Surat Keputusan menteri Pertambangan No. 124/M/MIGAS 

tanggal 24 Maret 1966 organisasi PERMINA dibagi dalam 5 unit 

Operasi Daerah Produksidengan kantor pusat di Jakarta  

1967 Konsep Kontrak Production Sharing (KPS) mulai diperkenalkan 

1968 Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1968 tanggal 20 

Agustus 1968 PN PERMINA dilebur menjadi satu Perusahaan Negara 

dengan nama PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional, 

disingkat PN Pertamina 

Sumber : www.pertamina.com, 2008 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Pertamina adalah sebuah perusahaan yang berbadan hukum persero 

dengan status BUMN. Dalam menjalankan aktifitas usahanya PT. Pertamina 

Regional III Upms V Surabaya mempunyai visi dan misi sebagai berikut : 

1. Pertamina 

a) Vision 

To be a respected leading company 

b) Mission 

To carry out in oil gas, LNG, energy, and petrochemical industries as well 

as other businesses that support Pertamina. To become a business entity 

that is professionally managed, competitive and based on excellent core 

values. To provide added value to shareholders, customers, employees and 

community as well as to support the national economic growth.  
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2. Pertamina UPms V 

a) Visi 

Menjadi Unit Pemasaran yang Unggul, Maju dan Terpandang 

b) Misi 

1) Melakukan usaha dala bidang BBM dan Nom BBM yang menunjang 

bisnis perusahaan. 

2) Merupakan unit pemasaran yang dikelola secara profesional, 

kompetitif, dan berdasarkan tata nilai unggulan dan berorientasi  laba. 

3) Memberikan nilai tambah bagi perusahaan, pelanggan, pekerja dan 

masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional (Wilayah 

JATIM, BALI, NTT, NTB). 

 
4.1.3. Bidang Usaha  

Pertamina bergerak dalam bidang usaha energi dan pertrokimia, terbagi 

kedalam dua sektor, yaitu Hulu dan Hilir, kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi 

eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi, sedangkan untuk kegiatan 

Hilir meliputi pengolahan, pemasaran dan niaga da perkapalan serta distribusi 

produk Hilir baik didalam maupun keluar negeri yang berasal dari kilang 

Pertamina maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi  

4.1.4. Struktur Organisasi dan Kepegawaian 

Struktur organisasi merupakan gambaran bagaimana sebuah organisasi 

tersebut dijalankan serta wewenang dan tanggungjawab yang diemban dari 

masing-masing pihak dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi PT. Pertamina 

Regional III Upms V Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Uraian Tugas : 

1. Direktur 

1). Merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan perusahaan secara 

menyeluruh. 

2). Bertanggung jawab penuh terhadap urusan perusahaan dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan serta menyelesaikan segala urusan yang 

melibatkan perusahaan dengan pihak luar. 

3). Menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan 

jangka pendek dan tujuan jangka panjang perusahaan. 

2. Kabag Keuangan, mempunyai tugas : 

1) Sebagai koordinir bagian keuangan dan bagian pembukuan. 

2) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perusahaan 

3) Bertanggung jawab pada pimpinan secara langsung 

Bagian-bagian keuangan terdiri dari : 

1) Bag. Accounting, bertugas : 

a) Bertugas mencatat dan membukukan setiap pemasukan dan 

pengeluaran yang terjadi setiap harinya. 

b) Bertugas membuat perencanaan dan kebijaksanaan anggaran 

keuangan perusahaan. 

c) Membuat laporan keuangan bersama dengan seksi pembukuan. 

2) Bag Pemasaran bertugas : 

a) Menyusun rencana penjualan yang didukung oleh penentuan 

kebijaksanaan penjualan. 
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b) Mengawasi pelaksanaan penjualan produk dan mengkoordinir 

pengumpulan informasi mengenai pasar, pesaing, harga jual, 

kualitas dan syarat penjualan. 

c) Membina hubungan baik dengan pelanggan. 

2) Bag Pembelian bertugas : 

a) Bertugas merencanakan dan menentukan pembelian keperluan-

keperluan perusahaan. 

b) Membuat laporan pembelian keperluan perusahaan 

3) Bag Gudang bertugas : 

a) Bertugas menata dan menyimpan bahan baku didalam gudang 

b) Menyimpan dan mengeluarkan bahan baku dari gudang 

c) Membuat laporan keluar masuknya bahan baku 

5). Packing bertugas : 

a). Menyiapkan bahan pembantu yang diperlukan  

b). Menata barang yang telah diproduksi 

3. Kabag Produksi, mempunyai tugas : 

1) Merencanakan produksi. 

2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja. 

3) Bertanggung jawab atas kelancaran produksi. 

4) Menetapkan kebijaksanaan produksi yang efisien. 

5) Memberikan laporan hasil akhir produksi secara rutin kepada pimpinan. 
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4. Kabag Personalia, mempunyai tugas : 

1) Menerima dan memberhentikan tenaga kerja atas persetujuan pimpinan. 

2) Memberikan training pegawai  atau tenaga kerja baru. 

3) Mengadakan persiapan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan bidang 

personalia. 

4) Memberikan motivasi kepada pegawai. 

5) Menentukan penambahan tenaga kerja baru. 

6) Bertanggung jawab kepada pimpinan. 

Bagian-bagian personalia terdiri dari : 

1) Bag Umum, bertugas : 

a) Bertugas merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan terhadap 

kebutuhan tenaga kerja. 

b) Bertugas membuat perencanaan dan kebijaksanaan sistim 

penggajian dan pengupahan. 

c) Membayar gaji pegawai, upah lembur, tunjangan, bonus dan 

sebagainya. 

d) Membuat laporan sistim penggajian 

2) Bag Keamanan bertugas : 

a). Bertugas merencanakan kebijaksanaan keamanan  

b). Menjaga dan memelihara keamanan dilingkungan perusahaan 

5. Outsourching 

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh masing-masing bagian dalam 

kegiatan produksi dan pemasaran BBM pada Pertamina. 
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Jumlah pegawai yang bekerja di Pertamina UPms V Surabaya baik yang 

berada di wilayah Surabaya dan di wilayah kerja UPms V Surabaya per 31 Juni 

2008 adalah sejumlah 857 orang yang terdiri dari 463 pegawai  tetap dan 394 

adalah pegawai  outsourching, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 4.1. 
Jumlah dan Kualitas Pegawai   

PT. Pertamina UPms V Surabaya 
Tahun 2009 

 

Jabatan Pendidikan Jumlah 
 
Direktur 

 
Master Ekonomi (S2) 

 
1 orang 

1. Kabag. Keuangan 
a. Bag. Accounting 
b. Bag. Pemasaran 
c. Bag. Pembelian 
d. Gudang 
e. Expedisi 
f. Packing 

Sarjana Ekonomi 
Sarjana Ekonomi 
Sarjana Ekonomi 
Sarjana Ekonomi 
SMU/sederajat 
SMU/sederajat 
SMU/sederajat 

1 orang 
1 orang 
1 orang 
1 orang 
5 orang 
5 orang 
70 orang 

2.  Kabag. Produksi 
a. Sup. Bengkel 
b. Sup. Produksi 
c. Bengkel 
d. Maintenance 
e. Foreman 
f. Adm. Produksi 
g. Operator 

Sarjana Akuntansi 
Sarjana Teknik 
Sarjana Teknik 
D-III Teknik 
SMU/sederajat 
SMU/sederajat 
SMU/sederajat 
SD,SLTP dan SMU 

1 orang 
1 orang 
1 orang 
10 orang 
12 orang 
5 orang 
3 orang 

   326 orang 
4.  Kabag. Personalia 

a. Bag. Umum 
b. Bag. Keamanan 
c. Polyklinic 

5. Outsourching 

Sarjana Hukum 
Sarjana Ekonomi 
SMU/sederajat 
SMU/sederajat 
SD,SLP,SLT 

1 orang 
1 orang 
5 orang 
12 orang 
394 orang 

Total 857 orang 
      Sumber : PT. Pertamina, 2008 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai yang berpendidikan 

terbesar adalah SD,SLTP dan SMU/sederajat yaitu berjumlah 324 orang atau 
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70%, pegawai  berpendidikan Sarjana sebanyak 70 orang atau 17,20% dan yang 

berpendidikan Diploma sebanyak 12,61%.  

