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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memicu lembaga 

perguruan tinggi untuk meningkatkan berbagai metode pembelajaran. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa agar lebih kreatif dan aktif di lingkungan 

persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu, Universitas Pertamina, khususnya 

Program Studi Manajemen memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk 

mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki dalam program Kerja Praktik. Kerja 

Praktik merupakan salah satu mata kuliah wajib sebagai prasayarat untuk menjadi sarjana 

manajemen. 

Kerja Praktik yang telah disusun oleh pihak Universitas diharapkan dapat membantu 

mahasiswa untuk memperluas wawasan dengan cara belajar langsung di dalam dunia kerja 

yang nyata. Sehingga mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan teknis dan teoritis yang 

telah diperoleh sebelumnya selama kuliah di Universitas Pertamina. Pengalaman serta ilmu 

baru yang akan didapatkan selama kegiatan kerja praktik berlangsung diharapkan dapat 

membantu mahasiswa untuk memiliki kemampuan praktis di lapangan yang selanjutnya 

dapat diterapkan setelah lulus nantinya. 

Dalam pengolahan Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Indonesia, memiliki 

Badan Layanan Umum LEMIGAS yang dibentuk atas dasar kebutuhan akan laboratorium 

khususnya di sektor minyak dan gas bumi. Tidak hanya itu, Badan Layanan Umum 

LEMIGAS juga menyediakan berbagai layanan penelitian hingga layanan teknologi minyak 

dan gas bumi. Pada pelaksaan kerja praktek ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk 

belajar bagaimana membentuk rencana bisnis yang tepat bagi konsumen BLU LEMIGAS. 

Konsumen BLU LEMIGAS umumnya merupakan perusahaan industri minyak dan gas bumi 

yang ingin mengeksplorasi berbagai lapangan minyak di Indonesia. 

1.2 Tema Kerja Praktik 

 
Tema yang dipilih selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik di Badan Layanan 

Umum LEMIGAS adalah Proses Pembentukan Rencana Bisnis di LEMIGAS. Tema ini 
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diambil karena sesuai dengan program studi yang diambil oleh penulis yaitu di bidang 

Manajemen. 

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 
Kerja Praktik ini dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya Kav.109, Cipulir, 

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Waktu Kerja Praktik di mulai dari tanggal 1 Juli 2019 

sampai dengan 9 Agustus 2019. 

1.4 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

 
Dalam melaksanakan Kerja Praktik ini, secara umum mahasiswa diharapkan dapat 

mengetahui dunia kerja secara langsung dan selanjutnya mampu menghubungkan antara 

teori yang sudah didapat selama masa perkuliahan dengan pengalaman kerja praktik yang 

telah dilakukan. Adapun Tujuan Kerja Praktik ini antara lain : 

1. Mampu memahami dunia industri minyak dan gas bumi beserta perangkatnya 

khususnya di Indonesia. 

2. Mampu mengembangkan sikap profesionalisme dalam bekerja serta menerapkannya 

secara personal di dalam industry terkait. 

3. Sebagai mahasiswa mampu menyiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja 

dengan bekal pengalaman yang sudah didapatkan dari kegiatan kerja praktik. 

4. Memahami bagaimana prinsip kerja yang diterapkan dalam industri minyak dan gas 

bumi. 

5. Sebagai perbandingan nyata antara teori yang sudah di pelajari di dalam perkuliahan 

dengan pengalaman bekerja di lapangan. 

6. Mengembangkan wawasan dan membentuk pola pikir yang bersangkutan dengan 

bidang yang dijalani, dalam hal ini khususnya pengembangan bisnis di sektor minyak 

dan gas bumi di Indonesia. 
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BAB II 

 
PROFIL PERUSAHAAN 

 
2.1 Gambaran Umum LEMIGAS Jakarta 

 
a. Nama Perusahaan : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) “LEMIGAS” 

b. Jenis Produk/ Jasa : Jasa Laboratorium dan Jasa Studi 

 
c. Alamat Perusahaan : Jalan Ciledug Raya Kav.109, Cipulir, Kebayoran 

Lama, Jakarta Selatan. 

d. Nomor Telepon 0217394422 

 
e. Tahun Berdiri : 11 Juni 1965 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Kedudukan LEMIGAS dalam Struktur Organisasi KESDM 

 
Di dalam organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, LEMIGAS 

memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, 

pengkajian, dan survei serta menyediakan layanan jasa dibidang minyak dan gas bumi. 

