
BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  

 

4.1 Sejarah Objek Penelitian 

PT. Huabei Petroleum Service (HPS) sebagai perusahaan yang 

bergerak di bisnis jasa penunjang perminyakan. Berdiri pada tahun 2001 

dengan keuangan, barang, dan juga sumber daya manusia, PT. HPS dalam 

waktu yang sangat singkat telah memperoleh reputasi yang dapat 

diperhitungkan di pasaran perminyakan. Pelaksanaan di lapangan ditunjang 

oleh team yang berpengalaman dan engineer yang berkualitas serta teknisi 

service yang sangat menikmati arti reputasi di bidang perminyakan. 

Sementara ini, PT. HPS memiliki drilling and workover rig, 

perlengkapan mud logging, cementing, mud testing, wireline logging, dan 

directional drilling. Dalam tahun-tahun terakhir, dengan teknologi yang 

semakin tinggi/canggih, perlengkapan yang baik, serta ditunjang dengan 

kualitas engineer yang tinggi, dan kekuatan yang solid juga reputasi yang 

baik, PT. HPS telah berpartisipasi secara aktif dalam perkembangan dan 

persaingan pasar yang pada akhirnya menghasilkan penghargaan.   

Dengan komitmen yang tinggi serta tenaga kerja yang solid, PT. HPS 

terus memberikan service terbaiknya bagi para customer. Tujuan akhirnya 

adalah untuk menyakinkan anda para customer mendapatkan kepuasan 

secara berkepanjangan. 
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4.2 Struktur Organisasi 

Penerapan strategi yang sukses banyak bergantung kepada struktur 

organisasi perusahaan, mengkoordinasikan seluruh daya perusahaan untuk 

mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Suatu organisasi didalam menjalankan 

segala aktivitasnya harus mengutamakan kerjasama yang baik antar para 

anggotanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai, karena melalui kerjasama 

tersebut akan memungkinkan pengaturan kerja yang efektif dan efisien.  

Cara kerja yang efektif dan efisien dapat membuat organisasi 

bertindak secara tepat dalam mencapai tujuan organisasi memiliki kejelasan 

dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap anggota 

organisasi. Perumusan manajemen dan struktur organisasi sangat penting 

pada suatu perusahaan, dikarenakan adanya kesadaran para ahli tentang 

pentingnya manajemen dan struktur organisasi tersebut dalam mencapai 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Struktur organisasi banyak jenisnya, tergantung dari keadaan 

perusahaan. Struktur organisasi dapat memberikan gambaran mengenai baik 

buruknya mekanisme kerja yang ada disuatu perusahaan, karena struktur 

yang baik dapat menemukan posisi atau kedudukan dari masing-masing 

personil, tugas, wewenang, tanggung jawab, arah komunikasi dan 

pelaksanaan program kerja. Bentuk organisasi PT. Huabei Petroleum 

Service Duri disusun berdasarkan organisasi yang merupakan suatu 

kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas dan kegiatan dalam rangka 

mencapai tujuan perusahaan yang masing-masing mempunyai tugas dan 

tanggung jawab yang jelas. 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi 
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4.3 Referensi Proyek 

Project-project PT. HPS di Indonesia antara lain: 

a PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA 

PT. Huabei Petroleum Service melaksanakan service dengan 

workover rig untuk well completion, well servicing, dan workover untuk 

menjaga/meningkatkan produksi hydrocarbons di area operasi PT. 

Chevron Pacific Indonesia. 

b MEDCO E&P INDONESIA 

Penyewaan rig serta perlengkapan alat bantunya. 

c PETROCHINA INTERNATIONAL LTD 

PT. Huabei Petroleum Service terlibat dalam bisnis penyediaan 

jasa workover dan drilling rig dan perlengkapan mud logging, cementing, 

mudtesting, wireline logging, dan directional drilling. 

1. Lingkup Layanan 

Onshore Oil& Gas engineering& jasa-jasa teknologi 

a) Eksplorasi dan pengembangan rekayasa 

b) Eksplorasi Geofisika 

c) Pengeboran  

d) Penebangan  

e) Well logging 

f) Cementing 

g) Pengeboran Directional 

h) Mud testing services 
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i) Wireline logging services 

j) Well testing 

k) Well services 

2. Aneka ragam produk mesin di bidang perminyakan 

a) BOP 

b) Solid control equipment 

c) Pipeline, tubing, dan sebagainya 

d) Chemical products (seperti berbagai macam muddancementing 

additives serta chemical additives yang dapat meningkatkan 

produksi minyak dan sebagainya). 

 

4.4 Visi Misi dan Tujuan Perusahaan 

Adapun visi,misi dan tujuan dari PT. Huabei Petroleum Service 

adalah sebagai   berikut: 

1. Visi PT. Huabei Petroleum Service 

Menjadi perusahaan kelas dunia dengan operasi terbagus, 

konsisten, keselamatan dan lingkungan. 

2. Misi PT. Huabei Petroleum Service 

a) Melakukan tingkat keselamatan yang tinggi, kesehatan dan 

lingkungan performansi disetiap operasi 

b) Memiliki Sumber Daya Manusia dengan kompetensi tinggi. 

c) Memiliki peralatan komplit yang handal. 

d) Memiliki sistem manajemen profesional. 

e) Melakukan operasi dengan efesien dan efektif. 
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3. Tujuan PT. Huabei Petroleum Service 

a) Tidak ada tekanan 

b) Tidak ada cidera industri  

c) Tidak ada kebakaran dan ledakan 

d) Tidak ada kecelakaan lalu lintas 

e) Tidak ada polusi dan kecelakaan kerja 

f) Tidak ada insiden keamanan 

g) Tidak ada insiden sub kontrak 

4. Harapan Perusahaan 

a) Mengambil bagian semua hukum dan peraturan yang berlaku 

b) Mematuhi persyaratan kontrak kami 

c) Membangun kesadaran bahwa karyawan adalah sumber daya yang 

paling berharga 

d) HSE asosiasi disetiap aspek operasi melalui partisipasi terus 

menerus klien operasi kami. 

e) Jelas bahwa karyawan kami melakukan ekspektasi operator didaerah 

HSE. 

 

 