Kebijakan Upah dan sistim penggajian pegawai yang diterapkan oleh PT. 

Pertamina dilakukan berdasark keputusan Direksi Pertamina yang mana sistim 

upah dan gaji dibagi dalam empat golongan, yaitu : 

1) Bagi PNS yang dikaryawankan 

Menerima gaji sesuai dengan golongan, dimana secara umum PNS yang 

dikaryawankan pada perusahaan mempunyai golongan III-a hingga IV-d. 

Selain itu mereka juga mendapatkan upah tambahan yaitu berupa upah lembur 

dan lainnya. 

2) Bagi Karyawan Tetap/Upah Bulanan 

Gaji yang diberikan kepada karyawan kantor atau staff adalah gaji bulanan, 

dengan kebijakan : 

Sarjana  Rp 750.000 – Rp 3.500.000 

Diploma  Rp 500.000 – Rp 2.000.000 

SMU   Rp 500.000 – Rp 1.500.000 

SLTP  Rp 350.000 – Rp 1.000.000 

SD   Rp 350.000 – Rp 1.000.000 

3) Bagi karyawan harian 

Karyawan harian umumnya menerima upah atau gaji yang dibayarkan 

berdasarkan jumlah hari kerja, dengan kebijakan perhari Rp 20.000 – Rp 

40.000 dimana gaji harian ini diberikan kepada karyawan outsourching. 

 Jam dan hari kerja yang berlaku pada PT. Pertamina UPms V Surabaya 

adalah hari kerja umum yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai pada pukul 

07.00 hingga 15.00 dan jam lembur terhitung mulai jam 16.00 hingga jam 21.00. 
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Untuk mengetahui pembagian jam kerja pada PT. Indomarine Malang dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 
Jam dan Hari Kerja Karyawan 

PT. Pertamina UPms V Surabaya 
 

Jam Kerja Hari Kerja Mulai Kerja Istirahat Kerja Kembali 
SHIF I    
Senin s/d Sabtu 07.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 
Jum’at 07.00-11.00 11.00-13.00 13.00-15.00 

SHIF II 19.00 – 05.00 23.00-24.00  
Sumber : PT. Pertamina UPms V Surabaya 

 
Selain pemberian gaji untuk membangkitkan semangat kerja dan 

kesejahteraan karyawan dalam bekerja diberikan beberapa tunjangan dan fasilitas 

yang diberikan PT. Pertamina UPms V Surabaya. Selain tunjangan perusahaan 

juga memberikan fasilitas lainnya, seperti : 

1). Biaya Pengobatan 

Biaya pengobatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan adalah 

sebagai berikut : 

a). Manajer dan Seksi  antara  Rp 500.000 – Rp 5.000.000 

b). Karyawan  antara  Rp 500.000 – Rp 3.000.000  

3). Fasilitas kendaraan  

a). Manajer memperoleh fasilitas kendaraan roda empat 

b). Seksi-seksi mendapatkan fasilitas kendaraan roda empat dan kendaraan 

roda dua 

4). Pesangon diberikan sebesar 5 kali gaji 
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5). Karyawan diberi cuti selama 12 hari dalam setahun kerja secara bergiliran, dan 

cuti hamil atau melahirkan selama 3 bulan bagi pegawai perempuan 

6). Jaminan keselamatan kerja (Jamsostek) ditanggung oleh perusahaan sebesar 

untuk masing-masing pegawai yaitu 5%. 

 
4.2. Penyajian Data 

4.2.1. Proses Supplay dan Distrbusi Pertamina 

a. Pola Supplay 

Pola Supplay Wilayah UPms V meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, 

dan Timor Leste, dengan uraian sebagai berikut : 

1) Wilayah Jawa Timur  

a) Surabaya mendapatkan pasokan dari UP II/III/IV/V/VI STS Kalbut dan 

Import. 

b) Tanjung Wangi mendapatkan pasokan dari UP II/III/IV/V/VI STS Kalbut 

dan TT. Manggis 

c) Malang mendapatkan pasokan dari Surabaya. 

d) Madiun mendapatkanpasokan dari Rewulu, untuk Bandara iswahyudi 

mendapatkan dari Surabaya 

e) Kediri mendapatkan pasokan dari Surabaya  

f) Camplong mendapatkan pasokan dari TT. Manggis  

2) Untuk Wilayah Bali dan NTB  

a) TT. Manggis mendapatkan dari UP IV/V/VI/IT. Uban, STS Kalbut dan 

Surabaya. 



47 

b) Sanggaran, Ampenan, Badas, dan Bima mendapatkan pasokan dari TT. 

Manggis. 

c) DPPU Salahudin dan Sumbawa Besar mendapatkan pasokan dari Bima, 

dan Selaparang dari Ampenan.  

3) Untuk Wilayah NTT daqn Timor Leste mendapatkan pasokan Terminal 

Transit Manggis dan STS Kalbut 

a) Depot Tenau pasokannya dari TTM, UP V dan ISG 

b) Atapupu, Reo, Larantuka, Kalabahi pasokannya dari Tenau Kupang 

c) Depot Waingapu, Ende pasokannya dari Kupang dan UP II/V 

d) Maumere mendapatkan pasokan dari Kupang dan UP V 

e) Depot Dili pasokannya dari Kupang UP V/VI, dan ISG untuk DPPU 

Komoro 

b. Pola Distribusi 

 Pola distribusi yang dilakukan oleh UPms V untuk wilayahnya, pada 

dasarnya adalah kegiatan lanjutan dari Depot kepada konsumen yang ada di 

wilayahnya, jadi dapat dikatakan bahwa pola distribusi UPms V yaitu dari Depot 

yang telah disebutkan dari atas ke konsumen yang ada di wilayahnya masing-

masing. 

 
4.2.2. Lingkup Pemasaran 

Supplay & Distribusi adalah bagian dari Pertamina UPms V yang khusus 

dibidang pendistribusian, wilayah atau cakupan dari Pertamina UPms V adalah 

meliputi Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, dan Timor Leste, Wilayah kerja UPms V 

meliputi : 
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1. Jawa Timur dan Madura 

a) Instalasi/Depot 

1) Instalsi Surabaya Group (ISG) 

2) Depot Madiun  

3) Depot malang  

4) Depot Kediri 

5) Depot Camplong 

6) STS. Kalbut 

7) Depot Tanjung Wangi 

b) 2 DPPU 

1) Djuanda 

2) Iswahyudi 

2. Bali dan Nusa Tenggara Barat (cabang Denpasar) 

a) Instalasi/Depot 

1) Depot TT Manggis 

2) Depot Bima 

3) Depot Ampenan  

4) Depot Badas 

5) Depot Sanggaran 

b) DPPU 

1) Ngurah Rai 

2) Selaparang 

3) Sumbawa Besar 
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4) Salahudin 

3) Nusa Tenggara Timur (cabang Kupang) 

a) Instalasi/Depot 

1) Depot Atapupu 

2) Depot Ende 

3) Depot Larantuka 

4) Depot Maumere 

5) Depot Reo 

6) Depot Waingapu 

7) Depot Tenau 

8) Depot Kalabahi 

b) DPPU 

1) Eltari 

2) Wai Oti 

3) Mau Hau 

4) Aroe Boesman 

4) Pemasaran Timor Leste 

a) Depot 

1) Depot Dili 

b) DPPU 

1) Komoro 
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4.2.3. Pengendalian Saluran Distribusi 

Dalam proses pengendalian saluran distribusi, Pertamina menggunakan 

strategi distribusi Vertikal marketing sistem Corperate VMS dan Contraktual 

VMS, dalam Corperate VMS ini bisa dilihat dari jaringan yang semuanya 

dioperasikan oleh Pertamina sendiri mulai dari produksi sampai ke and user, 

misalnya untuk melayani konsumen di tingkat industri, sedangkan Contraktual 

VMS ( dengan jumlah saluran selektif ) Pertamina menggunakan perantara 

independent utnuk mencapai konsumennya misalnya untuk melayani konsumen 

yang bersifat umum seperti masyarakat biasa dengan menggunakan SPBU untuk 

pembelian premium dan solar, dan juga menggunakan agen untuk minyak tanah.    