Adapun fungsi LEMIGAS antara lain : 
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a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, 

pengembangan, perekayasaan teknologi, dan pengkajian survei di bidang minyak 

dan gas bumi; 

b. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan 

survei serta pelayanan jasa, pengelolaan pengetahuan dan inovasi bidang minyak 

dan gas bumi; 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan 

perekayasaan teknologi, dan pengkajian di bidang minyak dan gas bumi, dan 

d. Pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak 

dan Gas Bumi “LEMIGAS”. 

 

 
2.2 Sejarah LEMIGAS Jakarta 

 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) 

“LEMIGAS” merupakan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pada 

Kementerian ESDM yang berada dibawah Unit Eselon I Badan Penelitian dan 

Pengembangan (Balitbang) Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri ESDM Nomor 22 tahun 2013. 

Pembentukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 

(PPPTMGB) “LEMIGAS” memiliki sejarah yang panjang, baik dari sector anggaran, studi 

hingga pembentukan tim awal dan pada akhirnya terbentuk pada tanggal 11 juni 1965. Hal 

ini juga tidak luput dari berbagai kepentingan asing pada saat itu. Hal ini dimulai sejak tahun 

1960, pada saat itu Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 yang 

mengatur tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dalam Undang-undang tersebut, 

Pemerintah mengubah status hukum bagi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dengan 

membatasi pergerakannya hanya sebagai kontraktor dan melepas hak-hak konsesinya, 

Pada tanggal 1 Juni 1961, Ir. Sjarief A. Loebis diangkat menjadi ketua bagian 

Pengolahan dan Research Laboratorium. Ia di tugaskan untuk membentuk naskah rencana 

pembangunan Pusat Pendidikan Percobaan dan Latihan Masalah Minyak dan Gas Bumi. 

Selanjutnya pada tahun tersebut mulai adanya pengadaan lahan yang berlokasi di Cipulir, 
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Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seluas 5 hektarre dan di Grogol, Jakarta Barat, seluas 3 

hektare. 

Selanjutnya pada tahun 1963, pada akhirnya dilakukan perundingan pada bulan Mei 

antara perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia dengan Pemerintah Indonesia 

yang berlangsung di Tokyo. Berdasarkan perundingan tersebut, Pemerintah mengeluarkan 

UU Nomor 14 tahun 1963 yang berisis menjamin kelangsungan perusahaan Migas asing 

yang beroperasi di Indonesia namun, akan dilakukan pengalihan sumber daya manusia, 

teknologi, produksi hingga system pemasaran, Setelah itu pada September 1963 dibenttuk 

Institut Minyak dan Gas Bumi Indonesia dengan berasaskan tiga kegiatan pokok dalam 

bidang penelitian, Pendidikan serta bidang informasi. Hal ini meliputi eksplorasi, produksi, 

pengolahan dan aplikasi, serta marketing khususnya di sector minyak ndan gas bumi 

Indonesia. Pembentukan Institut Minyak dan Gas Bumi Indonesia merupakan atas dasar 

usulan dari Panitia Persiapan Reasearch Laboratorium yang diketuai oleh Ir. Sjarief A. 

Loebis. 

Pada tanggal 20 Agustus 1964 dibentuk Proyek Persiapan Lembaga Minyak dan Gas 

Bumi yang ditugaskan untuk mendirikan LEMIGAS. Hal ini juga didasarkan pada Surat 

Keputusan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan No. 478/Perdatam/64. 

