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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1       Sejarah Berdirinya Perusahaan 

 PT Pertamina EP yang di maksud dengan EP itu sendiri adalah ekplorasi 

produksi yaitu pertambangan minyak bumi dan didirikan pada 13 September 2005. 

Sejalan dengan pembentukan PT Pertamina EP maka pada tanggal 17 September 

2005, PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja 

Sama (KKS) dengan BPMIGAS (sekarang SKKMIGAS) – yang berlaku surut sejak 

17 September 2003 – atas seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan Migas yang 

dilimpahkan melalui perundangan yang berlaku.Sebagian besar wilayah PT 

Pertamina (Persero) tersebut dipisahkan menjadi Wilayah Kerja (WK) PT Pertamina 

EP.Pada saat bersamaan, PT Pertamina EP juga melaksanakan penandatanganan KKS 

dengan BPMIGAS (sekarang SKKMIGAS) yang berlaku sejak 17 September 2005. 

 Dengan demikian WK PT Pertamina EP adalah WK yang dahulu dikelola 

oleh PT Pertamina (Persero) sendiri dan WK yang dikelola PT Pertamina (Persero) 

melalui TAC (Technical Assistance Contract) dan JOB EOR (Joint Operating Body 

Enhanced Oil Recovery). 

 Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara didirikan dengan UU No. 08 / 

1971, karena adanya perubahan di lingkungan global yang mempengaruhi kegiatan 

usaha terutama  dalam dunia perminyakan di Indonesia, maka Pertamina harus 

berubah menjadi satu perusahaan yang berentitas bisnis murni. Sesuai  UU No. 22 / 
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2001 tanggal 23 november 2001 tentang migas merupakan titik awal perubahan status 

hukum Pertamina dari BUMN dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan 

(PERSERO) dengan nama PT PERTAMINA (PERSERO) melalui PP No. 31 tahun 

2003 seluruh ketentuan pertamina termasuk struktur organisasi , pedoman serta hal 

kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan  tugas dan tanggung jawab 

pertamina sepanjang tidak bertentangan dengan pp  tersebut dinyatakan tetap berlaku 

sampai ditetapkan ketentuan baru oleh perusahaan dan sebutan untuk organisasi PT 

PERTAMINA EP Asset 1  Lirik. 

 Kegiatan Eksplorasi minyak di lapangan lirik dimulai tahun 1925 oleh 

perusahaan belanda (nederlandse colonial petroleum maatschapij), mulai berproduksi 

bulan November 1957. Lapangan minyak Lirik terletak di Provinsi Riau sebelah 

selatan Pekanbaru atau tepatnya di kabupaten Indragiri Hulu sebelah Barat laut jambi 

dan kota Rengat. 

 Pengelola lapangan lirik sebagai konsesi pertambangan “OLD AREA” diserah 

terimakan oleh PT STANVAC INDONESIA kepada PT PERTAMINA pada tanggal 

28 november 1983 yang meliputi delapan struktur yaitu: Air Molek, Sago, Lirik, 

Belimbing Andan, Ukui , Pondok, north Pulai, central Pulai dan south pulai.Pada 

tanggal 28 maret 1991, telah di tanda tangani kontrak joint oerating body (JOB) 

antara PERTAMINA dan PT PETROLIUM di dalam pengolahan lading minyak lirik 

dengan pola Enhanced oil recovery (EOR) realisasi atas kontrak EOR ini diawali 

dengan “pilotProject EOR” yang baru di laksanakan pada bulan agustus 1992 dan 
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status komersialisai struktur sago dimulai pada tanggal 01 april 1994 dan berakhir 

pada tanggal 24 maret 2006 dan pada saat ini dekelola oleh Asset 1 field lirik. 

 Wilayah operasi  PT. PERTAMINA EP Aseet 1 field lirik meliputi 3 (tiga) 

kabupaten, yaitu:  

1. Kabupaten Indragiri hulu, yaitu terletak di kecamatan  lirik yang meliputi 

7 (tujuh) desa, yaitu : Japura, gudang batu, lirik area, seko lubuk tigo, 

banjar balam, dan redang seko. 