Penyediaan BBM dilaksanakan untuk mendukung Pemasaran BBM 

(Industri, Kapal, Retail, dan Aviasi) secara efektif dan efisien dengan basis cost 

dan service leadership melalui jaringan distribusi (Instalasi, Terminal, Depot) dan 

sarana distribusi (tanker, mobil tangki, truk, RTW, tongkang dan pipa). (BPS 

Handout : Marketing & Trading Division Fuel Supply & Distribution, 2007) 

Secara nasional, pola pendistribusian BBM dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan 

bekerja sama dengan Fungsi Penjualan dengan membuat Daily Objective Thruput 

(DOT) untuk estimasi penjualan di masing-masing lokasi Depot selama periode 

+/- 3 bulan secara rolling (bergulir kedepan), dengan memperhitungkan own use, 

konsinyasi dan losess. 

Penyaluran konsinyasi adalah pengiriman produk antar Lokasi (inland 

depot) dalam satu UPms atau ke lokasi UPms lain. (A-002/E 10130/07-S0, 2007, 

hal.20) Ulasan masalah penulisan konsinyasi ini menekankan pada lokasi inland 
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Depot Malang, Kediri dan Madiun yang berasal dari suplai point ex-ISG 

Bandaran. Pengertian Inland Depot itu sendiri adalah suatu tempat penimbunan 

BBM yang pembekalannya dilaksanakan dengan sarana angkutan darat meliputi : 

mobil tangki, pipa, RTW, Isotank Mobile ataupun sebagai tempat penerimaan, 

penimbunan / penyimpanan dan penyaluran BBM / BBK yang pembekalannya 

dilaksanakan dengan sarana angkutan darat seperti: Mobil Tangki / Isotank, RTW 

dan atau pipa yang berasal dari Kilang / Seafed Depot dan atau Transit Terminal, 

serta melakukan penyerahan kepada konsumen. (A-002/E 10130/07-S0, 2007, 

hal.3) 

 
4.2.4. Optimalisasi Distribusi 

Penyaluran konsinyasi BBM via Rail Tank Wagon (RTW) di Instalasi 

Bandaran merupakan salah satu sistem distribusi utama ke tujuan inland Depot 

wilayah Unit Pemasaran (UPms) V. Selain itu, adapun penyaluran BBM via 

Isotank Mobile dan Mobil Tangki sebagai alternatif penyaluran BBM konsinyasi 

dari Instalasi Surabaya Group (ISG) karena lokasi yang tidak memiliki sistem 

penerimaan BBM via tanker/laut dengan kapasitas discharge besar. Berdasarkan 

kebijakan alternatif transportasi, berikut adalah pola distribusi pengiriman BBM 

dalam kondisi Reguler, Alternatif dan Emergency (RAE, 2007): 
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Tabel 4.3 
Supply Point konsinyasi BBM 

 

 

    Sumber :  PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya 
 

Dalam penyaluran BBM yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina pola konsinyasi 

pengalur adalah sebagai berikut. 

Gambar 4.2 
Pola konsinyasi BBM 

 

 

    Sumber : PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya 
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Dalam mengatasi permasalahan tersebut, diharapkan UPms V dapat lebih 

meningkatkan strategi optimalisasi konsinyasi ke depot-depot tersebut dengan 

menghindari double – handling. Ilustrasi gambaran distribusi konsinyasi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.3 
Suplai Point 

 

 

Selain penggunaan RTW dan Isotank Mobile, pengiriman BBM 

Konsinyasi juga telah menggunakan Mobil Tangki, untuk pengangkutan BBM ke 

SPBU-SPBU wilayah ex-Depot Kediri maupun pengangkutan BBM ke tujuan 

Inland Depot Malang ataupun Kediri (Fax No.860/F15500/2007-S3 tanggal 16 

Nopember 2007 dan No. 4147/F15500/2007-S3 tanggal 13 Nopember 2007)  

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama No.: 021 Kpts- 

/C00000/2006-S0 tanggal 29 Juli 2006 perihal “Tarif Sewa Mobil Tangki 

Angkutan BBM ke SPBU / Industri” dan Memorandum Direktur Pemasaran & 

Niaga No. 0905 /F00000/2006-S3 tanggal 28 Juli 2006 perihal “Penerapan Pola 

Baru Transportasi BBM dengan Mobil Tangki”, seluruh UPms PT Pertamina 

(Persero) diwajibkan untuk dapat mengimplementasikan Pola Transportasi Baru 

dengan Pola Sewa Mobil Tangki dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan 

profitabilitas perusahan. 

Wilayah UPms V mulai menerapkan sistem Transportasi Pola Baru 

semenjak Nopember 2006, dimana kebijakan tersebut dimanfaatkan untuk 
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meningkatkan efisiensi pola distribusi BBM ke SPBU ataupun lokasi-lokasi 

tujuan industri serta agen-agen. Dengan adanya Pola Transportasi Baru ini, tingkat 

efisiensi angkut yang telah dicapai oleh UPms V rata-rata adalah sebesar +/-

24.29%, atau senilai Rp. 30,074,295,267. (Rekapitulasi Angkutan Pola Baru 

UPms V, 2007) 

 
4.2.5. Penentuan Sarana Transportasi  

Dalam menentukan pola distribusi yang optimum, eksekusi pola rencana 

distribusi yang dilakukan adalah dengan pendekatan Reguler, Alternatif, dan 

Emergency. Berdasarkan pengertian yang umum, ketiga istilah tersebut dapat di 

artikan sebagai berikut (RAE, 2007): 

1. Reguler 

Lokasi memiliki stok BBM yang mencukupi, dengan daya tahan melebihi atau 

mencukupi suplai BBM berikutnya dari supply point yang telah ditentukan, 

serta apabila Lokasi tersebut tidak terdapat gangguan operasi.  

2. Alternatif 

Bilamana kondisi ketahanan stock BBM tidak mencukupi hingga kedatangan 

suplai BBM berikutnya dari supply point yang telah ditentukan, atau apabila 

terdapat kendala lainnya yang mengakibatkan terganggunya operasi penyaluran. 

Kondisi Alternative memiliki kendala yang timbul, namun masih bisa diatasi 

dengan pola alih suplai dari Lokasi lain yang terdekat dengan memperhatikan 

faktor kecepatan dan keekonomisan.  
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3. Emergency 

Kondisi ketahanan stock BBM tidak mencukupi hingga kedatangan suplai BBM 

berikutnya dari supply point yang telah ditentukan, atau apabila terdapat kendala 

lainnya yang mengakibatkan terganggunya operasi penyaluran, dan tidak bisa 

diatasi dengan pola alih suplai dari Lokasi lain yang terdekat sehingga tidak lagi 

dapat memperhatikan keekonomisan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, keunggulan dan kelemahan masing-

masing sarana transportasi dapat dirangkum sebagai berikut (Strategi Mengurangi 

Angkut, 2007) : 

Tabel 4.4 
Keunggulan dan Kelemahan Masing-Masing  

Sarana Transportasi 
 

Parameter RTW Isotank Mobile Mobil tangki 
Delivery time Lebih  lambat*) lebih cepat lebih cepat 

Round Trip Days 
(trip Malang 
@36,6 KL) 

5 jam 20 menit 6 jam 43 menit 8 jam 15 menit 

Analisa Resiko Kurang baik Kurang 
Losses 0,15% 0,15% 0,15% 
Cost Rp 543/KL Rp450/KL  Rp 450-500/KL  

Daya Angkut Besar Kecil Kecil 
Security Baik Sedang Sedang 

Fleksibelity Kurang Baik Sangat baik 
Sumber : PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya 
 
Kebijakan dalam penentuan pendekatan tersebut dipengaruhi oleh : 

- Biaya transport yang paling murah. 

- Terjaminnya kelancaran pelaksanaan pendistribuaian. 

- Ketersediaan sarana yang ada di lingkungan serta mendukung di masing-

masing daerah operasi. 

- Tersedianya dana untuk melaksanakan investasi 
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- Konsumsi/Thruput Lokasi 

- Tipe Depot (Seafed/Inland) berpengaruh pada Sarana Transportasi 

- Round Trip Days Sarana Angkutan 

- Daya tahan stock 

- Sarfas Lokasi (Kapasitas dermaga untuk Seafed Depot) 

- Infrastruktur 

4.2.6. Penyaluran Dengan RTW 

Berdasarkan Referensi Addendum 1 SPJ No: 005/F00000/2005-S0 

tanggal 20 Desember 2005 PT Pertamina (Persero) dan PT Kereta Api (PT KA) 

telah menyepakati Surat Perjanjian Angkutan BBM dan BBK dengan Gerbong 

Ketel untuk operasional tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Tarif angkutan 

adalah menggunakan sistem all-in sebagai imbalan jasa atas penyelenggarana 

angkutan BBM/BBK, termasuk keuntungan dan resiko yang harus ditanggung 

oleh masing-masing pihak. Dan, fee all-in yang telah ditetapkan dalam perjanjian 

adalah sebesar Rp. 543 / KM - KL.  