Selanjutnya, pada tahun 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas 

Bumi No. 17/M/ Migas/65 telah mengesahkan bahwa keberadaan Lembaga Minyak dan Gas 

Bumi “LEMIGAS” sebagai organisasi eksekutif di bawah Departemen Urusan Minyak dan 

Gas Bumi. 

2.3 Visi dan Misi LEMIGAS Jakarta 

 
2.3.1 Visi 

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong. 

2.3.2 Misi 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan 

negara hukum; 
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3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim; 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional; dan 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan 

 

 
2.4 Struktur Organisasi LEMIGAS 

 
 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BLU LEMIGAS 

 
Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Badan Layanan Umum LEMIGAS 

memiliki struktur organisasi yang terdiri atas : 

a. Bagian Tata Usaha; 

b. Bidang Program; 

c. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan; 

d. Bidang Afiliasi dan Informasi; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Menurut Keputusan Kepala Badan Litbang ESDM Nomor 230.K/73/BLB/2011 

tentang Pedoman Tata Kerja dan Hubungan antar Kewenangan pada Badan Litbang ESDM, 

struktur organisasi pada LEMIGAS memilikik kelompok jabatan fungsional atau dapat 

disebut Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan (KPPP), yang terdiri atas : 

a. KPPP Teknologi Eksplorasi; 

b. KPPP Teknologi Eksploitasi; 

c. KPPP Teknologi Proses; 

d. KPPP Teknologi Aplikasi Produk; dan 

e. KPPP Teknologi Gas. 

 
2.5 Penempatan Kerja Praktik 

 
Dalam hal penempatan kerja praktik, penulis ditempatkan pada Divisi Tekno 

Ekonomi dan Pengembangan Bisnis. Divisi ini merupakan bagian dari Bidang Program 

Badan Layanan Umum LEMIGAS. Bidang Program memiliki tanggung jawab untuk 

menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran, serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, 

pengkajian dan survei, di bidang minyak dan gas bumi. 

Divisi Tekno Ekonomi dan Pengembangan Bisnis memiliki tanggung jawab untuk 

membuat rencana bisnis serta anggaran yang disusun berdasarkan basis kinerja serta 

akuntansi biaya per jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan 

akan diterima dari pelayanan jasa yang telah disediakan. Rencana Bisnis dan Anggaran 

(RBA) dibuat dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang terkait, yaitu 

kelompok pelaksana litbang hingga Kementerian Keuangan, Inspektorat Jendral serta Badan 

Litbang ESDM. 
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BAB III 

KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

 

 
3.1 Kegiatan selama Kerja Praktik 

 
Program Kerja Praktik di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan 

Gas Bumi “LEMIGAS” berlangsung selama 6 minggu, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 

sampai dengan 9 Agustus 2019. Pada minggu pertama, penulis diberikan kesempatan untuk 

mengetahui Badan Layanan Umum LEMIGAS. Penulis diberi tugas untuk mempelajari 

bagaimana keadaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Selain itu, penulis juga di beri tugas 

untuk mempelajari bagaimana bisnis di LEMIGAS berjalan, apa saja produk yang dihasilkan 

dan layanan yang disediakan. 

Pada minggu ke-dua kerja praktik berlangsung, penulis selanjutnya diberi tugas 

untuk menganalisis dan membuat perencanaan bisnis di sector hulu dan hilir minyak dan gas 

bumi. Dengan bekal pengetahuan dalam pembuatan business plan yang pernah diajarkan 

selama kuliah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas tersebut dalam jangka waktu dua 

minggu. Selama masa pembuatan perencanaan bisnis tersebut, penulis diberikan wewenang 

untuk mencari dan mendapatkan berbagai data yang tersedia dalam perusahaan, sehingga 

business plan yang dibuat dapat terselesaikan dengan baik. 

