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Tahun 2014 merupakan awal beroperasinya PT
Pertamina EP Cepu ADK selanjutnya disebut PEPC
ADK. Sejalan dengan misi yang ditetapkan yaitu
menjadi perusahaan migas terkemuka di Indonesia,
PEPC ADK berupaya memperkokoh landasan untuk
peningkatan nilai dan pertumbuhan perusahaan.
Berbagai insiatif strategi telah dicanangkan dalam
rangka memperkuat landasan tersebut meliputi:
1.

2.

3.
4.

Mempercepat produksi Migas dari Lapangan Alas
Dara Kemuning (ADK) secara efisien, efektif dalam
waktu sesingkat mungkin sejalan dengan Instruksi
Presiden No. 2 Tahun 2012 dalam peningkatan
Produksi Minyak dan Gas melalui transfer fasilitas
produksi yang telah ada;
Menciptakan sistem dan budaya kerja yang
memampukan PEPC ADK mencapai target dan
keuntungan maksimal;
Berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan
yang berkelanjutan;
Menerapkan sistem Corporate Social Responsibility
yang bermanfaat bagi masyarakat di lokasi
penambangan;
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5.

Memaksimalkan peran serta masyarakat setempat
dalam kegiatan pengembangan dan produksi;
6. Menerapkan Operational Excellence berfokus pada
budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara
konsisten;
7. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi
terkini untuk mendorong efisiensi dan tranparansi
operasi;
8. Membangun struktur organisasi terintegrasi
dengan proses bisnis bermodalkan SDM yang
kompeten dan profesional;
9. Melaksanakan secara berkelanjutan tata kelola
perusahaan yang baik atau Good Corporate
Governance (GCG);
10. Memanfaatkan penemuan teknologi terbaru dalam
menemukan cadangan migas baru dan
meningkatkan produksi.
Dengan implementasi strategi secara konsisten
diharapkan Perusahaan mampu mencapai tujuan yang
ingin dicapai yaitu dapat memberikan keuntungan
s e b es a r- b es a r n y a b a g i p em eg a n g s a ha m ,
mendapatkan kepercayaan public yang tinggi serta
mampu menjadi pemimpin dalam penerapan
keselamatan kerja dan lingkungan.
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Tanggung Jawab Atas
Laporan Tahunan 2014

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bertanggung
jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini, berikut
laporan keuangan dan informasi lain yang terkait.
Jakarta, 1 Maret 2015
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Ikhtisar Data Keuangan
PEPC ADK Tahun 2014
Keterangan

2013

2014

Grafik Aset Lancar PEPC ADK 2014 (USD)
927,113

NERACA
Aset
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas
Hak Minoritas
Modal Kerja Bersih
LABA RUGI
Beban Usaha
Penghasilan lain-lain, bersih
Laba (Rugi) Sebelum Pajak
Beban Pajak Penghasilan
Rugi Bersih Tahun Berjalan
Laba per Saham

20,510
20,510

Rasio Solvabilitas
Debt to Total Assets Ratio
Debt to Total Equity Ratio
Produksi
Laporan Keuangan Perusahaan Bulanan
Laporan Manajemen Perusahaan Bulanan
Laporan Keuangan Audited (Februari)
Rancangan RKAP (Juni)
Tingkat Kesehatan Perusahaan

-

Kas dan
Setara Kas

-

26,906,788
1,145,245
28,052,033

20,510

(1,737,063)
(1,737,063)

20,510

(2,321)
(2,321)

(2,980,557)
39,299
(2,941,258)
1,183,685
(1,757,573)
-

79,663

Piutang
Pemegang
Saham

Uang Muka

Grafik Aset Tidak Lancar PEPC ADK 2014 (USD)
21,046,995

1,504,988

1,527,526

1,183,685

PPN yang
Aset Pajak Aset Minyak
Kas yang
dapat ditagih Tangguhan dan Gas Bumi
dibatasi
kembali
Bersih
penggunaannya

Grafik Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2014 (USD)

RASIO-RASIO KEUANGAN
Rasio Likuiditas
Cash Ratio (%)
Acid Test Ratio (%)
Current Ratio (%)
Rasio Profitabilitas
Operating Profit Margin
Net Profit Margin
Return on Equity (ROE)
Return on Investment (ROI)

1,006,776
25,308,194
26,314,970

13,685,715

3.45%
3.74%
3.74%

8,078,357
4,079,914
1,062,802

-

101.18
-

-

106.60
-6.60

-

7
16
Februari
Juni
Kurang Sehat B

-

Utang Usaha Pihak Ketiga

Utang Lainlain - Pihak
Berelasi

Biaya yang
masih harus
dibayar

Utang Pajak
Lainnya

Grafik Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2014 (USD)
1,076,991

68,254

Provisi untuk biaya
pembongkaran dan restorasi
lingkungan hidup

Provisi imbalan
kerja
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Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang
terhormat,
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat
dan Hidayah-Nya sehingga Dewan Komisaris dapat
melakukan tugas pengawasan dengan baik. Atas nama
Dewan Komisaris, kami melaporkan kepada pemegang
saham dan para stakeholders sebagai bentuk
pertanggungjawaban kami dalam melakukan fungsi
pengawasan dan penasehatan di PEPC ADK.

Penilaian Atas Kinerja Direksi Mengenai
Pengelolaan Perusahaan
PEPC ADK yang berdiri tanggal 15 Agustus 2013
merupakan perusahaan bertujuan untuk menjalankan
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi meliputi
eksplorasi, eksploitasi, dan produksi Migas di Blok Alas
Dara dan Kemuning. Sampai dengan akhir tahun 2014
PEPC ADK belum memiliki laba komprehensif
dikarenakan belum adanya penjualan migas karena
perusahaan masih dalam taraf eksplorasi untuk
pemboran re-entry well yang terdiri dari Sumur NGBT01, Sumur ALSD-01, Sumur NGBU-04, Sumur ALSD-04
dan NGBU-03. Kegiatan lainnya melaksanakan kegiatan
Passive Seismic, study G&G, dan studi Environmental
Baseline Assesment (EBA).

Andri T. Hidayat
Komisaris Utama

Dewan Komisaris menilai tahapan proses pekerjaan
yang dijalankan oleh manajemen telah sejalan dengan
program kerja yang ditetapkan di awal tahun dan mampu
dilaksanakan secara baik.
Pada akhir tahun 2014, Total Aset PEPC ADK sebesar
USD26,314,970, Ekuitas sebesar USD(1,737,063),
sedangkan jumlah Liabilitas sebesar USD28,052,033.
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TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan CSR
Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi dan
seluruh jajaran manajemen untuk selalu bertindak
mengikuti prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas,
independensi, kesetaraan dan bertanggung jawab.
Implementasi GCG dipandang sebagai bagian yang
penting yang tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas
proses bisnis dalam pencapaian tujuan perusahaan
jangka panjang. Secara bertahap dan berkelanjutan
PEPC ADK mulai mengembangkan kebijakan, sistem
dan prosedur GCG yang diperlukan untuk mencapai
praktik tata kelola Perusahaan terbaik dengan menyusun
Code of Corporate Governance (CoCG), Board Manual dan
Code of Conduct (CoC).
Disamping itu, Dewan Komisaris selalu memberikan
perhatian khusus dalam melakukan pengawasan atas
penerapan GCG sesuai dengan standar yang ditetapkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Kementerian
BUMN, dan standar best practice lainnya.
Dewan Komisaris menyadari, untuk menjaga kinerja
agar tetap berlangsung secara berkesinambungan, fokus
perusahaan tidak hanya menjaga keseimbangan dari
sisi keuangan dan sisi operasional, namun juga harus
menjaga keseimbangan komunikasi antara perusahaan
dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karenanya,
PEPC ADK memiliki program kegiatan sosial yang
berkelanjutan yang diharapkan dapat memberikan
dampak positif serta mengurangi dampak negatif yang
mungkin terjadi khususnya yang dapat menghambat
kegiatan operasional perusahaan.
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Pada akhir tahun 2014,
Total Aset PEPC ADK
sebesar USD26,314,970,
Ekuitas sebesar USD
(1,737,063), sedangkan
jumlah Liabilitas sebesar
USD28,052,033.

Ucapan Terima Kasih
Sebagai penutup, kami atas nama Dewan Komisaris,
mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan seluruh
jajaran manajemen atas ketekunan, komitmen dan
dedikasinya dalam memanfaatkan seluruh potensi yang
ada di PEPC ADK sehingga mampu mencapai kinerja
yang optimal. Dengan berfokus lagi pada langkah
penyempurnaan yang terus menerus dan inovasi di
seluruh lini organisasi, kami merasa yakin bahwa PEPC
AD K a kan ter us mewujudka n per tum buhan
berkelanjutan.

Jakarta, 1 Maret 2015
Atas Nama Dewan Komisaris
PT Pertamina EP Cepu ADK

Perubahan Struktur Dewan Komisaris
Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham PT.
Pertamina (Persero) Tanggal 26 November tahun 2014,
pemegang saham telah mengangkat Sdr. Bagus
Sudaryanto sebagai Dewan Komisaris PEPC ADK, oleh
karenanya jumlah dan komposisi anggota Dewan
Komisaris PEPC ADK sampai dengan akhir Desember
2014 berjumlah 2 (dua) orang.

Andri T. Hidayat
Komisaris Utama
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7

8

PENDAHULUAN

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Profil Dewan Komisaris

Bagus Sudaryanto
Komisaris
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Andri T. Hidayat
Komisaris Utama

Lahir: Bandung, 12 Mei 1958
Training yang diikuti :
Turkmenistan Gas Congress TGC, Global Customer SummitAsean Executive USA, Shale Gas World Asia 2011, Shale Gas
World Asia 2011, Product Knowledge Angkatan II, Seminar
dan Rakor Mutu Dit. Hulu, Cirebon, International Geoscience
Conference, Geostatistics for Seismic Data Integration In Earth
Models, Amplitudes, Risk and All That Geophysical Malarkey,
Acquisition of a Large Land 3D Seismic Survey in The Cepu Bl,
Applied Seismic Stratigraphy etc.
Pendidikan:
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari
Universitas Padjadjaran - Bandung pada tahun 1984 dan
Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun
1992.
Perjalanan Karir :
Memulai karirnya sebagai Staf Keuangan Rumah Sakit Pusat
Pertamina (RSPP) pada tahun 1986 hingga menjadi Kepala

Akuntansi RSPP pada tahun 1987. Selanjutnya beliau
ditugaskan di Direktorat Keuangan Pertamina sebagai Staf
Keuangan - Pengawas Konsolidasi Rugi Laba. Sempat
menjadi Kepala Akuntansi Pertamina UPPDN III pada tahun
1994, kemudian kembali ke Direktorat Keuangan sebagai
Kasubdin Akuntansi Kalkulasi Biaya dan Kasubdin Akuntansi
Konsolidasi. Menempati berbagai pos penugasan penting
seperti Manajer Keuangan UP V Balikpapan (1999), Manajer
Senior Kontroler Direktorat Keuangan (2001), Deputi Direktur
Perbendaharaan dan Pendanaan (2004), Kepala Satuan
Pengawas Internal PT Pertamina EP (2006), Direktur
Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy (2007), Direktur
Keuangan PT Pertamina EP (2009) dan Direktur Keuangan
PT Pertamina (Persero) (2011-Desember 2014), menjabat
Komisaris PEPC ADK tahun 2013.
Dasar Pengangkatan :
Surat Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler tanggal
19 September 2013

Bagus Sudaryanto
Komisaris

Lahir: Mojokerto, 12 September 1960
Pendidikan:
Doktor Teknik Perminyakan, University of Southern California,
Los Angeles, USA, (1998); MSc. Teknik Perminyakan, Institut
Teknologi Bandung (1993), Sarjana Teknik Perminyakan
Institut Teknologi Bandung (ITB) - (1985).
Training yang diikuti:
Advanced Leadership Program, POD, WP&B dan AFE,
Peningkatan Pemahaman Pembangunan Berwawasan
Lingkungan, Kursus Pimpinan (SUSPI), Pelatihan AMDAL
Untuk Eksekutif, International Petroleum Contracts and
Negotiations, Leadership Development Program, SPE Applied
Technology Workshop “Production Enhancement di Langkawi,
Malaysia, Kursus Prinsip-Prinsip Manajemen (KPPM), Dowell
Schlumberger Technical Seminar on Cementing, Singapura

diperbantukan Direktur Hulu, PT Pertamina (Persero), Jakarta
(2013-sekarang), Senior VP Development & Technology,
PT Pertamina (Persero), Jakarta (2013), Direktur Operasi, PT
Pertamina EP, Jakarta (2011-2013), Staf Ahli Dirut, PT
Pertamina (Persero), Jakarta (2011), Pj. Deputi Direktur
Perencanaan & Evaluasi Hulu, PT Pertamina (Persero), Jakarta
(2010), Direktur Operasi, PT Pertamina EP, Jakarta (20082010), Vice President Region Jawa, PT Pertamina EP, Cirebon
(2006 -2008), General Manager DOH Sumbagteng, Pertamina
Dit. Hulu Bajubang, Jambi (2004 – 2006), Manajer Kemitraan,
Pertamina Dit. Hulu, Jakarta (2003 – 2004), Manajer
Eksploitasi, Pertamina Dit. Hulu, Jakarta (2001 – 2003).
Dasar Pengangkatan:
Surat Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler tanggal
26 November 2014

Perjalanan Karir:
Menduduki berbagai jabatan penting diantaranya Menjabat
Komisaris PEPC ADK tahun 2014, Komisaris PT Pertamina
EP Cepu, Jakarta (2013 – sekarang), Staf Utama
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Laporan Direksi

Analisis Kinerja Perusahaan Tahun 2014
PEPC ADK berupaya konsisten untuk terus menanamkan
pondasi dan terus mendorong optimalisasi kerja demi
kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Sesuai
dengan Work Program & Budget (WP&B) yang disetujui
SKK Migas pada tanggal 8 April 2014, PEPC ADK masih
fokus pada investasi untuk kegiatan pemboran sumur
re-entry yang terdiri dari Sumur NGBT-01, Sumur ALSD01, Sumur NGBU-04, Sumur ALSD-04 dan NGBU-03.

Perry Widyananda
Direktur

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
yang Terhormat,
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, pada kesempatan ini kami atas nama Direksi
menyampaikan laporan pencapaian kinerja PEPC ADK
di tahun 2014. Kami sampaikan bahwa Direksi beserta
seluruh pekerja PEPC ADK telah menjalankan roda
perusahaan dengan melaksanakan berbagai program
dan langkah strategis dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran perusahaan.

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK

Tanggal 24 Agustus 2014 dilakukan tajak Sumur
NGBT-01 (Rig#1) dan telah dilakukan uji produksi,
selanjutnya sumur ditinggalkan sementara dengan
memasang komplesi akhir. Pada tanggal 4 Desember
2014 kegiatan beralih ke Sumur ALSD-01 (Rig#1).
Pekerjaan Rig Move dan Rigging Up Rig#2 sudah 100%
dilakukan. Tajak Sumur NGBU-04 (Rig#2) dilakukan
tanggal 18 November 2014. Adapun bor dan fishing
untuk bridge plug masih berlangsung, setelah selesai
akan dilanjutkan dengan logging dan uji produksi di tahun
2015. Terkait pekerjaan pada Sumur ALSD-04 dan
NGBU-03 telah selesai 100% pekerjaan akses jalan dan
lokasi pemboran. Sementara itu, operasi re-entry
menunggu Rig Moving dari sumur ALSD-01 dan NGBU04.
Selain itu, PEPC ADK juga melakukan kegiatan eksplorasi
dengan melaksanakan operasi Passive Seismic, Studi
Geologi dan Geofisika (G&G), dan Studi Environmental
Baseline Assesment (EBA). Sampai dengan Desember
2014 pekerjaan Passive Seismic telah selesai. Hasil dan
laporan Passive Seismic akan menjadi data tambahan
terhadap studi GGR (POD) yang akan dilaksanakan di
tahun 2015. Berdasarkan hasil studi dan perhitungan
Volumetrik diperkirakan Potensi HC (OIP) sementara
untuk lapangan Kemuning sebesar 55.47 MMSTB dan
7,93 BSCF dengan perhitungan reserves sebesar 11.69
MMSTB dan 5.66 BSCF (setelah di Konfirmasikan
dengan Simulasi Reservoir). Sedangkan untuk Alas Dara
diperoleh perhitungan (Volumetrik) adalah 18.70
MMSTB dengan reserves sebesar 3.93 MMSTB. Sampai
saat ini masih sedang dalam finalisasi Simulasi.
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Terkait dengan studi Environmental Baseline Assessment
(EBA), kegiatan yang dilakukan adalah dengan
mendokumentasikan rona awal sebelum PEPC ADK
melakukan kegiatan diwilayah (lapangan) Alas Dara dan
Kemuning meliputi informasi mengenai rona lingkungan
awal dari aspek fisika kimia, udara ambien dan
kebisingan, flora fauna, sosial ekonomi budaya dan
kesehatan masyarakat.
Terkait kinerja keuangan, PEPC ADK belum memiliki
laba komperehensif. Total Aset PEPC ADK di tahun 2014
sebesar USD26,314,970 yang terdiri dari Aset lancar
PEPC ADK sebesar USD1,006,776 dan Aset Tidak Lancar
sebesar USD 25,308,292. Adapun Total Ekuitas di tahun
2014 sebesar USD(1,737,063) sedangkan jumlah
Liabilitas sebesar USD28,052,033.

Pencapaian Strategic Initiative
PEPC ADK telah menetapkan program strategis dalam
mencapai tujuan dan menjaga kestabilan kegiatan
usaha. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan
PEPC ADK dijabarkan dalam program strategi
perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka
pendek. Untuk program jangka panjang PEPC ADK tetap
fokus pada kegiatan program kerja sebagaimana misi
PEPC ADK yaitu melakukan akselerasi produksi Migas
Wilayah Kerja Alas Dara Kemuning secara efektif, efisien,
dan berbiaya rendah, serta memiliki strategi untuk
menemukan cadangan migas yang baru.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
PEPC ADK menyadari bahwa pengembangan SDM dapat
memberikan kontribusi bagi keberlanjutan PEPC ADK.
Pengembangan SDM dilakukan dengan tujuan untuk
mendukung tujuan dan sasaran perusahaan baik jangka
pendek maupun jangka panjang. PEPC ADK senantiasa
menjunjung tinggi prinsip kewajaran dalam mengelola
sumber daya manusia. PEPC ADK memberikan
kesempatan yang setara kepada pekerja dalam
mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya
secara profesional tanpa membedakan suku, agama,
ras, golongan, gender atau kondisi fisik.
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PEPC ADK berupaya
konsisten untuk terus
menanamkan pondasi
dan terus mendorong
optimalisasi kerja demi
kelancaran kegiatan
operasional
perusahaan.

Peningkatan kompetensi telah dilakukan melalui metode
pembelajaran yang meliputi On The Job Training, Coaching dan
Mentoring, penyertaan dalam Seminar, Lokakarya, Workshop,
serta Program Sertifikasi. Total peserta yang mengikuti
pelatihan selama tahun 2014 yaitu sebanyak 20 orang. Total
realisasi biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan SDM
adalah sebesar USD19,954.29.

Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek penting dalam
manajemen perusahaan yang sehat dan aman. Oleh karenanya
Direksi PEPC ADK berkomitmen untuk melaksanakan sistem
pengendalian internal.
Bentuk pengendalian internal di lingkungan PEPC ADK,
diantaranya adalah penerapan manajemen risiko, dan
pelaksanaan audit internal oleh PT Pertamina EP Cepu serta
pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Pengendalian internal
di lingkungan PEPC ADK senantiasa dievaluasi agar mampu
mengikuti perkembangan usaha perusahaan.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa bisnis Perusahaan terkait
erat dengan pengelolaan risiko, dan pengelolaan risiko
merupakan bagian dari penerapan sistem pengendalian
internal. Pengelolaan manajemen risiko PEPC ADK merujuk
kepada Pedoman Manajemen Risiko PT. Pertamina EP Cepu
(PEPC). Tahun 2014 telah dilakukan kegiatan assessment
risiko. Hasil peta risiko perusahaan selanjutnya menjadi
landasan untuk dilaksanakannya proses mitigasi risiko.
LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK
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Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang
Berkelanjutan
PEPC ADK memahami bahwa GCG merupakan salah
satu faktor strategis dalam upaya meningkatkan nilai
pemegang saham dan stakeholder lainnya serta
memelihara pertumbuhan yang berkelanjutan.
Implementasi GCG yang efektif diharapkan mampu
diterapkan dalam pengelolaan perusahaan dan dapat
memberikan insentif dalam mencapai tujuan
perusahaan. PEPC ADK telah menyusun COCG (Code
of Corporate Governance), Board Manual dan Code of
Conduct (CoC) sebagai pedoman dalam penerapan GCG
di PEPC ADK. Disamping itu, secara bertahap disusun
berbagai kebijakan dan prosedur kerja.
Direksi menyadari implementasi GCG perusahaan ini
masih jauh dari harapan, namun Direksi berkomitmen
untuk melakukan improvement sesegera mungkin,
sehingga mampu mencapai target implementasi GCG
yang diinginkan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Saat ini, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya
untuk menjaga hubungan yang baik antara pihak internal
perusahaan. Tanggung jawab perusahaan menjadi lebih
luas dan mencakup banyak aspek, salah satunya
hubungan dengan pihak diluar lingkup perusahaan yaitu
masyarakat. Hubungan yang baik antara perusahaan
dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang
penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan.
Secara langsung atau tidak langsung, kegiatan
operasional perusahaan akan melibatkan peran
masyarakat khususnya dalam kegiatan eksplorasi
minyak dan gas yang dilakukan oleh PEPC ADK.
PEPC ADK melalui fungsi PGA & Formalities memiliki
fungsi menjadi media penghubung atau komunikasi
antara perusahaan dengan masyarakat diluar lingkup
perusahaan. Adapun 4 fungsi besar dari fungsi ini
mencakup kegiatan sosial, media, komunikasi dan
kelembagaan.
Kegiatan sosial yang telah dilakukan di tahun 2014
adalah penyaluran bantuan Hewan Kurban Hari Raya
Idul Adha 1435 H, berpartisipasi dalam Program CSR
KKKS dalam rangka mengatasi krisis kelistrikan di
Kepulauan Karimun Jawa, mengadakan Workshop dan
Lomba Fotografi Potensi Kerajinan Tembikar Balong
2014 dan turut serta pada kegiatan pesta rakyat yang
diselenggarakan oleh Perum Perhutani KPH Cepu dalam
perayaan HUT RI ke 69.
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Perubahan Struktur Komposisi Direksi
Selama tahun 2014, tidak terjadi perubahan komposisi
Direksi PEPC ADK. Secara kuantitatif dan personel masih
sama dengan komposisi tahun sebelumnya, berdasarkan
Surat Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina
(Persero) Tanggal 19 September 2013.

Prospek Usaha
PEPC ADK berpandangan prospek perusahaan untuk
2015 dan tahun-tahun ke depan akan semakin baik.
Dengan dirumuskannya RJPP tahun 2015 - 2019, PEPC
ADK optimis mampu melaksanakan kegiatan usaha dan
ditargetkan untuk 5 (lima) tahun kedepan mampu
menjadi Perusahaan Migas terkemuka di Indonesia.

Apresiasi
Atas nama jajaran Direksi, saya memberikan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para
pekerja dan dengan dukungan segenap jajaran
manajemen yang telah menunjukkan dedikasi dan
semangat kerjanya sehingga dapat memberikan karya
yang baik sepanjang tahun 2014.
Terima kasih disampaikan juga kepada seluruh
Pemangku Kepentingan yang telah memberikan
dukungan, kerjasama dan kontribusinya sehingga PEPC
ADK mampu beraktifitas secara normal, serta tidak lupa
kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang
telah menjalankan fungsi secara baik dalam memberikan
arahan dan dukungan yang luas demi lancarnya kegiatan
operasional PEPC ADK.
Jakarta, 1 Maret 2015
Atas Nama Direksi
PT Pertamina EP Cepu ADK

Perry Widyananda
Direktur

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

LAPORAN KEUANGAN

Profil Direksi

Perry Widyananda
Direktur

Lahir: Bukittinggi, 20 Oktober 1959
Pendidikan:
Teknik Gas-Petrokimia UI;
Master Teknik Gas –Petrokimia UI
Training yang diikuti:
Simposium International Energy Forum-Global Carbon
Capture, Aplikasi POD, WP&B, AFE BPMIGAS,
Characterizing & Modeling of Naturally Fractured Reservoir,
Decision Analysis with Portfolio and Project Management,
Decision Analysis with Portfolio and Project Management,
In-House Training Waterfloods Management, Optimization
of Production Data Management, International, Oil & gas
Power Project Devel & Management dll.

Perjalanan Karir :
Memulai karirnya sebagai Staf AST EPT Lap. Jatibarang
(PT Pertamina EP) pada tahun 1989 hingga menjadi
Manajer Produksi & PF PT Pertamina EP Kantor Pusat
tahun 2006 sampai 2010. Menempati berbagai pos
penugasan penting seperti Deputi Project Executive
Kantor Pusat EP Cepu tahun 2012 - 2013, Deputi GM
BU Project Kantor Pusat EP Cepu tahun 2013, Direktur
PEPC ADK di Kantor Pusat EP Cepu (2013 - 2014) dan
menjabat Direktur/General Manager PEPC ADK tahun
2014 hingga saat ini.
Dasar Pengangkatan:
Akta Pendirian PEPC ADK No. 2
tanggal 15 Agustus 2013

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK
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Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan
Nama

PT Pertamina EP Cepu ADK

Singkatan

PEPC ADK

Bidang Usaha

Kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi dan
produksi Minyak dan Bumi di Blok Alas Dara dan Kemuning.

Status Perusahaan

Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)

Kepemilikan

PT Pertamina (Persero) = 99% dan
PT Pertamina Dana Ventura = 1%

Dasar Hukum Pendirian

Akte No.2 tanggal 15 Agustus 2013 dengan Notaris Marianne
Vincentia Hamdani SH disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-45258.AH.01.01.
Tahun 2013 Tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013

Tanggal Pendirian

15 Agustus 2013

Modal Dasar

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh

Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) minyak dan gas bumi Blok
Alas Dara Kemuning terletak di Kabupaten Blora, Propinsi Jawa
Tengah yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan
Jiken mencakup 5 (lima) desa yaitu Desa Cabak, Nglebur, Jiken,
Genjahan dan Nglobo, Kecamatan Sambong mencakup 3 (tiga)
desa yaitu Desa Ledok, Sambong dan Sambongrejo serta
Kecamatan Jepon mencakup 2 (dua) desa yaitu Desa Palon dan
Jomblang.

Total Pekerja

Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) : 2
Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) AP : 8
Pekerja Waktu Tertentu (PWT) : 7
Kandidat dalam rekrutmen (TBA) : 4

Kantor Pusat

Patra Jasa Office Tower, Lantai 8
Jl. Gatot Subroto, Kav. 32- 34 Jakarta 12950

Layanan Informasi

Telp. + 62 21 52900900 Fax. +62 21 52900894

Website

http:// pepcadk.pertamina.com

Email

info@pertamina-epcepuadk.com
LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK
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Peristiwa Penting

10

Februari
2014

26

Februari
2014

3

Juli
2014

15

Agustus
2014

23

Agustus
2014
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Penetapan Sdr. Perry Widyananda sebagai
Direktur PEPC ADK

Penandatanganan Kontrak KKKS antara SKK Migas
dengan PT Pertamina EP Cepu ADK (PT PEPC
ADK) yang disaksikan oleh Menteri ESDM dan
jajaran Direksi PT Pertamina EP Cepu (PEPC)

Pengesahaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
Tahun 2015

Anniversary I PEPC ADK

Kunjungan Direktur Hulu ke Tajak Sumur Alas Dara
Kemuning di lapangan milik PEPC ADK.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

24

Agustus
2014

4-5

Oktober
2014

6-7

November
2014

26

November
2014

30

Desember
2014

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
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Peresmian Sumur Minyak NGBT-01 di kawasan
Alas Dara Kemuning, Cabak Kabupaten Blora.
Peresmian dihadiri Bupati Blora Djoko Nugroho,
Muhhamad Husein Direktur Hulu PT Pertamina,
Amril Thaib Mandaling Dirut PT Pertamina EP Cepu,
Perry Widyananda Direktur PT Pertamina EP Cepu
ADK.

Penyerahan hewan qurban berupa 15 ekor sapi
dan 1 ekor kambing kepada Pimpinan Pondok
Pesantren Baitul Hikmah, Desa Badak Kabupaten
Blora yang dilakukan oleh Direktur PEPC ADK Perry
Widyananda dan Direktur Utama PEPC Amril Thaib
Mandailing.

Peresmian Sumur Minyak NGBU-04 di kawasan
Alas Dara Kemuning, Desa Nglobo, Kecamatan
Jiken, Blora, Jawa Tengah. Peresmian dihadiri
Bupati Blora Djoko Nugroho bersama Komisaris
PEPC ADK, Bagus Sudaryanto, serta Direktur PEPC
ADK Perry Widyananda.

Pengangkatan Sdr. Bagus Sudaryanto
sebagai Komisaris PEPC ADK

Serah terima aset dari PPBMN-ESDM ke PEPC
ADK. Penandatangan dilakukan oleh Direktur PEPC
ADK Perry Widyananda bersama wakil dari PPBMNESDM.

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK
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Riwayat Singkat
Perusahaan

PT Pertamina EP Cepu Alas Dara
Kemuning selanjutnya disebut
PEPC ADK didirikan pada tanggal
15 Agustus 2013 untuk
mengelolaLapangan Alas Dara dan
Lapangan Kemuning (ADK), dan
setelah mengikuti peraturan dan
persyaratan yang berlaku PEPC
ADK menandatangani kontrak bagi
hasil (PSC) dengan SKK Migas pada
tanggal 26 Februari 2014.
LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK

Lapangan Alas Dara dan Lapangan Kemuning (Lapangan
ADK) dengan luas area 12.57 km2 (Alas Dara) dan 12.39
km2 (Kemuning) merupakan lapangan MIGAS yang yang
semula dikelola oleh Pertamina UEP III, terletak di dalam
Blok Cepu yang pada tahun 1990 dikelola oleh TAC
Humpuss Patragas (HPG). Wilayah Alas Dara dan
Kemuning (ADK) mencakup 3 (tiga) kecamatan yaitu:
Kecamatan Jiken mencakup 5 (lima) desa yaitu Desa
Cabak, Nglebur, Jiken, Genjahan dan Nglobo, Kecamatan
Sambong mencakup 3 (tiga) desa yaitu Desa Ledok,
Sambong dan Sambongrejo serta Kecamatan Jepon
mencakup 2 (dua) desa yaitu Desa Palon dan Jomblang.
Tahun 2005, Mobil Cepu Limited (MCL)/Ampolex dan PEPC
menandatangani PSC Blok Cepu dimana dalam klausul
PSC dinyatakan tentang relinquishment Lapangan ADK jika
POD Revisi tidak disampaikan ke BPMIGAS dalam waktu
12 bulan bulan.
Tahun 2006, MCL menyampaikan kembali POD yang dibuat
HPG (1994) ke BPMIGAS dan BPMIGAS menolak POD
tersebut dan meminta agar POD tersebut direvisi dalam
waktu 12, namun MCL gagal menyampaikan revisi POD
dalam waktu 12 bulan sehingga berlaku klausul
relinquishment sebagaimana disebutkan dalam kontrak
PSC.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

LAPORAN KEUANGAN

Rencana Pengelolaan
Lapangan ADK oleh Pertamina
menggunakan fasilitas yang
telah ada untuk membantu
mengurangi biaya produksi dan
biaya pengembangan dimana
PEPC mengawasi pengelolaan
ADK sesuai arahan dari
PT Pertamina (Persero).
Pengelolaan Lapangan ADK oleh Pertamina menggunakan
fasilitas yang telah ada untuk membantu mengurangi biaya
produksi dan biaya pengembangan dimana PEPC
mengawasi pengelolaan ADK sesuai arahan dari
PT Pertamina (Persero). Berdasarkan Relinquishment
Agreement tanggal 20 Desember 2012, untuk penemuan
MIGAS pada kedalaman lebih 7.500 feet TVDSS (Deep
Discovery), EMCL memiliki hak eksklusif untuk melakukan
Farm In Option sebesar 49% dari Non Agreement Participating
Interest.

Pada bulan Maret 1997, MCL menyampaikan surat ke
BPMIGAS meminta “persetujuan atas POD yang telah
disampaikan untuk ditunda sampai waktu yang tidak
ditentukan” sambil menunggu program seismic dan POD
baru untuk penemuan MIGAS berikutnya dan ditanggapi
oleh BPMIGAS melalui suratnya pada Bulan November
2011 yang didalamnya BPMIGAS meminta MCL untuk
menyampaikan Revisi POD atau Relinquishment jika gagal
menyampaikan Revisi POD berdasarkan ketentuan PSC
Blok Cepu pasal 3.1.
Kemudian pada bulan Agustus 2012, MCL menyampaikan
surat kembali ke BP MIGAS menjelaskan bahwa MCL telah
menyelesaikan evaluasi dan akan menyampaikan rencana
kerja yang baru dalam waktu 12 bulan. Kenyataannya MCL
tidak memiliki rencana untuk mengembangkan Lapangan
ADK dan harus memilih me-relinquish lapangan tersebut
berdasarkan ketentuan Pasal 3.1 PSC Blok Cepu. Bulan
Desember 2012, MCL dan PEPC telah menyepakati untuk
melakukan "Relinquishment dengan Syarat" berdasarkan
Pasal 2 & 3 Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008.
MCL memfokuskan dalam pengembangan lapangan yang
memerlukan investasi besar seperti pengembangan
Lapangan Banyu Urip, Jambaran-Tiung Biru dan Kedung
Keris. Kontraktor dalam Blok Cepu bertanggung awab
untuk Abandonment dan Remediation Cost untuk sumursumur ADK dan fasilitas yang ada.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2001 dinyatakan
bahwa 1 (satu) wilayah kerja diberikan hanya kepada
1 (satu) Badan Usaha. Oleh karena itu, untuk pengelolaan
Lapangan ADK didirikan 1 (satu) anak perusahaan hulu
dengan nama PT Pertamina EP Cepu - Alas Dara Kemuning
(PEPC ADK).
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Visi, Misi dan Nilai Perusahaan
PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning selanjutnya disebut PEPC ADK didirikan pada tanggal 15 Agustus 2013 untuk
mengelolaLapangan Alas Dara dan Lapangan Kemuning (ADK), dan setelah mengikuti peraturan dan persyaratan yang
berlaku PEPC ADK menandatangani kontrak bagi hasil/PSC dengan SKK Migas pada tanggal 26 Februari 2014.