Rata-rata penyaluran BBM Konsinyasi dengan RTW dapat mencapai 

hingga 91.94%. Walaupun demikian, banyak sekali permasalahan-permasalahan 

operasi penyaluran yang dihadapi di lapangan, baik untuk penyediaan ketel itu 

sendiri maupun untuk ketersediaan stok dan kuantitas losess BBM saat pengisian 

dan pengiriman ke depot tujuan. Permasalahan konsinyasi ini tidak hanya untuk 

pengoperasion RTW tetapi juga Isotank Mobile. Sebagai informasi, semenjak 

bulan Juni 2007 Depot Kediri telah mengurangi kuantitas penyaluran BBM 
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Konsinyasi Premium via Isotank Mobile dengan lebih mengoptimalkan RTW 

dikarenakan tingkat losess yang cukup signifikan. 

Penyaluran konsinyasi BBM yang selama ini dilakukan masih belum 

optimal karena kerugian yang ditanggung oleh PT Pertamina (Persero) UPms V 

untuk penyaluran ke inland depot masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0.42% dari 

total potensi penjualan Premium, Solar, dan Kerosene yang dapat disalurkan, atau 

ekuivalen dengan 3,345,127 liter observed sampai dengan Juli 2007. (Laporan 

Rugi Laba Distribusi, 2007) Sesuai dengan Referensi Notulen Rapat Tanggal 17 

November 2006, perihal “Kesepakatan Pengukuran Ketel RTW”, standar 

pengukuran kapasitas angkutan BBM adalah berdasarkan eijk bout. Berdasarkan 

hasil penghitungan Rugi/Laba Kerja Distribusi dan pengamatan di lapangan, rata-

rata tumpahan BBM yang terjadi saat pengisian Ketel (Bandaran, 25 September 

2007) adalah sebesar +/- 9.57 liter dari setiap tambahan minyak saat pengisian 

BBM (selisih pengukuran flow meter dengan kapasitas ketel). (Table 7) 

Penghitungan tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini (Optimalisasi 

Sistem Penyaluran BBM via Rail Tank Wagon, 2007) 

Sebagai pembanding, deviasi penghitungan jumlah penyaluran BBM 

berdasarkan flow meter milik ISG – Bandaran dapat digambarkan dalam 

Lampiran I. Berdasarkan rekapitulasi tersebut, estimasi kerugian yang ditanggung 

oleh PT Pertamina (Persero) UPms V dapat mencapai Rp. 1,859,925,034 / tahun. 

Selain itu, kebutuhan angkutan ketel yang sekarang ini berjumlah 106 KK juga 

belum dapat mencukupi kebutuhan penyaluran. Apabila armada RTW akan 
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dipertahankan sebagai alat angkut utama penyaluran BBM Konsinyasi, maka 

jumlah kebutuhan tambahan kereta ketel adalah sebanyak 14 unit. 

 
4.2.7. Penyaluran dengan Isotank Mobile 

Berdasarkan tabel rekapitulasi penyaluran BBM konsinyasi via Isotank 

Mobile, dapat dipahami bahwa kinerja penyaluran dengan armada Isotank Mobile 

masih dibawah target actual thruput, dengan rata-rata penyaluran sebesar 97%. 

Namun sama halnya dengan pengangkutan via RTW, pelaksanaan konsinyasi 

dengan Isotank Mobile juga menimbulkan kerugian yang cukup tinggi bagi PT 

Pertamina (Persero).  

Berdasarkan estimasi penghitungan lossess, potensi Revenue yang 

sebenarnya dapat di peroleh kembali dengan proses blending menjadi IFO adalah 

untuk senilai 2,142 liter / bulan, yang memiliki nilai ekuivalen dengan Rp. 

148,486,151 / tahun. (Lampiran II) Penghitungan ini merupakan diperoleh dari 

perbandingan thruput oleh Isotank Mobile dengan rata-rata persentase lossess 

yang dialami di lapangan, yaitu sebesar 0.42%. 

 
4.2.8. Penyaluran dengan Mobil Tangki 

Pengiriman konsinyasi BBM dengan Mobil Tangki adalah untuk 

penyaluran ke SPBU-SPBU tujuan. Penghitungan biaya Pola Transportasi Baru 

yang sekarang ini sudah dapat diimplementasikan oleh UPms V meliputi (SK No. 

Kpts-021/C00000/2006-S0) : 

• Biaya sewa mobil tangki (berdasarkan tahun pembuatan Mobil Tangki & 

kapasitas) 
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• Tera Meteorologi 

Own use (BBM) : (X/Y) x Rp. 4,300 (dimana X = jarak tempuh & Y =standard 

own use) 

• Maintenance (oli/gemuk, ban, rem, pulsa GPS, safety equipment, koordinasi, 

retribusi) 

• Upah SDM (SK GM No. Kpts – 1830/F15000/2006-S8) 

• Pengembangan penggunaan Fleet Management System 

• Fee pengelola 

Penerapan transportasi Pola Baru ini merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan bisnis BBM/BBK, termasuk untuk 

pencapaian kepuasan pelanggan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan 

sistem transportasi Pola Baru antara lain : 

• Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan melalui pengelolaan 

Mobil tangki dengan jaminan 4 T (Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu 

dan Tepat suplai) 

• Menekankan biaya operasi Mobil Tangki dan lossess BBM 

• Memperkuat daya saing dalam memasuki era pasar bebas 

• Menjadikan pengelolaan Mobil Tangki (Fleet Management) di Instalasi 

sebagai bentuk layanan kelas dunia 

 
4.3. Perhitungan Biaya Angkut BBM 

4.3.1. Biaya Angkut Pola Lama 

 Pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya 

ke depot Malang, Kediri dan Madiun perhitungan pola lama tahun 2003 sampai 
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tahun 2006 dengan menggunakan sarana transportasi Isotank dan RTW dengan 

ketentuan : 

RTW = Jarak x Tarip x Jml Bahan Bakar (kilo liter) 

Isotank = Jarak x Tarip x Jml Bahan Bakar (kilo liter) 

 Realisasi Pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Regional III Upms V 

Surabaya ke depot Malang, Kediri dan Madiun dari tahun 2003 sampai tahun 

2008 adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.5 
Realisasi Suplai BBM 

Depot Malang – Kediri dan Madiun 
 

Depot Malang Depot Kediri Depot Madiun 
Premium M.Tanah M.Solar Premium M.Tanah M.Solar Premium M.Tanah M.Solar TH 

( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) 
2003 10.250 5.011 3.963 17.620 9.526 10.360 16.002 11.699 6.706 
2004 11.772 4.043 5.617 11.226 7.936 5.518 16.536 11.708 5.652 
2005 15.892 4.300 6.910 17.252 7.909 8.386 17.941 12.623 8.863 
2006 16.310 4.644 6.841 17.999 9.475 7.065 12.758 10.433 5.963 

Sumber : PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya, 2009 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Realisasi pendistribusian BBM ke 

depot Malang, Kediri dan Madiun secara umum semakin meningkat, pada tahun 

2006 realisasi pendistribusian BBM ke Malang mencapai 27.795 kilo liter, untuk 

penyalur BBM ke Kediri sebanyak 34.539 kilo liter dan untuk ke depot Madiun 

sebanyak 29.154 kilo liter. 