Selanjutnya pada minggu ke-empat penulis diberikan tugas untuk menganalisis 

perencanaan bisnis untuk Badan Layanan Umum LEMIGAS. Tugas ini diberikan karena 

penulis dinilai sudah mengerti bagaimana suatu bisnis di sector minyak dan gas bumi 

berjalan. Oleh karena itu, pembimbing memberikan tugas tersebut, tentunya dengan arahan 

dan pengetahuan yang diberikan oleh pembimbing instansi. Dengan arahan yang telah 

diberikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas selama 2 minggu. 

Pada minggu selanjutnya, penulis diberikan tugas untuk menganalisis keekonomian 

sub bidang LEMIGAS. Rincian tugas tersebut adalah menganalisis tentang aspek keuangan 

salah satu laboratorium LEMIGAS yaitu laboratorium biodiesel. Pada tugas kali ini, penulis 

mnganalasis aspek keekonomian seperti Net present value dan Internal rate of return. 

Selama kerja praktik berlangsung, pencapaian yang penulis dapatkan adalah penulis 

mampu mengidentifikasi bagaimana perencanaan bisnis dibuat di dunia kerja yang nyata. 
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Selain itu, penulis mampu mengerjakan analasis keekonomian secara nyata dengan studi 

kasus nyata di lanpangan. Pencapaian ini pun tidak luput dari keterlibatan pembimbing yang 

selalu mengarahkan penulis sebagai peserta magang dengan baik. Oleh karena itu, penulis 

mampu mengaplikasikan pengetahuan yang sebelumnya didapatkan selama masa 

perkuliahan dengan baik di dunia kerja khususnya di LEMIGAS. 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



13 

 

 

BAB IV 

 
HASIL KERJA PRAKTIK 

 

 

Selama kerja praktik berlangsung, penulis mendapatkan berbagai pengalaman baru 

di dunia kerja yang nyata. Pengalaman tersebut sangat membantu penulis dalam pemahaman 

tentang dunia kerja selanjutnya yang akan penulis hadapi. Pengalaman yang di dapat tidak 

terbatas hanya untuk dunia kerja sector minyak dan gas bumi. Namun dapat di aplikasikan 

di seluruh sector pekerjaan. Karena penulis sadari bahwa pengalaman yang didapat tidak 

hanya pengetahuan tentang pekerjaan dibidang minyak dan gas bumi, namun bagaimana 

bekerja secara professional hingga bagaimana manciptakan hubungan yang baik antar 

pekerja. 

Selanjutnya, penulis akan menjabarkan hasil kerja praktik di Badan Layanan Umum 

LEMIGAS dengan beberapa poin berikut: 

1) Mengasah kemampuan berkomunikasi dengan baik 

 
Selama kegiatan kerja praktik berlangsung, peserta magang selalu 

berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan melalui media online. Hal ini 

mengasah kemampuan penulis untuk berkomunikasi dengan Manager/atasan, 

khususnya pada divisi tekno ekonom dan pengembangan bisnis. Karena penulis 

sadari bahwa keterampilan berkomunikasi sangat diperlukan pada dunia kerja di 

sector manapun untuk meminimalisir terjadinya miss communication serta 

memperlancar aliran informasi antar pekerja dalam suatu perusahaan. 

2) Mengasah kemampuan analisis serta pengetahuan baru di sector minyak dan gas 

bumi 

Dengan berbagai tugas yang diberikan pembimbing instasi kepada penulis, 

membuat penulis dapat mengasah kemampuan menganalisis berbagai data yang 

didapat untuk dijadikan bahan informasi yang tepat. Tugas perencanaan bisnis serta 

analisis keekonomian proyek yang diberikan pembimbing telah mengasah kemapuan 

analisis serta memberikan pengetahuan baru mengenai dunia kerja di sector minyak 

dan gas bumi. 

3) Memahami bagaimana flow kerja instansi pemerintah 
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Dengan pengalaman kerja praktik yang didapat membuat penulis memahami 

bagaimana alur informasi serta berbagai prosedur yang harus dilewati jika Badan 

Layanan Umum LEMIGAS bekerjasama dengan mitra atau ada kansumen yang 

ingin memakai layanan laboratorium yang telah disediakan. Jika ada konsumen yang 

ingin mengetahui informasi, tarif layanan, serta pengaduan, konsumen harus ke 

customer service terlebih dahulu. Setelah itu customer service akan meneruskan 

kepada Manajer Operasional. Selanjutnya Manajer Operasional akan berdiskusi 

dengan Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan (KPPP) terkait. 