VISI

Menjadi
Perusahaan Migas
Terkemuka di Indonesia

MISI

1

Melakukan akselerasi produksi Migas
wilayah kerja ADK secara efektif,
efisien dan berbiaya rendah

2

Menemukan cadangan Migas baru

Tata Nilai

HONESTY
Kejujuran

CONTINUOUS
IMPROVEMENT
Perbaikan Terus Menerus

Komitmen berbasis
profesionalisme di bidang
keahlian masing-masing;
Integritas pikiran dan
tindakan;
Kepatuhan pada norma,
etika dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK

Pemberdayaan SDM melalui
pendidikan dan pelatihan
kerja;
Pemanfaatan teknologi
terkini dalam bidang
informasi dan perminyakan;
Terbuka pada setiap
masukan dan/atau
pembaharuan.

PROMPT
ACTION

Bertindak Segera

Memiliki rencana yang jelas
dan sitematis;
Antisipatif dan tanggap
terhadap segala risiko yang
akan dan/atau telah terjadi;
Mengambil langkah-langkah
kongkret yang diperlukan
untuk mencapai tujuan
Perusahaan dengan tetap
mengutamakan
keselamatan kerja dan
lingkungan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

TATA KELOLA PERUSAHAAN
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Tujuan dan Strategi Perusahaan
Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PEPC ADK didirikan dengan
tujuan sebagai berikut:
a. Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi
Pertamina;
b. Menjadi perusahaan dengan tingkat kepercayaan publik
yang tinggi;
c. Menjadi pemimpin dalam penerapan keselamatan kerja
dan lingkungan.
Strategi insiatif strategi telah dicanangkan meliputi:
1)

2)

Mempercepat produksi Migas dari Lapangan Alas Dara
Kemuning (ADK) secara efisien, efektif dalam waktu
sesingkat mungkin sejalan dengan Instruksi Presiden
No. 2 Tahun 2012 dalam peningkatan Produksi Minyak
dan Gas melalui transfer fasilitas produksi yang telah
ada;
Menciptakan sistem dan budaya kerja yang
memampukan PEPC ADK mencapai target dan
keuntungan maksimal;

3)

Berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan;
4) Menerapkan sistem Corporate Social Responsibility yang
bermanfaat bagi masyarakat di lokasi penambangan;
5) Memaksimalkan peran serta masyarakat setempat
dalam kegiatan pengembangan dan produksi;
6) Menerapkan Operational Excellence berfokus pada
budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara
konsisten;
7) Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi terkini
untuk mendorong efisiensi dan tranparansi operasi;
8) Membangun struktur organisasi terintegrasi dengan
proses bisnis bermodalkan SDM yang kompeten dan
professional;
9) Melaksanakan secara berkelanjutan tata kelola
perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance
(GCG);
10) Memanfaatkan penemuan teknologi terbaru dalam
menemukan cadangan migas baru dan meningkatkan
produksi.

Bidang Usaha
PEPC ADK bergerak dalam bidang migas di dalam area
kegiatan Usaha Hulu, yang meliputi eksplorasi, eksploitasi
dan produksi di Blok Alas Dara dan Kemuning.

Berdasarkan Kontrak Kerjasama antara SKK MIGAS dan
PEPC ADK tanggal 26 Februari 2014 (“Kontrak Bagi Hasil”)
terdapat List of Commitment PEPC ADK sebagai berikut:

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Re-entry
4 Sumur
Study G & G

Re-entry
1 Sumur
Study G & G

Study GGR

Re-entry 4
Sumur; Study
GGR Seismik 3D
Akusisi &
Processing
(Pengalihan
Komitmen Kerja)

Pemboran
Sumur
Eksplorasi

Seismik 3D
Akusisi &
Processing
(Pengalihan
Komiten
Kerja)
Study G & G

Pemboran
Sumur
Eksplorasi

Study G & G

Pemboran
Sumur
Eksplorasi

Study G & G

Pemboran
Sumur
Eksplorasi

Study G & G

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK
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Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan surat PT Pertamina (Persero) No.
615/C00000/2013-S0 Tanggal 8 November
2013, pengelolaan PEPC ADK diawasi oleh
PEPC. Pengelolaan PEPC ADK menggunakan
100% (seratus persen)Tenaga Kerja Nasional
yang handal dan berpengalaman yang berasal
dari rekuitmen pekerja PEPC ADK dan
perbantuan. Pekerja perbantuan ini terdiri dari
perbantuan dari Pertamina (Persero) dan PEPC

Struktur fungsi pada PEPC ADK terdiri dari 4
(empat) Departemen yang bertanggung jawab
kepada Direktur, sesuai RPTK revisi tahun 20142016 yang telah disetujui SKK Migas melalui
surat No.SRT-3491/SKKD1000/2014/S8
tanggal 15 Oktober 2014. PEPC ADK mendesain
Struktur Organisasi berfokus pada Aktivitas
Eksplorasi dan Operasi pendukungnya.

Exploration
Manager

Operation
Manager

Joko Padmono

Vacant

Geologist
HSSE Coordinator
Idaman Gea

Defri Wahyu Widiyanto

Chief Petroleum
Engineer
Ari Triansa

TBA

Chief Operation
Technical

Operation Admin

Chief Driling & WO

Geophysicist

Vacant

HSSE Officer
Vacant

Fauziah Hanum Pasaribu

Security Officer
Helmud Nose

TBA

Field Ops.
Superintendent
Vacant
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Direktur
Perry Widyananda

Secretary
Syaferia Novita

Admin & Operation
Support Manager

Finance
Manager

Dodi Jatnika

Vacant

Ast. Man. HR &
Admin

Ast. Man
Finance Controller

Ast. Man.
Supply Chain

Treasury Officer

Vacant

Irvan Agustian

Renni Meutia Anggraeni

Dicky Irawan

IT Supv.
TBA

Legal, Land &
Regulatory

Fransiskus MJ Beyeng

Ast Man PGA
& Formalities

Gayatri H.
Kusumawardhani
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Profil Ringkas Pejabat
Satu Tingkat di Bawah Direksi
Berikut Profil Manager PEPC ADK:

Lahir di Magelang, 24 September 1964
Pendidikan: Teknik Geofisika UGM; Master Teknik Geofisika Terapan ITB
Training yang diikuti: Program Pengembangan Eksekutif Pertamina (PPEP),
Transformation Leadership Engine (TLE), Basement Reservoir Workshop, Entrepreneur
Spirit, Internal Reservoir Carbonat, ESQ Leadership Training, Application of Core Analysis
in Reservoir Description, 3-D Seismic Interpretation Technique, Training Sofware Design
Data Acquisition Builder, etc.

Joko Padmono
Exploration Manager

Perjalanan karir: Berbagai jabatan yang telah diduduki sejak bekerja pada tahun
1990 hingga saat ini diantaranya: Technical Manager di Kantor Pusat EP Cepu (2015
– sekarang), Exploration Manager PEPC ADK (2014), E & D Manager di Kantor Pusat
PEP Cepu (2014), Deputy Exploration Project Manager di ExxonMobil Oil Indonesia
EMOI (2010 – 2013), Ahli Geologi & Geofisika di Kantor Pusat PT PEP Dit.
Pengembangan (2009 – 2010), Chief Geologi & Geofisika Proyek Gas Pondok Tengah
(2009), Chief Geologi & Geofisika di PT Pertamina EP Kantor Pusat (2007 – 2008),
Ahli Geofisika dan Kepala Geofisika di DOH Jawa Barat PT Pertamina EP JawaCirebon (1996 – 2006), Geophysics Engineer (1990-1996).

Lahir di Bogor 3 Oktober 1964
Pendidikan: Electrical & Electronics Engineering Universitas Trisakti;
Ekonomi & Bisnis - Master of Business Administration UGM
Training yang diikuti: Strategic Planning & People Management New York (2014),
Contract & Project Management MBA Geneva (2013), Financial Modelling & Petroleum
Project Economics Boston USA (2012), Management & Leadership Development Program
Dubai UAE (2011), Procurement Best Practices Training Singapore (2009), Workshop
MySAP ERP Singapore (2007), Leadership Development Program (LDP) Pertamina
Angkatan 17/2002, Senior Business Management Program (2004), Business/Data
Warehouse SAP (2005), Cross-Business Processes SAP in SD-MM Auckland NZ (2001),
Inventory Management SAP Heathrow London (2001), Purchasing Detail & Optimization
SAP London (2001), Empowered Leadership, Pertamina (1993).

Admin & Operation
Support Manager

Perjalanan karir: Berbagai jabatan yang telah diduduki sejak bekerja pada tahun
1991 hingga saat ini diantaranya: Admin & Operation Support Manager PEPC ADK
(2014 -Sekarang), Deputy Operation Support ExxonMobil Oil Indonesia EMOI (2010
– 2013), Ahli Strategic Sourcing SCM PEP (2009 – 2010), Ahli Supply Chain Management
SCM PEP (2008 – 2009), Analis Utama Impl. Proses Ren. Produksi Dit. Umum & SDM
(2007), Analis Impl. Proses Kelogistikan Dit. Umum & SDM (2006), Process Team
Members Material Management Proyek Implementasi SAP Pertamina Pusat (20002005), Procurement Head Medco Methanol Bunyu MMB (1998-2000), Inventory
Controller Unit Pengolahan 5 UP5 Balikpapan (1993-1997), Material Supervisor
Pertamina Daerah Kalimantan DAK (1991-1992).

Operation Manager

Vacant

Finance Manager

Vacant

Dodi Jatnika
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Struktur dan Komposisi
Pemegang Saham
99%

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham PEPC ADK
sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian No. 2
tanggal 15 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar

1%

per Saham (Rp.)
100.000

Jumlah saham
10.000

Nominal (Rp)
1.000.000.000

2.475

247.500.000

99%

2.500.000

1%

250.000.000

100%

Modal ditempatkan & disetor Pemegang Saham:
1. PT Pertamina (Persero)
2. PT Pertamina Dana Ventura (PDV)
Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh

25
2.500

Daftar Entitas Anak Perusahaan
dan/atau Entitas Afiliasi
Entitas Anak Perusahaan
Sampai dengan akhir tahun 2014, PEPC ADK tidak memiliki
anak perusahaan, sehingga tidak ada informasi mengenai
hal tersebut. Dalam Grup Pertamina, PEPC ADK merupakan

salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang
memiliki hubungan bisnis dengan sesama anak perusahaan
Pertamina lainnya.

Entitas Afiliasi
PEPC ADK memiliki sejumlah entitas afiliasi, yaitu perusahaan yang berada di bawah Grup Pertamina, dengan struktur
sebagai berikut:
Hubungan dan Bentuk
Kerjasama dengan PEPC ADK

Status Dalam Grup Pertamina

Status

PT Pertamina (Persero)

Pemegang Saham

Induk Perusahaan

Beroperasi

PT Pertamina Dana Ventura

Pemegang Saham

Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)

Beroperasi

PT EP Cepu (PEPC)

Pengawas Kegiatan MIGAS di Lapangan ADK

Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)

Beroperasi

PT Patra Jasa

Management Building

Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)

Beroperasi

PT Pertamina Training
& Consulting

Konsultan Penyusunan
Tata Kelola Organisasi

Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)

Beroperasi

PT Patra Nusa Data

Data Sumur

Anak Perusahaan PT Elnusa

Beroperasi

Nama Perusahaan

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK

26

PROFIL PERUSAHAAN

PENDAHULUAN

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Struktur Grup Perusahaan

PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina
Dana Ventura

PT Patra Jasa

PT Pertamina Training
& Consulting

PT Nusantara Regas

PT Pertamina Trans
Kontinental

PT Petral

PT Pertamina
Bina Medika

PT Pelita Air Service

PT Usayana

PT Pertamina
Patra Niaga

PT Pertamina Retail

Kronologis Pencatatan Saham
dan Efek Lainnya
Kronologis
Pencatatan Saham

Sampai dengan tahun 2014, PEPC ADK belum pernah
mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada
informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan
korporasi (corporate action), perubahan jumlah saham,
maupun nama bursa.

Kronologis
Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan tahun 2014, PEPC ADK belum pernah
mencatatkan efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak
ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan
korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun
peringkat efek.
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PT Tugu

PT Pertamina
Geothermal Energy

PT Pertamina
Hulu Energi

PT Pertamina EP

PT Pertamina Gas

PT Pertamina Driling
Services Indonesia

PT Pertamina
EP Cepu
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PT Pertamina
EP Cepu ADK

PT Pertamina International
Eksplorasi dan Produksi
(PIEP)

Lembaga Penunjang Profesi Perusahaan
Lembaga

Nama Perusahaan

Alamat

Kantor Akuntan Publik

PWC (Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jl HR Rasuna Said Kav X7 No 6
Jakarta 12940 Telp 021521 2901 faks 021
52905555 www.pwc.com/id

Notaris

Marianne Vinecentia Hamdani,
SH

Jl Boulevard Raya Blok K4 No.3 Kelapa
Gading Permai Jakarta Utara 14240 Telp.
021 4523463 faks 021 45854285
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Wilayah Kerja Perusahaan

Kantor Pusat

Gedung Patra Jasa Lantai 8
Jl.Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta Selatan 12950
Telp.
+62 21 52900900
Fax.
+62 21 52900894
website http:// pepcadk.pertamina.com
Email
info@pertamina-epcepuadk.com

Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)
Minyak dan Gas Bumi, Blok ADK di Kabupaten Blora Jawa Tengah

PT PERTAMINA EP CEPU ADK (PEPC ADK) - Field Office
Jl. Sarogo Cepu Blora Jawa Tengah - Indonesia
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Wilayah Kerja Blok ADK
Kabupaten
Tuban

Kabupaten
Blora

CEPU BLOCK

JAWA TIMUR
East Java

Blora

JAWA TENGAH
West Java

Jawa Timur
East Java

Kemuning
12,39 km2
12,57 km2

Kandangan

Gianti

Alas Dara

Cepu

Kalisari

Gandong
Pilang

LUAS AREA:

24,96

km2

BANYU
URIP

Randu
Blatung

Kedung
Tuban

Blok ADK merupakan Wilayah Kerja
Pertambangan (WKP) minyak dan gas bumi
yang mencakup wilayah Kabupaten Blora,
Provinsi Jawa Tengah. Yang merupakan hasil
relinquishment khusus dari Pemerintah eks TAC
HPG dan PSC Blok Cepu.

Mobil
Cepu Ltd

Kedung Keris Nampak

Cendana

Kedung
Lusi

Sukowati

Original TAC

Jambaran

DISCOVERIES
Alas Tua
East
Kabupaten
Bojonegoro

Oil & Gas
Oil

Alas Tua West

Gas
Lead

Kilometer

0

5

10

Prospect

Penghargaan yang Diterima Tahun 2014

18 November 2014

24 Agustus 2014

Diberikan oleh Plt. Direktur Utama
PT. Pertamina (Persero)

Diberikan oleh Bupati Blora

The Best Upstream HSSE and House
Keeping Standard

Penghargaan dan Apresiasi Pemerintah
Daerah Blora Untuk Tajak Sumur Pertama
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Analisa dan Pembahasan
Manajemen
TINJAUAN INDUSTRI
Tinjauan Perekonomian Nasional
Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan produk
domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp10.542,7 triliun dan
PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US$3,531.5. Ekonomi Indonesia
triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 (yoy) tumbuh sebesar
5.01% melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 5.61%. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 mengalami peningkatan
2.06% bila dibandingkan triwulan sebelumnya (qoq). Dari sisi produksi, hal
ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan yang menguat 22.44%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh
penurunan Ekspor neto.
Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5.02 persen melambat dibanding
tahun 2013 sebesar 5.58%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10.02%. Dari sisi
pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran
Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 12.43%.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 didorong oleh
aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang tumbuh 5.59% dan Pulau Sumatera
sebesar 4.66%.
6.23
5.58

5.02

Grafik Pertumbuhan PDB
2012-2014 (%)

2012

2013

2014
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Inflasi
Perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2014 terkait
erat dengan harga komoditas dan beberapa kebijakan
harga. Perkembangan inflasi sepanjang tahun 2014 lebih
dipengaruhi oleh pergerakan harga beberapa komoditas
non migas khususnya di bidang pangan. Sementara itu,
beberapa kebijakan di bidang harga (administered price)
seperti kebijakan tarif tenaga listrik (TTL), harga LPG
tabung 12 kg, dan penyesuaian harga BBM bersubsidi di
akhir tahun turut berkontribusi terhadap laju inflasi di tahun
tersebut.

8.36%

Inflasi
5.30%

APBN-P 2014

Inflasi sepanjang tahun 2014 mencapai 8.36%, lebih tinggi
dari asumsi dalam APBNP 2014 sebesar 5.3%. Tingkat
inflasi pada Desember 2014 mencapai 2.46% sehingga laju
inflasi tahun kalender 2014 maupun secara tahunan (yoy)
tercatat sebesar 8.36%. Kenaikan inflasi ini dikarenakan
karena adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sedangkan inflasi komponen inti Desember mencapai
1.02% dan inflasi komponen inti (yoy) 4.93%. Inflasi
Desember lebih tinggi dibandingkan inflasi November yang
tercatat 1.50%. Dari angka-angka tersebut terjadi
peningkatan inflasi sebesar 0.02% dari tahun 2013 lalu.
Inflasi Desember 2014 sangat tinggi dibandingkan dengan
inflasi Desember 2013 yang tercatat sebesar sebesar
0.55%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa laju inflasi
sangat tinggi menjelang akhir tahun.

Realisasi 2014

Nilai Tukar Mata Uang
Tahun 2014 dibuka dengan penguatan nilai tukar rupiah
yang berlangsung selama kuartal pertama, terutama
dipengaruhi oleh perspektif positif terhadap kondisi ekonomi
domestik dan global. Pada kuartal-kuartal selanjutnya, nilai
tukar rupiah mulai mengalami pergerakan yang fluktuatif
dengan kecenderungan terdepresiasi hingga akhir tahun
2014. Secara keseluruhan, tren pergerakan nilai tukar rupiah
di tahun 2014 cenderung terdepresiasi.
Selama tahun 2014 realisasi nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika (AS) tercatat rata-rata sebesar
Rp11.878/dolar AS, mengalami depresiasi sebesar 15.71%
dibandingkan dengan rata-rata tahun 2013 sebesar
Rp12.000/dolar AS. Selama periode Januari hingga
November 2014, neraca perdagangan Indonesia mencatat
defisit USD425.7 juta yang terdiri atas surplus neraca
nonmigas sebesar USD0.94 miliar dan defisit neraca migas
sebesar USD1.36 miliar.
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Pertambangan Migas Nasional
Pada tahun 2011-2014 realisasi minyak nasional
mengalami penurunan, walaupun pada tahun sebelumnya
yaitu 2009-2010 terjadi peningkatan. Realisasi lifting minyak
mencapai 825 barrel per hari atau lebih rendah jika
dibandingkan dengan asumsinya sebesar 840 barrel per
hari. Sejumlah faktor yang mempengaruhi dinamika bisnis
minyak dan gas di sektor hulu adalah berkaitan dengan
penemuan cadangan minyak, melakukan produksi secara
optimal, dan distribusi minyak mentah yang unggul (tepat
waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat tujuan) dengan biaya
yang efisien.
Grafik Pencapaian Lifiting Minyak
dengan RKAP-P 2014 (barrel)
840

RKAP-P
2014

Realisasi lifting minyak bumi selama periode Desember
2013 - November 2014 mencapai 794 ribu barrel per hari.
Salah satu faktor penyebabnya adalah penurunan produksi
secara alamiah dengan rata-rata tingkat penurunan sebesar
12% pada sumur minyak lama. Selain itu, rendahnya
realisasi lifting juga dipengaruhi oleh gangguan produksi
akibat cuaca ekstrim, fasilitas produksi yang sudah tua
sehingga mendorong unplanned shutdown dan extended
maintenance. Untuk realisasi lifting gas mencapai target
yang ditentukan dalam APBN-P 2014 yaitu 1,224 ribu barrel
setara minyak per hari. Dengan adanya dinamik minyak
nasional, diharapkan keberadaan PEPC ADK dapat
mamberikan kontribusi dan nilai tambah bagi peningkatan
produksi minyak nasional.

825

Realisasi
2014
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TINJAUAN OPERASI

Bidang Usaha dan Proses Bisnis
PEPC ADK merupakan perusahaan yang didirikan untuk
menjalankan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan produksi di Blok Alas
Dara dan Kemuning. Lapangan Alas Dara dan Lapangan
Kemuning (Lapangan ADK) dengan luas area 12.57km2
(Alas Dara) dan 12.39 km2 (Kemuning) merupakan lapangan
Migas yang semula dikelola oleh Pertamina UEP III, terletak
didalam Blok Cepu yang kemudian pada tahun 1990 dikelola
oleh TAC Humpuss Patragas (HPG).
Peta Wilayah Kerja Blok Alas Dara Kemuning

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK

Lapangan tersebut terkandung penemuan migas yang
belum dikembangkan oleh HPG pada kurun waktu tahun
1990an.
Blok ADK merupakan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)
minyak dan gas bumi yang mencangkup wilayah Kabupaten
Blora, Provinsi Jawa Tengah. Blok ini adalah hasil
relinqushment khusus dari Pemerintah eks TAC HPG dan
PSC Blok Cepu sebagaimana dijelaskan diatas.
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Kegiatan Investasi
Investasi merupakan suatu kegiatan
penempatan dana pada aset produktif dengan
harapan mendapatkan pertumbuhan modal
(capital growth) dalam jangka waktu tertentu.
Banyak bisnis yang dapat dilakukan dalam jangka
pendek maupun jangka panjang, tentu semuanya bertujuan
untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di
kemudian hari. Selama tahun 2014, kegiatan investasi
PEPC ADK diperuntukan untuk kegiatan pemboran sumur
re-entry. Selama tahun 2014, kegiatan investasi PEPC ADK
diperuntukan untuk kegiatan pemboran sumurre-entry.
Sumur tersebut terdiri dari ALSD #01, ALSD #04, NGBU
#03, NGBU #04 dan sumur NGBT #01

Eksplorasi
Survei Eksplorasi berperan penting dalam melokalisasi
atau menemukan daerah yang mempunyai potensi
tambang yang bernilai ekonomis dan menguntungkan.
PEPC ADK tahun 2014 melakukan kegiatan eksplorasi
dengan melaksanakan operasi re-entry well, Passive Seismic,
study G&G, dan studi Environmental Baseline Assesment
(EBA).

Pekerjaan Konstruksi Sipil Untuk Persiapan Kegiatan ReEntry Jalan Masuk Dan Lokasi Sumur PEPC ADK.
Nama-nama sumur pada proyek PEPC ADK yaitu Sumur
ALSD #01, ALSD #04, NGBU #03, NGBU #04 dan sumur
NGBT #01.

1. Lokasi
re-entry
well

Kegiatan
Eksplorasi
PEPC ADK

Passive
Seismic

Untuk lokasi sumur ALSD #01 dan ALSD #04 terletak
di Desa Dukuh Ngawenan, Kelurahan Sambung Rejo,
dan sumur NGBU #03 dan NGBU #04 berada di Desa
Nglobo Kelurahan Jiken sedangkan sumur NGBT #01
di Desa Cabak Kelurahan Jiken semua lokasi sumur
ADK berada di Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah.

Study G&G

Environment
Baseline
Assesment
(EBA)
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Gambar Peta Lokasi Sumur - Sumur Di Area Alas Dara Dan Kemuning

2. Panjang Jalan dan Luas Sumur ALSD #01, ALSD #04, NGBU #03, NGBU #04 dan sumur NGBT #01
Panjang jalan ke lokasi Sumur ALSD #01 (60 m x 60 m)
dari jalan raya Blora Cepu (Pos DX) adalah 3030 m dan
sumur ALSD #04 (60 m x 60 m) panjangnya 1260 m,
panjang jalan kelokasi sumur NGBU #03 (60 m x 60 m)
adalah 2814 m dari jalan raya Desa Nglobo serta 60 m
perbaikan jalan (lebar 3 m) untuk akses pembuangan air
formasi di Blok Station 2 (BS 2), panjang jalan kelokasi

sumur NGBU #04 (54 m x 72 m) dari sumur air ex Humpuss
adalah 1675 m dan dari ujung mesjid 900 m, serta perbaikan
jalan di SPU Nglobo (GCI Nglobo) dan panjang jalan kelokasi
sumur NGBT #01 (35 m x 65 m) adalah 451,3 m dan
dibuatkan area untuk test unit ke lokasi KMNG #09 dengan
panjang 811 m. Dengan lebar existing jalan rata - rata 4m
di sebelah kiri dan kanan hutan jati.

3. Pekerjaan Perbaikan Jalan dan Lokasi Sumur ADK
Keseluruhan pekerjaan jalan dan lokasi sumur ADK untuk
kegiatan re-entry adalah clearing (pembersihan) dan grading
(perataan) jalan dan lokasi sumur dengan menggunakan
buldozer D3 dengan lebar jalan 4 m, bahu jalan 0.5 m pada
sisi kiri dan kanan jalan dan excavator PC 50 untuk
pembuatan parit pada sisi kiri dan kanan jalan pula dengan
lebar dan dalam bervariasi, kemudian setelah itu dihampar
batu belah (lokasi jalan ke sumur NGBU #04 dari ujung
mesjid, jalan masuk ke lokasi sumur NGBU #04, jalan
masuk kelokasi sumur NGBU #04 dan sebagian kecil lokasi
jalan ke sumur ALSD #01 dan KMNG #09) kemudian
keseluruhan lokasi sumur ADK dan jalan dihampar batu
gamping kemudian dipadatkan dengan vibro roller
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compactor (pemadat getar) dengan kapasitas 8 sampai 10
ton (6 kali lintasan). Untuk pekerjaan jalan dan lokasi sumur
NGBT #01 di tambahkan dengan peletakan plat baja
dilintasan eksisting jalan untuk melindungi pipa aktif (milik
GCI Nglobo) dipermukaan jalan dan pemasangan bronjong
untuk mengantisipasi tanah longsor bila hujan turun juga
di NGBU #04 yang ditambahkan dengan perbaikan
jembatan perbaikan dan peningkatan layan jembatan dari
kapasitas 25 ton menjadi 40 ton dengan Carbon Fibre
Reinforced Polymer (CFRP) dan pengecilan cellar dilokasi
sumur NGBT #01 dan NGBU #04 dan pemasangan HDPE
(High Density Polyethelin) untuk environmental protection
(perlindungan lingkungan).

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

LAPORAN KEUANGAN

Gambar Tipikal Jalan ALSD #01 dan ALSD #04

Gambar Tipikal Jalan NGBU #04 dan Perbaikan Serta Peningkatan Lahan Eksisting Jembatan
Eks Humpuss Kapasitas Maksimum 40 Ton

4. Hasil Pekerjaan Perbaikan Jalan Dan Lokasi Sumur ADK
Dari hasil pekerjaan ini nantinya diharapkan untuk dapat
melancarkan kegiatan re-entry jalan dan lokasi sumur ADK
(sumur ALSD #01, ALSD #04, NGBU #03, NGBU #04 dan

sumur NGBT #01). Mulai dengan jalan akses hingga
tempat pembuangan air formasi yang terletak di Blok
Station 2 (BS 2) di jalan masuk lokasi sumur NGBU #03.

Foto Hasil Perbaikan Jalan dan Lokasi Sumur ALSD #01
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Foto Hasil Perbaikan Jalan dan Lokasi Sumur ALSD #04

Foto Hasil Perbaikan Jalan dan Lokasi Sumur NGBU #03

Foto Persiapan Perbaikan Jalan di BS 2 untuk Akses Vacum Truck Membuang air Formasi dari Kegiatan Re-Entry Sumur ADK
yang Terletak ke Jalan Masuk Sumur NGBU #03
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Foto Hasil Pekerjaan Perbaikan Jalan dari Sumur Air Eks Humpuss dan Dari Ujung Mesjid ke Lokasi Sumur NGBU #04

Foto Hasil Perbaikan dan Peningkatan Layan Jembatan dari 25 Ton ke 40 Ton dengan Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
untuk Mobilisasi dan Demobilisasi Test Unit Kegiatan Re-Entry di Sumur NGBU #04

Foto Hasil Perbaikan dan Peningkatan Layan Jembatan dari 25 Ton ke 40 Ton dengan Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
untuk Mobilisasi dan Demobilisasi Test Unit Kegiatan Re-Entry di Sumur NGBU #04
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Foto Hasil Perbaikan Jalan dan Lokasi Sumur NGBT #01 yang Sedang Dilakukan Penempatan Unit - Unit Untuk Kegiatan Re-Entry

Foto Hasil Pekerjaan Perbaikan Jalan dan Lokasi KMNG #09 untuk Penempatan Test Unit dari Kegiatan Re-Entry Sumur NGBT #01

5. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan ini dimulai pada lokasi jalan dan sumur NGBT
#01 tanggal 15 Juli 2014, kemudian dilanjutkan dengan
KMNG #09, NGBU #04, ALSD #04, ALSD #01 dan NGBU
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#03. Pekerjaan mempersipkan lokasi jalan dan Sumur ADK
tersebut selesai pada tanggal 30 Oktober 2015 (107 hari
kalender).
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Operasi Re-entry Well
Progress Program re-entry well sampai dengan Desember
2014 menggunakan 2 (dua) Rig operasi dari Kontrak
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT)

Uji produksi#1 dinyatakan selesai dan lanjut cabut
rangkaian Uji Produksi. Turunkan rangkaian open
ended dengan 7" packer, dan melakukan sumbat
semen pada zona 1548 - 1550.0 m.

a. Sumur NGBT #01
Uji produksi Sumur NGBT #01 telah selesai dilaksanakan,
selanjutnya sumur ditinggalkan sementara dengan
memasang komplesi akhir. Pada tanggal 4 Desember
2014 Rig-01 Vinct-02 Rig Down dan langsung pindah ke
Sumur ALSD-01. Hasil Uji produksi sebagai berikut:
Uji Produksi #1 Zona N Tawun (1,548 -1550.5) m
Melakukan perforasi zona N Tawun (1548 -1550.5)
m dan turun rangkaian DST untuk selanjutnya
dilakukan uji produksi
Sumur tidak dapat mengalir secara natural
kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan swab
dengan menggunakan Slick Line Unit. Dari hasil swab
mengindikasikan low influx, ditemukan kandungan
minyak dan air dengan water cut 94% - 96% dengan
fluid level ±380 m

Semua sumbat besi yang berhasil
dipancing dari sumur NGBT-01

Uji Produksi #1 (DST-01) Formasi N-Tawun

Uji Produksi #2 Zona M Tawun (1483 - 1485) m
Perforasi interval ke-2 (dua) pada zona M Tawun
(1483 - 1485) m dan masuk rangkaian Uji Produksi
#2. Sumur tidak dapat mengalir setelah diperforasi
dan diperkirakan well damage akibat kehilangan
fluida komplesi pada saat operasi Milling dan Fishing
Bridge Plug dan sumbat semen. Dari hasil swab
di te m uk a n ka ndu ng a n m in ya k d a n a i r .

Pekerjaan Matrix Acidizing dilakukan untuk
mengatasi kerusakan formasi dan dilanjutkan
dengan unloading dengan Nitrogen (N2)
menggunakan Coiled Tubing Unit (CTU). Setelah
dilakukan Unload dengan bantuan Nitrogen, sumur
dapat mengalir secara terus menerus dan diperoleh
kandungan minyak dan air dengan stable rate 204
bfpd, WC 89% selama 21 jam, Chloride 18k ppm.
Total recovered fluid selama unload 1708 bbls.
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Uji Produksi #2 (DST-02) Formasi M-Tawun

Uji Produksi #3 Zona K Tawun (1307 - 1308) m dan
(1310 - 1312) m
Perforasi interval ke-3 pada zona K Tawun (1307 1308) m dan (1310 - 1312) m.
Masuk rangkaian Uji Produksi #3 dan dilakukan
pekerjaan Matrix Acidizing untuk me-remove damage
dan dilanjutkan unloading Nitrogen (N2) dengan
menggunakan CTU.

Masuk rangkaian Uji Produksi #3 dan dilakukan
pekerjaan Matrix Acidizing untuk me-remove damage
dan dilanjutkan unloading Nitrogen (N2) dengan
menggunakan CTU. Dengan bantuan pemompaan
N2 sumur dapat mengalir secara continue dan
diperoleh 100% water dengan laju alir 374 bfpd,
Chloride 9k ppm. Total recovered fluid selama
unloading 477bbls.