Perhitungan Biaya angkut pola menggunakan sarana transportasi RTW, 

Isotank dan Mobil Tangki dalam penyaluran distribusi oleh PT. Pertamina 

Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang, Kediri dan Madiun dari tahun 

2003 sampai tahun 2006 adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 
Biaya Angkut Pola Lama  

Menggunakan RTW dan Isotank Mobile 
Depot Malang – Kediri dan Madiun 

 
D E P O T 

Malang Kediri Madiun 
Total Persentase TAHUN 

 
Rp Rp Rp Rp % 

2003 1.657.829.700 1.546.258.700 888.429.000 4.092.517.400 - 

2004 2.444.758.900 1.424.099.900 979.341.000 4.848.199.800 18,46 

2005 2.978.822.500 2.151.370.500 1.172.548.000 6.302.741.000 30,00 

2006 3.894.826.100 2.907.340.600 1.012.514.500 7.814.681.200 23,99 

Sumber : PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya, 2009 
 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa untuk depot Malang pada tahun 

2004 mengalami peningkatan sebesar Rp 786.929.200 (47,47%), tahun 2005 

biaya angkut naik sebesar Rp 534.063.600 (21,85%), dan tahun 2006 meningkat 

sejumlah Rp 916.003.600 (30,75%). Untuk depot Kediri pada tahun 2004 

mengalami peningkatan sebesar Rp 122.158.800 (7,90%), tahun 2005 biaya 

angkut naik sebesar Rp 727.270.600 (51,07%), dan tahun 2006 meningkat 

sejumlah Rp 755.970.100. (35,14%) Untuk depot Madiun pada tahun 2004 

mengalami peningkatan sebesar Rp 90.912.000 (10,23%), tahun 2005 biaya 

angkut naik sebesar Rp 193.207.000 (19,73%), dan tahun 2006 meningkat 

sejumlah Rp 160.033.500. (13,65%). 

Kenaikan biaya angkut BBM pola lama ke depot Malang, Kediri dan 

Madiun dari tahun 2003 sampai 2006 mengalami peningkatan, pada tahun 2004 

biaya sebesar Rp 755.682.400 (Rp 4.848.199.800- Rp 4.092.517.400) atau 

mengalami kenaikan sebesar 18,46% (Rp 755.682.400 / Rp 4.092.517.400) x 

100%. Pada tahun 2005 mengalami peningkatan biaya sebesar Rp 1.454.541.200 
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(Rp 6.302.741.000 - Rp 4.848.199.800) atau mengalami kenaikan sebesar 30% 

(Rp 1.454.541.200 / Rp 4.848.199.800) x 100%. Untuk tahun 2006 mengalami 

peningkatan biaya sebesar Rp 1.511.940.200 (Rp 7.814.681.200 - Rp 

6.302.741.000) atau mengalami kenaikan sebesar 23,99% (Rp 1.511.940.200 / Rp 

7.814.681.200) x 100%, rata-rata peningkatan biaya pertahun 24,15% (18,45% + 

30% + 23,99%)/3 

Untuk melihat peningkatan biaya angkut pola lama dalam pendistribusian 

BBM pada PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – 

Kediri dan Madiun disajikan pada grafik berikut. 

Grafik 4.1 
Perkembangan Biaya Angkut Pola Lama ( %) 

Menggunakan RTW dan Isotank Mobile 
Depot Malang – Kediri dan Madiun 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Th 2004 Th 2005 Th 2006

Madiun

Kediri

Malang

 
         Sumber : data primer diolah, 2009 
 
 Dari grafik terlihat bahwa peningkatan biaya ongos angkut pola lama 

tahun 2005 mencapai 11,54% dan tahun 2006 sebesar 6,01%, dengan demikian 

rata-rata peningkatan biaya angkut pola lama BBM dari  PT. Pertamina Regional 
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III Upms V Surabaya ke depot Malang, Kediri Dan Madiun sebesar 24,15% 

(18,45 + 30,00 + 23,99).  

 
4.3.2. Biaya Angkut Pola Baru 

 Pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya 

ke depot Malang, Kediri dan Madiun perhitungan pola baru yang dimulai tahun 

2007 menggunakan sarana transportasi mobil Tangki dengan ketentuan/ 

perhitungan  sebagai berikut  

Ongkos Angkut = Beban Tetap + Biaya Variabel 

Beban Tetap = Sewa MT + Upah + BBM + Maintenance 

Biaya Variabel = Biaya Overhead + Fee 

 Realisasi Pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Regional III Upms V 

Surabaya ke depot Malang, Kediri dan Madiun dari tahun 2003 sampai tahun 

2008 adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.7 
Realisasi Suplai BBM 

Depot Malang – Kediri dan Madiun 
 

Depot Malang Depot Kediri Depot Madiun 
Premium M.Tanah M.Solar Premium M.Tanah M.Solar Premium M.Tanah M.Solar TH 

( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) ( KL ) 
2006 16.310 4.644 6.841 17.999 9.475 7.065 12.758 10.433 5.963 
2007 18.651 4.005 7.804 20.156 9.292 7.473 11.598 9.500 10.389 
2008 14.575 4.401 6.227 16.851 8.827 7.760 14.966 11.193 7.515 

Sumber : PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya, 2009 
 

 Dari tabel 4.7. di atas dapat diketahui bahwa Realisasi pendistribusian 

BBM ke depot Malang, Kediri dan Madiun secara umum mengalami peningkatan, 

sedangkan biaya angkut yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 
Biaya Angkut Pola Baru 

Menggunakan Mobil Tangki 
Depot Malang – Kediri dan Madiun 

 
D E P O T 

Malang Kediri Madiun 
Total Persentase 

TAHUN 
Rp Rp Rp Rp % 

2006 3.894.826.100 2.907.340.600 1.012.514.500 7.814.681.200 23,99 

2007 4.167.463.900 3.110.854.400 1.083.390.500 8.361.708.857 7,00 

2008 4.517.998.200 3.372.515.000 1.174.516.800 9.065.030.116 8,41 

Sumber : PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya, 2009 
 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa untuk depot Malang pada tahun 

2007 mengalami peningkatan sebesar Rp 272.637.800 (07,00%), dan tahun 2008 

biaya angkut naik sebesar Rp 350.534.300 (08,41%). Untuk depot Kediri pada 

tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar Rp 203.513.842 (07,01%), dan tahun 

2008 biaya angkut naik sebesar Rp 261.660.654  (08,40%). Untuk depot Madiun 

pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar Rp 70.876.015  (07,00%), dan 

tahun 2008 biaya angkut naik sebesar Rp 91.126.305 (08,40%). Kenaikan biaya 

angkut BBM ke depot Malang, Kediri dan Madiun dengan menggunakan pola 

baru tahun 2007 mengalami peningkatan biaya sebesar Rp 547.027.657 (Rp 

8.361.708.857 - Rp 7.814.681.200) atau mengalami kenaikan sebesar 07,00% (Rp 

547.027.657 / Rp 7.814.681.200) x 100%. Pada tahun 2008 mengalami 

peningkatan biaya sebesar Rp 703.321.259 (Rp 9.065.030.116 - Rp 

8.361.708.857) atau mengalami kenaikan sebesar 8,41% (Rp 703.321.259 / Rp 

8.361.708.857) x 100%.  
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4.3.3. Perbandingan Biaya Angkut Pola Lama dan Pola Baru 

Jika dibandingkan biaya angkut dengan menggunakan pola lama dapat 

dikatakan bahwa untuk biaya angkut pola baru pendistribusian BBM pada PT. 

Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – Kediri dan Madiun 

terjadi penurunan biaya yang cukup signifikan. 

Untuk melihat peningkatan biaya angkut pola baru dalam pendistribusian 

BBM pada PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – 

Kediri dan Madiun disajikan pada grafik berikut. 

Grafik 4.2 
Perkembangan Biaya Angkut Pola Baru 

Menggunakan Mobil Tangki 
Depot Malang – Kediri dan Madiun 
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   Sumber : data primer diolah, 2009 
 

Dari grafik 4.2 dapat diketahui bahwa peningkatkan biaya tahun 2007 

hanya sebesar 7% dan untuk tahun 2008 kenaikan angkut pendistribusian BBM 

hanya 8,41, sehingga rata-rata peningkatan biaya pertahun yang hanya sebesar 
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7,71% (7 % + 8,41%) / 2, artinya biaya angkut pola baru lebih murah jika 

dibandingkan dengan biaya angkut pola lama.  

Element Cost masing-masing biaya angkut pula lama dan pola baru 

berdasarkan lampiran disajikan pada tebel berikut. 