Kemudian baru membuat admintrasi yang dibutuhkan dengan membuat kontrak jasa 

litbang. Jika Kontrak Jasa Litbang (KJL) telah terbit, makan baru dilakukan 

penelitian laboratorium oleh analist. 
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BAB V 

TINJAUAN PUSTAKA 

4.1 Rencana Bisnis (Bussiness Plan) 

 
Dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan membutuhkan berbagai kebijakan 

strategis untuk menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, perlu dibentuknya suatu rencana 

bisnis yang dapat menjabarkan apa saja program kerja yang harus dilakukan perusahaan agar 

bisnis yang dijalankan terus stabil dan meningkat hingga beberapa tahun kedepan. Program 

kerja yang dibentuk harus sesuai dengan visi serta misi perusahaan. Berbagai program kerja 

tersebut dituangkan dalam rencana bisnis perusahaan. 

Rencana bisnis merupakan sebuah dokumen tertulis yang menjabarkan tujuan bisnis 

perusahaan. Di dalam suatu rencana bisnis dijelaskan bagaimana perusahaan mencapai 

tujuan bisnis tersebut. Didalam rencana bisnis, umumnya berisi sasaran tujuan perusahaan, 

penetapan anggaran biaya, skema kemitraan dan kolaborasi, serta analisis masalah yang 

mungkin terjadi dan bagaimana perusaan mengantisipasinya. 

Rencana bisnis berisi identifikasi bidang utama bisnis dalam suatu perusahaan. 

Setelah menjabarkan berbagai bidang bisnis yang ada, perusahaan dapat memaksimalkan 

waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Sebelum investor memberikan 

modal kepada suatu perusahaan, sebuah rencana bisnis diperlukan untuk menjabarkan 

berbagai program kerja hingga skema anggaran. Oleh karena itu, perusahaan dianjurkan 

unutk membentuk rencana bisnisnya yang terus di perbaharui setiap tahunnya sesuai dengan 

kondisi internal dan eksternal perusahaan. 

Berdasarkan pada jenis bisnis serta penggunaannya, rencana bisnis dapat dibedakan 

dalam beberapa jenis yang berbeda. Hal ini dibedakan dalam bagaimana perusahaan 

membuat tampilan, konten, dan penekanan dalam aspek bisnisnya. 

a. Mini-plan: 

Jenis rencana bisnis ini kurang menekankan pada detail yang kritis. Umumnya 

digunakan untuk menguji asumsi, konsep, dan mengukur minat calon investor. 

b. Rencana Kerja: 

Jenis rencana bisnis ini sangat ditekankan pada detail. Umumnya digunakan terus 

menerus untuk evaluasi operasi dan kemajuan bisnis. 

c. Rencana Presentasi: 
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Jenis rencana bisnis ini menekanan pada aspek pemasaran bisnis. Umumnya jenis 

rencana bisnis ini digunakan untuk memberikan informasi tentang perusahaan 

kepada para bankir, pemodal ventura, dan sumber daya eksternal lainnya. 

Rencana bisnis yang kuat harus mencakup berbagai komponen penting yaitu, 

tinjauan bisnis, rencana pemasaran, rencana manajemen keuangan, serta rencan operasional 

dan manajemen. Tinjauan bisnis berisi penjelasan bagaimana suatu bisnis berjalan serta 

menjabarkan produk dan layananan yang ditawarkan bisnis tersebut. Rencana pemasaran 

berisi gambaran tenteng target pasar perusahaan serta bagaimana strategi perusahaan untuk 

mencapai target tersebut. Selanjutnya untuk rencana manajemen keuangan berisi bagaimana 

skema anggaran perusahaan dan perincian biaya termasuk jumlah pembiayaan yang 

dibutuhkan perusahaan. Terakhir, rencana operasi dan manajemen berisi penjelasan 

bagaimana perusahaan mengelola bisnis utamanya hingga penggunaan sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