Gambar Uji Produksi #3 (DST-03) Formasi K-Tawun
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Ringkasan Uji Produksi Sumur NGBT-01
HUMPUSS
SUMUR

DST

INTERVAL

DST-2 1548-1550.5

DST-3

1551-1552

NGBT-01 DST-4 1552.5-1553

PEPC ADK

WELL TEST
(HUMPUSS)

WELL TEST
(SCHLUMBERGER)

LOWER TAWUN
(N0)

SWAB : 2% OIL
(API 38.5%), 98%
WATER, FL=950 M

2% OIL, API 38.5,
FL=950 M

TAWUN (M0)
TAWUN (K0)

10% OIL (50 BOPD;
API 41.7), 90%
WATER

10% OIL, 50 BOPD, DST-2
API 41.7

1483-1485

UNLOAD N2 : 11%
OIL, 89% WATER
(205.2 BFPD)

CTU (N2)

12% OIL (70 BOPD;
API 40.7), 88%
WATER

12% OIL, 70 BOPD, DST-3
API 40.7

1307-1308

UNLOAD N2 : 100%
WATER (370 BFPD)

CTU (N2)

LAPISAN

DST

INTERVAL

WELL TEST

DST-1 1548-1550.5 SWAB: 4% OIL, 96%
WATER, FL=380 M

1310-1312

KETERANGAN
SWAB

Gambar Komplesi Akhir
Sumur NGBT-01

b. Sumur ALSD-01
Pekerjaan Re-entry pada Sumur ALSD-01
menggunakan Rig yang sama dengan Sumur
NGBT-01 sehingga kegiatan Re-entry dapat
dilaksanakan setelah proses pada sumur
NGBT-01 selesai. Setelah Re-entry di Sumur
NGBT-01 selesai dilakukan Rig Moving ke
Sumur ALSD-01. Namun mobilisasi dan rig
up mengalami keterlambatan karena akses
lokasi yang kurang lebar sehingga
dibutuhkan tambahan waktu pelebaran
lokasi. Selanjutnya Re-entry ALSD-01
dilaksanakan.
Pekerjaan Rig Move dan Rigging Up Rig#1
Vinct-02 100% selesai, 17 Desember 2014
dil akuka n ta jak Sum ur AL SD- 01.
Pekerjaan dilanjutkan dengan milling dan
fishing Bridge Plug No. 1-3 di casing 9-5/8"
dan Bridge Plug No.4 pada Casing 7" sudah
berhasil dilakukan. Hingga akhir Desember
sedang dilakukan milling bridge plug No.5
dengan menggunakan Rotary Shoe.
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milling dan fishing Bridge Plug No.1 di casing 9-5/8"
(1143 m), Bridge Plug No.2 (1295 m) dan Bridge plug
No.3 (1366 m) di casing 7", berhasil dilakukan.
26 Desember 2014 pukul 20:00 WIB, mendapatkan
informasi dari warga bahwa ada semburan gas di
sekitar area sumur NGBU-04 pada radius 20 - 400 m.
27 Desember 2014, tim tanggap darurat melakukan
rapat koordinasi yang dipimpin Direktur PECP ADK
selaku Kepala Teknik Tambang untuk koordinasi
penanggulangan crater.
Memulai persiapan penanggulangan crater
diantaranya sebagai berikut :
1. Water Management (Perijinan, Pembuatan WP 1 dan
Perbaikan WP 2 di BS-II, Pembuatan Water Line)
2. Pengiriman & Instalasi Pompa untuk sebagai pompa
transfer air
3. Re-posisi Rig Camp dan Cementing Unit ke area yang
lebih aman
4. Pembuatan Burner Pit dan Flow Lines
5. Pengiriman, Install Fire Pump dan Iso Tank
6. Cementing (Set-Up dan R/U Cementing Unit; Set Up
semen, Tank, SILO; Pengiriman Cement Additive)
7. Pengiriman Rotating Head
Gambar Rig Operasi
NGBU-04

Gambar Rig Operasi
ALSD-01

c. Sumur NGBU-04
Pekerjaan Sumur NGBU-04 mengunakan Rig yang
berbeda dengan sumur NGBT-01/ALSD-01 dan
mobilisasi dilakukan setelah pekerjaan milling dan fishing
bridge plug selesai dilakukan di Sumur NGBT-01 sebagai
lesson learn. Operasi Rig di NGBU-04 menggunakan
Rig#2 Vinct-01. Berikut ringkasan pekerjaan re-entry
pada Sumur NGBU-04 :
Rig Move dan Rigging Up Rig#2 Vinct-01 100%
selesai,18 November 2014 dilakukan tajak Sumur
NGBU-04.
Bor mouse hole dan rat hole, bongkar kepala sumur
lama dan pasang kepala sumur baru "section B",
Pasang BOP stack, double ram dan annular.
Melakukan uji tekanan BOP dan peralatan terkait,
masuk rangkaian pipa Pemboran dengan 8-1/2" bit
dan bor semen plug pada kedalaman 358 - 376 m,
wash down rangkaian pipa Pemboran sampai
kedalaman 388.9 m.
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Gambar-Gambar Semburan Liar yang Terjadi di Sekitar Sumur NGBU-04.

Semburan Pada
Area Pohon Jati - 10 m

Semburan Pada
Area Sawah Warga

Semburan Pada
Area Tanah Warga

Semburan Pada
Area Tanah Warga

d. Sumur ALSD #04 dan NGBU #03
Pekerjaan Re-entry kedua sumur ini menggunakan 2
(dua) Rig yang sama dengan yang dipakai di Sumur
ALSD #01 dan NGBU #04. Sehingga pekerjaan dapat
dilakukan setelah Re-entry pada kedua sumur tersebut
selesai.
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Passive Seismic
Passive seismic merupakan suatu metode baru yang dapat
digunakan untuk mendeteksi adanya anomali HC secara
langsung (Direct Hidrocarbon Indicator). Prinsip dari metode
ini adalah dengan memanfaatkan dan mengukur getaran
konstan gelombang seismik bumi yang disebut gelombang
mikrotremor. Metode seismic pasif dapat digunakan untuk
lakukan identifikasi persebaran reservoir yang terisi HC
pada lapangan Alas Dara dan Kemuning dari Peta atribut
passive seismic berupa Peta Spektrum Amplitudo, VHSR
(Vertical to Horizontal Spectrum Ratio), dan Energy. Metode
ini dapat mendukung hasil analisis metode konvensional
baik yang telah dilakukan dalam studi-studi sebelumnya
maupun studi-studi konvensional yang akan dilakukan
kedepannya.
Sampai dengan Desember 2014 pekerjaan passive seismic
telah selesai. Hasil dan laporan passive seismic akan menjadi
data tambahan terhadap studi GGR (POD) yang akan
dilaksanakan di tahun 2015.

Peta Anomali Passive Seismic
Peta VHSR vs
Depth Structure
Kujung

Peta Amplitudo
Spektrum vs
Depth Structure
Kujung

Study Geology & Geofisika (G&G)
Studi Geologi dan Geofisika Lapangan Alas Dara-Kemuning
bertujuan untuk membuat Model Geologi (Statik) antara
lain melakukan kajian atas konsep Petroleum system
berdasarkan data geologi Regional (Blok Cepu) maupun
data Eksisting hasil pemboran sumur-sumur di Alas Dara
dan di Kemuning. Dari hasil pemodelan meliputi
Sedimentasi, Stratigrafi, Petrofisika dan dengan support
data Seismik lama (2D) dapat dilakukan pemodelan dengan
berbagai peta Reservoir dan penyebaran potensi HC dari
mulai Formasi Wonocolo-Ngrayong (1000-1400 mss) dan
Formasi Tawun (1600 - 1800 mss).
Berdasarkan hasil studi dan perhitungan Volumetrik
diperkirakan Potensi HC (OIP) sementara untuk lapangan
Kemuning sebesar 55.47 MMSTB dan 7,93 BSCF dengan
perhitungan reserves sebesar 10.96 MMSTB dan 5.66 BSCF
(setelah di Konfirmasikan dengan Simulasi Reservoir).
Sedangkan untuk Alas Dara diperoleh perhitungan
(Volumetrik) adalah 18.70 MMSTB dengan reserves sebesar
3.93 MMSTB. Sampai saat ini masih sedang dalam finalisasi
Simulasi.
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Property Modeling Kemuning

Property Modeling Alas Dara
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Study Environmental Baseline
Assessment (EBA)
Merupakan studi dengan mendokumentasikan rona awal
sebelum PEPC ADK melakukan kegiatan diwilayah
(lapangan) Alas Dara dan Kemuning meliputi informasi
mengenai :
Rona Lingkungan awal dari aspek Fisika kimia;
Udara ambien dan kebisingan;
Flora fauna;
Sosial ekonomi budaya dan
Kesehatan masyarakat.
Dokumen tersebut dapat dipakai sebagai acuan ketika
PEPC ADK melakukan kegiatan di wilayah tersebut maka
dampak yang ditimbulkan dapat di antisipasi dan
diidentifikasikan secara terukur. Sehingga jika ada dampak
lain diluar kegiatan kegiatan PEPC ADK bisa teridentifikasi,
sehingga PEPC ADK akan terproteksi jika ada dampak
negatif yang bukan ditimbulkan oleh kegiatan PEPC ADK.
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Operasi Produksi
Sesuai dengan WP&B Tahun 2014 yang disetujui SKK
Migas, PEPC ADK masih dalam tahap eksplorasi sehingga
belum ada produksi di tahun 2014 dan masih berfokus
dalam kegiatan pemboran sumur re-entry.
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TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus
penggerak roda Perusahaan dalam upaya mewujudkan
visi dan misinya. Dengan kualitas SDM yang baik dan
didukung dengan profesionalisme kerja menjadikan aset
penting bagi kemajuan Perusahaan di era persaingan dunia
usaha yang semakin ketat. SDM Perusahaan perlu
mendapatkan pengembangan demi tercapainya sumber
daya manusia yang kompeten sehingga operasional
Perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Pengelolaan PEPC ADK dilaksanakan oleh tenaga-tenaga
kerja yang handal dan berpengalaman yang berasal dari
pekerja PEPC ADK dan pekerja perbantuan. Pekerja
perbantuan ini terdiri dari perbantuan dari Pertamina
Persero dan PEPC. Sampai dengan Desember 2014,
terdapat 20 (dua puluh) pekerja untuk PWTT dan PWT
PEPC ADK telah berperan aktif dalam peningkatan kinerja
Perusahaan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

Pe re nca naa n Sumbe r Daya Manus ia
Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
maka diperlukan perencanaan Sumber Daya Manusia yang
efektif karena Sumber Daya Manusia adalah salah satu
aspek yang sangat penting bagi setiap Perusahaan. Oleh
karena itu, PEPC ADK senantiasa melakukan berbagai
inisiatif untuk menjaga dan melengkapi kemampuan
internal Sumber Daya Manusia. Untuk mewujudkan
Rencana Strategis perusahaan, maka Perusahaan
menyadari pentingnya Kader sebagai pemimpin masa
depan perusahaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh PEPC ADK untuk
menyusun strategi pengembangan Sumber Daya Manusia,
yang mengacu pada kekuatan dan kelemahan SDM, dan
dipengaruhi oleh aspek keuangan, teknologi, sosial, dan
budaya perusahaan. Dalam rangka perwujudan Visi dan
Misi serta sasaran strategis jangka panjang, terkait dengan
penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien
serta dalam koridor rasio efisiensi dan produktivitas yang
diharapkan, maka ditetapkan perkiraan jumlah karyawan
maupun pekerja maksimum dalam jangka panjang dalam
suatu dokumen yang disebut Manpower Planning. Untuk
itu telah dilakukan kajian Manpower Planning sebagai acuan
dalam penyusunan Staffing Plan dan Rencana Rekrutmen.
Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia di PEPC
ADK terdiri dari :

Mengembangkan
sistem pendidikan
dan pelatihan
yang sesuai
Mengembangkan
sistem penilaian
prestasi kerja dan
sistem pemberian
imbalan
Mengefektifkan
pelaksanaan
rekrutmen dan
seleksi

Perencanaan
anggaran untuk
SDM
Membina
hubungan dan
komunikasi
pekerja
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Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

PEPC ADK selalu memberikan perhatian maksimal atas
perkembangan dan pengembangan sumber daya internal
perusahaan, dalam hal ini adalah Sumber Daya Manusia.
Direksi menetapkan divisi yang membidangi sumber daya
manusia. Berikut adalah struktur organisasi yang
menjalankan fungsi sumber daya manusia di PEPC ADK.

Dalam rangka mengelola kegiatan yang dilakukan oleh
Perusahaan, PEPC ADK telah melakukan penyusunan RPTK
dan telah mendapatkan pesetujuan oleh SKK Migas melalui
surat No: SRT3491/SKKD1000/2014/S8 tanggal 15 Oktober
2014, total posisi yang tercantum dalam RPTK tahun 2014
- 2016 tersebut berjumlah 40 Posisi Jabatan. Sebagai
tindak lanjut dari RPTK yang telah disetujui oleh SKK Migas,
PEPC ADK telah melakukan proses rekrutment tahap
pertama yang bertujuan untuk mengisi posisi jabatan
prioritas. Para kandidat yang telah bergabung tersebut
berasal dari PT Pertamina (persero), PEPC dan tenaga
tenaga profesional yang telah berpengalaman di dalam
bidangnya.

Admin &
Operation Support
Manager

Ast. Man
HR & Admin

HR Officer

Pengelola Sumber Daya Manusia Perusahaan dibawah
koordinasi Admin & Operation Support Manager, dengan
pelaksana tugas dipimpin oleh Ast. Man HR & Admin yang
dibantu oleh staff HR Officer.
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Pada tahun 2014, PEPC ADK menyiapkan berbagai
kebijakan yang menjadi fokus pelaksanaan meliputi :
1. Meningkatkan program training dan pengembangan
pekerja melalui pembentukan “learning centre”.
2. Melakukan pembinaan karir pekerja secara terarah,
terprogram untuk mendapatkan kaderisasi pemimpin
yang memilki kompetensi, integritas, profesional dan
bertanggung jawab.
3. Penyempurnaan sistem rekruitmen SDM yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan
organisasi baik dari sumber internal maupun eksternal
dengan mengutamakan pencapaian strategi bisnis
perusahaan.
4. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan
pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan bisnis perusahaan. Perencanaan
program assessment untuk kompetensi pekerja.
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Tugas dan Tanggung jawab Divisi Sumber Daya
Manusia
1. Bertanggung jawab tehadap pengelolaan dan
pelaksanaan :
Sistem penilaian prestasi kerja, jalur karir, promosi
dan mutasi pegawai
Pemantauan pelaksanaan kinerja pegawai termasuk
pelaksanaan coaching and conselling
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan
pelaksanaan :
Penyusunan prakiraan SDM jangka pendek, menengah
dan panjang
Penyusunan rencana penerimaan pegawai dan
mengelola pelaksanaannya
Pengembangan dan penyempurnaan sistem
pengelolaan sesuai perkembangan manajemen SDM
Pengendalian BPP kepegawaian
Penyusunan Business Plan dan Rencana Kerja dan
Anggaran Divisi SDM
Pengembangan Sistem Informasi SDM

LAPORAN KEUANGAN

4. Bertanggung jawab tehadap pengelolaan dan
pelaksanaan :
Penyelesaian dan pembayaran administrasi dan
fasilitas pegawai
Dokumentasi/Administrasi kepegawaian PEC ADK
Mengelola petty cash PEC ADK
5. Mengelola perencanaan dan pengembangan formasi
organisasi pada Divisi Sumber Daya Manusia

Komposisi Pekerja
PEPC ADK berusaha untuk memberikan perilaku yang
sama kepada seluruh Pekerja tanpa membedakan gender
atau jenis kelamin. PEPC ADK mengapresiasi Pekerja
berdasarkan tanggung jawab dan kompetensi masingmasing. Jumlah seluruh Pekerja Perusahaan pada tahun
2014 adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang. Jumlah
Pekerja berdasarkan tingkat Usia, masa jabatan, dan level
jabatan.

3. Bertanggung jawab tehadap pengelolaan dan
pelaksanaan :
Kebijakan pelatihan dan pengembangan
(training and development)
Pengembangan dan pemantauan budaya kerja
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Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Usia
Tabel Komposisi Pekerja
Berdasarkan Tingkat Usia
Tahun 2014

Keterangan

Dekom

Direksi

PWT

26 s/d 30

PWTT AP

PWTT

2

1

31 s/d 35

4

36 s/d 40

1

41 s/d 45

1

46 s/d 50

1

51 s/d 55

1

56 Keatas

1

Man Power

2

1

1

3
1

1

1
1

2

Total

6

9

20
4

Grafik Komposisi Karyawan
Berdasarkan Tingkat Usia

3
2

Dewan Komisaris
Direksi
PWT

1

1

1 1

1 1 1 1

1

1

51 s/d 55

56 Keatas

PWTT AP
PWTT
26 s/d 30

31 s/d 35

36 s/d 40

Pada tabel dan grafik komposisi pekerja pada tahun 2014
berdasarkan tingkat usia diketahui bahwa posisi dengan
usia 31 s/d 35 dan usia 36 s/d 40 menempati posisi

41 s/d 45

46 s/d 50

terbanyak sebesar 8 (delapan) orang dalam Perusahaan.
Ini menunjukkan usia produktif dalam Perusahaan sangat
berpotensi dalam membangun Perusahaan dengan baik.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Masa Kerja
Tabel Komposisi Pekerja
Berdasarkan Masa Kerja
Tahun 2014

Keterangan

Dekom

Direksi

PWT

0 Bulan - 5 Bulan

1

3

6 Bulan - 11 Bulan

1

5

1 Tahun Keatas

1

Man Power

2

8

2
1

5

2

7

20

Grafik Komposisi Pekerja
Berdasarkan Masa Kerja
Tahun 2014

5

5

3

Dewan Komisaris
Direksi
PWTT AP
PWTT

PWTT

1

1

Total

PWT

PWTT AP

2
1

0 Bulan - 5 Bulan
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Pada tabel dan grafik komposisi pekerja berdasarkan masa
kerja di PEPC ADK diketahui bahwa selama tahun 2014
yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sebanyak
13 (tiga belas) orang dari 20 (dua puluh) pekerja
Perusahaan. Untuk masa kerja dari 0 bulan - 5 (lima) bulan
sebanyak 6 (enam) orang dari total pekerja PEPC ADK.
Sedangkan masa kerja 6 (enam) bulan sampai 11 (sebelas)
bulan jumlah pekerja hanya ditempatkan oleh 1 (satu)
orang.

Komposisi Pekerja Beradasarkan Level Jabatan
Tabel Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Jabatan
Keterangan

Total

Dekom

2

Direksi

1

Manager

2

Ast.Manager

5

Specialist

1

Staff

9

Vacant

22

Grand Total

42

Grafik Komposisi Karyawan
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Pengembangan Sumber Daya Manusia
PEPC ADK menyadari bahwa pengembangan SDM dapat
memberikan kontribusi bagi keberlanjutan PEPC ADK.
Pengembangan SDM dilakukan dengan tujuan untuk
mendukung tujuan dan sasaran perusahaan baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Sebagai upaya
peningkatan potensi dan skill SDM, Perusahaan
mengadakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan
Pelatihan bagi Pekerja dilakukan dengan berbasis
kompetensi yang merupakan prinsip yang digunakan di
dalam pengelolaan SDM. Diharapkan, Pekerja yang memiliki
kompetensi tinggi diharapkan mampu memberikan
konstribusi kepada Perusahaan melalui kinerja yang
produktif.
Dengan selalu menjunjung tinggi prinsip kewajaran dalam
mengelola sumber daya manusia. PEPC ADK memberikan
kesempatan yang setara kepada pegawai dalam
mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,
gender atau kondisi fisik.
Peningkatan kompetensi dilakukan melalui metode
pembelajaran yang meliputi On The Job Training, Coaching
dan Mentoring, penyertaan dalam Seminar, Pelatihan,
Lokakarya, Workshop, Program sertifikasi serta
Pendidikan/Tugas Belajar.
Berikut kegiatan pengembangan SDM
yang dilaksanakan selama tahun 2014 :

Direksi

22

1

Ast.Manager
Specialist

9

Jenis Pelatihan

Manager

5

Staff
Vacant

Re-sertifikasi PTK 007

2 orang

English Course

2 orang

Workshop PTK 007

1 orang

HSE-Mandatory

1 orang

Training TKDN

1 orang

CompTia Network

1 orang

ICND1 (Cisco Router)

Komposisi pekerja berdasakan posisi level jabatan sesuai
dengan tabel dan grafik diatas diketahui bahwa dari total
40 (empat puluh) orang untuk seluruh posisi level jabatan
di PEPC ADK terdapat 23 (dua puluh tiga) posisi vacant.
Banyaknya posisi vacant ini karena usia perusahaan yang
baru beridiri sehingga sampai saat ini masih mencari
sumber daya yang mampu untuk menempati posisi yang
tersedia di Perusahaan. Sampai tahun 2014 posisi staff
Perusahaan berjumlah 9 (sembilan) orang dari total 40
(empat puluh) posisi level jabatan.

Jumlah Orang

TOTAL

2 orang
10 orang
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Grafik Kegiatan Pengembangan SDM Tahun 2014
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Pengembangan SDM PEPC ADK selama tahun 2014 tersiri
dari berbagai macam jenis pelatihan. Total peserta yang
mengikuti pelatihan selama tahun 2014 yaitu sebanyak
20 orang. Total Realisasi biaya yang dikeluarkan dalam
pengembangan SDM Tahun 2014 adalah sebesar
USD19,954.29.

Peningkatan Kesejahteraan SDM
Pekerja adalah modal utama bagi Perusahaan. Perusahaan
menyadari perlunya pengelolaan Pekerja agar menghasilkan
produktivitas yang tinggi, tetapi hal ini tidak mudah,
dikarenakan Pekerja memiliki pikiran, perasaan, status,
keinginan serta latar belakang yang heterogen. Oleh karena
itu, PEPC ADK memiliki komitmen untuk meningkatkan
kepuasan Pekerja sehingga dapat mempertahankan Pekerja
dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi serta memiliki
potensi dan pengalaman di bidang pekerjaannya.
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pekerja, PEPC
ADK memberlakukan sistem remunerasi yang mampu
menarik talent-talent baru dari luar Perusahaan, mampu
mempertahankan talent yang ada di dalam Perusahaan
serta dapat memotivasi seluruh talent yang ada agar
tercipta kinerja yang optimal.
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Untuk itu, dalam penerapan remunerasi, Perusahaan
memberikan kompensasi lengkap/fringe benefits. PEPC
ADK juga memperhatikan kesejahteraan bagi Pekerja
beserta keluarga dengan menyusun program kesejahteraan
berdasarkan peraturan yang berlaku, berazaskan keadilan
dan kewajaran serta sesuai dengan kemampuan
Perusahaan.
Kesejahteraan Pekerja sangat bermanfaat untuk
menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara
Perusahaan dengan Pekerja, meningkatkan semangat kerja,
disiplin kerja dan loyalitas Pekerja terhadap Perusahaan.
Sedangkan bagi Perusahaan meningkatkan produktivitas,
efisiensi dan efektivitas kerja serta peningkatan laba.
Program kesejahteraan Pekerja sangat penting demi
terwujudnya tujuan Perusahaan.
PEPC ADK telah memastikan bahwa upah minimum yang
diberikan kepada Pekerja telah berada di atas upah
minimum di setiap area dimana PEPC ADK beroperasi.
PEPC ADK telah memberikan jaminan kesehatan dan
tunjangan hari besar keagamaan kepada Pekerja dan
keluarga dengan besaran sesuai ketentuan perundangundangan, program dana pensiun, program kesehatan hari
tua dan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh UU No 13
tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
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Teknologi Informasi

Kebijakan Pengelolaan IT

PEPC ADK berkomitmen untuk melaksanakan implementasi
Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai
dengan prinisp-prinsip GCG. Kemampuan mengelola data
dan informasi memegang peranan strategis dalam kegiatan
usaha hulu migas. Agar data dan informasi seputar sektor
hulu migas bisa memberikan dukungan maksimal bagi
bisnis. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
harus dilakukan secara optimal dan membutuhkan
keselarasan perencanaan dan implementasi kerangka tata
kelola Teknologi Informasi di kontraktor KKS yang
terintegrasi di bawah SKK Migas.

Support data dan informasi dalam sebuah Perusahaan
sangat diperlukan agar terjalin pelaksanaan kegiatan
Perusahaan yang teratur. PEPC ADK tengah menyusun
kebijakan pengelola IT dalam waktu dekat sebagai panduan
dalam pengelolaan IT.

Struktur Pengelola TI
Pentingnya Teknologi Informasi bagi Perusahaan, PEPC
ADK telah memiliki struktur pengelola Teknologi Informasi
dalam Perusahaan. Berikut struktur pengelola Teknologi
Informasi yang dimiliki PEC ADK.

Pengelolaan IT
Tahun 2014 PEPC ADK tengah berupaya meningkatkan
implementasi Teknologi Informasi baik hardware, software,
dan infrastructure dalam mendukung kegiatan bisnis
Perusahaan.
1. IT Hardware
Sampai saat ini PEPC ADK telah menyewa 26 (dua puluh
enam) unit komputer desktop dan 9 (sembilan) unit
laptop, serta 3 (tiga) unit printer untuk keperluan kantor
pusat. Sedangkan untuk di field office pengadaan 2 (dua)
unit komputer desktop dan 2 (dua) unit printer yang
sudah di install dan di konfigurasi.
2. IT Software
Program My SAP Go Live per Agustus 2014.
Data Management System sudah diimplementasikan
untuk memenuhi kebutuhan filling and Archieving
System.

Admin & Operation
Support Manager
Dodi Jatnika

IT Supervisor
Vacant

IT Operation

Data
Management

Nurmansyah

Adi Nugraha

Dalam struktur Pengelola IT PEPC ADK diatas terlihat
bahwa fungsi IT berada dibawah koordinasi Admin &
Operation Support Manager, dengan pelaksana tugas
dipimpin oleh IT Supervisor yang dibantu oleh staff IT
Operation dan Data Management.

3. IT Infrastructure
Sampai akhir tahun 2014 pembenahan IT infrastruktur
antara lain :
Sudah terinstall Linux pada 3 (tiga) unit server untuk
kebutuhan Server Data Management System dan Server
Cloud serta backup server.
Sudah terinstall Windows Server 2008 untuk 1 (satu)
unit server untuk kebutuhan Server Active Directory
dan Server Domain.
Sudah terpasangnya jaringan infrastruktur akses VPN
dan internet antara Home Office Jakarta dan Field
Office
Sudah terpasangnya jaringan MPLS dengan kantor
pusat Pertamina.
Sudah terpasangnya jaringan LAN (Local Area Network)
di Kantor PEPC ADK dan Field Office.
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Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bidang TI
PEPC ADK meyakini bahwa sistem Teknologi Informasi
yang terbaik dapat diciptakan oleh keandalan Sumber Daya
Manusia pengelola. Karenanya, agar sistem Teknolohi
Informasi dapat tumbuh dan berkembang di internal
Perusahaan, PEPC ADK selalu menyelenggarakan transfer
pengetahuan secara rutin. Selain berguna
mensosialisasikan sistem teknologi baru, proses transfer
pengetahuan ini dapat memastikan teknologi dapat terus
tumbuh berkesinambungan.

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Total Realisasi biaya
yang dikeluarkan dalam
pengembangan program
IT Tahun 2014 adalah
sebesar USD120,838.73

Dalam meningkatkan kualitas SDM terutama dalam bidang
TI, PEPC ADK melaksanakan pengembangan pada
Pekerjanya yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut
Tanggal

Jenis Pelatihan

Jumlah

6-10 Oktober 2014

CompTia Network

1 orang

17-21 November 2014

ICND1

2 orang

Selama tahun 2014, PEPC ADK melakukan 2 (dua) kali
training yang meliputi CompTia Network dan training ICND1.
Total pekerja yang melakukan training tersebut adalah
3 (tiga) orang. Diharapkan dengan mengikuti training ini,
Sumber Daya Manusia khusunya fungsi Teknologi Informasi
dapat mendukung kegiatan operasional bisnis Perusahaan
dengan lebih efektif.
Total Realisasi biaya yang dikeluarkan dalam
pengembangan program IT Tahun 2014 adalah sebesar
USD120,838.73

R e n c a n a K e r j a T e k no l o gi In f o r m a s i
PEPC ADK meyakini bahwa penerapan sistem Teknologi
Informasi yang memadai akan membawa Perusahaan
menjadi Perusahaan Publik berkinerja kelas dunia.
Perusahaan berkomitmen melakukan penyempurnaan
sistem Teknologi Informasi dari waktu ke waktu agar dapat
menghadapi tantangan di masa depan.
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Sebagai pedoman kerja di tahun 2015, PEPC ADK telah
mempersiapkan rencana kerja pada pengelolaan Informasi
Teknologi yang meliputi :
1. Perluasan sarana dan prasarana teknologi informasi
dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan
Perusahaan.
2. Pembangunan Disaster Recovery Center yang merupakan
bentuk perlindungan terhadap data dan layanan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan.
3. Pengembangan Data Management System yang
terintegrasi dan terstandarisasi.
4. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Teknologi
Informasi dalam pengkajian, pengembangan,
penerapan, dan pelayanan Teknologi Informasi.
5. Mengembangkan struktur interkoneksi LAN kantorpusat
PEPC ADK.

Pemasaran
PEPC ADK bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi di
dalam area kegiatan Usaha Hulu, yang meliputi Eksplorasi
dan Eksploitasi yang secara khusus mengelola Blok Alas
Dara Kemuning. Pada tahun 2014 PEPC ADK masih dalam
tahap eksplorasi dan akan memprogramkan kegiatan
pemasaran pada tahun kedepan setelah mendapatkan
hasil produksi dari kegiatan eksploitasi agar dapat
memenuhi pangsa pasar.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
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Tabel Aset PEPC Tahun 2013-2014 (USD)

TINJAUAN
KINERJA KEUANGAN

Tahunan
Keterangan

2013
(tidak
diaudit)

2014

Pertumbuhan
(%) 20132014

ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Piutang Pemegang
Saham

Posisi Keuangan

Uang muka dan biaya
dibayar dimuka

Posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan
suatu perusahaan yang mencerminkan kekayaan suatu
perusahaan pada periode tertentu (posisi keuangan pada
akhir periode tertentu). Tahun 2014, PEPC ADK memiliki
jumlah aset sebesar USD26,314,970, ekuitas sebesar
USD1,737,063, sedangkan jumlah liabilitas sebesar
USD28,052,033.

Jumlah Aset Lancar

Aset
Aset Perusahaan terbagi menjadi dua jenis yaitu aset lancar
dan tidak lancar. Total aset pada tahun 2014 sebesar
USD26,314,970 meningkat signifikan dibandingkan tahun
2013 sebesar USD20,510. Peningkatan ini terjadi dalam
semua aspek aset lancar maupun aset tidak lancar.

927,113
20,510

-

79,663

-

20,510

1,006,776

4,808.7

Kas yang dibatasi
penggunaannya

-

1,504,988

-

Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang dapat
ditagihkan kembali

-

1,572,526

-

Aset Pajak Tangguhan

-

1,183,685

-

Aset minyak dan gas
bumi bersih

-

21,046,995

-

Jumlah Aset tidak
lancar

-

25,308,194

-

20,510

26,314,970

130,436.6

ASET TIDAK LANCAR

TOTAL ASET
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Aset Lancar
Aset Lancar PEPC ADK terdiri dari Kas dan Setara Kas,
Piutang Pemegang saham, dan Uang Muka. Aset Lancar
pada tahun 2014 sebesar USD1,006,776 meningkat
4,808.71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
sebesar USD20,510. Ini terjadi karena adanya kenaikan
pada aspek Kas dan Setara Kas serta uang muka selama
tahun 2014
Grafik Aset Lancar PEPC ADK 2014

Kas
Total kas pada tahun 2014 sebesar USD41,308 yang terdiri
dari Kas Rupiah sebesar USD21,308 dan Kas Dollar AS
sebesar USD20,000.
Bank
Total kas pada Bank di tahun 2014 sebesar USD885,805
terdiri dari Kas Bank dengan Rekening Rupiah sebesar
USD138,008 dan Kas Bank dengan Rekening Dollar AS
sebesar USD747,797.

Aset Tidak Lancar

927,113

Aset Tidak Lancar terdiri dari Kas yang dibatasi
penggunaannya, PPN yang dapat ditagih kembali, Aset
Pajak Tangguhan, Aset Minyak dan Gas Bumi sebesar
USD25,308,970. Untuk Kas yang dibatasi penggunaanya
pada tahun 2014 sebesar USD1,504,988, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat ditagihkan kembali
pada tahun 2014 sebesar USD1,572,526 dan Aset Pajak
Tangguhan tahun 2014 sebesar USD1,183,685. Sedangkan
Aset minyak dan gas bumi bersih pada tahun 2014 sebesar
USD21,046,995.

79,663

Kas dan
Setara Kas

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN
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Piutang
Pemegang
Saham

Uang Muka
dan Biaya
Dibayar Dimuka

Grafik Aset Tidak Lancar PEPC ADK 2014

Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas termasuk Kas di Bank yang jatuh
tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal
penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau
tidak dibatasi penggunaanya. Total Kas dan Setara Kas
tahun 2014 sebesar USD927,113, terdiri dari Kas sebesar
USD41,308 dan Bank sebesar USD885,805.

21,046,995

Tabel Kas dan Setara Kas Tahun 2013-2014 (USD)

1,504,988

1,527,526

1,183,685

Tahunan
Keterangan

2013
(tidak diaudit)

2014

Kas :
- Rupiah

-

21,308

- Dollar AS

-

20,000

Sub Jumlah

-

41,308

Kas yang
dibatasi
penggunaannya

PPN yang
dapat ditagih
kembali

Aset pajak
tangguhan

Aset minyak
dan gas bumi
bersih

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya
Kas yang dibatasi penggunaanya merupakan penempatan
dana deposito sebagai dana jaminan pelaksanaan sesuai
kontrak bagi hasil.
Tabel Kas Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2013-2014 (USD)

Bank :

Tahunan

PT Bank Negara indonesia
(Persero) Tbk

Keterangan

- Rekening Rupiah

-

138,008

- Rekening Dollar AS

-

747,797

Sub Jumlah

-

885,805

TOTAL Kas dan Setara Kas

-

927,113
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2013
(tidak diaudit)

2014

Entitas berelasi dengan
Pemerintah
- PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

-

1,504,988

TOTAL

-

1,504,988
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Aset Minyak dan Gas Bumi
Pada tanggal 31 Desember 2014 penambahan sumur
sebesar USD1,076,991 merupakan kapitalisasi biaya
pembongkaran dan restorasi. Berdasarkan penilaian
manajemen, tidak ada peristiwa atau perubahan keadaan
yang dapat mengindikasikan adanya penurunan nilai aset
minyak dan gas bumi pada 31 Desember 2014.