Tabel 4.9 
Elemen Cost Biaya Angkut Pola Lama dan Pola Baru 

Depot Malang – Kediri dan Madiun 
 
 

Elemen Cost Biaya Angkut Pola Lama Elemen Cost Biaya Angkut Pola Baru 
 
Jarak Riel  
Ongkos Angkut         Depot     SPBU 
Tarif RTW 
Tarif Isotank 
 

 
Sewa Mobil Tangki 
Upah Sopir + Kernet  SPBU 
BBM 
Maintenance 
 

Sumber : data primer di olah, 2009 
 

Dari tabel di atas untuk biaya angkut pola lama yang menggunakan RTW 

dan Isotank BBM terlebih dahulu masuk ke Depot ( Malang, Kediri, Madiun) 

kemudian dilanjutkan ke SPBU, sedangkan dengan pola baru BBM langsung 

didistribusikan ke SPBU. Dengan pola lama terjadi 2 kali aktivitas pendistribusian 

sehingga biaya angkut yang terjadi pada sistem pola lama lebih besar jika 

dibandingkan dengan biaya angkut pola baru. Biaya yang diperlukan untuk 

pendistribusian BBM dengan pola lama cenderung lebih besar jika dibandingkan 

dengan biaya pendistribusian dengan pola baru. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada lampiran perhitugan 

biaya angkut pola lama dan biaya angkut pola baru disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.10 
Perhitungan Selisih Elemen Cost  

Biaya Angkut Pola Lama dan Pola Baru 
Depot Malang – Kediri dan Madiun 

 
Pola Lama ( RTW dan Isotank) Pola Baru ( MT 24 Kl) 

 

Depot Malang/bln Rp    524.677.530 

Depot Kediri/bln Rp    510.968.997 

Depot Madiun/bln Rp    736.006.045

Jumlah Rp 1.771.652.572 

 

Depot Malang/bln Rp 300.201.330 

Depot Kediri/bln Rp 264.849.903 

Depot Madiun/bln Rp 406.026.031

Jumlah Rp 971.077.264 

Sumber : lampiran 1 – 3  
 

Dari hasil perhitungan selisih biaya angkut pola lama dengan biaya angkut 

pola baru untuk depot Malang terdapat selisih sebesar Rp 224.476.200 ( Rp 

524.677.530 – Rp 300.201.330), untuk depot Kediri terdapat selisih sebesar Rp 

246.119.094 ( Rp 510.968.997 – Rp 264.849.903 ) dan untuk depot Madiun 

terdapat selisih sebesar Rp 329.980.014 ( Rp 736.006.045 – Rp 406.026.031 ), 

sehingga total selisih biaya angkut pola lama dengan pola baru mencapai Rp 

800.575.308 ( Rp 1.771.652.572 – Rp 971.077.264). 

Selain adanya selisih biaya angkut, dalam pendistribusian terjadi 

Discharge Loss, perhitungan Discharge Loss biaya angkut pola lama dan pola 

baru dalam pendistribusian BBM pada PT. Pertamina Regional III Upms V 

Surabaya ke depot Malang – Kediri dan Madiun disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.11 
Perkiraan Discharge Loss dengan RTW dan Isotank 

Depot Malang – Kediri dan Madiun 
Tahun 2008 

 
URAIAN Jml (kl/bln) Harga (Rp) Jumlah/th 

Depot Malang 
- Premium 
- Kero 
- Solar 
Jumlah 
 
Depot Kediri 
- Premium 
- Kero 
- Solar 
Jumlah 
 
Depot Kediri 
- Premium 
- Kero 
- Solar 
Jumlah 
 

 
24.633 
8.430 

925 
 
 
 

26.312 
9.045 
1.012 

 
 
 

22.155 
7.364 

863 

 
Rp 4.500 
Rp 5.500 
Rp 4.000 

 
 
 

Rp 4.500 
Rp 5.500 
Rp 4.000 

 
 
 

Rp 4.500 
Rp 5.500 
Rp 4.000 

 
110.848.500  
   46.365.000  
     3.700.000  
160.913.500  

 
 

118.404.000 
49.747.500 
4.048.000 

172.199.500 
 
 

99.697.500 
40.502.000 
3.452.000 

143.651.500 

Total 476.764.500 
Sumber : data primer diolah, 2009 
  

Dari tabel 4.9. di atas dapat dilihat bahwa selama setiap tahun terdapat 

tumpahan BBM dalam penyaluran ke Depot Malang – Kediri dan Madiun dengan 

total Rp 476.764.500, sehingga kerugian dalam penyaluran untuk tahun 2008 dari 

tumpahan BBM dalam penyaluran ke Depot Malang – Kediri dan Madiun cukup 

besar jika menggunakan RTW dan Isotank, sedangkan dengan menggunakan 

mobil tangki kerugian dari tumpahan diperkirakan kurang lebih Rp 102.450.000 

atau terdapat selisih Rp 374.314.500 (78,51%) lebih hemat. 
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4.3.4. Analisis Efisiensi Biaya Angkut  

 Pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya 

ke depot Malang, Kediri dan Madiun perhitungan pola lama tahun 2003 sampai 

tahun 2006 dengan menggunakan sarana transportasi Isotank dan RTW setiap 

tahun mengalami peningkatan biaya lebih dari 24,15%, sedangkan biaya angkut 

dengan menggunakan pola baru dari tahun 2007 dan 2008 dengan menggunakan 

mobil Tangki peningkatan biaya kurang lebih 07,70%/tahun. Dengan demikian 

biaya angkut pola baru lebih efisien jika dibandingkan dengan pol lama, terjadi 

ketidak efisiensian dalam biaya angkut pola lama disebabkan oleh beberap hal, 

yaitu : 

1.  Dalam penditribusian dengan menggunakan pola lama (menggunakan RTW 

dan Isotank Mobile) dihadapkan pada persoalan besarnya biaya angkut, hal ini 

disebabkan dalam proses pendistribusian BBM terjadi minimal 2 kali atau 

lebih aktivitas sehingga biaya yang diperlukan untuk aktivitas tersebut cukup 

tinggi. 

2.  Dalam penditribusian dengan menggunakan pola baru (menggunakan Mobil 

tangki) dinilai lebih efisien sehingga biaya angkut cenderung lebih murah, hal 

ini disebabkan dalam proses pendistribusian BBM hanya ada 1 kali atau 

maksimal 2 kali aktivitas sehingga biaya yang diperlukan untuk aktivitas 

tersebut semakin rendah. 

 Berdasarkan hasil perhitungan biaya angkut dalam pendistribusian BBM 

oleh PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – Kediri dan 

Madiun maka biaya angkut dengan menggunakan pola baru dinilai lebih efisien. 
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Berdasarkan kajian dibawah, suplai point penyaluran BBM konsinyasi ke masing-

masing SPBU pada dasarnya dapat dialihkan ke titik suplai point yang lebih 

optimal dalam upaya untuk menghindari pelaksanaan double-handling. 

Pendekatan untuk pemilihan SPBU tujuan tersebut adalah berdasarkan jarak 

tempuh dengan alternatif pengalihan suplai point dari ISG maupun dari Kediri, 

untuk wilayah Nganjuk yang merupakan suplai point ex-Madiun. 

Dalam upaya meningkatkan pola distribusi tersebut, pengoperasian Mobil 

Tangki perlu ditingkatkan secara optimal. Untuk itu, penyesuaian terhadap 

kebutuhan armada Mobil Tangki juga harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

Daily Objective Thruput (DOT) dan kebutuhan pasokan BBM di lokasi SPBU 

dalam upaya untuk melakukan perencanaan distribusi dan untuk mengurangi 

pelaksanaan double-handling sehingga pencapaian efisiensi penyaluran BBM 

dapat terimplementasikan.  

Berdasarkan hasil rapat yang terselenggarakan pada tanggal 31 September 

2007 (Ref. Undangan PT KA No. UM 209/X/2K.DVIII-2007), ada beberapa hal 

yang selayaknya memerlukan proses diskusi dan negosiasi dalam menetapkan 

tarif all-in Addendum-1 Surat Perjanjian Angkutan BBM dan BBK dengan 

Gerbong Ketel antara PT Pertamina (Persero) dan PT KA No. SPJ 

005/F00000/2005-S0 tanggal 22 Juli 2005 : 

1.  Mengingat pelaksanaan bongkar muat dilaksanakan langsung oleh pekerja PT 

Pertamina (Persero) dengan PT Satria Saka Pratama (PT SSP), sebagai sub-

contractor PT KA, keterlibatannya dalam Perjanjian Kerjasama perlu 
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ditekankan kembali, mengingat hubungan kerjasama adalah antara Kedua 

belah Pihak tanpa ada penjelasan mengenai Pihak Ketiga terutama PT SSP. 