2. Kabupaten pelalawan, yang meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu : 

kecamatan ukui 1, ukui 2 pangkalan lesung, dusun tua, merbau, sorek 1 

dan sorek 2 

3. Kabupaten siak, yang terletak di kecamatan koto garsip, desa buatan II 

sebagai pengumpulan minyak untuk pengapalan dengan menggunakan 

kapal tengker. 

a. Keadaan Geografis  

 Kecamatan Lirik merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri 

Hulu yang dilalui oleh jalur lintas provinsi.Secara umum keadaan topografinya adalah 

berupa dataran meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit, dengan 

ketinggian 6 meter dari permukaan laut. Dengan Batas Kecamatan Lirik Sebelah 

Utara langsung dengan Kabupaten Pelalawan ( Desa Ukui ) Sebelah Selatan dengan 

Kecamatan Pasir Penyu (Air Molek) Sebelah Timur dengan Kecamatan Lirik, dan 

Sebelah Barat dengan Kecamatan Lubuk Batu Jaya. 
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 Lirik, merupakan dataran sedang yang berbatasan dengan kawasan Bukit 

Macan belantara Seko Lubuk Tigo.Lirik dikenal karena menjadi wilayah di 

Indonesia, yang sengaja dibuka untuk merintis kegiatan awal eksplorasi 

pertambangan minyak dan gas bumi oleh salah satu perusahaan eksplorasi minyak 

asing sekitar tahun 1950-an. Dulu hanya merupakan kawasan kecil yang banyak 

terdapat titik minyak bumi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat di wilayah 

sekitarnya, seperti Air Molek, Kota Rengat, Belilas, Sorek dll menganggap bahwa 

Lirik merupakan daerah tempat tinggal bagi keluarga orang-orang berpunya. 

Dulunya, kebutuhan umum seperti Listrik, Air dan Telpon disediakan gratis bagi 

keluarga pegawai/karyawan perusahaan minyak. Fasilitas umum seperti : bioskop, 

kolam renang, lapangan tennis, golf-yard, panggung pertunjukan, rumah sakit, bumi 

perkemahan, pemadam kebakaran, landasan helycopter disediakan dan dibangun 

untuk mensupport kegiatan perusahaan minyak tersebut.   

b.  Fasilitas PT. Pertamina EP Asset  1 Field Lirik 

 PT PERTAMINA EP Field lirik mempunyai fasilitas yang sangat menunjang 

untuk kelancaran kerja bagi karyawan, keluarga dan masyarakat sekitar di area lirik, 

yaitu : 

1. Fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja. 

2. Fasilitas penunjang produksi, seperti alat-alat berat. 

3. Fasilitas kesejahteraan, seperti rumah dinas, lapangan golf, TK, dan sarana 

olahraga yang terletak di sekitar perusahaan. 

4. Fasilitas gedung pertemuan. 
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5. Fasilitas transportasi bagi karyawan yang dinas di luar daerah kota. 

2.2      Visi Dan Misi Perusahaan 

 Adapun visi dan misi  perusahaan PT. Pertamina EP Asset 1 Lirik adalah :

 Visi (2014 - 2025): 

Menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi  kelas 

dunia 

 Misi: 

Melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan penekanan 

pada aspek komersial dan operasi yang baik serta tumbuh dan berkembang 

bersama lingkungan hidup. 

2.3 Tata Nilai / Value: 6C  

1. Clean (Bersih)Dikelola secara profesional, menghindari benturan 

kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan 

integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. 

2. Competitive (Kompetitif)Mampu berkompetisi dalam skala regional 

maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, 

membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. 

3. Confident (Percaya Diri)Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, 

menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan 

bangsa 
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4. Customer Focused (Fokus Pada Pelanggan)Berorientasi pada kepentingan 

pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

pelanggan. 

5. Commercial (Komersial)Menciptakan nilai tambah dengan orientasi 

komersial,mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang 

sehat. 

6. Capable (Berkemampuan)Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang 

profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, 

berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan. 

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi  atau disebut tata raga organisasi adalah rngka yang 

mewujudkan  pola tetap dan hubungannya  antara bidang kerja maupun orang-orang 

menunjukan  kedudukan, wewenang, tanggung jawab masing-masing  organisasi. 

Dalam beraktivitas selalu berkaitan dengan organisasi, adanya struktur organisasi 

yang sangat diperlukan untuk  menjamin agar rencana manajer dapat terlaksana 

dengan baik. 
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Keterangan: 

1. Field  manager 

Merencanakan, melakukan dan mengatur  strategi  Operasi  produksi untuk 

mencapai sasaran perusahaan, mengelolah pelaksanaan Operasi  produksi 

Migas struktur dan Asset Exiting kawasan lirik sesuai sasaran yang telah di 

2.1 STRUKTUR ORGANISASI PT.PERTAMINA EP ASSET 1 

LIRIK 
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ditentukan secara optimal dengan pendaya gunaan  sumber daya yang tersedia 

dengan lebih efektif, efisien dan berwawasan lingkungan.  

2. Sekretaris FM 

Mencatat surat masuk dan keluar dari Field Manager Lirik dan menyusun file-

file. 

3. HSE ( Healty, Safety, Security and Environment )  

- Tujuan 

Melindungi dan mengamankan setiap orang, asset perusahaan, data 

perusahaan yang bersifat rahasia, lingkungan dan komunitas sekitar dari 

bahaya yang berhubungan dengan kegiatan Pertamina EP dan Mitra 

Usaha/Penyedia Barang dan Jasa. 