Aset Pajak Tangguhan
Aset dan kewajiban Pajak Tangguhan atas bagian
Perusahaan untuk 31 Desember 2014 sebesar
USD1,183,685 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Aset Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 (USD)

Aset Pajak Tangguhan:

Keterangan

Saldo
Awal

Penambahan

Saldo
Akhir

Keterangan

Biaya yang belum
dipulihkan

Saldo
Awal

Mutasi

Saldo
Akhir

-

8,514,287

8,514,287

-

430,796

430,796

-

8,945,083

8,945,083

(7,761,398)

(7,761,398)

Provisi untuk biaya

Nilai Perolehan :
Sumur eksplorasi

-

1,958,041

1,958,041

Instalasi

-

118,950

118,950

Harta Bergerak

-

399,107

399,107

Aset dalam
penyelesaian

Pembongkaran dan
Restorasi Lokasi
Aset
Sub Jumlah Aset Pajak
Tangguhan
Kewajiban Pajak
Tangguhan:

- Sumur Eksplorasi

-

18,970,004

18,970,004

Jumlah Nilai Perolehan

-

21,446,102

21,446,102

Aset Minyak dan Gas
Bumi
Manfaat Pajak
Tangguhan

Akumulasi Penyusutan:
Harta Bergerak

-

(399,107)

(399,107)

Nilai Buku Bersih

-

21,046,995

21,046,995

Jumlah Aset Pajak
Tangguhan, Bersih

1,183,685
-

1,183,685

PPN Yang Dapat Ditagih Kembali
PPN yang dapat ditagihkan kembali dari SKK Migas setelah
lapangan berproduksi merupakan PPN yang dibayar
Perusahaan sehubungan dengan pembelian persediaan,
peralatan, dan perlengkapan yang berkaitan dengan
kegiatan operasi KBH.
Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap status PPN
yang dapat ditagihkan kembali pada tanggal 31 Desember
2014, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan
penyisihan untuk menutup kemungkinan kerugian dan
tidak tertagihnya PPN dari SKK Migas tersebut.
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Liabilitas

Grafik Liabilitas Jangka Pendek PEPC ADK Tahun 2014

Liabilitas terdiri dari Liabilitas Lancar dan Liabilitas Tidak
Lancar. Total Liabilitas tahun 2014 sebesar USD28,052,033.
Total liabilitas jangka pendek memiliki kontribusi tinggi
dalam nilai total liabilitas 2014 sebesar USD26,906,788
sedangkan liabilitas jangka panjang sebesar USD1,145,245.
Rician liabilitas tahun 2014 yaitu sebagai berikut.

13,685,715

8,078,357

4,079,914

Tabel Liabilitas Tahun 2013-2014 (USD)
Keterangan

2013

1,062,802

2014
Utang UsahaPihak Ketiga

LIABILITAS DAN EKUITAS

Utang Lain-lain- Biaya yang
Pihak Berelasi masih harus
dibayar

Utang Pajak
Lainnya

Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha - Pihak Ketiga

-

8,078,357

Utang lain-lain - Pihak
Berelasi

-

13,685,715

Biaya yang masih harus
dibayar
Utang Pajak Lainnya

4,079,914
-

1,062,802

-

26,906,788

Provisi untuk biaya
pembongkaran dan
restorasi lingkungan hidup

-

1,076,991

Provisi imbalan kerja

-

68,254

Jumlah Liabilitas Jangka
Panjang

-

1,145,245

JUMLAH LIABILITAS

-

Jumlah Utang Liabilitas
Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang

Utang Usaha
Utang Usaha pada tahun 2014 sebesar USD8,078,357.
Utang Usaha merupakan utang kepada pihak ketiga yang
sebagian besar merupaka kewajiban kepada pemasok
terkait dengan jasa pengeboran dan rig.
Utang Lain-lain
Utang lain-lain di tahun 2014 sebesar USD13,685,715.
Utang lain-lain merupakan utang kepada pihak berelasi
yang sebagian besar merupakan utang modal kerja. Utang
ini tidak dikenakan biaya bunga dan dapat ditagih sewaktuwaktu. Utang lain-lain PEPC ADK pada tahun 2014 dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel Utang Lain-lain Tahun 2013-2014 (USD)
Keterangan

28,052,033

Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas jangka pendek adalah utang-utang yang harus
dilunasi dalam tempo satu tahun. Jenis Liabilitas jangka
pendek terdiri dari Utang Usaha, utang lain-lain, utang pajak
dan biaya yang masih harus dibayar. Utang jangka pendek
tahun 2014 sebesar USD26,906,788 terdiri dari utang usaha
sebesar USD12,158,271, Utang lainnya sebesar
USD13,685,715 dan utang pajak lainnya sebesar
USD1,062,802.
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2013
(Tidak diaudit)

2014

Pertamina

-

185,247

PEPC

-

13,500,468

Jumlah

-

13,685,715

Utang Pajak
Utang Pajak tahun 2014 PEPC ADK sebesar USD1,062,802
yang terdiri dari PPN sebesar USD860,034, Pajak
Penghasilan (PPh 21) sebesar USD34,500, dan Pajak
P e n g h a s i l a n ( P P h 2 3) s e b es a r U S D 1 68 , 2 6 8.
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Ekuitas

Grafik Utang Pajak Tahun 2014 (USD)

Total Ekuitas Tahun 2014 sebesar USD1,737,063 yang
terdiri dari modal dasar yang sudah ditempatkan dan disetor
yaitu sebesar USD22,831 dan akumulasi kerugian sebesar
USD1,759,894. Berikut rincian ekuitas PEPC ADK tahun
2014.

860,034

168,268

Tabel Ekuitas PEPC ADK Tahun 2014

34,500
PPN
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PPh 21

Keterangan

PPh 23

2013

2014

Modal Saham

Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2014 sebesar
USD4,079,914 yang terdiri dari pengerjaan kembali sumur
eksplorasi, kontrak dan biaya sewa, jasa tenaga kerja, dan
lain-lain. Rincian biaya yang masih harus dibayar dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel Biaya Yang Masih Harus Dibayar (USD)
Keterangan

2013
(Tidak diaudit)

Pengerjaan kembali sumur
eksplorasi

-

3,889,024

Kontrak dan sewa

-

115,125

2014

Jasa Tenaga Kerja

70,843

Lain-lain

4,922

Jumlah

Modal dasar -10.000
saham nilai nominal
Rp100.000 per saham
Modal dasar yang sudah
ditempatkan dan belum
disetor -2.500 saham

22,831

22,831

Akumulasi Kerugian

(2,321)

(1,759,894)

JUMLAH EKUITAS

20,510

(1,737,063)

Perubahan Ekuitas
Pada akhir tahun 2014 terjadi perubahan ekuitas sebesar
USD1,737,063 yang dapat dilihat dengan rician sebagai
berikut.
Tabel Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2014 (USD)
Keterangan

4,079,914

-

Modal
Saham

Akumulasi
Kerugian

Jumlah
Ekuitas

22,831

-

22,831

-

(2,321)

(2,321)

22,831

(2,321)

(2,321)

Saldo Per
15 Agustus 2013

Liabilitas Jangka Panjang

(Tanggal Pendirian)

Yang termasuk Liabilitas jangka panjang Perusahaan terdiri
dari provisi untuk biaya pembongkaran dan restorasi
lingkungan sebesar USD1,076,991, dan provisi imbalan
kerja sebesar USD68,254. Total liabilitas jangka panjang
pada tahun 2014 sebesar USD1,145,245.
Grafik Liabilitas Jangka Panjang PEPC ADK Tahun 2014
1,076,991

(Tidak Diaudit)
Rugi Komprehensif Dari
Tanggal 15 Agustus
2013
(Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan
31 Desember 2013
Saldo Per 31 Desember
2013
(Tidak Diaudit)
Rugi Komprehensif

68,254
Provisi untuk biaya
pembongkaran dan restorasi
lingkungan hidup

Provisi imbalan
kerja

Tahun Berjalan
Saldo Per 31 Desember
2014

-

(1,757,573) (1,757,573)

22,831

(1,759,894) (1,737,063)
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Laba Rugi Komprehensif
Sampai dengan akhir tahun 2014 PEPC ADK belum memiliki
laba komprehensif dikarenakan belum adanya penjualan
migas karena masih tahap eksplorasi dengan melakukan
program re-entry well. Rugi Komprehensif di tahun 2014
sebesar USD1,757,573. Berikut rincian laba rugi
komprehensif tahun 2013-2014.

Beban Eksplorasi
Beban eksplorasi tahun 2014 sebesar USD2,034,206 yang
terdiri dari biaya karyawan, jasa profesional, peralatan
kantor, perjalanan dinas, seismik, geologi dan geofisika,
dan lain-lain. Rincian beban eksplorasi tahun 2014 terdapat
pada tabel berikut.
Tabel Beban eksplorasi (USD)
Keterangan

Tabel Laba Rugi Komprehensif Tahun 2014 (USD)
Keterangan

2013

2014

BEBAN USAHA
Beban Eksplorasi

-

(2,034,206)

Beban Umum dan
Administrasi

-

(921,808)

Pendapatan Keuangan

-

7,901

Beban Keuangan
Pendapatan (beban)
lain-lain, neto
Rugi Sebelum Pajak
Penghasilan
Manfaat Pajak Penghasilan
RUGI BERSIH
Pendapatan Komprehensif
Lain
JUMLAH RUGI
KOMPREHENSIF

(24,543)
(2,321)

31,398

(2,321)

(2,941,258)

-

1,183,685

(2,321)

(1,757,573)

-

-

(2,321)

(1,757,573)

Beban Usaha
Pada tahun 2014 beban usaha PEPC ADK terdiri dari beban
eksplorasi sebesar USD2,034,206, beban umum dan
administrasi sebesar USD921,808, pendapatan keuangan
sebesar USD7,901, Beban keuangan sebesar USD24,543,
serta pendapatan lain-lain sebesar USD31,398.

2013

2014

Biaya Karyawan

-

713,793

Jasa Profesional

-

506,352

Peralatan Kantor

-

238,379

Perjalanan Dinas

-

169,643

Seismik dan survei

-

185,247

Geologi dan geofisika

-

156,934

Lain - Lain

-

63,858

Jumlah

2,034,206

Beban Umum dan Administrasi
Beban umum dan administrasi pada tahun 2014 sebesar
USD921,808 yang terdiri daribiaya karyawan, sewa,
pelatihan dan perjalanan dinas, perangkat lunak, jasa
profesional dan lain-lain. Rincian beban umum dan
administrasi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel Beban Umum dan Administrasi (USD)
Keterangan

2013

2014

Biaya Karyawan

-

326,054

Sewa

-

315,082

Pelatihan dan Pekerjaan Dinas

-

114,448

Perangkat Lunak

-

81,175

Jasa Profesional

-

55,300

Lain-lain

-

29,209

JUMLAH
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Analisis Arus Kas
Pada tahun 2014 analisis arus kas dapat dilihat dalam
tabel berikut.
Tabel Laporan Arus Kas PEPC ADK Tahun 2014 (USD)
Keterangan

2013

2014

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI
Penerimaan Kas Dari
Penghasilan Bunga

-

7,901

Penerimaan dari pihak
berelasi

-

3,500,000

Pembayaran Kepada
Pemasok dan karyawan

-

(1,089,198)

-

2,418,703

-

(1,504,988)

Penerimaan dari pemegang
saham

-

20,888

Kenaikan Bersih Kas dan Setara
Kas

-

934,603

Efek perubahan nilai kurs pada
Kas dan Setara Kas

-

(7,490)

Saldo Kas dan Setara Kas Pada
Awal Tahun

-

-

Saldo Kas dan Setara Kas Pada
Akhir Tahun

-

927,113

Arus Kas bersih yang diperoleh
dari aktivitas operasi

LAPORAN KEUANGAN

Arus kas dari aktivitas operasi diantaranya meliputi
Penerimaan Kas dari pelanggan, Penerimaan Kas untuk
penggantian biaya, Pembayaran Kas kepada pemasok dan
karyawan, Pembayaran pajak penghasilan, dan Penerimaan
dari pendapatan bunga. Pada tahun 2014 jumlah kas yang
dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar USD2,418,703.
Arus kas dari aktivitas investasi terjadi sebagai akibat dari
penempatan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar
USD1,504,988. Sedangkan arus kas dari aktivitas
pendanaan disebabkan oleh adanya penerimaan dari
Pemegang Saham sebesar USD20,888. Dari aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan maka kenaikan Kas dan
Setara Kas sebesar USD934,603. Karena adanya efek
perubahan nilai kurs pada Kas dan Setara Kas sebesar
USD7,490, maka saldo Kas dan Setara Kas pada akhir
tahun 2014 menjadi USD927,113.

Arus kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi
Penempatan kas yang
dibatasi penggunaanya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
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Kemampuan Membayar Utang dan
Tingkat Kolektibilitas Piutang
Perusahaan
Solvabilitas
Rasio Solvabilitas adalah Rasio yang digunakan untuk
melihat kemampuan perusahaan membayar seluruh
hutang, yang ditunjukan dalam bentuk Debt to Total Assets
Ratio dan Debt to Total Equity Ratio. Debt to Total Assets
Ratio digunakan untuk memastikan atau menjamin berapa
persentase aset yang mampu menutupi jumlah hutang.
Pada tahun 2014 jumlah Debt to Total Assets Ratio sebesar
106.60% ini menunjukkan bahwa 106.60% dari total aset
mampu mengembalikan seluruh jumlah hutang yang
dimiliki PEPC ADK.

Likuiditas
Likuiditas adalah rasio yang mencerminkan tentang
kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, terutama
kewajiban jangka pendek. Tingkat likuiditas dapat dilihat
dengan cash ratio, acid ratio, dan current ratio.
Tabel Likuditas Perusahaan tahun 2014 (%)
2014
Cash Ratio

3.45%

Acid Ratio

3.74%

Current Ratio

3.74%

Grafik Likuiditas Perusahaan Tahun 2014
3.74%

3.74%

Acid Ratio

Current Ratio

DER digunakan untuk mengukur bagian modal sendiri yang
dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang.
Pada tahun 2014 DER sebesar -6.60% menunjukan
kemampuan jaminan modal untuk melunasi hutang masih
relatif kecil.
3.45%

Tabel Solvabilitas Perusahaan tahun 2014
Keterangan

2014
106.60%

Debt To Total Assets Ratio (DAR)

-6.60%

Debt To Total Equity Ratio (DER)
Grafik Solvabilitas PEPC ADK Tahun 2014 (%)
106.60%

Cash Ratio

Cash Ratio

Kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban
jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan surat
berharga pada tahun 2014 (cash ratio) menunjukkan angka
3.45%.

Acid Ratio

DER
DAR

-6.60%
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Pada tahun 2014 acid ratio menunjukkan angka 3.74% hal
ini mengartikan bahwa kemampuan perusahaan dalam
menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan
menggunakan aset lancar (tanpa memperhitungkan
persediaan) masih relatif kecil yaitu sebesar 3.74%.
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Current Ratio

Kemampuan perusahan dalam menyelesaikan
kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan
seluruh aset lancar yang dimiliki PEPC ADK pada
tahun 2014 (current ratio) menunjukkan angka 3.74%.

Kolektibilitas

Tingkat kecepatan diterimanya kembali dana yang
ditanamkan dalam surat-surat berharga atau piutang
lainnya, atau dengan kata lain adalah kemampuan
perusahaan dalam menagih piutang (collecting period).
Pada tahun 2014 tidak ada nilai collecting period karena
tidak memiliki piutang.

Struktur Modal
Struktur modal (capital structure) menggambarkan
pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang
jangka panjang dan modal sendiri. Dalam pemenuhan
kebutuhan dana, perusahaan harus mencari berbagai
alternatif pendanaan yang efisien.
Sesuai dengan kebijakan Pertamina, kebijakan permodalan
dan pendanaan Perusahaan sepenuhnya diatur oleh
Pertamina. Perusahaan tidak diberikan otorisasi untuk
melakukan pinjaman baik jangka pendek maupun jangka
panjang. Oleh karena itu penerimaan modal Perusahaan
sangat tergantung sepenuhnya dengan kemampuan
Pertamina mendapatkan pendanaan. Struktur pendanaan
PEPC ADK tampak pada tabel berikut.
Keterangan
Struktur Modal
Liabilitas
Ekuitas
Aset

2014

Pertamina secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola
permodalannya untuk memastikan struktur modal dan
pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan
mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal
berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta
mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan
datang. Dengan demikian, kemampuan Perusahaan dalam
mengelola permodalannya untuk memaksimalkan manfaat
bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
serta untuk senantiasa mempertahankan kelangsungan
usaha sangat terbatas.
Tabel Perbandingan Realisasi struktur Modal 2014
dengan RKAP 2014 (%)
RKAP 2014

Realisasi 2014

Proyeksi 2015

93.13

106.60

164.24

Ekuitas

6.87

-6.60

-64.24

Aset

100

100

100

%

USD

106.60

28,052,033

Liabilitas

-6.60

(1,737,063)

100

26,314,970

Struktur Aset tidak bisa dibiayai oleh Ekuitas karena
mengalami kerugian. Sedangkan struktur aset yang dibiayai
oleh Liabilitas sebesar 106.60%
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Perbandingan Target Awal Tahun Buku dengan Realisasi Tahun 2014
dan Proyeksi Tahun 2015
Perbandingan Realisasi Laba Rugi Tahun 2014 dengan Target RKAP 2014
Serta Proyeksi Tahun 2015
Tabel Perbandingan Realisasi Laba Rugi Tahun 2014 dengan Target RKAP 2014 Serta Proyeksi Tahun 2015 (USD 000)
Nama Rekening

RKAP 2014

Realisasi 2014

RKAP 2015

Pendapatan Usaha
Hasil Penjualan Minyak Mentah

34,853

-

-

TOTAL PENDAPATAN USAHA

34,853

-

-

Biaya Eksplorasi

(9,085)

(2,034)

(12,227)

Biaya Produksi

(8,619)

-

-

G&A

(1,874)

(947)

(5,857)

Pendapatan Keuangan

-

-

-

Beban Keuangan

-

-

-

(1,307)

-

-

Beban Usaha Lainnya

-

-

-

TOTAL BEBAN USAHA

(20,885)

(2,981)

(18,084)

13,968

(2,981)

(18,084)

11

8

5

(21)

-

(217)

BEBAN USAHA:

Penyusutan, Deplesi, dan Amortisasi

LABA OPERASI
Pendapatan (beban) lain-lain
Pendapatan Bunga
Biaya Pinjaman
Biaya Lain-lain
Pendapatan Lain

0

-

0

35

32

25

25

40

(186)

LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK

13,993

(2,941)

(18,270)

Pajak Kini

(4,126)

-

-

Pajak Tangguhan

(5,655)

1,183

-

4,212

(1,758)

(18,270)

TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Realisasi hasil penjualan minyak mentah pada tahun 2014
tidak memenuhi RKAP yang ditetapkan karena sampai saat
ini Perusahaan masih tahap eksplorasi dan belum
menghasilkan minyak untuk di produksi.
Realisasi total Beban Usaha di tahun 2014 sebesar USD2,981
ribu atau tidak memenuhi target dari RKAP yang ditentukan
sebesar USD20,885ribu dikarenakan dalam perencanaan awal
(RKAP) lapangan ADK dapat langsung diproduksikan, namun
realisasi tahun 2014 sesuai persetujuan WP&B dari SKK Migas
PEPC ADK masih tahap eksplorasi (belum dapat diproduksikan)
sehingga belum ada biaya produksi dan selain itu kegiatan
seismik 3D dialihkan ke tahun 2015. Beban usaha ini terdiri
dari Biaya eksplorasi sebesar USD2,034, Biaya G&A sebesar
USD947 ribu. Untuk proyeksi kedepan Perusahaan
menargetkan untuk Beban Usaha sebesar USD18,084 ribu.
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Rugi sebelum Pajak di tahun 2014 sebesar USD2,941 ribu.
Nilai ini belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP
2014 Laba sebelum pajak sebesar USD13,993 ribu, dan
diproyeksikan untuk tahun berikutnya untukRugi sebelum
pajak sebesar USD 18,270 ribu.
Rugi setelah pajak di tahun 2014 sebesar USD1,758 yang jauh
dari taget RKAP 2014 dengan laba setelah pajak sebesar
USD4,212 ribu. Untuk tahun berikutnya diproyeksikan untuk
rugi setelah pajak sebesar USD18,270 ribu.
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Perbandingan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2014 dengan Target RKAP 2014 Serta Proyeksi
Tahun 2015
Tabel Perbandingan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2014 dengan Target RKAP 2014 Serta Proyeksi Tahun 2015 (USD 000)
Keterangan
1

RKAP 2014

Realisasi 2014

Peningkatan
terhadap
RKAP 2014

3

4

6 = 4/3

Proyeksi 2015
7

Aset
Aset Lancar
Kas & Setara Kas
Dana yang dibatasi penggunaanya

8,714

927

2,727
-

-

-

10.736

-

-

2,425

-

1,250

986

80

75

26,849

1,007

Kas yang dibatasi penggunaanya

-

1,505

PPN yang dapat ditagihkan kembali

-

1,573

Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka
Total Aset Lancar

3.75%

4,052

Aset Tidak Lancar

Aset Pajak Tangguhan

-

-

1,183

-

19,493

21,047

35,157

Aset Tetap dalam Pelaksanaan

9,569

0

0

Aset Lain-lain

5,785

0

-

Total Aset Tidak Lancar

34,847

25,308

72.63%

35,157

Jumlah Aset

61,696

26,315

42.65%

39,209

Aset Minyak dan Gas Bumi

Liabilitas
Liabilitas Lancar
Utang Usaha

2,608

8,078

4,544

Utang Pajak

802

1,063

366

Utang lain-lain

997

13,686

-

Biaya yang masih harus dibayar

436

4,080

-

4,844

26,907

47,425

-

59,053

4,553

-

-

Provisi untuk biaya pembongkaran dan restorasi lokasi aset

354

1,077

400

Provisi imbalan kerja

284

68

Total Liabilitas Tidak Lancar

52,616

1,145

2.18%

59,489

Jumlah Liabilitas

57,460

28,052

48.82%

64,399

Total Liabilitas Lancar

555.47%

4,910

Liabilitas Tidak Lancar
Utang hubungan istimewa
Kewajiban pajak tangguhan

36

Ekuitas
Modal Disetor

24

23

23

Laba (Rugi) Tahun Lalu

-

(2)

(6,942)

Deviden

-

-

Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Jumlah Ekuitas
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

4,212

(1,758)

4,236

(1,737)

-41.00%

(25,190)

(18,270)

61,696

26,315

42.65%

39,209
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Proyeksi Neraca tahun 2015 :
Posisi Neraca pada akhir tahun
2015 diproyeksikan dengan
jumlah Aset sebesar
USD39,209ribu, Liabilitas sebesar
USD64,399 ribu dan Ekuitas
sebesar minus USD25,190ribu.

Realisasi total Aset adalah sebesar USD26,315 ribuatau
hanya mencapai 42.65% terhadap anggarannya yang
sebesar USD61,696 ribu.
Realisasi total liabilitas adalah sebesar USD28,052ribu atau
hanya mencapai sebesar 48.82% terhadap anggarannya
yang sebesar USD57,460 ribu.
Sedangkan realisasi total ekuitas sebesar minus USD
1,737ribu atau masih jauh mencapai target terhadap
anggarannya yang sebesar USD4,236 ribu.

INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Ikatan Material Untuk Investasi
Barang Modal

Investasi Barang Modal Yang
Direalisasikan

Investasi berupa Barang Modal (Capital Expenditure)
merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan
untuk membeli sejumlah aset tetap atau untuk menambah
nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai
manfaat dimasa depan.

Pada tahun 2014 aktivitas investasi barang modal sebesar
USD19,970,004.

Tabel Perkembangan Belanja Barang Modal dalam bentuk Aset Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014

Keterangan

Sumur

Harta Bergerak

Aset Dalam
Penyelesaian

(1)

(2)

(3)

Total

Tujuan Investasi

Untuk kelancaran dan keberlanjutan kegiatan produksi sehingga mendorong pencapaian realisasi
dari target perusahaan maupun meningkatkan pertumbuhan kinerja

Sumber Dana

Pendanaan Intern perusahaan dan pinjaman

Mata Uang

USD

Langkah Perlindungan Risiko

Asuransi pekerjaan pengeboran sumur melekat pada kontrak dengan penyedia jasa.

Harga Perolehan

19,970,004
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Ikhtisar Kebijakan Keuangan Penting

Kebijakan Dividen

Berikut adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan
dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK).
Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten
terhadap semua periode yang disajikan, kecuali dinyatakan
lain. Berikut dasar penyusunan laporan keuangan.
i. Standar baru dan revisi yang diadopsi oleh Perusahaan
Penerapan dari interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK) 27, "Pengalihan Aset dari Pelanggan", ISAK 28,
"Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen
Ekuitas" dan ISAK 29, "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah
Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka" yang
berlaku efektif sejak 1 Januari 2014 tidak menghasilkan
perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak
memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan
periode berjalan atau sebelumnya.
ii. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah iterbitkan,
namun belum berlaku efektif
Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah
diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun
buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014
sebagaiberikut :
- ISAK 26 (revisi 2014) "Penilaian ulang derivative
melekat"
- PS AK 65 " L apor a n keua ngan kons olida s i
- PSAK 66 "Pengaturan bersama"
- PSAK 67 "Pengungkapan kepentingan dalam entitas
lain"
- PSAK 68 "Pengukuran nilai wajar"
- SAK 1 (revisi 2013) "Penyajian laporan keuangan"
- PSAK 4 (revisi 2013) "Laporan keuangan tersendiri"
- PSAK 15 (revisi 2013) "Investasi pada entitas asosiasi
dan ventura bersama"
- PSAK 24 (revisi 2013) "Imbalan kerja"
- PSAK 46 (revisi 2014) "Pajak Penghasilan"
- PSAK 48 (revisi 2014) "Penurunan nilai asset"
- PSAK 50 (revisi 2014) "Instrumen keuangan: penyajian"
- PSAK 55 (revisi 2014) "Instrumen keuangan:
pengakuan dan pengukuran"
- PSAK 60 (revisi 2014) "Instrumen keuangan:
pengungkapan"

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham
berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Sebagai
bagian dari Perusahaan yang dimiliki oleh PT Pertamina
(Persero), dan PT. Pertamina Dana Ventura, PEPC ADK
memiliki kewajiban menyetorkan sebagian dari laba bersih
sebagai deviden, walaupun tidak secara langsung
disetorkan kepada Negara. Karena sampai dengan tahun
buku 2014 PEPC belum mendapatkan laba Perusahaa,
maka belum ada pembagian dividen atas laba bersih tahun
2014.

Informasi dan Fakta Material Setelah
Tanggal Laporan Akuntan
Pada tahun 2014, tidak terdapat kejadian penting setelah
tanggal laporan Akuntan, termasuk dampaknya terhadap
kiner ja da n r isiko usaha dimasa mendatang.

Program Kepemilikan Saham oleh
Karyawan dan/atau Manajemen yang
Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)
Sampai dengan tahun 2014, PEPC ADK belum
melaksanakan program kepemilikan saham untuk
karyawan dan/atau manajemen yang dilakukan melalui
penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam
rangka kompensasi kepada Karyawan, Direksi dan
Dewan Komisaris.

Informasi Penting Antara Lain Mengenai
Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akusisi,
dan Restrukturisasi dan Privatisasi
Pada tahun 2014, tidak terdapat kejadian penting setelah
tanggal laporan Akuntan, termasuk dampaknya terhadap
kinerja dan risiko usa ha dima sa menda tang.

Investasi | Perusahaaan belum memperoleh fasilitas
kredit investasi (hak atas tambahan cost recovery) dari SKK
MIGAS untuk pengembangan fasilitas produksi minyak
mentah dan gas bumi.

Divestasi | Divestasi adalah strategi untuk mencapai

tujuan jangka panjang. Strategi bisnis dapat berupa
perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan
produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi,
likuidasi dan joint venture. Tahun 2014, PEPC ADK tidak
melakukan kegiatan divestasi sehingga tidak ada informasi
terkait tujuan, nilai transaksi, dan sumber dana dari
hasil kegiatan divestasi.

Akusisi | Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan

oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi
sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan
bahan baku atau jaminan produk. Sampai akhir tahun 2014,
PEPC ADK tidak melakukan kegiatan akuisisi sehingga
tidak ada informasi terkait tujuan, nilai transaksi, dan
sumber dana dari hasil kegiatan akuisisi.
LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK
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Restrukturisasi dan Privatisasi | Sampai akhir

tahun 2014, PEPC ADK tidak melakukan kegiatan
restrukturisasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan,
nilai transaksi, dan sumber dana dari hasil kegiatan
restrukturisasi.

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Saldo dan Transaksi Dengan Pihak Berelasi
A. Sifat Dari Transaksi Pihak Berelasi
Tabel Sifat Dari Pihak Berelasi

Ekspansi | Sampai akhir tahun 2014, PEPC ADK tidak

Keterangan

2013
(Tidak diaudit)

2014

melakukan kegiatan ekspansi sehingga tidak ada informasi
terkait tujuan, nilai transaksi, dan sumber dan dari hasil
kegiatan ekspansi.

Kas dan Setara Kas

-

927,113

-

4%

Transaksi Material yang Mengandung
Benturan Kepentingan

Presentase terhadap
jumlah Aset
Piutang Pemegang Saham

20,510

-

Presentase terhadap
jumlah Aset

100%

-

Utang lain-lain

-

13,685,715

Presentase terhadap
jumlah liabilitas

-

49%

Pada tahun 2014, PEPC ADK melakukan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan dengan pihak yang
berelasi yaitu pihak pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Adapun yang dimaksud dengan pihak pihak yang
mempunyai hubungan atau pihak berelasi adalah sebagai
berikut :
1. PT Pertamina dan Pertamina Dana Ventura sebagai
Pemegang Saham PEPC ADK
2. PT Patra Jasa, sewa gedung.
3. PT Bank Negara Indonesia, penempatan dana.
4. Dewan Komisaris dan Direksi PEPC ADK sebagai
pengurus manajemen Perusahaan
5. Karyawan merupakan orang-orang yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.

Transaksi Dengan Pihak Berelasi
Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak
berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi
2010) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Seluruh
transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. . Dalam
kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksitransaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, yang
meliputi :
Pihak
Berelasi
Pertamina

Hubungan
dengan pihak
berelasi
Pemegang
Saham

B. Utang Lain-lain
Tabel Utang Lain-lain dari Pihak Berelasi
Keterangan

2013
(Tidak diaudit)

2014

Pertamina

-

185,247

PEPC

-

13,500,468

Jumlah

-

13,685,715

C. Pendapatan Bunga - Pihak Berelasi
Tabel Pendapatan Bunga - Pihak Berelasi
Keterangan

2013
(Tidak diaudit)

2014

-

7,901

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

D. Kompensasi Manajemen Kunci
Sifat
transaksi
Pinjaman Dana
dan Pegawai
yang
diperbantukan

PT Pertamina EP
Cepu (PEPC)

Entitas
Pengendali

Penggantian
Biaya

PT Pertamina
Dana Ventura

Pemegang
Saham

Penggantian
Biaya

PT Bank Negara
Indonesia
(Persero) Tbk

Entitas
Berelasi
Dengan
Pemerintah

Penempatan
Dana

Keterangan
Berdasarkan
Audit KAP
Tanudireja,
Wibisana &
Rekan telah
memberikan
opini bahwa
laporan
keuangan
telah
disajikan
secara wajar.

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK

Tabel Kompensasi Manajemen Kunci
Keterangan

2013
(Tidak diaudit)

2014

Gaji dan Imbalan Karyawan
Jangka Pendek

-

256,081

Presentase terhadap
Jumlah Beban Gaji

-

31%

* dari 15 Agustus 2013 (tanggal pendirian) sampai dengan
31 Desember 2013

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perubahan Peraturan dan Dampaknya
Terhadap Kinerja Perusahaan
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berupa multiplier effect bagi perkembangan perekonomian
nasional. Mengingat PEPC ADK merupakan Perusahaan
yang baru beroperasi sehingga belum dapat berkontribusi
pada Negara.

Pada tahun 2014, tidak terdapat perubahan peraturan atau
peraturan baru yang dikeluarkan oleh badan regulasi
yang memberikan dampak signifikan terhadap kinerja
Perusahaan.

Pajak PEPC ADK
Bentuk komitmen Perusahaan kepada negara diwujudkan
dalam pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai wajib
pajak, yaitu pemotong/pemungut pajak dan pembayar
pajak. Pada tahun 2014, sebagai pemotong/pemungut
pajak, Perusahaan secara aktif berperan dalam melakukan
pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan
terhadap setiap objek pajak. Berikut Rekapitulasi pajak dari
Januari – Desember 2014.