2. PT Pertamina (Persero) perlu mempertimbangkan kembali tarif untuk layanan 

penyaluran dari ISG mengingat pembongkaran pelayanan distribusi BBM tiba 

bukan pada jam kerja, sehingga harus memerlukan penambahan jam 

operasional dan gaji karyawan PT Pertamina (Persero) untuk masing-masing 

inland depot (ataupun sebaliknya untuk penambahan jam kerja ISG Bandaran) 

3.   Pelaksanaan pengecatan dan epicoated Kereta Ketel kurang memuaskan. 

4.  Kegiatan Perawatan dan pencucian ketel masing-masing sebesar 7.11% dan 

0.62% dirasa belum memenuhi persyaratan PT Pertamina (Persero) 

5. Menekankan batas tollerable loss yang merupakan 0.15% (Ref. Memorandum         

Direktur  Pemasaran & Niaga NO. 825/F00000/2007-S0 tanggal 26 Nopember 

2007) menjadi 0.05% - 0.10% di titik penerimaan BBM untuk penyaluran via 

RTW/ISO/Mobil Tangki. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penurunan 

tarif all-in untuk pengangkutan BBM Konsinyasi tersebut via armada RTW dan 

Isotank Mobile adalah sebesar 10.53 %, dengan estimasi sebesar Rp. 486 / KM-

KL.  

 Supaya PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – 

Kediri dan Madiun dalam pendistribusian BBM dapat menyalurkan BBM dengan 

baik, maka harus dipertimbangkan mengenai sarana transportasi yang sesuai 

dalam rangka pencapaian tujuan pendistribusian serta mampu melakukan efisiensi 

biaya angkut. Karena dalam pendistribusi BBM ditentukan oleh pola biaya yang 
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merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi dalam menjamin 

kelancaran pendistribusi BBM pada depot yang dituju. Guna meningkatkan 

efisiensi biaya angkut pola baru dengan menggunakan mobil tangki, maka PT. 

Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – Kediri dan Madiun 

lebih menguntungkan jika melakukan investasi mobil tangki dari pada menyewa. 

Beberapa aspek keuntungan dengan melakukan investasi mobil tangki 24 Kl 

antara lain yaitu : 

1. Investasi mobil tangki dalam pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina 

Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – Kediri dan Madiun akan 

lebih terjamin kelancarannya karena mobil tangki milik PT. Pertamina akan 

selalu siap melayani pendistribusian BBM ke depot yang ditujua 

2. Untuk jangka panjang investasi mobil tangki 24 Kl lebih menguntungkan hal 

ini disebabkan mobil tangki 24 Kl dapat dioperasikan ke seluruh depot yang 

ada karena ruas jalan dan lahan depot untuk mobil tangki yang berkapasitas 

lebih dari 24 Kl kurang mendukung. 

3. Dengan melakukan investasi mobil tangki maka PT. Pertamina Regional III 

Upms V Surabaya tidak akan bergantung pada pemilik mobil tangki dalam 

menyalurkan BBM ke depot Malang – Kediri dan Madiun. Ketergantungan 

terhadap pihak penyewa akan membawa dampak yang kurang menguntungkan 

seperti adanya perubahan harga sewa yang tidak setabil (cenderung naik), hal 

ini akan dapat menghambat efisiensi biaya angkut dalam pendistribusian BBM 

ke depot yang dituju. 
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4. Ketersediaan mobil tangki yang disewa dapat mempengaruhi kelancaran 

dalam pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Regional III Upms V 

Surabaya ke depot Malang – Kediri dan Madiun. 

Dengan melakukan investasi mobil tangki selain keuntungan yang telah 

disebutkan, PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya dalam 

mendistribusikan BBM ke depot Malang – Kediri dan Madiun  akan dapat lebih 

intensif. Mengingat mobil tangki mempunyai umur ekonomis yang cukup panjang 

maka investasi tersebut juga menguntungkan secara ekonomi, pengembalian 

investasi diperkirakan tidak memakan waktu yang lama. Dengan pengembalian 

investasi yang relatif cepat hal ini menunjukkan bahwa investasi tersebut memiliki 

dampak yang positif dalam mencukung efisiensi biaya angkut BBM oleh PT. 

Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – Kediri dan Madiun  

 
4.4. Implementasi Hasil Penelitian 

Pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya 

ke depot Malang – Kediri dan Madiun yang semula dengan menggunakan RTW 

dan Isotank dinilai kurang efisien dibandingkan dengan menggunakan sarana 

transportasi mobil tankgi. Penggunaan RTW dan Isotank lebih boros, hal ini 

dikarenakan dalam proses pendistribusian BBM minimal terdapat 2 kali aktivitas 

atau lebih sehingga tumpahan BBM dalam aktivitas tersebut cenderung lebih 

besar. Sedangkan dengan menggunakan mobil tangki hanya terjadi 1 kali aktivitas 

sehingga tumpahan BBM jauh lebih kecil, selain itu biaya sewa rel/jalur dengan 

RTW dan Isotank lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya sewa mobil tangki. 
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Matrik untuk meningkatkan efisiensi biaya angkut dalam pendistribusian 

BBM pada PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – 

Kediri dan Madiun disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 

Matrik Upaya Meningkatkan Efisiensi Biaya 
Pendistribusian BBM pada PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya  

Depot Malang – Kediri dan Madiun 
 

Upaya Efisensi  Tindak Lanjut  

1. Pengurangan besaran 
tarif  

Negosiasi tarif angkutan dalam Addendum serta 
perpanjangan kontrak.  

2. Pengurangan loss  Penetapan toleransi loss yang lebih kecil, salah satunya 
adalah dengan roll-out Zero Loss yang sudah berjalan 
tmt. 20 Nopember 2007 di wilayah UPms V.  

3. Suply point SPBU  Pengkajian ulang penetapan supply point untuk SPBU 
yang lokasinya berada antara supply point dengan 
receiving point  

4 Supply point kerosin  Pengkajian ulang penetapan supply point untuk 
pangkalan minyak tanah yang lokasinya berada antara 
supply point dengan receiving poit  

5. Diversifikasi mode 
angkutan 

Penggunaan mobil tangki sewa pada angkutan 
konsinyasi (alternatif)  

6. Memaksimalkan pola 
baru (Mobil Tangki) 

Menjaga hubungan baik dan berusaha meningkatkan 
koordinasi dengan pihak terkait  

7. Investasi (Mobil 
Tangki) 

Lebih efisien dengan BEP yang tidak terlalu lama 
dan menjamin kelancaran aktivitas 

Sumber : data primer diolah, 2009 

 Dari matrik di atas apabila PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya  

Depot Malang – Kediri dan Madiun dalam pendistribusian BBM menggunalan 

pola baru dengan menyewa mobil tangki maka akan dihadapkan pada perubahan 

tarif angkutan dalam Addendum serta perpanjangan kontrak yang sewaktu-waktu 

bisa mencapai nilai tinggi dan hal ini akan sangat merugikan. Selain itu PT. 

Pertamina Regional III Upms V Surabaya  Depot Malang – Kediri dan Madiun 

kurang mampu menjamin pendistribusian BBM ke depot tersebut. Oleh karena itu 
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untuk jangka waktu panjang dengan melakukan investasi mobil tangki akan lebih 

menguntungkan bagi Pertamina, hal ini didukung pengembalian investasi yang 

tidak terlalu lama serta kelancaran pendistribusian BBM akan lebih terjamin. 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa 

perusahaan perlu melakukan efisiensi biaya untuk mencapai tujuan yang salah 

satu diantaranya adalah untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Zulkifli (2003:14) yang menyatakan bahwa biaya adalah sesuatu 

yang berkonotasi sebagai pengurang yang harus dikorbankan untuk memperoleh 

tujuan akhir yaitu mendatangkan laba. 

 Terkait dengan efisiensi biaya angkut pada PT. Pertamina Regional III 

Upms V Surabaya ke depot Malang – Kediri dan Madiun, diperlukan metode 

penetapan biaya (Activity–Based Cost System) yang merupakan suatu metode 

penetapan biaya yang didasarkan pada komplektisitas masing-masing aktivitas. 