- Komitmen 

Manajemen dan seluruh pekerja memberikan prioritas utama terhadap 

aspek QHSSE dengan cara: 

a. Patuh 

Mematuhi peraturan perundangan dan standar QHSSE 

b. Integrasi 

Mengintegrasikan dan mengimplementasikan aspek QHSSE dalam setiap 

kegiatan operasi sesuai dengan best engineering practices 

c. Latih 

Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pekerja melalui sosialisasi dan 

pelatihan 
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d. Improvement 

Meningkatkan penerapan aspek QHSSE secara konsisten, komprehensif dan 

berkesinambungan 

e. Harmonis 

Menciptakan dan memelihara hubungan harmonis yang berkelanjutan 

dengan stakeholder dan lingkungan melalui pemenuhan kepuasan pelanggan 

dan pengembangan masyarakat 

f. Penilaian & Penghargaan 

 Menjadikan kinerja QHSSE dalam penilaian dan penghargaan pekerja dan 

mitra kerja. 

4. Production operation 

Perencanaan produksi serta pengoperasian produksi yang berwawasan frofit 

orientated dan lingkungan pengendalian perawatan sumur setiap tahun Dan 

menyusun anggaran Operasi Field Lirik serta mengawasi realisasi di wilayah 

kerja PT.PERTAMINA EP ASSET 1 FIELD LIRIK. 

5. WO/WS(Work Over / Work Servis) 

Merencanakan, pengoperasian, mengawasi dan mengevaluasi Operasi pesawat 

Hoist, dan lingkungan pengendalian perawatan sumur setiap tahun dan 

menyusun anggaran operasi Field Lirik serta mengawasi relisasi di wilayah 

kerja PT.PERTAMINA EP ASSET 1 LIRIK. 
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6. RAM (Reability Availability & Maintenance) 

Menyelanggarakan dan Mengkoordinasikan kegiatan PML, fasilitas produksi 

yang meliputi perencanaan pekerja anggaran, pemeliharaan, pengoperasian 

dan perbaikan sarana / Peralatan-peralatan penunjang Operasi Produksi, mesin 

listrik, alat-alat berat, jalan dan lokasi, air, pemeliharaan fasilitas sumur-sumur 

Produksi. 

7. LR (Legal Dan Relation) 

Melaksanakan salam fungsi-fungsi hukum dan pertahanan, untuk menunjang 

kelancaran operasi perusahaan  dan membina hubungan, Baik dengan instalasi 

pemerintah (Sipil/ABRI) dengan masyarakat dan organisasi lainnya serta 

melaksanakan tugas protokoler publikasi. 

8. ICT (Information Communication Technology) 

ICT adalah suatu bagian yang  perusahaan PERTAMINA dibidang 

Telekomunikasi perbaikan telepon , radio , PABX , menyambung dan 

menerima telepon dari dalam maupun luar , menerima , mengirim 

FACSIMILE dan menyampaikan ke user guna kelancaran perusahaan. 

9. HR (Human Resourse) 

Mengawasi dan bertanggung jawab  atas pekerjaan SDM yang menyangkut 

perawatan pekerjaan, perencanaan, pendidikan, pelatihan organisasi dan tata 

laksana norma dan syarat-syarat kerja serta memberi advis (saran) kapada ka. 
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perencanaan dan pengembangan serta fungsi lainnya untuk menunjang 

peningkatan kinerja Perusahaan 

10. Finance 

Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan keuangan sesui dengan 

kebutuhan yang berlaku: 

1. Membuat dan meneliti pajak serta penyimpanan dokumen pajak, 

membuat arredstaat, updating gaji, print out dan pembayaran gaji. 

2. Membuat laporan pengerakana rusminyak perihal dan membuat 

laporan bulanan minyak. 

3. Mengkoordinasi/menyusun anggaran operasi untuk tahun yang akan 

datang dan membuat realisasi anggaran bulanan dan justifikasi pada 

tahu berjalan. 

11. SCM (Supply Chain Management)/LOGISTIK 

Melaksanakan/mengendalikan kegiatan perundangan dan angkutan yang 

meliputi: 

 Penata usaha gudang, penata usaha HBM (Harta Benda Modal) / bahan 

peledak perawatan material dan melaksanakan kegiatan untuk kelancaran Operasi 

Perusahaan. Memimpin dan mengawasi kegiatan material yang meliputi: pengadaan, 

perundangan, pengawasan dan persediaan, administrasi material / umum administrasi 

bahan peledak, administrasi HBM serta operasi angkutan kelancaran Operasi 

Perusahaan.  

 