Kewajiban Kepada Negara
PEPC ADK memiliki kewajiban kepada Negara dalam
memberikan kontribusi kepada negara, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Kontribusi langsung
berupa penerimaan negara yang bersumber dari
pendapatan pajak, sedangkan kontribusi tidak langsung

Tabel Pajak Tahun 2014 (Dalam Rupiah)
PPH 21/26

PPH 23/26

PPH PASAL 4 (2)

PPN

Periode
Total

Tgl Bayar

Tgl Lapor

Januari

NIHIL

N/A

20-Feb-14

Februari

NIHIL

N/A

20-Mar-14

Maret

10,108,950

10-Apr-14

21-Apr-14

April

6,302,550

09-Mei-14

19-Mei-14

Mei

27,094,750

10-Jun-14

20-Jun-14

Juni

14,277,550

08-Jul-14

21-Jul-14

Juli

Total

Tgl Bayar

Tgl Lapor

Total

Tgl Bayar

Tgl Lapor

10-Sep-14

22-Sep-14

Total

Tgl Bayar

Tgl Lapor

4,293,017,178

15-Agu-14

20-Agu-14

78,555,644

15-Sep-14

22-Sep-14

847,986,205

11-Agu-14

20-Agu-14

222,226,018

10-Sep-14

22-Sep-14

31,982,794

10-Sep-14

22-Sep-14 10,000,000

September 326,469,267

10-Okt-14

20-Okt-14

808,820,728

10-Okt-14

20-Okt-14

4,071,139,800

14-Okt-14

28-Okt-14

Oktober

228,356,101

10-Nov-14

20-Nov-14

11,363,910

10-Nov-14

13-Nov-14

129,214,572

10-Nov-14

13-Nov-14

November

137,543,239

10-Des-14

15-Des-14

20,656,198

10-Des-14

12-Des-14

278,508,551

10-Des-14

12-Des-14

Desember

429,182,944

09-Jan-15

19-Jan-15

2,071,105,518

07-Jan-15

14-Jan-15

10,587,481,252

05-Jan-15

14-Jan-15

Agustus

N/A
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PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

PEPC ADK berpandangan prospek
perusahaan untuk 2015 dan tahuntahun ke depan akan semakin baik.
Dengan dirumuskannya RJPP
tahun 2015 - 2019, Perusahaan
optimis mampu melaksanakan
kegiatan usaha dan ditargetkan
untuk 5 (lima) tahun kedepan dan
menjadi Perusahaan Migas
terkemuka di Indonesia.

Strategi Perusahaan ke depan
Optimisme Perusahaan terkait prospek usaha Perusahaan
mampu dijabarkan dalam program strategi Perusahaan
dalam jangka panjang. Untuk program jangka panjang
Perusahaan tetap fokus pada kegiatan program kerja
sebagaimana misi Perusahaan yaitu melakukan akselerasi
produksi Migas Wilayah Kerja Alas Dara Kemuning secara
efektif, efisien, dan berbiaya rendah, serta PEPC ADK
memiliki strategi untuk menemukan cadangan migas yang
baru.

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK

Adapun strategi yang ditetapkan RKAP yaitu sebagai
berikut:
1. Mempercepat produksi Migas dari Lapangan ADK
secara efisien, efektif dalam waktu sesingkat mungkin
sejalan dengan instruksi Presiden No.2 Tahun 2012
dalam peningkatan Produksi Minyak dan Gas melalui
transfer fasilitas produksi yang telah ada;
2. Menciptakan sistem dan budaya kerja yang
memampukan Perusahaan mencapai target dan
keuntungan maksimal;
3. Berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan;
4. Menerpakan Sistem Corporate Social Responsibility
yang bermanfaat bagi masyarakat di lokasi
penambangan;
5. Memaksimalkan peran serta, masyarakat setempat
dalam kegiatan pengembangan dan produksi;
6. Menerapkan Operational Excellence berfokus pada
budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja secara
konsisten;
7. Memanfaatkan Sistem Informasi dan teknologi terkini
untuk mendorong efisiensi dan transparasi operasi;
8. Membangun struktur organisasi teringtegrasi dengan
proses bisnis bermodalkan SDM yang kompeten dan
professional;
9. Melaksanakan secara berkelanjutan tata kelola
perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance
(GCG);
10. Memanfaatkan penemuan teknologi baru dalam
menemukan cadangan MIgas baru dan meningkatkan
produksi.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

LAPORAN KEUANGAN
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Tata Kelola Perusahaan

Pendahuluan
PT Pertamina EP Cepu ADK (PEPC ADK) menerapkan tata
kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan prinsipprinsip keterbukaan, akuntabilitas, independensi, kesetaraan
dan bertanggung jawab. Secara bertahap dan berkelanjutan
PEPC ADK mulai mengembangkan kebijakan, sistem dan
prosedur GCG yang diperlukan untuk mencapai praktik tata
kelola Perusahaan terbaik. Implementasi GCG dipandang
sebagai bagian yang penting yang tidak dapat dipisahkan
dengan aktivitas proses bisnis dalam pencapaian tujuan
perusahaan jangka panjang.
Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di PEPC ADK dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Penerapan prinsip Transparansi yang dilakukan PEPC
ADK yaitu dengan cara menyediakan informasi secara
cepat, tepat dan akurat melalui media komunikasi yang
intensif yang dikelola secara profesional, sehingga
pemegang saham, kreditur, masyarakat serta seluruh
pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan
kegiatan pengelolaan Perusahaan secara jelas.
2. Penerapan prinsip Akuntabilitas yang dilakukan PEPC
ADK yaitu dengan menitikberatkan pada peningkatan
fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan
Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan
efektif. Perusahaan juga menerapkan sistem
pengendalian internal, melalui pelaksanaan
pengawasan internal.

3. Penerapan prinsip Responsibilitas yang dilakukan PEPC
ADK yaitu dengan senantiasa berpegang teguh pada
prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan
terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Penerapan prinsip Independensi yang dilaksanakan
PEPC ADK yaitu dengan proses pengambilan keputusan
yang bebas dari benturan kepentingan (conflict of
interest) serta pengaruh/tekanan dari pihak.
5. Penerapan prinsip Kesetaraan yang dilakukan oleh
PEPC ADK dengan memperlakukan seluruh stakeholder
secara berimbang (equal treatment) antara hak dan
kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perusahaan.
Perusahaan membuka akses informasi kepada seluruh
pemangku kepentingan untuk memberikan sumbangsaran bagi kemajuan Perusahaan, namun Perusahaan
juga menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang
membatasi akses informasi oleh pihak yang
berkepentingan.
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Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Dalam penerapan tata kelola Perusahaan di PEPC ADK
tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku, namun juga ada upaya melakukan inovasi
dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan
guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.
Adapun tujuan penerapan GCG pada Perusahaan adalah:
1. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan yang profesional
dan mandiri
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan PEPC ADK secara
professional, efektif dan efesien untuk mencapai visi
dan misi yang telah ditetapkan.
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab
dari organ perusahaan, demi menjaga kepentingan para
shareholder dan stakeholder perusahaan.

4. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam
pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk
memaksimalkan nilai Perusahaan.
5. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ
Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan
Perusahaan

Informasi mengenai Pemegang Saham
Utama dan Pengendali
Pemegang saham PEPC ADK adalah PT Pertamina
(Persero) dan PT Pertamina Dana Ventura. PT Pertamina
(Persero) merupakan pemegang saham utama dan
pengendali dengan kepemilikan saham sebanyak 99 %
(Sembilan puluh sembilan persen) saham sedangkan 1%
(satu persen) saham dimiliki oleh PT Pertamina Dana
Ventura.
Direktur PT Pertamina (Persero) merupakan representasi
pemegang saham utama dan pengendali. Berikut skema
Pemegang Saham Utama dan Pengendali PEPC ADK adalah
sebagai berikut:
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99%

1%
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Rapat Umum Pemegang Saham - (RUPS)
Organ Perusahaan tertinggi PEPC ADK adalah Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun
Dewan Komisaris diantaranya mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi,
mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas Laporan
Tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba dan menunjuk akuntan publik serta
menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS PEPC ADK terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS
Lainnya atau lebih dikenal dengan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa.
Hal-hal yang diputuskan dalam RUPS Tahunan adalah
Pengesahan Laporan Keuangan, Penetapan penggunaan
laba serta keputusan mata acara lainnya yang telah diajukan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Sedangkan untuk RUPS Luar biasa dapat diselenggarakan
s ewa ktu -w ak tu ber da sa r ka n kebut uha n untuk
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali
mata acara yang telah ditentukan dalam RUPS Tahunan,
dengan memperhatikan peraturan perudang-undangan
serta Anggaran Dasar.
RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
tempat-tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya
dan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan RUPS didahului dengan pemanggilan kepada
para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau
dengan iklan dalam surat kabar yang dilakukan paling
lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak
memperhitungkan pemanggilan dan tanggal RUPS
diadakan.
RUPS PEPC ADK dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun maka sebagai pimpinan RUPS merujuk pada
ketentuan Anggaran Dasar.
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Penyelenggaraan RUPS Tahun 2014
Selama tahun 2014 PEPC ADK belum pernah
menyelenggarakan RUPS Tahunan. Namun telah
menyelenggarakan 7 kali RUPS secara Sirkuler.

Adapun Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler
selama tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Jenis
RUPS 2014

Tanggal
Pengesahan

Keputusan
RUPS Sirkuler 2014

Realisasi
RUPS 2014

RUPS Sirkuler tentang
Penetapan Pejabat Definif
Direktur

10 Februari 2014
(PT Pertamina (Persero))

1. Menetapkan Sdr. Perry Widyananda semula sebagai
Pj. Direktur Perseroan menjadi Direktur Perseroan
berlaku efektif terhitung mulai tanggal 15 Agustus
2013, untuk masa jabatan 1 (satu) periode
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar
Perseroan.

100 %

Memberikan kuasa kepada Direktur Utama
Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan
Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler ini
ke Kantor Notaris setempat dan melaksanakan
tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu
sesuai ketentuan yang berlaku.
RUPS Sirkuler tentang
Penunjukkan KAP
sebagai Auditor Laporan
Keuangan Tahun Buku
2014

16 Juni 2014
(PT Pertamina (Persero))

1. Menyetujui usulan Dewan komisaris Perseroan
untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang akan melaksanakan proses Audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014,
disampaikan dengan KAP yang ditetapkan oleh
PT Pertamina (Persero)
2. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama
Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan
Keputusan Pemegang saham secara Sirkuler ini
ke Kantor Notaris setempat dan melaksanakan
tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu
sesuai ketentuan yang berlaku.

100 %

RUPS Sirkuler tentang
Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan
(RKAP) Tahun Buku 2014

3 Juli 2014
(PT Pertamina (Persero))

1. Menetapkan dan Mengesahkan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun
Buku 2014.
2. Menyetujui tingkat kesehatan yang merupakan
lampiran tidak terpisahkan dari RKAP Perseroan
Tahun Buku 2014 dengan perusahaan Kategori
"Eksplorasi, Eksploitasi dan Produksi" dan klasifikasi
tingkat kerja Perusahaan Sehat "A".
3. Menugaskan Perseroan segera menyusun Key
Performance Indicator (KPI) yang akan disetujui oleh
Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan
secara terpisah dan akan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari RKAP Perseroan Tahun Buku
2014.
4. Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
RKAP Tahun Buku 2014 dan Dewan Komisaris
bertanggung Jawab terhadap pengawasan
pelaksanaan RKAP Tahun Buku 2014.
5. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama
Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan
Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler ini
ke Kantor Notaris setempat dan melaksanakan
tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu
sesuai ketentuan yang berlaku.

100 %
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Tanggal
Pengesahan

Keputusan
RUPS Sirkuler 2014

Realisasi
RUPS 2014

RUPS Sirkuler tentang
Honorarium Dewan
Komisaris

18 Agustus 2014
(PT Pertamina (Persero))

1. Menyetujui pembayaran honorarium Dewan
Komisaris Perseroan sesuai Permen BUMN No.
PER-04/MBU/2014 tmt 1 April 2014 atas
Penugasan Direksi/Pekerja PT Pertamina (Persero)
sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di
Perseroan. Antara lain dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Faktor Jabatan Honorarium Komisaris Utama
adalah 45 % (empat puluh lima persen) dari Gaji
Direktur Utama Perseroan.
b. Faktor Jabatan Honorarium Komisaris 90%
(Sembilan puluh persen) dari Honorarium
Komisaris Utama Perseroan.
c. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama
Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan
Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler
ini ke Kantor Notaris setempat dan
melaksanakan tindakan hukum lainnya yang
dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

100 %

RUPS Sirkuler tentang
Persetujuan atas
Pinjaman Dana kepada
PT Pertamina (Persero)

22 Oktober 2014
(PT Pertamina (Persero))

1. Menyetujui Direksi Perseroan untuk melakukan
pinjaman dana kepada PT Pertamina (Persero)
dalam rangka pembiayaan kegiatan operasi dan
investasi dengan jumlah dan persyaratan tertentu
yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan untuk
kepentingan dan perkembangan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan pinjaman dana
sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas,
Direksi Perseroan agar memperhatikan:
a. Kepentingan komersial Perseroan semaksimal
mungkin;
b. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan kaidah-kaidah tata kelola Perusahaan yang
baik (Good Corporate Governance).
3. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama
Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan
Keputusan Pemegang saham secara sirkuler ini
ke kantor Notaris setempat dan melaksanakan
tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu
sesuai ketentuan yang berlaku.

100 %

RUPS Sirkuler tentang
Penetapan Remunerasi
Dewan Komisaris dan
Direksi

20 November 2014
(PT Pertamina (Persero))

1. Menetapkan bobot jabatan Direktur Utama/General
Manager PT Pertamina EP Cepu ADK mengacu
pada Pertamina Reference Level (PRL) yaitu PRL
22.
2. Menetapkan dalam hal Direksi Perseroan terdiri
dari 1 (satu) Direktur maka pejabat tersebut
ditetapkan sebagai Direktur Utama.
3. Menyetujui besarnya remunerasi bagi Direksi
Perseroan.
4. Menetapkan remunerasi Direksi Perseroan
sebagaimana ditetapkan efektif berlaku terhitung
mulai tanggal 20 September 2013.
5. Menetapkan dalam hal Komisaris Perseroan terdiri
dari 1 (satu) Komisaris maka pejabat tersebut
ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
6. Menyetujui honorarium anggota Dewan Komisaris.

100 %
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Keputusan
RUPS Sirkuler 2014

Realisasi
RUPS 2014

7. Menetapkan pajak atas gaji/honorarium dan
tunjangan Direksi dan Komisaris ditanggung dan
menjadi beban Perusahaan.
8. Menyetujui fasilitas kendaraan jabatan yang dapat
diberikan kepada Direktur Perseroan.
9. Menyetujui Asuransi Purna Jabatan bagi Direksi
dan Komisaris Perseroan.
10. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama
Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan
Keputusan Pemegang saham secara sirkuler ini
ke kantor Notaris setempat dan melaksanakan
tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu
sesuai ketentuan yang berlaku.
RUPS Sirkuler tentang
Penambahan Anggota
Komisaris

26 November 2014
(PT Pertamina (Persero))

1. Mengangkat Sdr. Bagus Sudaryanto sebagai
Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung mulai
tanggal Keputusan Pemegang Saham secara
sirkuler ini ditandatangani, untuk jangka waktu
1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan
RPUS Perseroan memutuskan lain.
2. Dengan Demikian, susunan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi :
- Komisaris Utama : Sdr. Andri T. Hidayat
- Komisaris : Sdr. Bagus Sudaryanto
3. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama
Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan
Keputusan Pemegang saham secara sirkuler ini
ke Kantor Notaris setempat dan melaksanakan
tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu
sesuai ketentuan berlaku.

100 %

Seluruh keputusan pada RUPS tahun 2014 telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Realisasi RUPS Tahun
Sebelumnya yaitu tahun 2013:
Jenis
RUPS 2013

Tanggal
Pengesahan

Keputusan
RUPS Sirkuler 2014

Realisasi
RUPS 2014

RUPS
Sirkuler tentang
Pengukuhan Direksi dan
Komisaris

19 September 2013
(PT Pertamina (Persero))

1. Mengukuhkan:
Sdr. Perry Widyananda sebagai PJ. Direktur
Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal
15 Agustus 2013, untuk masa jabatan 1(satu)
periode sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar Perseroan.
Sdr. Andri T. Hidayat sebagai Komisaris
Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal
15 Agustus 2013, untuk masa jabatan 1(satu)
periode sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dengan Demikian susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
PJ. Direktur : Sdr. Perry Widyananda
Komisaris : Sdr. Andri T. Hidayat.
3. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama
Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan
Keputusan Pemegang saham secara sirkuler ini ke
Kantor Notaris setempat dan melaksanakan
tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu
sesuai ketentuan berlaku.

100 %
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Dewan Komisaris
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa
semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia wajib memiliki Dewan
Komisaris. Dewan Komisaris merupakan bagian dari organ Perusahaan yang memiliki tugas
utama untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi atas kebijakan
Direksi dan jalannya Perusahaan pada umumnya. Pengawasan dan pemberian nasihat
dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mempunyai wewenang
dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana
diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Saat ini Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah
menyusun pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
dan Direksi dalam bentuk Board Manual. Diharapkan diawal
tahun 2015 Draft Board Manual dapat disahkan oleh Dewan
Komisaris dan Direksi. Selanjutnya Board Manual dapat
menjadi pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip hukum korporasi
dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku, serta pelaksanaannya
menjadi lebih terarah dan efektif.
Dalam penyusunan Board Manual telah disesuaikan dengan
peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Board
Manual Dewan Komisaris mengatur antara lain :

Komposisi Dewan Komisaris
Tugas, Wewenang & Kewajiban Dewan Komisaris
Etika Jabatan Dewan Komisaris
Pembagian Kerja Komisaris
Rencana Kerja Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris
Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris
Mekanisme Pembahasan dan pengambilan Keputusan
oleh Dewan Komisaris
Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
Organ Pendukung Dewan Komisaris

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
Dewan Komisaris PEPC ADK memiliki tanggung jawab
kepada Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham
( R UP S ) da la m se ti a p m en ja l a nka n tu ga s nya .
Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS
merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas
pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsipprinsip GCG.
Terkait dalam tugas melakukan pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perseroan, Dewan
Komisaris berkewajiban:
1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS
mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi dan
mengenai semua permasalahan yang dianggap penting
bagi Pengurusan Perseroan.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan
menyimpan salinannya.
3. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan
Perseroan lain.
4. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau
kepada RUPS.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS bila terjadi
gejala penuruan kinerja Perseroan.
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6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan
tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani
Laporan Tahunan.
7. Membentuk Komite Audit.
8. Menetapkan Batasan-batasan nilai perbuatan hukum
Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 6 dan
7 Anggaran Dasar.
9. Mengajukan usulan Indikator Pencapaian Kinerja (Key
Performance Indikator (KPI)) untuk ditetapkan oleh RUPS.
10. Memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi
renca na da n kebijaka n P er ser oan terka it :
- Hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis.
- Pengadaan dan pelaksanaannya.
- Mutu dan pelayanan
- Teknologi Informasi.
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia (SAK).
- Pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga.
11. Kebijakan dan pelaksanaan Health, Safety, Security and
Environment (HSSE)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

Hak Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris
mempunyai hak sebagai berikut :
Memasuki bangunan dan halaman-halaman atau
tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasi
oleh PEPC ADK.
Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persedian
barang-barang, memeriksa dan mencocokan keadaan
uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat
berharga dan memeriksa kekayaan PEPC ADK.
Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi berikut penjelasannya.
Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala
hal yang berkaitan dengan pengurusan PEPC ADK
kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan
Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya menghadiri
Rapat Dewan Komisaris.
Memberhentikan sementara Direksi berdasar suara
terbanyak jikalau mereka bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau
terdapat alasan mendesak bagi PEPC ADK.
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
secara tertulis kepada yang bersangkutan dan
Pemegang Saham disertai alasan yang menyebabkan
tindakan tersebut. Dalam hal jabatan Direksi lowong
dan penggantinya belum ada atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan
pekerjaan-pekerjaan anggota Direksi yang lowong
tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

LAPORAN KEUANGAN

Menggunakan tenaga ahli untuk hal dan dalam jangka
waktu tertentu atas beban PEPC ADK, jika dianggap
perlu.
Menghadiri rapat Direksi.
Membentuk komite-komite lain selain komite audit.
Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau
Keputusan RUPS.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris
Dewan Komisaris PEPC ADK berjumlah 2 (dua) orang, yang mana susunannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel Komposisi Dewan Komisaris PEPC ADK
Nama

Jabatan

Dasar Pengangkatan

Andri T. Hidayat

Komisaris Utama

Surat Keputusan Pemegang Saham:
PT. Pertamina (Persero) Tanggal 19 September 2013

Bagus Sudaryanto

Komisaris

Surat Keputusan Pemegang Saham:
PT. Pertamina (Persero) Tanggal 26 November 2014
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Komisaris Independen
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris
yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan
Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta
bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan
Perusahaan, hal ini sejalan dengan undang-undang Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

mengingat pentingnya kedudukan Komisaris Independen,
Perusahaan telah mengkaji perlunya keberadaan Komisaris
Independen yang sejalan dengan best practice. Namun
demikian, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Dewan
Komisaris telah bertindak independen untuk tidak saling
mencampuri fungsi dan tanggung jawab satu dengan
lainnya. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan
anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

RUPS PEPC ADK hingga tertanggal 31 Desember 2014
belum menetapkan Komisaris Independen, akan tetapi

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Komposisi Dewan Komisaris PEPC ADK telah memenuhi
unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi pendidikan,
pengalaman kerja maupun usia.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris PEPC ADK memiliki
integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Hal tersebut
telah dibuktikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris
telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham.

Terkait informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja
maupun usia Dewan Komisaris PEPC ADK dapat dilihat
pada bagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan
Tahunan ini.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan
Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris

dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham
Perusahaan periode tahun 2014 sebagai berikut:

Hubungan Keluarga dengan

Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain

Nama

Dewan Komisaris
Ya

Tidak

Direksi
Ya

Tidak

Pemegang Saham
Ya

Tidak

Sebagai
Dewan Komisaris

Sebagai Direksi

Ya

Ya

Tidak

Andri T.
Hidayat

-

-

-

-

Bagus
Sudaryanto

-

-

-

-

Tidak

Sebagai
Pemegang Saham
Ya

-

Tidak

-

Selama tahun 2014, seluruh anggota Dewan Komisaris PEPC ADK tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota
Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan lain
sebagai Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.
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Seluruh Anggota Dewan
Komisaris PEPC ADK
memiliki integritas,
kompetensi dan reputasi
yang baik. Hal tersebut telah
dibuktikan bahwa seluruh
anggota Dewan Komisaris
telah memperoleh
persetujuan dari Pemegang
Saham.

Prosedur Penetapan Honorarium Dewan Komisaris
Dalam penetapan besaran Honorarium Dewan Komisaris
di PEPC ADK yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan
Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2014 tentang
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris,
dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Sesuai
Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Direksi
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Komponen penghasilan Direksi PEPC ADK terdiri dari :

Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem/Insentif
Kinerja.
Usulan penetapan Honorarium diajukan oleh Dewan
Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Usulan
didasarkan pada pertimbangan kinerja Perseroan dengan
data internal maupun data eksternal.

Alur Penetapan Honorarium Dewan Komisaris

Dewan
Komisaris
Melakukan kajian
Membuat
rekomendasi hasil
kajian
Mengusulkan
kepada RUPS

RUPS
Memberikan
persetujuan dan
menetapkan
honorarium bagi
Dewan Komisaris
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Struktur Honorarium Dewan Komisaris 2014
Penghasilan per bulan
Penerimaan lain mencakup Tunjangan Hari Raya (THR)
dan insentif akhir tahun.
Tabel remunerasi Dewan Komisaris di tahun 2014 antara
lain sebagai berikut:

Penetapan jumlah Honorarium Komisaris Utama di PEPC
ADK akan ditetapkan oleh Pemegang Saham adalah sebesar
45 % dari Direktur Utama dan untuk anggota komisaris
sebesar 90 % dari Komisaris Utama dengan komponen
remunerasi sebagai berikut :
Jumlah Honorarium Dewan Komisaris dalam 1 tahun

2014 (orang)

Di atas 2 miliar

-

Diantara 1 miliar s/d 2 miliar

-

Di bawah 1 miliar

2

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Dewan
Komisaris mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan
sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris juga
mengundang Direksi untuk koordinasi tentang kinerja
Perusahaan. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila
dihadiri oleh lebih ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan
Komisaris. Rapat Dewan Komisaris hanya membahas
agenda rapat sesuai undangan rapat. Agenda tambahan
perlu disepakati oleh Ketua Rapat.
Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, bila musyawarah mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju
terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak

setuju sama banyaknya, maka Komisaris Utama yang
menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan
mengenai pertanggungjawaban.
Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
yang hadir/Kuasanya. Setiap anggota Dewan Komisaris
menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas
apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir
atau tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.
S el a m a t a h u n 2 0 1 4 D e w a n K o m i s a r i s t e l a h
menyelenggarakan 6(enam) kali rapat Dewan Komisaris
bersama Direksi.

Kehadiran Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi
Jumlah Kehadiran
Nama

Jabatan

22
Juli

3
Sep

25
Sep

31
Okt

20
Nov

23
Des

Pemenuhan
Kehadiran dalam
Rapat (%)

Andri T. Hidayat

Komisaris Utama

100

Bagus Sudaryanto*

Komisaris

100

Perry Widyananda

Direktur

100

Keterangan : *) Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris Per Bulan November 2014.
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Adapun agenda rapat gabungan yang dilaksanakan Dewan Komisaris-Direksi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:
No

Tanggal

Pembahasan

1

22 Juli

Review Kegiatan PEPC ADK meliputi : Pekerjaan Operasional dan Perizinan.

2

3 September

Penambahan Anggota Dewan Komisaris, Perjanjian peminjaman Dana, Penyerahan Aset dari
MCL kepada PEPC ADK, Perizinan Bahan Peledak/Handak, review Status Proyek Re-Entry dan S
Curve Rencana vs Realisasi.

3

25 September

Penambahan Anggota Dewan Komisaris, Perjanjian peminjaman Dana, Hand Over Asset dari MCL
kepada PEPC ADK, Perizinan Bahan Peledak/Handak, HSE, review Status Proyek Re-Entry, Studi
G&G, Studi Seismik Pasif.

4

31 Oktober

Penambahan Anggota Dewan Komisaris, Perjanjian peminjaman Dana PEPC ADK dan
PT Pertamina (Persero), Perjanjian peminjaman Dana PEPC ADK dan PEPC, Hand Over Asset dari
MCL kepada PEPC ADK, Perizinan Bahan Peledak/Handak, HSE, GCG, Status Proyek Re-Entry,
Studi G&G, Seismik Pasif, Deep Prospect.

5

20 November

Penambahan Anggota Dewan Komisaris, Perjanjian peminjaman Dana PEPC ADK dan
PT Pertamina (Persero), Perjanjian peminjaman Dana PEPC ADK dan PEPC, Hand Over Asset dari
MCL kepada PEPC ADK, Perizinan Bahan Peledak/Handak, HSE, GCG, Status Proyek Re-Entry,
Studi G&G, Seismik Pasif.

6

23 Desember

Penambahan Anggota Dewan Komisaris, Perjanjian peminjaman Dana PEPC ADK dan
PT Pertamina (Persero), Hand Over Asset dari MCL kepada PEPC ADK, HSE, GCG, Studi G&G,
Status Proyek Re-Entry, Seismik 3D

Dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi PEPC ADK,
keputusan yang diambil telah dicatat dan didokumentasikan
dengan baik dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Risalah
rapat ditandangani oleh ketua rapat dan didistribusikan

kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri
rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion)
yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah
rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Program Pengenalan dan Pelatihan Dewan Komisaris
Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas
pengawasan atau kepengurusan dan pemberian nasihat
kepada Direksi, maka Anggota Dewan Komisaris
senantiasa menambah dan memutakhirkan (update
knowledge) pengetahuannya. Perusahaan memfasilitasi

Dewan Komisaris untuk melaksanakan kegiatan tersebut
baik di dalam negeri maupun di luar negeri atas beban
Perusahaan. Bentuk pengembangan yang dilaksanakan
antara lain berupa keikutsertaan pada pelatihan, seminar
maupun conference.
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Organ Pendukung Dewan Komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris
PEPC ADK memiliki organ pendukung Dewan Komisaris
yang memiliki tugas dan bertanggung jawab secara
kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam
melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi.
Salah satu dari organ pendukung Dewan Komisaris adalah
Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris
memiliki tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Untuk itu
telah dilakukan Penunjukan Sdr. Fransiskus MJ Beyeng
sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.
Selama tahun 2014, Sekretaris Dewan Komisaris telah
melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan
Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan
berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direksi.
3. Mempersiapkan rapat-rapat dalam lingkungan Dewan
Komisaris baik yang bersifat rutin maupun non rutin
dengan berbagai pihak.
4. Membuat risalah rapat atas rapat-rapat rutin maupun
non rutin Dewan Komisaris dan menyampaikan
kepada pi hak- piha k ya ng ber kepentinga n
5. Melaksanakan dan melaporkan hasil pengawasan
terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi berkaitan
dengan pelaksanaan GCG di perusahaan.

6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris hasil
pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab
Direksi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang
timbul yang dapat mengganggu kinerja perusahaan.

Komite Audit
Sejalan dengan kebijakan GCG, untuk memperkuat fungsi
pengawasan Komisaris, diperlukan organ Komite Audit.
Tugas dari Komite Audit adalah memonitor proses
perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan,
prosedur dan praktek pada semua tingkatan dalam
Perusahaan guna memastikan telah dilakukannya
pengelolaan Perusahaan dan pengendalian risiko yang
baik.
Mengingat tahun 2014 belum dibentuk Komite Audit
Perusahaan, maka fungsi Komite Audit dilaksanakan
oleh Komisaris.
PEPC ADK telah melakukan kajian terkait kebutuhan
pembentukan organ Komite Audit Perusahaan di
lingkungan PEPC ADK. Sesuai dengan hasil
pengembangan struktur organisasi baru, maka sesuai
rencana organ Komite Audit Perusahaan akan dibentuk
pada tahun 2015.

Keputusan Dewan Komisaris tahun 2014
Dewan Komisaris terus mendorong pelaksanaan
keputusan pengawasan dan penasehatan yang efektif
sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung
Tanggal. SK

jawabnya dengan menerbitkan berbagai keputusan yang
bersifat pengawasan. Selama tahun 2014, keputusan
yang dikeluarkan Dewan Komisaris mencakup :

No

No. SK

1

011/DK/CPA/2014-S0

22 Mei 2014

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP)

2

R-324/K/DK/2014

6 November 2014

Penambahan Komisaris PT Pertamina EP Cepu ADK
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Direksi
Direksi PEPC ADK memiliki tanggung
jawab untuk mengelola dan
menetapkan arah strategis
Perusahaan, mendayagunakan dan
menjaga aset-aset Perusahaan
dengan cara yang sesuai dengan
tujuan dan kepentingan Perusaan; dan
untuk melakukan tindakan dan semua
yang dianggap perlu, yang berkaitan
baik dengan pengelolaan maupun
tindakan lain, dalam batas ketentuan
yang diatur dalam Anggaran Dasar
Perusahaan. Direksi melaporkan
tanggung jawabnya kepada Dewan
Komisaris dan RUPS.
Pertanggungjawaban Direksi kepada
RUPS merupakan perwujudan
akuntabilitas pengelolaan perusahaan
sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Selain itu, Direksi PEPC ADK juga
bertanggung jawab terhadap struktur
pengendalian internal Perusahaan,
penerapan manajemen risiko dan
praktik-praktik akuntansi dan
pembukuan Perusahaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,
mengawasi pelaksanaan audit internal
serta melakukan tindak lanjut yang
diperlukan sesuai dengan arahan
Dewan Komisaris.
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Pedoman Kerja Direksi
Pedoman Kerja Direksi telah diatur dalam Board Manual
yang merupakan pedoman Direksi dalam menjalankan
peran dan fungsi pengelolaan perusahaan serta mengelola
hubungan dengan Dewan Komisaris. Board Manual disusun
dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan perundangundangan yang berlaku , yang bertujuan untuk:
1. Menjadi rujukan/pedoman untk tugas pokok dan fungsi
kerja masing-masing organ
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja
antar organ
3. Meningkatkan asas-asas GCG yakni, tranparansi,
akuntabilitas, resposibilitas, indepedensi, dan fairness
(kewajaran)

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang diatur dalam
Draft Board Manual mencakup:
1. Komposisi Direksi
2. T u g a s , W e w e n a n g d a n K e w a j i b a n D i r e k s i
3. Indepedensi (Kemandirian) Direksi
4. Etika Jabatan Anggota Direksi
5. Rapat Direksi
6. Mekanisme Pembahasan dan Pengambilan Keputusan
oleh Direksi
7. Evaluasi Kinerja Direksi
8. Organ Pendukung Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran
Dasar dan Keputusan RUPS.
Deskripsi tugas, wewenang dan kewajiban Direksi
selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut.

Tugas pokok Direksi
1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
pengurusan Perseroan untuk sesuai kepentingan
Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan.
2. Mewakili Perseroan termasuk menunjuk pihak ketiga
sebagai Kuasa Direksi di dalam maupun di luar
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian
dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar
dan/atau Keputusan RUPS.
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Hak Direksi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Direksi
PEPC ADK secara kolegial melalui Rapat Direksi berwenang
untuk :
1. Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan
Perseroan.
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang ketenagakerjaan
Perseroan termasuk pengangkatan dan pemberhentian
pekerja, pola karir, pembinaan pekerja, penetapan upah
dan penghasilan lainnya.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada
seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama atau kepada orang
lain.
4. Tindakan Direksi yang tidak memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris dan/atau RUPS bila tindakan-tindakan
tersebut telah tertuang dalam RKAP dan perubahannya
(jika ada) yang telah disetujui RUPS.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam
maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Kewajiban Direksi
1. Mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara
penuh kepada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan
Perseroan.
2. Menyiapkan rancangan RJPP yang merupakan rencana
strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan
yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,
yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan
Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk
mendapatkan pengesahan.
3. Menyiapkan rancangan RKAP Perseroan yang
merupakan penjabaran tahunan dari RJPP Perseroan
dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk
mendapatkan pengesahan.
4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan
administrasi Perseroan sesuai kelaziman yang berlaku
bagi suatu Perseroan.
5. Dalam waktu 5 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan ditutup, menyampaikan Laporan Tahunan
dan Laporan Manajemen yang telah ditandatangani
oleh Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk
mendapatkan pengesahan.

6. Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian
intern, terutama fungsi verifikasi, pencatatan, pelaporan
penyimpanan dan pengawasan.
7. Memberikan pertanggung jawaban dan segala
keterangan tentang keadaan jalannya Perseroan berupa
laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan
baik dalam bentuk laporan tahunan meupun dalam
bentuk laporan berkala menurut cara dan waktu yang
ditentukan serta setiap kali diminta oleh RUPS.
8. Menentapkan susunan organisasi pengurusan
Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
9. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanya
atau diminta anggota Dewan Komisaris.
10. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS
berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
11. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di
PT Pertamina (Persero) dan dinyatakan berlaku bagian
Perseroan.