Terkait dengan itu dapat dilakukan dengan menggunakan Metode Cost driver 

System, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa seluruh sumber daya yang 

digunakan pada suatu aktivitas tertentu dijumlahkan kemudian dibagi dengan 

banyaknya aktivitas yang dilakukan. Perhitungan tersebut digunakan untuk 

memperoleh biaya per unit untuk setiap aktivitas yang akan dibebankan pada 

produk berdasarkan banyaknya aktivitas yang dikonsumsi oleh masing-masing 

produk. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap aktivitas menyerap sumber daya 

perusahaan dalam jumlah yang sama. Oleh karena itu pada metode ini cukup 

akurat bila diterapkan pada PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke 
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depot Malang – Kediri dan Madiun yang hanya menghasilkan produk dengan 

aktivitas tidak terlalu kompleks. 

Untuk mendukung metode penetapan biaya (Activity–Based Cost System) 

dapat dilakukan dengan : 

1. Memaksimalkan Penggunaan Mobil Tangki 

Pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya 

ke depot Malang – Kediri dan Madiun dengan menggunakan pola lama (RTW dan 

Isotank Mobile) biaya angkut yang diperlukan jauh lebih besar jika dibandingkan 

dengan pola baru (menggunakan Mobil Tangki), dimana rata-rata peningkatan 

biaya pertahun dengan menggunakan pola lama mencapai 24,15% sedangkan 

dengan menggunakan pola baru rata-rata peningkatan biaya pertahun kurang lebih 

7,71%. Jika dinilai dengan uang (rupiah) besarnya penghematan biaya angkut 

pertahun (dari lampiran 1,2 dan 3) untuk ke depot Malang sebesar Rp 

1.736.426.383, ke depot Kediri sebesar Rp 1.464.634.955, dan untuk ke depot 

Madiun sebesar Rp 1.823.447.242 sehingga total penghematan biaya untuk 

pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot 

Malang – Kediri dan Madiun setiap tahun sebesar Rp 5.024.508.580. Dari hasil 

perhitungan tersebut maka harus memaksimalkan penggunaan menggunakan 

Mobil Tangki dalam pendistribusian BBM ke depot Malang – Kediri dan Madiun 

dengan mengurangi aktivitas pendistribusian BBM dengan menggunakan pola 

lama (menggunakan RTW dan Isotank Mobile). 
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2. Perubahan Budaya 

Secara umum, sering kali organisasi-organisasi mengalami kesulitan untuk 

menemukan “titik temu” akan suatu perubahan untuk perbaikan kinerja. 

Perubahan inilah yang sering disebut dengan budaya. Dalam kasus ini, “budaya” 

yang diperlukan adalah untuk suatu perubahan manajemen. Berdasarkan kutipan 

Trompenaars dan Vrealay (1998) budaya dapat diartikan sebagai “suatu cara 

dimana suatu kelompok memecahkan suatu masalah dan meremukkan 

permasalahan.” Dengan demikian, kendala-kendala untuk mengubah mindset dan 

perilaku dalam suatu lingkungan sebenarnya dapat dipahami karena perubahan itu 

dapat terjadi dengan adanya pembelajaran bersama. (Ball, 2001). 

Dengan adanya perubahan mindset, yang tercermin dengan adanya SK 

Direktur Pemasaran & Niaga No. Kpts-021/C00000/2006-S0 perihal Pola 

Transportasi Baru maka sangatlah penting agar seluruh pihak yang terlibat dalam 

proses penyaluran dan pendistribusian BBM agar dapat lebih meningkatkan 

kinerja mengingat puncak dari sigma ini sendiri adalah untuk pencapaian 

kepuasan pelanggan, dengan adanya percepatan delivery time dan pengelolaan 

SDM yang baik. Untuk mengatasi permasalahan pola distribusi konsinyasi dan 

angkut BBM, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilaksanakan (Strategi 

Penurunan Angkut di Depot Madiun, Kediri dan Madiun, 2007) : 

• Melakukan pengkajian ulang penetapan tarif angkut melalui proses negosasi 

untuk efisiensi dan ketepatan kebijaksanaan. 

• Efisensi untuk perbaikan fleet management sehingga untuk mnecapai efisensi 

sewa tangki ( penggunaan BBM dan ban kendaraan ) 
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• Mengatur kembali pola distribusi BBM secara optimum, sehingga didapatkan 

pola distribusi BBM yang lebih efisien namun tetap efektif 

3. Peningkatan Kinerja 

Six sigma merupakan perkembangan yang dilakukan untuk seluruh proses 

operasi secara cepat dan efisien. Hal inipun dapat digunakan sebagai tolak ukur 

peningkatan kulitas dan perubahan budaya dengan adanya “standard” kulitas yang 

baru secara berkelanjutan. Dalam proses bisnis, sigma dapat mengukur 

kemampuan untuk suatu proses kinerja yang mengarah kepada kepuasan 

pelanggan. 

Sebagai penjelasannya, faktor – faktor yang dapat mempengaruhi 

perubahan tersebut antara lain (Executive Six Sigma Awareness : Implementing 

Six Sigma at GE, 2004) : 

a. Meningkatan Kualitas : untuk memenuhi harapan dan kepuasan 

Berdasarkan survey, tambahan biaya untuk meningkatkan kualitas dapat 

mencapai sebesar sebesar 25%-35%. Tujuannya adalah untuk mencapai 

product, process maupun service excellence. 

b. Penurunan biaya : hanya pengusaha dengan biaya yang rendah dapat 

bertahan 

Perubahan mindset untuk dapat meningkatkan kualitas dengan biaya yang 

rendah. 

c. Kepuasan pelanggan : sebagai sales force capacity 

Transaksi proses secara fisik untuk terus menghilangkan complaints 

pelanggan. 
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d. Proses untuk peningkatan kinerja : kebutuhan untuk perubahan budaya 

Pengukuran kualitas untuk continuous improvement dengan perubahan 

mindset. 

e. On time performance 

Untuk dapat terus melihat perbedaan dan perubahan secara nyata. 

f. Pengendalian mutu terhadap proses variasi : measurement of process 

capability 

Untuk pencapaian consistency dan reliability dalam proses perubahan 

peningkatan kualitas. 

Selain itu, adapun metodologi pengembangan proses untuk proses 

percepatan perubahan yaitu yang disebut dengan DMADV (Define, Measure, 

Analyze, Design, dan Verify) dengan output untuk meningkatkan sensitifitas 

terhadap variasi dan opprotunities akan performance variation. Faktor-faktor yang 

dapat mendorong adanya perubahan budaya dan pengendalian dalam pencapaian 

proses sustainable improvement untuk periode jangka panjang. 

Sebagai salah satu alternatif strategi, evaluasi untuk pengimplementasian 

optimalisasi pola distribusi konsinyasi ini adalah dengan pendistribusian via 

Mobil Tangki yang dikirimkan langsung ke SPBU-SPBU tujuan. Hingga saat ini, 

pola distribusi untuk Pola Baru ini sudah berjalan di depot Malang, Kediri, dan 

Madiun, sehubungan dengan itu, pelayanan alih suplai juga telah beroprasi dalam 

upaya peningkatan optimalisasi Mobil Tangki. Implementasi ini mempunyai 

kaitan dengan penerapan Activity Based Cost System sebagaimana yang dikatakan 
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Miller dan Vollmenn (1999) bahwa cost driver utama dari biaya overhead bukan 

volume produksi, tetapi transaksi-transaksi yang terdiri dari empat tipe yaitu : 

1. Transaksi Logistik meliputi pemesanan, memerima dan mengkonfirmasikan 

pergerakan atau arus bahan baku. 

2. Transaksi Keseimbangan, untuk mempersiapkan pengadaan bahan baku, 

tenaga kerja, dan mesin, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan. 

3. Transaksi Kualitas, untuk memastikan bahwa produksi yang dilakukan telah 

sesuai dengan spesifukasi yang ditetapkan. 

4. Transaksi perubahan untuk memperbaruhi informasi manufaktur perbaikan 

teknologi untuk proses produksi dan produk. 

Untuk mendukung penerapan  Activity Based Cost System dalam 

pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot 

Malang – Kediri dan Madiun penerapan sistem pola baru dapat memberikan 

informasi biaya berdasarkan Penggolongan biaya sesuai dengan fungsi pokok dari 

kegiatan aktivitas perusahaan (Cost Classified Accounting to the Function of 

Business Activity) pada PT. Pertamina. 