Dalam mengelola rencana bisnis, dibutuhkan tujuh komponen penting yang harus 

ada dalam rancangan bisnis. Komponen tersebut akan membantu perusahaan untuk 

mempermudah investor memahami bisnis inti perusahaan sehingga dapat menarik minat 

investor. Adapun tujuh komponen tersebut adalah : 

Executive Summary 

Executive Summary meruapakan pengantar dari keseluruhan rencana bisnis 

perusahaan. Umumnya executive summary di buat hanya 1-2 halaman saja namun 

ringkas, jelas dan mudah dipahami. Ringkasan ini sangan diperlukan dalam 

pembentukan suatu rencana bisnis karena tidak jarang investor yang hanya membaca 

suatu ringkasan dalam rencana bisnis yang telah dibuat. 

Executive Summary yang efektif meliputi : 

a. Penjelasan mengenai bisnis inti perusahaan di paragraph pertama. 

b. Nama serta lokasi bisnis tersebut beroperasi 

c. Penjelan singkat mengenai apa yang dibutuhkan pelanggan serta bagaimana 

perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut 

d. Penjelasan mengenai tim yang akan menjalakan bisnis tersebut 

e. Perincian bagian-bagian penting dalam bisnis, seperti target penjualan 

unit,proyeksi penjualan, serta kunci keberhasilan perusahaan. 
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f. Visual yang eye-catchiing juga dapat membantu investor untuk melihat 

informasi penting dan dapat mudah dipahami, misalnya grafik market share 

produk, grafik trget penjualan dan lainnya. 

Bussiness Concept 

Didalam business concept dijabarkan bagaimana perusahaan menjalankan 

visi serta misi yang telah dibentuk serta dijelaskan pula bagaimana perusahaan 

menghasilkan pendapatan. Selain itu, dalam bagian ini dibahas tentang studi 

kelayakan yang telah di lakukan perusahaan untuk meguji apakah konsep bisnisnya 

dapat bertahan di pasar. Business concept juga menjelaskan tentak prposi nilai yang 

dimiliki perusahaan dalam menawarkan produk dan layanannya. 

Market Analysis 

Untuk menjelaskan bagaimana produk dipasarkan kepada konsumen, dalam 

rencana bisnis diperlukan analisis pasar yang tepat agar produk dan layanan yang 

disediakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Didalam bagian analisis 

pasar diperlukan berbagai komponen yang harus dijelaskan antara lain : 

a. Bagaimana perusahaan menentukan pasar 

b. Memproyeksikan pangsa pasar dari sector bisnis perusahaan 

c. Strategi memposisikan produk dan layanan di pasar 

d. Pembahasan mengenai penentuan harga jual serta strategi promosi 

e. Identifikasi saluran komunikasi penjualan serta channel distribusi yang 

sesuai. 

Management Team 

Didalam bagian tim manajemen di jelaskan mengenai bagaimana 

pengelolaan sumber daya manusia dalam menjalankan suatu bisnis di perusahaan. 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan, yaitu 

uraian tentang tanggung jawab dari setiap sumber daya manusia yang ada dalam 

perusahaan. Selain itu, dijelaskan juga tentanng rincian keahlian serta kualifikasi 

pegawai yang bekerja agar mendapatkan citra yang baik jika memiliki kualitas 

pegawai yang unggul. Pada bagian ini juga akan menggarisbawahi tentang peluang 

dan rencana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru yang akan 

menambah nilai bisnis perusahaan. 
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Marketing Plan 

Marketing plan dibuat dengan tujuan untuk memahami dan meningkatkan 

informasi perubahan pasar serta competitor dengan sector yang sama. Selain itu 

dengan adanya perencanaan pemasaran juga tidak menutup kemungkinan untuk 

menjalin hubungan dengan mitra kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi 

lain. 