Jumlah dan Komposisi Direksi
Dengan demikian susunan Direksi Perusahaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Nama

Jabatan

Dasar Pengangkatan

Ir. Perry Widyananda

Direktur

Surat Keputusan Pemegang Saham:
PT. Pertamina (Persero)
Tanggal 19 September 2013

Jabatan Lain
di Luar Perusahaan
Tidak ada
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Pengungkapan Hubungan Afiliasi
Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi
Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris serta Pemegang Saham Perusahaan periode
tahun 2014 sebagai berikut:

Selama Tahun 2014, Direksi PEPC ADK tidak memiliki
hubungan afiliasi, mencakup hubungan keluarga, hubungan
keuangan serta kepengurusan dan kepemilikan saham di
perusahaan lain dengan Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham Utama.
Hubungan Keluarga dengan
Dewan Komisaris

Nama

Ya

Perry Widyananda

Tidak

Direksi
Ya

-

Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain

Pemegang Saham

Tidak

-

Ya

-

Tidak

Sebagai
Dewan Komisaris

Sebagai Direksi

Ya

Ya

Tidak

-

Tidak

-

Sebagai
Pemegang Saham
Ya

Tidak

-

Selama tahun 2014, Direksi PEPC ADK tidak memiliki hubungan Keluarga, Keuangan,
Kepengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan lain

Kebijakan Remunerasi bagi Direksi
Pemberian remunerasi bagi Direksi untuk tahun 2014
dilakukan berdasarkan keputusan Pemegang Saham
tentang Penetapan Gaji Direksi PEPC ADK yang
ditandatangani oleh Pemegang Saham PT Pertamina
(Persero) dan PT Pertamina Dana Ventura.

Pemegang Saham menetapkan remunerasi Direksi dengan
pertimbangan kewajaran, meningkatnya tuntutan dan
tanggung jawab pengurusan perusahaan serta
meningkatnya kebutuhan Cost of Living Adjustment (COLA).

Alur Penetapan Remunerasi Direksi

Dewan
Komisaris
Melakukan kajian
Membuat
rekomendasi hasil
kajian
Mengusulkan
kepada RUPS
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RUPS
Memberikan
persetujuan dan
menetapkan
remunerasi bagi
Direksi
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Struktur Remunerasi Direksi 2014
Penetapan jumlah Remunerasi Direksi di PEPC ADK akan
ditetapkan oleh Pemegang Saham. Adapun komponen
penghasilan remunerasi Direktur Utama sebagai berikut :
Penghasilan per bulan
Penerimaan lain mencakup Tunjangan Hari Raya (THR)
dan insentif akhir tahun.

Fasilitas-fasilitas lain berupa tunjangan perumahan dan
tunjangan utilities.
Tabel remunerasi Direksi di tahun 2014 antara lain sebagai
berikut:

Jumlah Remunerasi Direksi dalam 1 tahun

2014 (orang)

Di atas 2 miliar

-

Diantara 1 miliar s/d 2 miliar

-

Di bawah 1 miliar

1

Rapat Direksi
Rapat Direksi PEPC ADK telah diatur dalam Draft Board
Manual PEPC ADK. Di dalam Draft tersebut berisikan tentang
Rapat Direksi diadakan setiap kali dan setiap bulan apabila
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang memiliki
jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal akan
dibicarakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan atau ditempat wilayah Republik
Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani
oleh Pimpinan Rapat Direksi dan oleh seluruh anggota
Direksi yang hadir atau Kuasanya. Risalah Rapat Direksi
harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi. Risalah tersebut
berisikan mengenai pendapat yang berbeda (disenting
opinions) dengan apa yang diputuskan (bila ada), jalannya
rapat (dinamika rapat), dan hasil evaluasi atas pelaksanaan
keputusan rapat sebelumnya serta alasan ketidak hadiran
peserta rapat (jika ada).

Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat
tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan
pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila jumlah suara
yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka
Pimpinan Rapat yang menentukan dengan tetap
memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban
sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar.

PEPC ADK per Desember 2014 hanya memiliki Direksi
sebanyak 1(satu) orang, sehingga selama tahun 2014 Rapat
Direksi hanya ada Rapat Gabungan bersama Dewan
Kom isa r is. Sela ma tahun 2014, Dir eksi telah
menyelenggarakan 6(enam) kali rapat bersama Dewan
Komisaris.

Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Bersama Dewan Komisaris
Jumlah Kehadiran
Nama

Jabatan

22
Juli

3
Sep

25
Sep

31
Okt

20
Nov

23
Des

Pemenuhan
Kehadiran dalam
Rapat (%)

Andri T. Hidayat

Komisaris Utama

100

Bagus Sudaryanto*

Komisaris

100

Perry Widyananda

Direktur

100

Keterangan : *) Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris Per Bulan November 2014.
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Adapun agenda rapat gabungan yang dilaksanakan Direksi bersama Dewan Komisaris selama tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
No

Tanggal

Pembahasan

1

22 Juli

Review Kegiatan PEPC ADK meliputi : Pekerjaan Operasional dan Perizinan.

2

3 September

Penambahan Anggota Dewan Komisaris, Perjanjian peminjaman Dana, Penyerahan Asset dari
MCL kepada PEPC ADK, Perizinan Bahan Peledak/Handak, review Status Proyek Re-Entry dan S
Curve Rencana vs Realisasi.

3

25 September

Penambahan Anggota Dewan Komisaris, Perjanjian peminjaman Dana, Hand Over Asset dari MCL
kepada PEPC ADK, Perizinan Bahan Peledak/Handak, HSE, review Status Proyek Re-Entry, Studi
G&G, Studi Seismik Pasif.

4

31 Oktober

Penambahan Anggota Dewan Komisaris, Perjanjian peminjaman Dana PEPC ADK dan
PT Pertamina (Persero), Perjanjian peminjaman Dana PEPC ADK dan PEPC, Hand Over Asset dari
MCL kepada PEPC ADK, Perizinan Bahan Peledak/Handak, HSE, GCG, Status Proyek Re-Entry,
Studi G&G, Seismik Pasif, Deep Prospect.

5

20 November

Penambahan Anggota Dewan Komisaris, Perjanjian peminjaman Dana PEPC ADK dan
PT Pertamina (Persero), Perjanjian peminjaman Dana PEPC ADK dan PEPC, Hand Over Asset dari
MCL kepada PEPC ADK, Perizinan Bahan Peledak/Handak, HSE, GCG, Status Proyek Re-Entry,
Studi G&G, Seismik Pasif.

6

23 Desember

Penambahan Anggota Dewan Komisaris, Perjanjian peminjaman Dana PEPC ADK dan
PT Pertamina (Persero), Hand Over Asset dari MCL kepada PEPC ADK, HSE, GCG, Studi G&G,
Status Proyek Re-Entry, Seismik 3D

Dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi PEPC ADK,
keputusan yang diambil telah dicatat dan didokumentasikan
dengan baik dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Risalah
rapat di tandangani oleh ketua rapat. Perbedaan pendapat

(disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan
dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai
perbedaan pendapat.

Pengembangan Kompetensi Direksi tahun 2014
Selama tahun 2014 Direksi PEPC ADK telah melakukan
berbagai pengembangan kompetensi dalam rangka
meningkatkan wawasan dan kompetensi dengan isu terkini,
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PEPC ADK memfasilitasi Direksi untuk mengikuti program
pengembangan kompetensi berupa pelatihan, seminar dan
benchmark.
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Penilaian Kinerja Direksi tahun 2014
Sebagai upaya perusahaan dalam membuat penilaian kinerja Direksi, maka berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler tanggal
26 Juni 2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 telah diputuskan agar Perusahaan
segera menyusun Key Performance Indicator (KPI), yang juga akan menjadi indikator bagi penilaian kinerja Direksi di tahun
2014.

Keputusan-keputusan Direksi tahun 2014
Selama Tahun 2014 anggota Direksi PEPC ADK telah mengeluarkan 3 (tiga) keputusan berupa Surat Keputusan Direksi dan
Surat Edaran Direksi yang antara lain sebagai berikut:

1

No. KPTS-004/CPA000/2014-S0 KPTS, tanggal,02 Juni 2014
perihal Pemberlakuan Sementara Tata Kerja Organisasi (TKO)

2

No. KPTS-005/CPA000/2014-S0 KPTS, tanggal,11 Juli 2014
perihal Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina EP Cepu ADK

3

No. KPTS-011/CPA000/2014-S0 KPTS, tanggal 12 Desember 2014
perihal Pelimpahan Otorisasi Perusahaan ( Direktur PT Pertamina EP Cepu ADK )
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Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan memiliki posisi strategis untuk
memastikan kepatuhan dan administrasi pengambilan
keputusan serta melakukan fungsi komunikasi korporat
dalam rangka membangun goodwill perusahaan. Mengingat
selama ini Sekretaris Perusahaan PEPC ADK belum
dibentuk, maka selama tahun 2014 fungsi Sekretaris
Perusahaan dilaksanakan oleh fungsi Admin & Operation
Support atas persetujuan Dewan Komisaris
PT Pertamina EP Cepu ADK.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan
kaitannya dengan penyiapan administrasi/dokumentasi
penyelenggaraan RUPS, Rapat Dewan Komisaris dan
Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar.
Menyusun arah kebijakkan, strategi penerapan dan
metodologi pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.
Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian
untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang secara
potensial dapat terjadi.

Beberapa tugas yang telah dijalankan oleh Sekretaris
Perusahaan ditahun 2014 adalah sebagai berikut :
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama
Mengkoordinasikan pelaksanaan dan
pengadministrasian tata kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) dalam rangka menjalankan fungsi
kepatuhan terhadap aturan-aturan dan perundangundangan yang berlaku serta kode etik Perusahaan.

PEPC ADK telah melakukan kajian terkait kebutuhan
pembentukan organ Sekretaris Perusahaan di lingkungan
PEPC ADK. Sesuai dengan hasil pengembangan struktur
organisasi baru, maka sesuai rencana organ Sekretaris
P er us aha an a ka n dibentuk pada tahun 2015.

Internal Audit
Internal Audit adalah organ Direksi yang bertugas
membantu Direksi dalam melaksanakan fungsi
pengawasan dan pengendalian internal. Mengingat selama
ini Internal Audit PEPC ADK belum dibentuk, maka fungsi
audit internal dilaksanakan oleh PT Pertamina EP Cepu
atas persetujuan Dewan Komisaris PT Pertamina EP Cepu
ADK. Hasil rekomendasi Audit tersebut disampaikan kepada
Direktur Utama Perusahaan agar ditindaklanjuti.
PEPC ADK telah melakukan kajian terkait kebutuhan
pembentukan organ Internal Audit di lingkungan PEPC ADK.
Sesuai dengan hasil pengembangan struktur organisasi
baru, maka sesuai rencana organ Internal Audit akan
dibentuk pada tahun 2015.
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Agar auditor dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara
profesional, maka Auditor nantinya didorong untuk
senantiasa menambah dan memutakhirkan
pengetahunannya dengan upaya mengikutsertakan dalam
serangkaian program sertifikasi guna meningkatkan
kompetensi profesi sesuai dengan kebutuhan. Disamping
itu agar audit internal nantinya mampu menjalankan
tugasnya secara profesional, maka audit internal dilengkapi
dengan Piagam Audit Internal dan juga pedoman dan
prosedur pelaksanaan fungsi audit internal. Dengan
dilengkapinya dokumen tersebut diharapkan pelaksanaan
audit senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
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Akuntan
Perseroan

LAPORAN KEUANGAN

PEPC ADK menggunakan jasa auditor eksternal untuk memastikan integritas penyajian
laporan keuangan kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan.
Penunjukan auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan ditetapkan
melalui Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler berdasarkan rekomedasi dari Dewan
Komisaris. Auditor Eksternal ini akan bertanggung jawab dalam menyampaikan opini
atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang di audit terhadap Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia.

Penunjukan Akuntan Perseroan
Sesuai keputusan Pemegang Saham secara sirkuler
tertanggal 16 Juni 2014 yang disahkan oleh PT Pertamina
Dana Ventura dan tanggal 6 Juni 2014 oleh PT Pertamina
(Persero), dan berdasarkan surat Dewan Komisaris PEPC
ADK No. 011/DK/CPA/2014-S0 tanggal 22 Mei 2014 tentang
Penetapan KAP Audit Laporan Keuangan PEPC ADK telah
menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja yang
berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia
yang mana KAP tersebut telah terdaftar di Departemen
Keuangan untuk melakukan audit atas laporan Keuangan
PEPC ADK tahun buku 2014.

Penunjukan ini dilakukan setelah Auditor
Eksternal/Independen memenuhi prinsip-prinsip Etika
Profesi yaitu meliputi:
1. Tanggung jawab profesi;
2. Kepentingan umum (publik);
3. Integritas;
4. Objektivitas;
5. K om pe te n s i da n ke h a t i- ha t i a n p r o fe s i on a l ;
6. Kerahasiaan;
7. Perilaku professional;
8. Standar teknis.

Pelaksanaan Audit
Dalam melaksanaan audit oleh KAP Tanudiredja
dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Selama
pelaksanaan audit yang dilakukan, tidak terdapat hambatan
dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya
hasil audit disampaikan dalam laporan audit dan
permasalahan yang ada telah disampaikan melalui
management letter kepada Direksi.

berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan
Publik, dan Manajemen PEPC ADK. Agar proses audit sesuai
dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja
dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai
sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara
rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas
beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi
selama proses audit berlangsung, PEPC ADK selalu
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Ruang Lingkup, Opini Audit dan Fee Audit
Dalam rangka mendorong penerapan sistem pengendalian
internal yang efektif, PEPC ADK terus berupaya mengurangi
terjadinya pelanggaran, kecurangan atau temuan audit
Tahun
Buku
2014

Akuntan
KAP Tanudiredja,
Wibisana & Rekan

Kantor
Akuntan Publik
KAP (PWC)
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yang dilakukan oleh audit internal maupun eksternal yang
dapat merugikan perusahaan. Berikut Tabel Audit eksternal
PEPC ADK tahun 2013-2014 :
Ruang Lingkup
Audit

Audit Laporan Neraca
Audit Laporan Laba Rugi
Audit Laporan Perubahan
Ekuitas
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Dana
Investasi Terikat

Opini Audit
Laporan Keuangan
Disajikan Secara
Wajar Dalam Semua
Hal yang Material

Biaya Audit
Rp.50.000.000,(lima puluh juta
rupiah)

TATA KELOLA PERUSAHAAN
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Manajemen Risiko
Manajemen risiko bagi PEPC ADK memiliki arti sebagai langkah
dan upaya yang sistematis dan terukur dalam mengarahkan
serta mengendalikan risiko yang dihadapi melalui proses
pengambilan keputusan yang tepat untuk mencapai kinerja
yang diharapkan.
Kompleksitas pengelolaan perusahaan mengakibatkan tingginya
kondisi ketidakpastian yang dihadapi PEPC ADK dalam
pencapaian kinerja yang ditetapkan. Oleh karena itu, penerapan
manajemen risiko mutlak diperlukan di seluruh lini organisasi
PEPC ADK secara konsisten dan berkesinambungan.

Pedoman Manajemen Risiko
Pengelolaan manajemen risiko PT Pertamina EP Cepu Alas
Dara Kemuning (PEPC ADK) diterapkan dengan merujuk
kepada Pedoman Manajemen Risiko PT. Pertamina EP
Cepu (PEPC) mengingat PEPC ADK berada dalam

pengawa sa nnya . Saa t ini per usaha an seda ng
mempertimbangkan untuk menyusun pedoman manajemen
risiko secara mandiri yang sejalan dengan bisnis
perusahaan.

Organisasi Pengelola Manajemen Risiko
Perusahaan belum membentuk secara khusus unit
manajemen risiko. Saat ini pengelolaan manajemen risiko
masih ditangani oleh Fungsi Operasi. Perusahaan telah

mempertimbangkan dan mengkaji untuk membentuk unit
khusus yang menangani manajemen risiko Perusahaan di
masa yang akan datang.

Kajian Manajemen Risiko
Kajian Risiko dalam menjalankan bisnis PEPC ADK dilakukan
sesuai Proses Manajemen Risiko yang disusun dalam
langkah-langkah sebagai berikut :
a. Penentuan Lingkup Pengelolaan Risiko (Establishing The
Context)

b. Kajian Risiko dengan tahapan :
Identifikasi Risiko (Risk Identification)
Analisis Risiko (Risk Analysis)
Evaluasi Risiko (Risk Evaluation)
c. Penanganan/Perlakuan Risiko (Risk Treatment)
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Establishing
The Context

Menyusun Konteks

Risk Assessment
Kajian Risiko

2

Risk Identification

3

Risk Analysis

4

Risk Evaluation

5

Risk Treatment

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Evaluasi Risiko

Perlakuan Risiko

Profile Risiko
Profil Risiko PEPC ADK untuk Tahun 2014
dipetakan sesuai kriteria Probabilitas dan
Dampak yang telah ditentukan sesuai rujukan
yang tercantum pada Pedoman Manajemen
Risiko PEPC. Pemetaan dilakukan untuk Risiko
Inherent (Inherent Risk) yaitu paparan potensi
Risiko sebelum dilakukan Penanganan Risiko
(Risk Treatment) atau Rencana Response.
Sebagai upaya agar risiko-risiko tersebut
kemungkinan terjadi atau bahkan tidak terjadi
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maka Penanganan Risiko yang direncanakan
harus dikerjakan secara konsisten. Upaya
tersebut akan mengurangi risiko-risiko Inherent
sehingga kemungkinan terjadinya akan lebih
kecil serta mengurangi dampak atas Kejadian
Risiko. Kondisi demikian akan dipetakan
kembali yang disebut sebagai Risiko Residual
(Residual Risk) atau dengan kata lain bahwa
pengertian Risiko Residual yaitu paparan
potensi Risiko setelah dilakukan Penanganan
Risiko (Risk Treatment).
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Profil Risiko untuk PEPC ADK sebagai berikut:
Inherent
No

Kejadian Risiko
(Risk Event)

Residual

Penyebab Resiko

Dampak
Kuantitatif
(000 USD)

Probabilitas

Mitigasi

Dampak
Kuantitatif
(000 USD)

Probabilitas

Risk
Exposure
(USD Ribu)

1

Potensi
Terjadinya Blow
Out Proyek ADK

1. Terjadinya loss
circulation dalam
pemboran yang
tidak diantisipasi
dengan baik
2. Penerapan SOP
yang belum berjalan
dengan baik
3. Peralatan tidak
berfungsi dengan
sempurna
(equipment failure)

20000

3

1. Control dan monitoring
serta sosialisasi
prosedur kerja dengan
baik
2. Mengasuransikan
proyek pengeboran
3. Memastikan semua
peralatan berfungsi
dengan baik

1000

5

50.00

2

Potensi Sumur
Proyek ADK yang
di Eksplorasi "Dry
Hole"

1. Data seismik yang
kurang baik
2. Karakteristik formasi
yang tergolong tight

18900

4

1. Melakukan
re-processing data
seismik.
2. Memasukkan
pekerjaan stimulasi
pada program kerja uji
kandungan lapisan

7560

15

3,024.00

3

Potensi Proyek
Tidak Dapat
Dilaksanakan
tepat Waktu

Tidak diperolehnya izin
terkait (yaitu Izin Prinsip,
UKL/UPL, Izin
Lingkungan, Izin
Gangguan, Izin Jalan,
dan Izin Bahan Peledak)
tepat waktu

3080

3

1. Workshop dan
koordinasi dengan
pihak terkait.
2. Menggunakan
konsultan ahli
dibidang perijinan.
3. Melakukan sosialisasi
terkait dengan
aktivitas proyek

513

10

102.60

4

Potensi Jumlah
Cadangan Tidak
Sesuai dengan
Perkiraan Awal

1. Data seismik yang
kurang baik.
2. Diskontinyuitas
reservoir akibat
ketidakseragaman
permeabilitas pada
reservoir tersebut.
3. Analisa penentuan
batas GOC dan OWC
yang tidak sesuai

-

4

1. Melakukan
re-processing data
seismik untuk
memperbaharui peta
struktur.
2. Melakukan MDT pada
lapisan-lapisan target.

-

9

-

5

Potensi
Mundurnya
Waktu
Penyelesaian
Sumur
Eksplorasi ADK

1. Terjadi insiden yang
menyebabkan
tertundanya
pekerjaan
eksplorasi.
2. Permasalahan
finansial dari
kontraktor.
3. Kerusakan peralatan
rig dan jasa
pendukung lainnya.

3636

4

1. Melakukan monitoring
dan kontrol kemajuan
pekerjaan
2. Membantu kontraktor
jika diperlukan sebatas
hak dan kewajiban
3. Melakukan percepatan
jika progres pekerjaan
sudah dibawah target

909

15

363.60
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Inherent
No

Kejadian Risiko
(Risk Event)

Residual

Penyebab Resiko

Dampak
Kuantitatif
(000 USD)

Probabilitas

Mitigasi

Dampak
Kuantitatif
(000 USD)

Probabilitas

Risk
Exposure
(USD Ribu)

6

Potensi
Terjadinya
Kecelakaan
Kerja di Proyek
Eksplorasi ADK

1. Kurangnya
Sosialisasi Program
HSE
2. Belum terlaksananya
budaya HSE (HSE
Culture/Awareness)
secara maksimal
dalam kegiatan
operasi sehari-hari
3. Tidak berjalannya
pengawasan
pekerjaan dengan
baik

-

3

1. Mengadakan Program
Sosialisasi Program
HSE secara intensif dan
berkesinambungan
2. Menempatkan Personel
HSE yang
berpengalaman untuk
melakukan monitoring
secara reguler untuk
pengawasan pekerjaan
dan kualitas pekerjaan
3. Membuat Job Safety
Analysis sebelum
melakukan pekerjaan.
4. Pemenuhan
persyaratan
kelengkapan safety
equipment dan life
saving

-

4

-

7

Potensi Data
Seismik Pasif
yang diterima
dari lapangan
berkualitas
rendah sehingga
hasil processing
tidak
memuaskan

1. Lokasi titik survey
dekat dengan
aktivitas manusia
2. Kondisi hutan jati
yang bergoyang
akibat angin yang
cukup kencang dapat
menjadi noise.
3. Kualitas alat
perekaman yang
digunakan untuk
akuisisi data kurang
baik.

100

3

1. Memilih kontraktor
yang kompeten
2. Memastikan parameter
lapangan yang
digunakan sesuai
3. Memastikan QC
dilaksanakan dengan
baik sebagai sarana
monitoring dan kontrol

30

2

6.00

8

Potensi
Terjadinya Blow
Out/missfire/
weakshot dalam
proses recording
data Seismik 3D

1. Kualitas dinamit jelek
2. Kualitas Detonator
jelek.
3. Kualitas tamping
kurang baik
4. Kabel Trigger tidak
tersambung dengan
baik

200

3

1. Menggunakan
kontraktor yang
berpengalaman.
2. Melakukan QC
pekerjaan akuisisi data.
3. Dilakukan tes
parameter sebelum
dilakukan akuisisi

60

2

12.00
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Peta Risiko Inherent
Keterangan:

6 = Definitely

Extreme Risk
High Risk
Medium Risk

5 = Almost Certain

Low Risk

4 = Likely

3 = Moderate

4

7

8

2

5

1

3

6

2 = Unlikely

1 = Rare
1. Insignificant
0<x 123

2. Minor
123<x 246

3. Moderate
246<x 369

4. Significant
369<x 492

5. Catastrophic
x>492

Peta Risiko Residual
Keterangan:

6 = Definitely

Extreme Risk
High Risk
Medium Risk

5 = Almost Certain

Low Risk

4 = Likely

3 = Moderate

2 = Unlikely

2

4

7

8

6

5

3

1 = Rare

1
1. Insignificant
0<x 123

2. Minor
123<x 246

3. Moderate
246<x 369

4. Significant
369<x 492

5. Catastrophic
x>492
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Supply Chain Management (SCM)
Untuk penerapan tata kelola Perusahaan yang keberlanjutan, PEPC ADK
dalam proses pengadaan barang dan jasa, mengacu berbagai peraturan
dan ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.
Saat ini pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan ditangani
oleh Fungsi Supply Chain Management.

Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2014
PEPC ADK Selama tahun 2014 telah menerbitkan Purchase
Order (PO) sebanyak 58 dengan nilai Rp. 18,667,768,196
dan US$ 36,394,704.94 . Beberapa progress kegiatan

1

Pengadaan Jasa
Pengamanan
Wilayah Kerja Alas
Dara Kemuning

2

Pengadaan Jasa
Akuisisi Seismik
3D Alas Dara
Kemuning
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pengadaan dalam rangka mendukung rencana kerja tahun
2015 antara lain :

Pengumuman Lelang di Surat Kabar
Penyusunan Dokumen Lelang
Evaluasi PQ
Proses persetujuan dan pengumuman hasil evaluasi PQ
Target penandatanganan Perjanjian Februari 2015

Pengumuman Lelang di Surat Kabar
Penyusunan Dokumen Lelang
Evaluasi PQ
Target penandatanganan Perjanjian Maret 2015

TATA KELOLA PERUSAHAAN

3

4

Proses
Administrasi
Impor PEPC ADK

Pengadaan guna
mendukung
kegiatan
penanggulangan
Semburan Liar
Sumur NGBU-04

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)
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Permohonan Rekomendasi SKK Migas sudah keluar berdasarkan
Surat SKK Migas No. SRT-1937/SKKD0000/2014/S7 tanggal 10
Desember 2014.
Permohonan Angka Pengenal Importir (API-P), Kementerian
Perdagangan Direktorat Impor telah diterima per tanggal 22 Desember
2014
Permohonan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), Kementerian
Keuangan Direktorat Bea dan Cukai
Permohonan Pengakuan sebagai Importir Produsen Besi atau Baja
(IP-Besi atau Baja), Kementerian Perdagangan Direktorat Perdagangan
Luar Negeri
Target kepemilikan Administrasi Impor Februari 2015

Pembelian Handy Talky 20 Pcs
Sewa 2 (dua) unit Office Container
Jasa Konsultasi Sr. Drilling Engineer
Jasa Konsultasi Pemantauan Dampak Lingkungan
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Sistem Pengendalian Internal
Pertamina EP Cepu ADK (PEPC ADK) menyadari pentingnya sistem
pengendalian intern yang efektif dalam rangka untuk mengamankan
investasi dan asset Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi PEPC ADK
berkomitmen untuk melaksanakan sistem pengendalian internal di
lingkungan PEPC ADK.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan
pengawasan atas terlaksananya pengendalian internal pada
seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Sedangkan Direksi
melakukan sistem pengendalian internal untuk mencapai
tujuan perusahaan.
Bentuk pengendalian internal di lingkungan perusahaan,
diantaranya adalah penerapan manajemen risiko, dan
pelaksanaan audit internal oleh PT Pertamina EP Cepu
serta pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Pengendalian
internal di lingkungan PEPC ADK senantiasa dievaluasi agar
mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan.
Sistem pengendalian internal yang dilakukan PEPC ADK
antara lain :
Mengembangkan lingkungan pengendalian internal
dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disimplin
dan terstruktur, yang terdiri dari integritas nilai etika dan
kompetensi karyawan, filosofi dan gaya manajemen,
cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian
dan sumber daya manusia, dan perhatian dan arahan
yang dilakukan oleh Direksi.
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Melaksanakan pengkajian terhadap pengelolaan risiko
usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk
mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan
risiko yang relevan
Melaksanakan aktivitas pengendalian, dengan
melaksanakan suatu proses pengendalian terhadap
kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam
sutruktur organisasi, antara lain mengenai kewenangan,
otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi
kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset
perusahaan.
Menerapkan sistem informasi dan komunikasi, yaitu
suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan
operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan.
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Perkara Penting yang Sedang
Dihadapi Perusahaan

Perkara Penting yang sedang Dihadapi
Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang
Menjabat
Selama periode tahun 2014, tidak ada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Pertamina EP Cepu ADK (PEPC ADK)
yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum,
baik perdata maupun pidana. Demikian juga dengan PEPC
ADK tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata
maupun pidana.

Permasalahan Hukum
PEPC ADK membagi perkara penting yang sedang dihadapi
Perusahaan, ke permasalahan hukum perdata dan
permasalahan hukum pidana.
Permasalahan hukum terkait dengan operasional bisnis
PEPC ADK untuk periode tahun 2014 dapat dilihat dalam
tabel sebagai berikut:

Permasalahan
Hukum

Jumlah
Perdata

Pidana

Selesai dan telah
mempunyai kekuatan
hukum tetap

-

-

Dalam proses
penyelesaian

-

-

Total

-

-

Selama tahun 2014 tidak terdapat permasalahan hukum
baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh
Perusahaan.
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PEPC ADK senantiasa memberikan
informasi secara terintegrasi, tepat waktu
dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan
dan perundang-undang yang berlaku
maupun etika bisnis mengenai Perusahaan
kepada Pemegang Saham dan Stakeholder.
Hal tersebut diharapkan publik dapat
mengakses informasi tentang PEPC ADK
di http://www.pertamina-epcepuadk.com
yang memberikan informasi komprehensif
tentang kegiatan operasional dan kinerja
Perseroan serta berbagai informasi lain
yang berguna bagi pemegang saham dan
pihak-pihak yang berkepentingan.
Pengungkapan informasi kepada
Pemegang Saham dan Stakeholder
dilakukan oleh Pejabat sesuai dengan
tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
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Akses
Informasi dan
Data Perusahaan

Selain itu, Perusahaan telah melaporkan informasi-informasi
yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan
Komisaris dengan menyampaikan Laporan Manajemen
Bulanan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan
kepada Pemegang Saham. Penyampaian Laporan
Manajemen Bulanan kepada Pemegang Saham dan Dewan
Komisaris telah tepat waktu yaitu sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan. Laporan Manajemen Bulanan yang
disampaikan telah di tandatangani seluruh Anggota Direksi
dan Anggota Dewan Komisaris.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

Untuk keperluan internal, PEPC ADK
telah menerapkan keterbukaan
informasi yang berkaitan dengan
perencanaan perusahaan yang dapat
berpengaruh signifikan bagi pekerja,
berupa Laporan Tahunan, RKAP, RJPP,
kebijakan dan prosedur Perusahaan
serta informasi terbaru lainnya tentang
Perusahaan melalui berbagai media
komunikasi seperti Website, Siaran
Pers, Portal, Media Elektronik, Surat
Edaran, dll.
Berdasarkan media yang digunakan, informasi dan data
mengenai PEPC ADK dapat diperoleh melalui :

1.Website
Stakeholder dapat mengakses informasi komprehensif
mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan
serta berbagai informasi lain yang diperlukan oleh
pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan mengakses situs http://www.pertaminaepcepuadk.com. Website tersebut berisi berbagai
informasi mencakup informasi terkini seperti Profil
Perusahaan, Bisnis Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan, Pengadaan di Lingkungan Perusahaan,
Kesempatan Kerja, Laporan Tahunan, Struktur
Organisasi, Manajemen, Berita Update seputar PEPC
ADK, HSSE dan lainnya. Sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan
Perusahaan telah me-redesign website yang selanjutnya
akan dilakukan penambahan dan konten dimutakhirkan
secara berkala. Dengan status anak dari anak
Perusahaan BUMN, Perusahaan tidak memiliki relevansi
melakukan pemuktahiran pada web www.bumn.go.id.
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2.Media Elektronik
Media elektronik yang digunakan PEPC ADK dalam
menyebarkan informasi kepada Pemegang Saham dan
Stakeholder antara lain email yang merupakan media
komunikasi yang berfungsi sebagai sarana untuk
mengirimkan/menerima surat dan data yang bisa
dilampirkan dalam email tersebut.

3.Surat Edaran
PEPC ADK menggunakan surat edaran sebagai salah
satu media komunikasi yang digunakan dalam rangka
menyampaikan keputusan, peraturan, pemberitahuan
dan lain-lain.

4.Forum Komunikasi Internal
PEPC ADK menyediakan sarana komunikasi yang
menjadi sarana diskusi bagi pekerja dengan manajemen
yaitu sharing knowledge, ulang tahun bersama seluruh
pekerja yang dilakukan setiap bulan sekali, siraman
rohani yang dilaksanakan sebulan sekali, team building
yang dilaksanakan setiap tahun dan safety moment yang
dilaksanakan setiap bulan.
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Kode Etik Perusahaan
(Code of Conduct)
Etika merupakan sistem nilai atau norma yang
diyakini oleh seluruh Insan Perusahaan sebagai
suatu standar perilaku. Dalam menjalankan
usahanya Pertamina EP Cepu ADK (PEPC ADK)
menerapkan etika bisnis/usaha dan etika kerja,
dimana etika bisnis menjadi acuan bagi
Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan
usaha termasuk berinteraksi dengan stakeholder.
Sementara etika kerja merupakan sistem yang
dianut oleh setiap Pimpinan dan Pekerja dalam
melaksanakan tugasnya termasuk etika
hubungan antar Pekerja dan Perusahaan.

Untuk itu menjaga standar etika sangat penting untuk
mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat
keputusan-keputusan dan dalam memecahkan persoalan
yang dihadapi Perusahaan. Hal ini disebabkan semua
keputusan Perusahaan sangat mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh stakeholder yang berkepentingan dan
berpengaruh pada keputusan-keputusan Perusahaan.
Etika, nilai dan praktik-praktik kepatuhan PEPC ADK
dirangkum dalam Code of Conduct Perusahaan yang
selanjutnya disebut CoC. Perusahaan telah merumuskan
dokumen tersebut dan diharapkan tahun 2015 dapat
disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Prinsip Bisnis
ini menguraikan standar perilaku operasional yang
diharapkan untuk dipatuhi oleh setiap Insan PEPC ADK
dalam berhubungan dengan pihak eksternal maupun pihak
internal Perusahan sendiri. CoC merefleksikan komitmen
PEPC ADK dalam mencapai keseimbangan antara
kepentingan PEPC ADK jangka-pendek dan jangka-panjang,
dan antara kepentingan Perusahaan dengan para pemegang
saham, para insan, para konsumen, para mitra bisnis
maupun masyarakat pada umumnya.
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Keberadaan CoC
Sebagai wujud komitmen PEPC dalam penerapan tata
kelola yang berkelanjutan, PEPC telah menyusun dan akan
mengesahkan CoC ditahun 2015 yang akan datang. COC
ini menjabarkan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan
profesional yang dilakukan oleh insan PEPC dalam
melaksanakan tugasnya sehingga tercapai keluaran yang
konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam
mencapai visi dan misinya.