Dengan membentuk perencanaan pemasaran yang matang akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan, salah satunya adalah adanya kejelasan siapa target 

market perusahaan sehingga akan lebih mudah menemukan client dan pelanggan. 

Didalam marketing plan juga tertera berbagai strateri pemasaran seperti media social, 

periklanan, blog, sampai e-mail. Dengan strategi integrated communication akan 

membantu perusahaan untuk mengolah berbagai media pemasaran untuk 

mengirimkan pesan marketing kepada konsumen. 

Financial Plan 

Perencanaan manajemen keuangan merupakan strategi pengelolaan 

keuangan untuk mencapai kebijakan strategis perusahaan. Perencanaan keuangan 

bisnis dibagi dalam empat komponen yaitu, short-term forecast, budget, strategic 

forecast, dan cash forecast. Prakiraan jangka pendek merupakan proyeksi keuangan 

yang terus berjalan dalam periode 12 bulan bergulir tiap bulannya. Prakiraan jenis 

ini harus diperbaharui setidaknya setiap bulan dan menjadi acuan utama. Budget atau 

anggaran merupakan perincian dari setiap bagian dari bisnis yang sedang berjalan, 

seperti penemapatan staf hingga pengeluaran dari setiap item tertentu. 

Berbeda dengan sebelumnya, Strategic Forecast memasukan tujuan strategis 

perusahaan ke dalam proyeksi keuangan perusahaan. Umumnya jenis ini digunakan 

oleh perusahaan pemula yang memproyeksikan anggarannya dari bulan kebulan 

hingga proyeksi minimal 3 tahun. Selanjutnya merupakan cash forecast, yaitu 

prakiraan keuangan yang berfokus pada arus kas, bukan laba akuntansi. Pada 

prakiraan ini, perusahaan akan memecah anggaran 12 bulan hingga menjadi lebih 

detail. 

Operation Plan 

 
Operational plan adalah bagian dari rencana strategi bisnis yang menjelaskan 

bagaiman sebuah pekerjaan dilakukan, alur kerja dari awal hingga akhir, serta 

sumberdaya apa saja yang harus digunakan dalam proses nya. Tujuan dari 
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operational plan adalah sebagai control terhadap suatu proses yang ada di dalam 

proses bisnis. 

 

Peran Operational plan dalam proses bisnis adalah Memberi gambaran jelas 

kepada seluruh pelaku bisnis yang terlibat tentang informasi dari proses bisnis 

tersebut. Informasi dapat berupa kondisi suatu proses bisnis, sumberdaya, tujuan, 

tanggung jawab tiap orang yang terlibat, dan langkah-langkah yang diambil. Hal 

tersebut sangatlah penting, sebab jika dijalankan tanpa perencanaan, sebuah proses 

bisnis dapat tidak mengenai sasaran atau bahkan gagal ditengah jalan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 
Program kerja praktik yang telah penulis lakukan selama 6 minggu telah memberikan 

banyak pengalaman yang baik bagi penulis. Dalam program kerja praktik ini, banyak 

pengetahuan baru yang penulis dapatkan khususnya mengenai bagaimana rencana bisnis 

yang baik dibentuk untuk sektot hulu dan hilis minyak dan gas bumi. Selain itu, kerja praktik 

ini juga telah mengasah pola pikir penulis dalam menganalisis data untuk dijadikan 

informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan bisnis. 

6.2 Saran 

 
Untuk kedepannya disarankan bagi Badan Layanan Umum LEMIGAS Jakarta 

adalah membuat job description bagi peserta magang secara jelas dan terperinci beserta 

jadwal dan pencapaian yang harus dimiliki peserta magang jika sudah selesai melakukan 

kerja praktik. Selain itu, sebagai instansi pemerintah yang bergerak dibidang Minyak dan 

Gas bumi, maka disarankan untuk memiliki budaya organisasi yang baik, karena jika 

ditelaah lebih lanjut hubungan antar pegawai khususnya manager dan staff kurang terjalin 

dengan baik. 
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