Komitmen CoC
CoC PEPC ADK ini berlaku untuk :
a. Internal Perusahaan yaitu Direksi, Dewan Komisaris,
Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT), Pekerja Waktu
Tertentu (PWT), dan Pekarya yang bekerja di lingkungan
Perusahaan.
b. Eksternal Perusahaan yaitu pihak yang (i) bertindak untuk
dan atas nama Perusahaan dan (ii) bermitra dengan
Perusahaan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)
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Konten CoC
Setiap Insan PEPC ADK bertanggung jawab dalam mewujudkan CoC ke dalam setiap perilaku sehingga tidak akan merugikan
masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Perusahaan karena tingkah laku insan mencerminkan etika bisnis
Perusahaan. Konten COC PEPC ADK terdiri dari:
I. Pendahuluan
II. Pedoman Etika Bisnis
III. Pedoman Etika Kerja
IV. Penerapan & Penegakan
V. Pernyataan Karyawan
Cakupan CoC PEPC ADK meliputi pengaturan aspek-aspek sebagai berikut:
Aspek Yang Diatur
Pendahuluan

Penjelasan
Tata Nilai Perusahaan :
a. Honesty (kejujuran)
komitmen berbasis profesionalisme di bidang keahlian masing-masing.
integritas pikiran dan tindakan
kepatuhan pada norma, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Continous Improvement (Perbaikan Terus Menerus)
pemberdayaaan SDM melalui pendidikan dan pelatihan kerja
pemanfaatan teknologi terkini dalam bidang informasi dan perminyakan.
terbuka setiap masukan dan/atau pembaharuan
Prompt Action (Bertindak Segera)
memiliki rencana yang jelas dan sistematis.
antisipatif dan tanggap terhadap segala risiko yang akan dan/atau telah terjadi.
mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan
dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja dan lingkungan.

Pedoman Etika Bisnis

Dalam bagian pedoman etika bisnis, COC mengatur tentang:
1. Perusahaan dengan Karyawan
2. Perusahaan dengan Penyedia Barang & Jasa
3. Perusahaan dengan Mitra Usaha
4. Perusahaan dengan Pemerintah
5. Perusahaan dengan Masyarakat
6. Perusahaan dengan Media Massa
7. Perusahaan dengan Organisasi Profesi

Pedoman Etika Kerja

Dalam bagian pedoman etika Kerja, COC mengatur tentang:
1. Kerja sama
2. Menjaga Kerahasiaan Data dan informasi Perusahaan
3. Menjaga asset Perusahaan
4. Menjaga Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)
5. Mencatat Data dan Pelaporan
6. Pelaporan Akutansi dan Keuangan
7. Menghindari Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan
8. Menerima Hadiah/Cindera Mata/Gratifikasi dan entertainment
9. Memberi Hadiah/ Cindera Mata dan entertainment
10. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras)
11. Aktivitas Politik
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Aspek Yang Diatur

Penerapan dan
Penegakan COC

Pernyataan Insan
PT Pertamina EP Cepu ADK
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Penjelasan

Penerapan dan penegakan, CoC mengatur tentang:
1. Organisasi
2. Penegakan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja
3. Whistleblowing
4. Sosialisasi dan Internalisasi
5. Penyempurnaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja
Memuat surat pernyataan pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan etika bisnis dan
etika kerja (Code of Conduct).

Sosialisasi CoC
Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam penerapan
CoC. Dalam hal sosialisasi, Perusahaan berencana untuk
melaksanakan kegiatan tersebut di tahun 2015 setelah
dokumen CoC disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
Dalam hal penyebarluasan telah diprogramkan kegiatan
sebagai berikut :
Manajer Compliance bertugas secara terus menerus
melaksanakan sosialisasi dan internalisasi CoC kepada
seluruh karyawan Perusahaan.
Setiap karyawan Perusahaan, dapat meminta penjelasan
atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan CoC
kepada atasan langsung atau Manajer Compliance.
Karyawan melaksanakan sosialisasi CoC kepada pihak
eksternal serta mitra kerja yang akan melaksanakan
kerjasama bisnis.

Implementasi dan Penegakan CoC
Diharapkan dengan diberlakukannya CoC kepada Insan
Perusahaan, upaya implementasi dan penegakkan kode
etik PEPC ADK mampu dilakukan secara konsisten dengan
penuh kesadaran.
Hal-hal yang perlu diimplementasikan oleh insan PEPC ADK
dalam mengimplementasikan CoC adalah dengan secara
terus menerus dalam bentuk sikap perbuatan, komitmen
dan ketentuan, meliputi:
1. Setiap karyawan Perusahaan harus melaporkan setiap
fakta penyimpangan CoC kepada Manajer Compliance,
dan kerahasiaan identitas pelapor dilindungi.
2. Manajer Compliance menindaklanjuti setiap laporan dan
menyampaikan hasil evaluasinya kepada Direksi atau
Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung
jawabnya.
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3. Direksi dan Dewan Komisaris memutuskan pemberian
tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan
perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan
oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.
Bentuk sanksi yang diberikan diatur secara tersendiri.
4. Karyawan yang melakukan penyimpangan Etika Bisnis
dan Etika Kerja memiliki hak untuk didengar
penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum
pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
5. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin
dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan
oleh atasan langsung dan dilaporkan kepada Manajer
Compliance.

Sanksi Pelanggaran CoC
Pekerja diharuskan untuk melaporkan pelanggaran atas
Code of Conduct tersebut kepada atasan langsung pada
setiap fungsi sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan
oleh unsur pimpinan maka laporan disampaikan ke dan
atau Direksi. Seluruh laporan tersebut harus disertai data
dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat
diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas Code of
Conduct akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
yang berlaku dan pengenaan sanksi tersebut tidak bersifat
diskriminatif.
Selama tahun 2014, tidak terdapat pelanggaran
implementasi Pedoman Etika Perusahaan maupun yang
terkait disiplin pekerja.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan PEPC ADK
PEPC ADK memiliki Tata Nilai Perusahaan yang selama ini
diterapkan oleh Perusahaan. Nilai-nilai ini diharapkan dapat
diterapkan oleh semua Insan PEPC ADK. Dengan penerapan
tata nilai ini maka Perusahaan dapat mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Dengan Visi

LAPORAN KEUANGAN

menjadi perusahaan Migas terkemuka di Indonesia, maka
setiap Insan PEPC ADK perlu untuk bersama-sama dalam
menciptakan lingkungan Perusahaan berdasarkan nilainilai yang telah ditetapkan.
Tata nilai perusahaan yang menjadi Budaya PEPC ADK
adalah sebagai berikut :

HONESTY

KEJUJURAN

Setiap insan PEPC ADK harus
memiliki komitmen berbasis
profesionalisme di bidang
keahlian masing-masing.
Memiliki integritas pikiran dan
tindakan dan selalu memiliki
kepatuhan pada norma, etika
dan peraturan perundangundangan yang berlaku di
Indonesia.

PROMPT
ACTION

Bertindak Segera

CONTINUOUS
IMPROVEMENT
PERBAIKAN
TERUS MENERUS

PEPC ADK selalu melakukan
pemberdayaaan SDM melalui pendidikan
dan pelatihan kerja secara berkala dan
berkualitas. Perusahaan selalu
memanfaatkan teknologi terkini dalam
bidang informasi dan perminyakan.
Setiap insan PEPC ADK harus terbuka
pada setiap masukan dan/atau
pembaharuan khususnya untuk kebaikan
Perusahaan.

Setiap Insan PEPC ADK dalam
menjalankan roda perusahaan, selalu
memiliki rencana yang jelas dan
sistematis. Perusahaan selalu antisipatif
dan tanggap terhadap segala risiko yang
akan dan/atau telah terjadi. Setiap insan
PEPC ADK dalam mengambil langkahlangkah konkret yang diperlukan untuk
mencapai tujuan perusahaan dengan
tetap mengutamakan keselamatan kerja
dan lingkungan.
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Whistle Blowing System
Whistleblowing Sytem yang selanjutnya
disebut WBS adalah sistem yang
mengelola pengaduan penyingkapan
mengenai perilaku melawan hukum,
perbuatan tidak etis/tidak semestinya
secara rahasia, anonim dan mandiri
(independen) yang digunakan untuk
mengoptimalkan peran serta insan
Perusahaan dan mitra kerja dalam
mengungkap pelanggaran yang terjadi
di lingkungan Perusahaan.

PEPC ADK menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan
operasional perusahaan, dapat dimungkinkan muncul
pengaduan pelanggaran dari pihak stakeholder. Pengaduan
pelanggaran oleh stakeholder, apabila tidak diselesaikan
dengan baik dapat berpotensi merugikan stakeholder dan
atau perusahaan sendiri sehingga sebuah mekanisme
standar dalam penanganan pengaduan pelanggaran mutlak
diperlukan agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa
yang berlarut-larut antara pihak stakeholder dan perusahaan.
Hal ini dapat berdampak pada turunnya reputasi dan
kepercayaan masyarakat pada perusahaan.
Saat ini PEPC ADK belum memiliki kebijakan WBS secara
mandiri, namun demikian perusahaan telah menggunakan
saluran WBS PT Pertamina (Persero). WBS tersebut
dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia dan independen
dan ditujukan pada pelaporan atas dugaan kecurangan
antara lain berupa korupsi, suap, benturan kepentingan,
pencurian, kecurangan (fraud), pelanggaran hukum dan
peraturan perusahaan.
Mengingat pentingnya sistem ini, kedepannya PEPC ADK
mempertimbangkan untuk memiliki sistem WBS secara
mandiri yang mampu dikelola oleh Internal PEPC ADK.
Insan PEPC ADK diharapkan melaksanakan kegiatan
operasional bisnis berdasarkan GCG dan berpartisipasi
aktif melaporkan dugaan penyimpang dengan didukung
data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan
Perusahaan.
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Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Perusahaan memahami bahwa
kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
pegawai sangat vital dalam
mewujudkan produktivitas kerja yang
optimal. Oleh karena itu, Perusahaan
memiliki peraturan pengelolaan terkait
K3 yang tercantum Pada Pedoman
No. A-001/CPA000/2014-S0 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Health,
Safety, Security & Environment (HSSE).
Dengan demikian kepatuhan pada
pelaksanaan K3 menjadi tanggung
jawab bersama manajemen dan
setiap pegawai. Salah satu indikator
keberhasilan Perusahaan pada aspek
K3 pada tahun 2014 adalah jumlah
kecelakaan kerja Perusahaan tercatat
nihil (zero accident).

Pengelolaan risiko kecelakaan kerja dibedakan menjadi 2,
yaitu:
1. Di dalam Kantor
Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari
gedung bertingkat secara berkala.
Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran.
Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung
yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung.
Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar
keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk
tabung oksigen (O2), kotak obat Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K), perosotan (tangga luncur)
darurat pada jendela keluar (exit window).
2. Di Lapangan saat Dinas
Peraturan bagi setiap pekerja untuk mengikuti safety
induction
Pembekalan seluruh pekerja dengan polis asuransi
kecelakaan kerja yang mencakup personal accident
melalui Jamsostek.

Implementasi Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3)

Berikut kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan
yang telah dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2014,
di antaranya:
Donor Darah. Dilaksanakan minimal 1 tahun sekali dan
telah diikuti oleh pekerja.
Medical check up. Dilaksanakan oleh seluruh pekerja.

Adapun bentuk implementasi Perusahaan terhadap
Kesehatan dan Keselamatan Kerja selama tahun 2014
adalah sebagai berikut :

Pengelolaan Risiko Kesehatan Kerja
Untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kondisi
kesehatan pegawai PEPC ADK, maka perusahaan telah
memberikan fasilitas general medical check up dan fasilitas
jaminan kesehatan melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK) kepada para pegawainya baik pegawai tetap
maupun tidak tetap.

Pengelolaan Risiko Kecelakaan Kerja
Bidang khusus yang menangani unit Kesehatan dan
Keselamatan Kerja PEPC ADK adalah fungsi HSSE.
Perusahaan melalui fungsi HSSE telah mengidentifikasi
risiko kecelakaan kerja beserta cara pengelolaannya.
Pengelolaan risiko kecelakaan kerja dikelola sesuai dengan
kebutuhan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas.
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Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Terhadap
Masyarakat

Saat ini, tanggung jawab sosial Perusahaan tidak hanya
untuk menjaga hubungan yang baik antara pihak internal
perusahaan. Tanggung jawab Perusahaan menjadi lebih
luas dan mencakup banyak aspek, salah satunya hubungan
dengan pihak diluar lingkup perusahaan yaitu masyarakat.
Hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat
menjadi salah satu faktor yang penting untuk menjaga
keberlangsungan perusahaan. Secara langsung atau tidak
langsung, kegiatan operasional perusahaan akan melibatkan
peran masyarakat khususnya dalam kegiatan eksplorasi
minyak dan gas yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu
ADK.

Kegiatan sosial yang dilakukan
oleh perusahaan dimaknai
sebagai bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan untuk
menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai
dengan lingkungan, nilai,
norma, dan budaya masyarakat
setempat. Hal tersebut sejalan
dengan ketentuan dalam pasal
74 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 mengenai
Perseroan Terbatas.

PEPC ADK menyadari, untuk menjaga kinerja perusahaan
agar tetap berlangsung secara berkesinambungan, fokus
perusahaan tidak hanya menjaga keseimbangan sisi
keuangan (profit) namun perusahaan juga harus menjaga
keseimbangan komunikasi antara perusahaan dengan
masyarakat. Adapun maksud dari keseimbangan
komunikasi dengan masyarakat adalah bentuk kontribusi
perusahaan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan
masyarakat agar lebih baik sejalan dengan keberlangsungan
perusahaan.
Komunikasi perusahaan dengan masyarakat dilakukan
melalui partisipasi perusahaan dalam kegiatan atau acara
yang dilakukan oleh masyarakat ataupun bantuan-bantuan
ketika terjadi bencana alam. Pada tahun 2014, kegiatan
komunikasi perusahaan dilakukan dengan cara partisipasi
aktif dari PEPC ADK dalam kegiatan masyarakat di wilayah
kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah dan bantuan
terhadap kritis kelistrikan di kepulauan Karimun Jawa.
Dalam jangka panjang, PEPC ADK akan menerapkan
kegiatan sosial yang berkelanjutan dan berkesinambungan,
lebih luas dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan
sedapat mungkin memberikan dampak positif serta
mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi pada
aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang
merupakan faktor utama dalam menunjang keberlanjutan
bisnis Perusahaan.
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Struktur Pengelola
Kegiatan Sosial Perusahaan
PT Pertamina EP Cepu ADK (PEPC ADK) melalui Fungsi
Public and Government Affairs & Formalities ("PGA &
Formalities) berperan sebagai media penghubung atau
komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat diluar
lingkup perusahaan. Adapun 4 sasaran utama dari fungsi
ini mencakup tanggung jawab sosial, media, komunikasi
dan kelembagaan.
Struktur Kepengurusan PGA & Formalities
Direktur
Utama

PROFIL PERUSAHAAN

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Secara struktural, unit PGA & Formalities berada dibawah
Admin & Operation Support Manager. Melalui fungsi sosialnya,
PGA & Formalities memiliki peran khusus, antara lain untuk
menangani Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya
kepada Masyarakat, agar berkesinambungan dan
memberikan hasil yang maksimal dalam setiap
kegiatannya.

Anggaran Kegiatan
Kegiatan komunikasi PEPC ADK, khususnya kegiatan
Tanggung jawab Sosial perusahaan kepada masyarakat,
di tahun 2014, menggunakan anggaran yang telah
ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perusahaan. Adapun untuk tahun 2015 PEPC
ADK telah mempersiapkan program dan anggaran khusus
untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial.

Kebijakan
Admin & Operation
Support Manager

Ast. Man PGA
& Formalities

PEPC ADK memberikan salah satu perhatian yang penting
dalam tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan
masyarakat demi keberlangsungan kegiatan operasional
perusahaan. Menjadi hal yang penting karena dalam
operasional PEPC ADK secara langsung maupun tidak
langsung akan melibatkan masyarakat.
Melalui fungsi PGA & Formalities, khususnya dalam
Tanggungjawab sosial Perusahaan, PEPC ADK mencoba
untuk menunjukkan komitmennya kepada masyarakat
melalui partisipasi yang aktif dalam kegiatan-kegiatan
masyarakat.

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan
Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat
Adapun partisipasi PEPC ADK dalam kegiatan sosial kepada masyarakat di tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1

Bantuan Hewan Kurban
Hari Raya Idul Adha 1435 H

Perayaan Hari Raya Idul Adha 1435 H di tahun 2014
ini, dijadikan sebagai momen yang penting untuk PEPC
ADK dalam menunjukkan komitmennya terhadap
masyarakat. Pada momen tersebut, perusahaan
menyumbangkan 4 (empat) ekor Sapi ke beberapa
d esa di K ab upa te n B l or a , J a wa T enga h .

Foto Penyerahan
Hewan Kurban
Idul Adha 1435 H
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2

PROFIL PERUSAHAAN

Partisipasi dalam Acara
Workshop dan Lomba
Fotografi Potensi Kerajinan
Tembikar Balong 2014
Pada bulan Desember tahun 2014, PEPC
ADK menjadi sponsor acara Workshop
dan Lomba Fotografi Potensi Kerajinan
Tembikar di Blora Jawa Tengah. Melalui
kegiatan ini, perusahaan menunjukkan
komitmennya bahwa bantuan yang
diberikan oleh perusahaan tidak hanya
berkaitan dengan aspek-aspek yang
besar, namun untuk aspek yang lebih kecil
juga selalu menjadi perhatian bagi PEPC
ADK. Yang terpenting dalam setiap peran
yang dilakukan oleh perusahaan adalah
demi realisasi dari komitmen PEPC ADK
untuk berkontribusi terhadap
kes eja hter a an ma s ya ra k at lua s.

3

Partisipasi di HUT
Kemerdekaan Indonesia ke-69
Pada Hari Ulang Tahun Republik
Indonesia 17 Agustus 2014, PEPC ADK
turut serta dalam kegiatan pesta rakyat
yang diselenggarakan oleh Perum
Perhutani KPH Cepu dan dilaksanakan
satu tahun sekali. Pada kesempatan
tersebut, PEPC ADK memberikan
sumbangan hadiah untuk lomba gerak
jalan sehat dan lomba bola volley dalam
bentuk :
1. 4 (empat) set Helm Sepeda Nuke Head,
(Limited edition)
2. 9 (sembilan) set Helm Sepeda
Strummer, STR-033

LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PERTAMINA EP CEPU ADK
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Sponsor PEPC ADK
pada Banner Acara

Foto Kegiatan

Pemberian Simbolis
PEPC ADK kepada
Panitia Acara

Foto Simbolis
Sumbangan untuk
HUT RI ke-69
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TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)
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Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Partisipasi Program CSR KKKS
dalam Kritis Kelistrikan
di Kepulauan Karimun Jawa

Pada bulan Desember tahun 2014 lalu, PEPC ADK ikut
serta dalam program CSR yang diikuti oleh beberapa
perusahaan migas yang tergabung dalam Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Jawa Tengah
untuk memberikan bantuan dana terkait krisis
kelistrikan di daerah Kepulauan Karimun Jawa. Melalui
bantuan tersebut, diharapakan krisis kelistrikan di
kepulauan Karimun Jawa dapat segera teratasi.
Adapun besaran bantuan dana yang diberikan
oleh PEPC ADK untuk program CSR ini sebesar
Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang bersifat
non-cost recovery, diberikan dalam bentuk High Speed
Diesel/Solar sejumlah 7,186 Liter yang dikirimkan
langsung ke PLTD Karimun Jawa, Kabupaten Jepara.
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TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR)

LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan
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PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 1 Schedule
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Notes

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2014

2013
Tidak diaudit/
Unaudited

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang pemegang saham
Uang muka

ASSETS
927,113
79,663

20,510
-

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Shareholders’ receivables
Advances

1,006,776

20,510

TOTAL CURRENT ASSETS

6

1,504,988

-

10a
10d
7

1,572,526
1,183,685
21,046,995

-

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

25,308,194

- TOTAL NON-CURRENT ASSETS

JUMLAH ASET

26,314,970

5
16a

JUMLAH ASET LANCAR
ASET TIDAK LANCAR
Kas yang dibatasi penggunaannya
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang dapat ditagihkan kembali
Asset pajak tangguhan
Aset minyak dan gas bumi, neto

20,510

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Utang lain-lain
Biaya yang masih harus dibayar
Utang pajak

TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND EQUITY

8,078,357
13,685,715
4,079,914
1,062,802

-

CURRENT LIABILITIES
Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Taxes payables

26,906,788

-

TOTAL CURRENT LIABILITIES

1,076,991
68,254

-

NON-CURRENT LIABILITIES
Provision for decommissioning
and site restoration
Provision for employee benefits

JUMLAH LIABILITAS
JANGKA PANJANG

1,145,245

-

TOTAL NON-CURRENT
LIABILITIES

JUMLAH LIABILITAS

28,052,033

-

TOTAL LIABILITIES

8
9
11
10b

JUMLAH LABILITAS
JANGKA PENDEK
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Provisi untuk biaya pembongkaran
dan restorasi lingkungan hidup
Provisi imbalan kerja

EKUITAS
Modal saham
Modal dasar - 10.000 saham
nilai nominal Rp100.000 per
saham
Modal dasar yang sudah
ditempatkan dan disetor
- 2.500 saham
Akumulasi kerugian

12

EQUITY
Share capital
Authorised – 10,000 shares
at par value of Rp100,000
per share
13

Issued and paid up
capital - 2,500 shares
Accumulated losses

22,831
(1,759,894)

22,831
(2,321)

JUMLAH EKUITAS

(1,737,063)

20,510

TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS

26,314,970

20,510

TOTAL LIABILITIES AND
EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan ini.



NON-CURRENT ASSETS
Restricted cash
Reimbursable
Value Added Tax (VAT)
Deferred tax assets
Oil and gas properties, net

         

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.

   

    
  





 

PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 2 Schedule
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Notes
BEBAN USAHA
Beban eksplorasi
Beban umum dan administrasi
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Pendapatan (beban) lain-lain, neto

RUGI BERSIH

2014

(2,034,206)

15b
16c

(921,808)
7,901
(24,543)
31,398

(2,321)

OPERATING EXPENSES
Exploration expenses
General and administration
expenses
Finance income
Finance cost
Other income (expenses), net

(2,941,258)

(2,321)

LOSS BEFORE INCOME TAX

10d

*

-

1,183,685

-

(1,757,573)

PENDAPATAN KOMPREHENSIF
LAIN
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF

2013*
Tidak diaudit/
Unaudited

15a

RUGI SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

(2,321)

-

-

(1,757,573)

(2,321)

INCOME TAX BENEFIT
NET LOSS
OTHER COMPREHENSIVE
INCOME
TOTAL COMPREHENSIVE
LOSS

Dari 15 Agustus 2013 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2013/
From 15 August 2013 (establishment date) until 31 December 2013

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.
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PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 3 Schedule
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Notes
Saldo per 15 Agustus 2013
(tanggal pendirian)
(Tidak diaudit)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

Modal saham/
Share capital

13

Rugi komprehensif dari
tanggal 15 Agustus 2013
(tanggal pendirian) sampai
dengan 31 Desember 2013
Saldo per 31 Desember 2013
(tidak diaudit)
Rugi komprehensif
tahun berjalan
Saldo per 31 Desember 2014

22,831

-

         

Jumlah
ekuitas/
Total equity

-

(2,321)

22,831

Balance as at
15 August 2013
(establishment date)
(Unaudited)

(2,321)

Comprehensive loss
from 15 August 2013
(establishment date)
until 31 December
2013

20,510

Balance as at
31 December 2013
(unaudited)

22,831

(2,321)

-

(1,757,573)

(1,757,573)

Comprehensive loss
for the year

22,831

(1,759,894)

(1,737,063)

Balance as at
31 December 2014

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan ini.



Akumulasi
kerugian/
Accumulated
losses

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.

   

    
  





 

PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 4 Schedule
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
2013*
Tidak diaudit/
Unaudited

2014
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pendapatan bunga
Penerimaan dari pihak berelasi
Pembayaran Kepada Pemasok
dan karyawan
Kas bersih yang diperoleh
dari aktivitas operasi
ARUS KAS YANG DIGUNAKAN UNTUK
AKTIVITAS INVESTASI
Penempatan kas yang dibatasi
penggunaannya
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pemegang saham
KENAIKAN BERSIH
KAS DAN SETARA KAS
Efek perubahan nilai kurs pada
kas dan setara kas

7,901
3,500,000

-

CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES
Receipts from interest income
Receipts from related parties

(1,089,198)

-

Payments to suppliers and employees

2,418,703

-

Net cash used provided from
operating activities
CASH FLOWS USED IN
INVESTMENT ACTIVITY

(1,504,988)

-

Placement restricted cash

20,888

-

CASH FLOWS FROM
FINANCING ACTIVITY
Receipts from shareholders

934,603

-

NET INCREASE IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS

-

Effect of exchange rate changes
on cash and cash equivalents

(7,490)

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA
AWAL TAHUN/PERIODE

-

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA
AKHIR TAHUN/PERIODE

927,113

*

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
-THE BEGINNING OF YEAR/PERIOD
CASH AND CASH EQUIVALENT AT
THE END OF YEAR/PERIOD

-

Dari 15 Agustus 2013 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2013/
From 15 August 2013 (establishment date) until 31 December 2013

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes form an integral part of
these financial statements.
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PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/1 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
1.

UMUM
a.

b.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
1.

Pendirian Perusahaan

GENERAL
a.

PT Pertamina EP Cepu ADK (Perusahaan)
didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 15
Agustus 2013 oleh Marianne Vincentia Hamdani,
S.H. Akta pendirian ini telah disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
Surat Keputusan No. AHU-45258.AH.01.01
Tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013.

PT Pertamina EP Cepu ADK (the Company)
was
established by virtue of Notarial
Deed No. 2 dated 15 August 2013 of Marianne
Vincentia Hamdani, S.H. The deed of
establishment was approved by the Ministry of
Law and Human Rights in Decision Letter No.
AHU-45258.AH.01.01 Tahun 2013 dated 28
August 2013.

Perusahaan didirikan untuk menjalankan
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Perusahaan masih dalam tahap eksplorasi.

The Company was established to engage in
upstream oil and gas activities.The Company
is still in the exploration stage.

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

b.

2014
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur

Andri T. Hidayat
Bagus Sudaryanto
Perry Widyananda

2013
Andri T. Hidayat
Perry Widyananda*

President Commissioner
Commissioner
Director

*Pada tanggal 31 Desember 2013, Perry Widyananda adalah
sebagai Pemangku Jabatan Direktur.

*As at 31 December 2014, Perry Widyananda is Acting
Director.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan
memiliki karyawan tetap sebanyak 18
karyawan (2013: nihil karyawan) termasuk 2
karyawan (2013: 2 karyawan) adalah
karyawan PT Pertamina (Persero) (Pertamina)
dengan
status
diperbantukan
kepada
Perusahaan (tidak diaudit).

As at 31 December 2014, the Company had
18 employees (2013: nil employees) whereas
2 employees (2013: 2 employees) were PT
Pertamina (Persero) (Pertamina)’s employees
seconded to the Company (unaudited).

Domisili kantor pusat Perusahaan
Kantor pusat Perusahaan beralamat di
Gedung Perkantoran Patra, Lantai 8, Jl. Gatot
Subroto, Kav. 32-34, Jakarta 12950, Indonesia.



Board of Commissioners, Director and
Employees
The composition of Commissioners and
Directors of the Company as at 31 December
2014 and 2013 was as follows:

Susunan dari Komisaris dan Direktur
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014
dan 2013 sebagai berikut:

c.

The Company’s establishment

         

c.

Principal address
The principal address of the Company is Patra
th
Office Building, 8 floor, Jl. Gatot Subroto Kav.
32-34 Jakarta 12950, Indonesia.

   

    
  





 

PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/2 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
2.

KONTRAK KERJA SAMA DENGAN SKK MIGAS

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
2.

PRODUCTION SHARING CONTRACT WITH SKK
MIGAS

Perusahaan menandatangani Kontrak Bagi Hasil
(KBH) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas) pada tanggal 26 Februari 2014 untuk jangka
waktu 30 tahun dari tanggal 26 Februari 2014
sampai tanggal 25 Februari 2044.

The Company signed a Production Sharing
Contract (PSC) with the Special Working Unit on
Upstream Oil and Gas Activities (SKK Migas) dated
26 February 2014 for the period of 30 years from
26 February 2014 until 25 February 2044.

Perusahaan memiliki participating interest secara
efektif sebesar 100% di KBH Blok Alas Dara
Kemuning.

The Company has effective participating interest of
100% in Alas Dara Kemuning Block PSC.

a.

a.

Wilayah kerja

The PSC working area is an area designated
in which the contractor may conduct oil and
gas operations. The working area is in Alas
Dara & Kemuning, Blora regency, Central
Java.

Wilayah kerja KBH adalah wilayah dimana
kontraktor dapat melaksanakan kegiatan
operasi minyak dan gas bumi. Area tersebut
berada di Alas Dara dan Kemuning,
Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
b.

c.

Bagi hasil produksi minyak mentah dan gas
bumi

Working area

b.

Crude oil and gas production sharing

Bagi hasil produksi minyak dan gas bumi
antara Perusahaan dan Pemerintah adalah
masing-masing 66,6667% dan 33,3333%.
Pembagian hasil produksi minyak dan gas
bumi
dihitung
secara
tahunan,
yang
merupakan jumlah lifting minyak dan gas bumi
setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember setelah dikurangi kredit investasi
yang disetujui SKK MIGAS, First Tranche
Petroleum (FTP) dan pengembalian biaya
operasi.

The Company and the Government’s share of
equity (profit) oil and gas production is
66.6667% and 33.3333%, respectively. Equity
oil and gas production is determined annually,
representing the total liftings of oil and gas in
each year ending 31 December net of
investment credit that approved by SKK
MIGAS, First Tranche Petroleum (FTP) and
cost recovery.

Perusahaan dikenai pajak atas pendapatan
kena pajak dari kegiatan KBH berdasarkan
bagian atas hasil produksi minyak dan gas
bumi Perusahaan, dengan tarif pajak
gabungan sebesar 40% yang terdiri dari pajak
penghasilan dengan tarif 25% dan pajak
dividen dengan tarif 20%.

The Company is subject to tax on its taxable
income from its PSC operations based on its
share of equity oil and gas production, at a
combined tax rate of 40% comprising
corporate income tax at a rate of 25% and
dividend tax at a rate of 20%.

Cost recovery

c.

Cost recovery

Pengembalian biaya operasi tiap tahun terdiri
dari:

Annual cost recovery comprises:

i.
ii.
iii.

i.
ii.
iii.

Biaya non-kapital tahun berjalan
Penyusutan biaya kapital tahun berjalan
Biaya operasi tahun sebelumnya yang
belum
memperoleh
penggantian
(unrecovered costs)

Current year non-capital costs
Current year amortisation of capital costs
Unrecovered
operating
costs
from
previous years
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PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/3 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
2.

KONTRAK KERJA SAMA DENGAN SKK MIGAS
(lanjutan)
d.

Kredit investasi

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
2.

PRODUCTION SHARING CONTRACT WITH SKK
MIGAS (continued)
d.

The Company has an investment credit facility
(entitlement to additional cost recovery) from
SKK MIGAS to develop crude oil and natural
gas production facilities.

Perusahaan memiliki fasilitas kredit investasi
(hak atas tambahan cost recovery) dari SKK
MIGAS untuk pengembangan fasilitas produksi
minyak mentah dan gas bumi.
e.

Harga minyak mentah

e.

g.

Domestic Market Obligation (DMO)

f.

Domestic Market Obligation (DMO)

Perusahaan wajib memenuhi kebutuhan dalam
negeri Indonesia berdasarkan perhitungan
setiap tahun sebagai berikut:

The Company are required to supply the
domestic market in Indonesia with the
following annual calculation:

1.

Mengalikan jumlah minyak mentah yang
diproduksi dari wilayah kerja dengan hasil
pembagian antara jumlah kebutuhan
minyak mentah dalam negeri sebagai
pembilang dan jumlah seluruh minyak
mentah yang diproduksi oleh seluruh
perusahaan perminyakan di Indonesia
sebagai penyebut.

1.

Multiply the total quantity of crude oil
produced from the contract area by a
fraction the numerator of which is the total
domestic quantity of crude oil to be
supplied and the denominator is the entire
crude oil production of all petroleum
companies in Indonesia.

2.

Menghitung 25% jumlah minyak mentah
yang diproduksi dari wilayah kerja
Perusahaan.

2.

Compute 25% of the total quantity of
crude oil produced in the Company’s
working area.

3.

Mengalikan jumlah minyak mentah yang
lebih kecil antara hitungan (1) atau (2)
dengan persentase bagi hasil minyak
mentah (Catatan 2b).

3.

Multiply the lower of crude oil computed,
either under (1) or (2) with the percentage
of contractor’s entitlement (Note 2b).

First Tranche Petroleum (FTP)
Setiap tahun Pemerintah dan Perusahaan
berhak untuk menerima sebesar masingmasing 20% dari produksi minyak dan gas
sebelum dikurangi dengan pengembalian
biaya operasi. Pembagian hak atas FTP
antara Pemerintah dan Perusahaan sama
seperti pembagian hak atas produksi minyak
dan gas seperti dijelaskan di dalam Catatan 2b
di atas.



Crude oil prices
The Company’s crude oil production is priced
at Indonesian Crude Prices (ICP).

Bagian Perusahaan atas produksi minyak
mentah dinilai dengan Harga Minyak Indonesia
(Indonesian Crude Price - ICP).
f.

Investment credit

         

g.

First Tranche Petroleum (FTP)
The Government and the Company are
entitled to receive an amount equal to 20% of
the total production of oil and gas each year
before any deduction for recovery of operating
costs. FTP is shared between the Government
and the Company in accordance with the
entitlements to oil and gas production as
described in Note 2b above.
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PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/4 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
2.

KONTRAK KERJA SAMA DENGAN SKK MIGAS
(lanjutan)
h.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
2.

Hak milik atas persediaan, perlengkapan
dan peralatan

PRODUCTION SHARING CONTRACT WITH SKK
MIGAS (continued)
h.

Kewajiban pengalihan Participating Interest
kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

i.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

materials,

supplies

and

Obligation to assign a Participating Interest
to a Local Government Company (BUMD).
The Company must offer 10% of its
participating interest to a BUMD to be
designated by the Government on the basis of
a reasonable commercial agreement with the
designated BUMD.

Perusahaan diwajibkan untuk menawarkan
pengalihan 10% dari participating interest-nya
kepada BUMD yang ditunjuk oleh Pemerintah
berdasarkan perjanjian komersial yang wajar.

3.

of

Materials, supplies and equipment acquired by
the contractors for oil and gas operations
belong to the Government (in the case of
imports, when landed at Indonesian ports). As
the Company has paid for these assets, the
Company has the right to utilise these assets
and has the right to recover the costs through
cost recovery. These balances have been
recorded as assets in the Company’s financial
statements until they are declared surplus or
abandoned with the approval of SKK MIGAS.

Persediaan, perlengkapan dan peralatan yang
dibeli oleh kontraktor untuk kegiatan operasi
minyak dan gas bumi merupakan milik
Pemerintah (dalam hal pengadaan barang
impor, saat barang-barang tersebut telah
berada di Pelabuhan Indonesia). Karena
Perusahaan telah membayar aset tersebut,
maka Perusahaan mempunyai hak untuk
menggunakannya dan memulihkan biaya
melalui pengembalian biaya operasi. Barang
milik negara ini dicatat sebagai aset di laporan
keuangan Perusahaan sampai aset tersebut
dinyatakan surplus atau ditinggalkan dengan
persetujuan SKK MIGAS.
i.

Ownership
equipment

3.

SUMMARY
POLICIES

OF

SIGNIFICANT

ACCOUNTING

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang
diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan
Perusahaan yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK). Kebijakan
akuntansi telah diterapkan secara konsisten
terhadap semua periode yang disajikan, kecuali
dinyatakan lain.

Presented below are the significant accounting
policies adopted in preparing the financial
statements of the Company, which are in
conformity
with
the
Indonesian
Financial
Accounting Standards (FAS). These accounting
policies have been consistently applied to all
periods presented, unless otherwise stated.

a.

a.

Dasar penyusunan laporan keuangan
i.

Basis of preparation of the
statements

financial

Standar baru dan revisi yang diadopsi
oleh Perusahaan

i. New and amended standards adopted by
the Company

Penerapan dari Interpretasi Standar
Akuntansi
Keuangan
(ISAK)
27,
“Pengalihan Aset dari Pelanggan”, ISAK
28, “Pengakhiran Liabilitas Keuangan
dengan Instrumen Ekuitas” dan ISAK 29,
“Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap
Produksi pada Pertambangan Terbuka”
yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014
tidak menghasilkan perubahan kebijakan
akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki
dampak terhadap jumlah yang dilaporkan
periode berjalan atau sebelumnya.

The implementation of Interpretation
Financial Accounting Standard (IFAS) 27,
“Transfer of Assets from Customers”, IFAS
28, “Extinguishing Financial Liabilities with
Equity Instruments” and IFAS 29, “Stripping
Costs in the Production Phase of a Surface
Mine” with an effective date of 1 January
2014 did not result in changes to the
Company’s accounting policies and had no
effect on the amounts reported for current
or prior financial periods.
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PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/5 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
3.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
a.

Dasar penyusunan
(lanjutan)

keuangan

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
a.

ACCOUNTING

Basis of preparation of the
statements (continued)

financial

ii. Standar baru, revisi dan intepretasi yang
telah diterbitkan, namun belum berlaku
efektif

ii. New standards, amendments and
interpretations issued but not yet
effective

Standar baru, revisi dan intepretasi yang
telah diterbitkan, namun belum berlaku
efektif untuk tahun buku yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2014 sebagai berikut:

New
standards,
amendments
and
interpretations issued but not yet effective
for the financial year beginning 1 January
2014 are as follows:

-



laporan

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

ISAK 26 (revisi 2014) "Penilaian ulang
derivatif melekat”
PSAK
65
“Laporan
keuangan
konsolidasian”
PSAK 66 “Pengaturan bersama”
PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan
dalam entitas lain”
PSAK 68 “Pengukuran nilai wajar”
PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan
keuangan”
PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan
keuangan tersendiri”
PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada
entitas asosiasi dan ventura bersama”
PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja”
PSAK
46
(revisi
2014)
“Pajak
Penghasilan”
PSAK 48 (revisi 2014) “Penurunan nilai
aset”
PSAK 50 (revisi 2014) “Instrumen
keuangan: Penyajian”
PSAK 55 (revisi 2014) “Instrumen
keuangan: Pengakuan dan pengukuran”
PSAK 60 (revisi 2014)
keuangan: Pengungkapan”

“Instrumen

-

IFAS 26 (revised 2014) “Reassessment
of embedded derivatives”
SFAS 65 “Consolidated financial
statements”
SFAS 66 “Joint arrangements”
SFAS 67 “Disclosure of interests in other
entities”
SFAS 68 “Fair value measurement”
SFAS 1 (revised 2013) “Presentation of
financial statements”
SFAS 4 (revised 2013) “Separate
financial statements”
SFAS 15 (revised 2013) “Investment in
associates and joint ventures”
SFAS 24 (revised 2013) “Employee
benefits”
SFAS 46 (revised 2014) “Income tax”
SFAS 48 (revised 2014) “Impairment of
asset”
SFAS 50 (revised 2014) “Financial
instrument: Presentation”
SFAS 55 (revised 2014) “Financial
instrument:
Recognition
and
measurement”
SFAS 60 (revised 2014) “Financial
instrument: Disclosures”

Penerapan dini revisi dan standar baru di atas
sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan.

Early adoption of these new and revised
standards prior to 1 January 2015 is not
permitted.

Pada saat penerbitan laporan keuangan,
manajemen masih mempelajari dampak yang
mungkin timbul dari penerapan standar baru
dan revisi tersebut pada laporan keuangan
Perusahaan.

As at the authorisation date of these
financial statements, the Company is still
evaluating the potential impact of these new
and revised FAS.
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PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/6 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
3.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
b.

Transaksi dengan pihak – pihak berelasi

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
b.

d.

Kas dan setara kas

Related party transactions
The Company entered into a transaction with
related parties as defined in SFAS 7 (Revised
2010) “Related Parties Disclosures”. All
significant transactions and balances with
related parties are disclosed in the notes to the
financial statements.

Perusahaan melakukan transaksi dengan
pihak-pihak
berelasi
sebagaimana
didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010)
”Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Seluruh
transaksi dan saldo signifikan dengan pihakpihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan.
c.

ACCOUNTING

c.

Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas termasuk kas dan kas di
bank yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau
kurang sejak tanggal penempatan dan tidak
digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi
penggunaannya.

Cash and cash equivalents include cash on
hand and cash in bank with maturity periods of
three months or less at the time of placement
and which are not used as collateral or are not
restricted.

Laporan arus kas disusun menggunakan
metode langsung dengan mengklasifikasikan
arus kas berdasarkan aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan.

The statement of cash flows has been
prepared using the direct method by
classifying the cash flow on the basis of
operating, investing and financing activities.

Aset keuangan
1.

Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

d.

Financial assets
1.

Classifications,
measurement

recognition

and

Perusahaan
mengklasifikasikan
aset
keuangan dalam kategori sebagai berikut:
(i) aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman dan
piutang dan (iii) aset keuangan yang
tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini
tergantung pada tujuan saat aset
keuangan tersebut diperoleh. Manajemen
menentukan klasifikasi aset keuangan
tersebut pada saat pengakuan awal.
Perusahaan
hanya
memiliki
aset
keuangan dalam klasifikasi pinjaman dan
piutang.

The Company classifies its financial
assets into the categories of: (i) financial
assets at fair value through profit or loss,
(ii) loans and receivables and (iii)
available-for-sale financial assets. The
classification depends on the purpose for
which the financial assets were acquired.
Management determines the classification
of its financial assets at initial recognition.
The Company only has financial assets
classified as loans and receivables.

Pinjaman yang diberikan dan piutang
adalah aset keuangan non-derivatif
dengan pembayaran tetap atau telah
ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi
di pasar aktif. Mereka diklasifikasikan
sebagai aset lancar kecuali untuk yang
jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah
tanggal pelaporan. Aset keuangan ini
diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.
Pinjaman dan piutang Perusahaan terdiri
dari kas dan setara kas dan kas yang
dibatasi penggunaannya.

Loans and receivables are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in an active
market. They are included in current
assets, except for those with maturities
more than 12 months after the end of the
reporting date. These are classified as
non-current
assets.
Loans
and
Receivables of the Company consist of
cash and cash equivalents and restricted
cash in the statements of financial postion.
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PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/7 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
3.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
d.

Aset keuangan (lanjutan)
1.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
d.

Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
(lanjutan)

Financial assets (continued)
1.

Penghentian pengakuan

2.

Saling
hapus
keuangan

antar

instrumen

3.

Penurunan nilai dari aset keuangan
Aset yang dicatat berdasarkan
perolehan diamortisasi

e.
biaya

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan,
Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat
bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau
kelompok
aset
keuangan
mengalami
penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok
aset keuangan diturunkan nilainya dan
kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan
hanya jika, terdapat bukti yang objektif
mengenai penurunan nilai tersebut sebagai
akibat dari satu atau lebih peristiwa yang
terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut
(peristiwa yang merugikan), dan peristiwa
yang merugikan tersebut berdampak pada
estimasi arus kas masa depan atas aset
keuangan atau kelompok aset keuangan yang
dapat diestimasi secara andal.



         

Derecognition

Offsetting financial statements
Financial assets and liabilities are offset
and the net amount reported in the
statement of financial position when there
is a legally enforceable right to offset the
recognised amounts and there is an
intention to settle on a net basis, or realise
the asset and settle the liability
simultaneously.

Aset dan liabilitas keuangan disajikan
saling hapus dan nilai bersihnya disajikan
di dalam laporan posisi keuangan jika
terdapat hak yang berkekuatan hukum
untuk melakukan saling hapus atas jumlah
yang telah diakui tersebut dan ada niat
untuk menyelesaikan secara neto, atau
merealisasikan aset dan menyelesaikan
kewajiban secara simultan.
e.

and

Financial assets are derecognised when
the rights to receive cash flow from the
investments have expired or have been
transferred and the Company has
transferred substantially all of the risks
and rewards of ownership.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya
apabila hak untuk menerima arus kas dari
suatu investasi telah berakhir atau telah
ditransfer
dan
Perusahaan
telah
mentransfer secara substansial seluruh
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
keuangan tersebut.
3.

Classifications,
recognition
measurement (continued)

Loans and receivables are initially
recognised at fair value including directly
attributable
transaction
costs
and
subsequently carried at amortised cost
using the effective interest mehod.

Pinjaman yang diberikan dan piutang
pada awalnya diakui sebesar nilai wajar
termasuk biaya transaksi yang dapat
didistribusikan secara langsung dan
kemudian diukur sebesar biaya perolehan
diamortisasi
dengan
menggunakan
metode suku bunga efektif.
2.

ACCOUNTING

Impairment of financial assets
Assets carried at amortised cost
At end of each reporting period, the Company
assesses in the statement of financial position
date whether there is objective evidence that a
financial asset or group of financial assets is
impaired. A financial asset or group of financial
assets is impaired and impairment losses are
incurred, only if there is objective evidence of
impairment as a result of one or more events
that have occurred after the initial recognition
of the asset (a loss event) and if that loss
event (or events) has an impact on the
estimated future cash flow of the financial
asset or group of financial assets that can be
reliably estimated.

    
  

   





 

PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/8 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
3.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
e.

Penurunan
(lanjutan)

nilai

dari

aset

keuangan

Aset yang dicatat berdasarkan
perolehan diamortisasi (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
e.

ACCOUNTING

Impairment of financial assets (continued)

biaya

Assets carried at amortised cost (continued)

Bukti penurunan nilai termasuk indikasi bahwa
debitur atau kelompok debitur sedang
mengalami kesulitan keuangan signifikan,
terjadi
wanprestasi
atau
tunggakan
pembayaran pokok atau bunga, terdapat
kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan
pailit atau melakukan reorganisasi keuangan
lainnya dan dimana data yang dapat
diobservasi
mengindikasikan
adanya
penurunan yang dapat diukur atas estimasi
arus kas masa depan, seperti perubahan
dalam tunggakan atau kondisi ekonomi yang
berkorelasi dengan wanprestasi.

Evidence of impairment may include indications
that the debtors or a group of debtors is
experiencing significant financial difficulty,
default or delinquency in interest or principal
payments, the probability that they will enter
bankruptcy or other financial reorganisation
and where observable data indicate that there
is a measurable decrease in the estimated
future cash flow, such as changes in arrears or
economic conditions that correlate with
defaults.

Untuk investasi dalam kategori pinjaman yang
diberikan dan piutang yang diukur sebesar
biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian
diukur sebagai selisih nilai tercatat aset
dengan nilai kini estimasi arus kas masa
depan (tidak termasuk kerugian kredit yang
belum terjadi) yang didiskonto menggunakan
suku bunga efektif awal dari aset tersebut.
Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik
secara langsung atau menggunakan pos
cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui
pada laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan
memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto
yang digunakan untuk mengukur kerugian
penurunan nilai adalah suku bunga efektif kini
yang ditentukan berdasarkan kontrak. Untuk
praktisnya, Perusahaan dapat mengukur
penurunan nilai dengan basis nilai wajar
instrumen menggunakan harga pasar yang
dapat diobservasi.

For the loans and receivables category carried
at amortised cost, the amount of the loss is
measured as the difference between the
asset’s carrying amount and the present value
of the estimated future cash flow (excluding
future credit losses that have not been
incurred) discounted at the financial asset’s
original effective interest rate. The carrying
amount of the asset is reduced either directly or
through the use of an allowance account. The
amount of the loss is recognised in profit or
loss. If a loan has a variable interest rate, the
discount rate for measuring any impairment
loss is the current effective interest rate
determined under the contract. As a practical
expedient, the Company may measure
impairment on the basis of an instrument’s fair
value using an observable market price.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian
penurunan nilai berkurang dan pengurangan
tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada
peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai
diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit
debitur), maka kerugian penurunan nilai yang
sebelumnya diakui harus dibalik, baik secara
langsung, atau dengan menyesuaikan pos
cadangan.
Pembalikan
tidak
boleh
mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan
melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum
adanya pengakuan penurunan nilai pada
tanggal dilakukan pembalikan penurunan nilai.
Jumlah pembalikan aset keuangan diakui pada
laba rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the
impairment loss decreases and the decrease
can be related objectively to an event occurring
after the impairment was recognised (such as
an improvement in the debtor’s credit rating),
the previously recognised impairment loss will
be reversed either directly or by adjusting an
allowance account. The reversal cannot result
in the carrying of a financial asset that exceeds
what the amortised cost would have been had
the impairment not been recognised at the date
on which the impairment was reversed. The
reversal amount will be recognised in profit or
loss.
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PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/9 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
3.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
f.

Aset minyak dan gas bumi
1.

2.

Aset eksplorasi dan evaluasi

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
f.

Oil and gas properties
1.

Oil and natural gas exploration and
evaluation expenditures are accounted for
using the successful efforts method of
accounting. Costs are accumulated on a
field by field basis or well by well basis.

Biaya pengeboran sumur eksplorasi dan
biaya pengeboran sumur tes stratigrafi,
dikapitalisasi sebagai bagian dari aset
dalam penyelesaian - sumur eksplorasi
dan evaluasi di dalam aset minyak dan
gas bumi hingga ditentukan apakah sumur
tersebut menemukan cadangan terbukti.
Pada saat sumur tersebut menemukan
cadangan terbukti, kapitalisasi biaya
pengeboran sumur dievaluasi terhadap
penurunan nilai dan ditransfer menjadi
aset dalam penyelesaian - sumur
pengembangan (walaupun sumur tersebut
nantinya tidak akan dijadikan sumur
produksi). Namun demikian, apabila
sumur
tersebut
tidak
menemukan
cadangan terbukti, biaya pengeboran
sumur yang telah dikapitalisasi akan
dibebankan pada laba rugi.

The costs of drilling exploratory wells and
the costs of drilling exploratory - type
stratigraphic test wells are capitalised as
part of assets under construction exploratory and evaluation wells within oil
and
gas
properties
pending
the
determination of whether the well has
found proven reserves. Once the wells
have found proven reserves, the
capitalised costs of drilling the wells are
tested for impairment and transferred to
assets under construction - development
wells (even though the well may not be
completed as a producing well). However,
when the well has not found proven
reserves, the capitalised costs of drilling
the well are then charged to profit or loss.

Aset Pengembangan

Aset Produksi
Aset produksi merupakan agregasi aset
eksplorasi dan evaluasi dan pengeluaran
pengembangan
yang
berhubungan
dengan sumur berproduksi. Aset produksi
dideplesikan menggunakan metode unit
produksi berdasarkan cadangan terbukti
sejak dimulainya produksi komersial
masing-masing lapangan.



Exploration and evaluation assets

Pengeluaran
sehubungan
dengan
kegiatan eksplorasi dan evaluasi minyak
dan
gas
bumi
dicatat
dengan
menggunakan
metode
akuntansi
successful efforts. Biaya yang terjadi
diakumulasikan berdasarkan per lapangan
atau per sumur.

2.

         

Development Assets
The costs of drilling development wells
including the costs of drilling unsuccessful
development wells and development-type
stratigraphic wells together with the
reclassified exploration and evaluation
assets are capitalised as part of assets
under construction - development wells
until drilling is completed. When the
development well is completed on a
specific field, it is transferred to the
production wells.

Biaya pengeboran sumur pengembangan
termasuk biaya pengeboran sumur
pengembangan yang tidak menghasilkan
dan sumur pengembangan stratigrafi
bersama dengan aset eksplorasi dan
evaluasi dikapitalisasi sebagai bagian dari
aset dalam penyelesaian - sumur
pengembangan
hingga
proses
pengeboran
selesai.
Pada
saat
pengembangan sumur di lapangan
tertentu telah selesai, maka sumur
tersebut akan ditransfer menjadi sumur
produksi.
3.

ACCOUNTING

3.

Production Assets
Production
assets
are
aggregated
exploration and evaluation assets and
development expenditure associated with
the producing wells. Production assets
are depleted using a units-of-production
method on the basis of proven reserves,
from the dates of commercial production of
the respective fields.

   

    
  





 

PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/10 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
3.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
f.

Aset minyak dan gas bumi (lanjutan)
4.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
f.

Aset minyak dan gas bumi lainnya

g.

Oil and gas properties (continued)
4.

Other oil and gas assets
Other oil and gas assets are depreciated
using the straight-line method over the
lesser of their estimated useful lives or the
terms of the PSC as follows:

Aset minyak dan gas bumi lainnya
disusutkan dengan menggunakan metode
garis lurus berdasarkan taksiran masa
manfaat ekonomis atau masa KBH, mana
yang lebih rendah, sebagai berikut:
Harta bergerak

ACCOUNTING

Tahun/Years
2 - 27

Movable equipment

Masa manfaat dan metode penyusutan
ditelaah,
dan
disesuaikan
secara
prospektif jika diperlukan, setidaknya
setiap akhir tahun. Dampak dari setiap
revisi diakui pada laba rugi ketika
perubahan terjadi.

The useful lives and methods of
depreciation of assets are reviewed, and
adjusted prospectively if appropriate, at
least at each financial year end. The effect
of any revisions is recognised in profit or
loss when the changes arise.

Biaya setelah pengakuan awal aset diakui
sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau
sebagai aset yang terpisah, sebagaimana
mestinya, hanya apabila kemungkinan
besar Perusahaan akan mendapatkan
manfaat
ekonomis
masa
depan
berkenaan dengan aset tersebut dan
biaya perolehan aset dapat diukur dengan
andal. Nilai tercatat komponen yang
diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan
dan pemeliharaan dibebankan pada laba
rugi dalam periode dimana biaya tersebut
terjadi.

Subsequent costs are included in the
asset’s carrying amount or recognised as
a separate asset, as appropriate, only
when it is probable that future economic
benefits associated with the item will flow
to the Company and the cost of the item
can be measured reliably. The carrying
amount of the replaced parts are
derecognised. All other repairs and
maintenance are charged to the profit or
loss during the financial period in which
they are incurred.

Akumulasi biaya atas pembangunan,
instalasi, atau penyelesaian bangunan,
pabrik dan fasilitas infrastruktur seperti
anjungan dan saluran pipa dikapitalisasi
sebagai aset dalam penyelesaian - lainlain. Biaya ini direklasifikasi kepada aset
tetap pada saat pembangunan atau
instalasi telah selesai. Depresiasi juga
mulai dibebankan pada saat tersebut.

The
accumulated
costs
of
the
construction, installation or completion of
buildings, plant and infrastructure facilities
such as platforms and pipelines are
capitalised as assets under construction others. These costs are reclassified to the
fixed
asset
accounts
when
the
construction or installation is completed.
Depreciation is charged from that date.

Utang usaha dan lain-lain
Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui
pada nilai wajar dan kemudian diukur pada
harga
perolehan
diamortisasi
dengan
menggunakan metode suku bunga efektif.
Utang dikelompokkan sebagai liabilitas lancar
apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu
satu tahun atau kurang (atau dalam siklus
normal operasi dari bisnis jika lebih lama). Jika
tidak, utang tersebut disajikan sebagai
liabilitas tidak lancar.

g.

Trade and other payables
Trade and other payables are recognised
initially at fair value and subsequently
measured at amortised cost using the effective
interest method. Payables are classified as
current liabilities if payment is due within one
year or less (or in the normal operating cycle of
the business if longer). If not, they are
presented as non-current liabilities.
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Lampiran 5/11 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
3.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
h.



Provisi untuk biaya pembongkaran dan
restorasi lokasi aset

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
h.

Provision for decommissioning and site
restoration

Provisi untuk biaya pembongkaran, restorasi
lokasi aset dan kegiatan lainnya yang terkait
dicatat untuk mengakui kewajiban hukum
berkaitan dengan penarikan aset minyak dan
gas bumi termasuk penutupan dan peninggalan
sumur, pembongkaran dan pembuangan pipa
minyak dan gas bumi, dan fasilitas produksi
yang berasal dari akuisisi, konstruksi atau
pengembangan dan/atau operasi normal dari
aset tersebut. Penarikan aset tersebut,
termasuk
penjualan,
peninggalan,
pendaurulangan atau penghapusan dengan
cara lain, adalah penarikan selain penghentian
sementara pemakaian.

The provision for decommissioning, site
restoration and other related activities
provides for the legal obligations associated
with the retirement of oil and gas properties
including the plugging and abandonment of
wells and the removal and disposal of oil and
natural gas pipelines, and production facilities
that result from the acquisition, construction or
development and/or the normal operation of
such assets. The retirements of such assets
are their non-temporary removal from service
including sale, abandonment, recycling or
disposal in some other manner.

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat
timbulnya kewajiban konstruktif yang berkaitan
dengan penarikan sebuah aset, dan pada
awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Biaya
penarikan aset dalam jumlah yang setara
dengan jumlah liabilitas dikapitalisasi sebagai
bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian
disusutkan atau dideplesi selama masa manfaat
aset tersebut. Kewajiban ini diukur pada nilai
kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan
untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan
tingkat
diskonto
sebelum
pajak
yang
mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu
uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban
tersebut. Peningkatan provisi ini sehubungan
dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban
bunga.

These obligations are recognised as liabilities
when a constructive obligation with respect to
the retirement of an asset is incurred, with the
initial measurement of the obligation at fair
value. An asset retirement cost equivalent to
these liabilities is categorised as part of the
related asset’s carrying value and is
subsequently depreciated or depleted over
the asset’s useful life. These obligations are
measured at the present value of the
expenditure expected to be required to settle
the obligation using a pre-tax rate that reflects
current market assessments of the time value
of money and the risks specific to the
obligation. The increase in the provision due
to passage of time recognised as interest
expense.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban
tersebut yang timbul dari perubahan estimasi
waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya
ekonomis yang diperlukan untuk menyelesaikan
kewajiban tersebut, atau perubahan dalam
tingkat diskonto, akan ditambahkan atau
dikurangkan dari harga perolehan aset yang
bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah
yang dikurangkan dari harga perolehan aset
tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika
penurunan dalam kewajiban melebihi nilai
tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui
pada laba rugi. Jika penyesuaian tersebut
menghasilkan
penambahan
pada
harga
perolehan
aset,
Perusahaan
akan
mempertimbangkan
apakah
hal
ini
mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang
baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara
penuh. Jika terdapat indikasi tersebut,
Perusahaan
akan
melakukan
pengujian
penurunan nilai terhadap aset dengan
melakukan estimasi atas nilai yang dapat
dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari
penurunan nilai, jika ada.

Changes in the measurement of these
obligations resulting from changes in the
estimated timing or amount of the outflow of
resources embodying economic benefits
required to settle the obligation, or a change
in the discount rate, will be added to or
deducted from the cost of the related asset in
the current period. The amount deducted from
the cost of the asset should not exceed its
carrying amount. If a decrease in the liability
exceeds the carrying amount of the asset, the
excess is recognised immediately in profit or
loss. If the adjustment results in an addition to
the cost of an asset, the Company will
consider whether this is an indication that the
new carrying amount of the asset may not be
fully recoverable. If there is any such
indication, the Company will test the asset for
impairment by estimating its recoverable
amount and will account for the impairment
losses incurred, if any.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
h.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

Provisi untuk biaya pembongkaran dan
restorasi lokasi aset (lanjutan)

h. Provision for decommissioning and site
restoration (continued)

Perubahan dalam pengukuran kewajiban
tersebut yang timbul dari perubahan estimasi
waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya
ekonomis
yang
diperlukan
untuk
menyelesaikan kewajiban tersebut, atau
perubahan dalam tingkat diskonto, akan
ditambahkan atau dikurangkan dari harga
perolehan aset yang bersangkutan pada
periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan
dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi
jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam
kewajiban melebihi nilai tercatat aset,
kelebihan tersebut segera diakui dalam laba
rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan
penambahan pada harga perolehan aset,
Perusahaan akan mempertimbangkan apakah
hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat
aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan
secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut,
Perusahaan akan melakukan pengujian
penurunan nilai terhadap aset dengan
melakukan estimasi atas nilai yang dapat
dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari
penurunan nilai, jika ada.

Changes in the measurement of these
obligations resulting from changes in the
estimated timing or amount of the outflow of
resources embodying economic benefits
required to settle the obligation, or a change in
the discount rate, will be added to or deducted
from the cost of the related asset in the current
period. The amount deducted from the cost of
the asset should not exceed its carrying
amount. If a decrease in the liability exceeds
the carrying amount of the asset, the excess is
recognised immediately in profit or loss. If the
adjustment results in an addition to the cost of
an asset, the Company will consider whether
this is an indication that the new carrying
amount of the asset may not be fully
recoverable. If there is any such indication, the
Company will test the asset for impairment by
estimating its recoverable amount and will
account for the impairment losses incurred, if
any.

Provisi untuk hal-hal yang berkaitan dengan
lingkungan yang tidak berkaitan dengan
penarikan
aset,
dimana
Perusahaan
merupakan pihak yang bertanggung jawab,
diakui ketika:

Provision for environmental issues that may
not involve the retirement of an asset, where
the Company is a responsible party, are
recognised when:

-

-

-

Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik
yang bersifat hukum maupun konstruktif),
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu,
Besar
kemungkinan
penyelesaian
kewajiban tersebut mengakibatkan arus
keluar sumber daya, dan
Estimasi yang andal mengenai jumlah
kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk biaya pembongkaran, restorasi
lokasi aset dan kegiatan lainnya yang terkait
disajikan bersih setelah dikurangi kas yang
dibatasi penggunaannya yang merupakan
dana untuk tujuan pembongkaran, restorasi
lokasi aset, dan aktivitas lain yang terkait.

-

The Company has a present legal or
constructive obligations as a result of past
events,
It is probable that an outflow of resources
will be required to settle the obligation,
and
The amount has been reliably estimated.

Provisions
for
decommissioning,
site
restoration and other related activities are
presented net of restricted cash which
represents
the
deposit
for
the
decommissioning, site restoration, and other
related activities.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
h.

Provisi untuk biaya pembongkaran dan
restorasi lokasi aset (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
h.

Setelah Plan of Development (POD) disetujui,
Perusahaan diharuskan menempatkan dana di
akun bank yang dibatasi penggunaannya, jika
ada, yang merupakan dana untuk tujuan
restorasi lokasi aset, purna operasi dan
kewajiban pasca operasi tersebut. Dana ini
disimpan dalam rekening bersama antara SKK
MIGAS dan Perusahaan, dan hanya dapat
digunakan untuk tujuan tersebut di atas dan
dengan persetujuan dari SKK MIGAS, atau
ditransfer ke SKK MIGAS apabila kegiatan
tersebut tidak dilakukan oleh Perusahaan.
i.

Pengakuan beban

Program pensiun dan imbalan kerja
i. Kewajiban pensiun



Provision for decommissioning and site
restoration (continued)
After the Plan of Development (POD) is
approved, the Company is required to put
funds in the restricted bank accounts, where
applicable, which represent the deposit for the
site restoration, decommissioning and post
operation obligations. This deposit is
maintained in a joint bank account between
SKK MIGAS and the Company, and can only
be used for such purposes with the approval
from SKK MIGAS, or should be transferred to
SKK MIGAS if the activities are not conducted
by the Company.

i.

Expense recognition
Expenses are recognised when incurred on an
accrual basis.

Beban diakui pada saat terjadi berdasarkan
konsep akrual.
j.

ACCOUNTING

j.

Pension plan and employee benefits
i. Pension obligations

Skema pensiun dapat diklasifikasikan
sebagai program iuran pasti atau program
imbalan pasti, bergantung pada substansi
ekonomis syarat dan kondisi utama
program tersebut. Program iuran pasti
adalah program imbalan pasca masa kerja
yang mewajibkan perusahaan membayar
sejumlah iuran tertentu kepada entitas
terpisah, sehingga perusahaan tidak
memiliki kewajiban hukum atau konstruktif
untuk membayar iuran lebih lanjut jika
entitas tersebut tidak memiliki aset yang
cukup untuk membayar seluruh imbalan
pasca masa kerja sebagai imbalan atas
jasa yang diberikan pekerja pada periode
berjalan dan periode lalu. Program imbalan
pasti adalah program pensiun yang
menentukan jumlah imbalan pensiun yang
akan diterima seorang karyawan pada saat
pensiun, biasanya berdasarkan pada satu
atau lebih faktor seperti usia, masa kerja
dan kompensasi.

Pension schemes are classified as either
defined contribution plans or defined benefit
plans, depending on the economic
substance of the plan as derived from its
principal terms and conditions. A defined
contribution plan is a post-retirement benefit
plan under which an enterprise pays fixed
contributions into a separate entity and will
have no legal or constructive obligation to
pay further contributions if the fund does not
hold sufficient assets to pay all employee
benefits relating to employee service in the
current and prior periods. A defined benefit
plan is a pension plan that defines the
amount of pension benefit that an employee
will receive upon retirement, usually
dependent on one or more factors such as
age, years of service and compensation.

Perusahaan harus menyediakan jumlah
minimal imbalan pensiun sesuai dengan
UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau
Kontrak Kerja Bersama (KKB), mana yang
lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan
atau KKB menentukan rumus tertentu
untuk menghitung jumlah minimal imbalan
pensiun, pada dasarnya, program pensiun
berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau
KKB adalah program imbalan pasti.

The Company is required to provide a
minimum amount of pension benefit in
accordance with Labour Law No. 13/2003
or the Company’s Collective Labour
Agreement (the CLA), whichever is higher.
Since the Labour Law or the CLA sets the
formula for determining the minimum
amount of benefits, in substance pension
plans under the Labour Law or the CLA
represent defined benefit plans.
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3.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
j.

Program
(lanjutan)
i.

pensiun

dan

imbalan

kerja

Kewajiban pensiun (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
j.

Pension plan
(continued)

and

ACCOUNTING

employee

benefits

i. Pension obligations (continued)

Kewajiban program pensiun imbalan pasti
yang diakui dalam laporan posisi keuangan
adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti
pada tanggal laporan keuangan dikurangi
nilai wajar aset program, serta disesuaikan
dengan keuntungan atau kerugian aktuaria
dan biaya jasa lalu yang belum diakui.
Besarnya
kewajiban
imbalan
pasti
ditentukan
berdasarkan
perhitungan
aktuaris independen yang dilakukan secara
tahunan menggunakan metode projected
unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan
pasti ditentukan dengan mendiskonto
estimasi arus kas keluar masa depan
menggunakan tingkat suku bunga obligasi
pemerintah berkualitas tinggi (dengan
pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif
untuk obligasi korporat berkualitas tinggi)
dalam mata uang yang sama dengan mata
uang imbalan yang akan dibayarkan dan
waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama
dengan waktu jatuh tempo imbalan yang
bersangkutan.

The liability recognised in the statement of
financial position in respect of the defined
benefit pension plans is the present value of
the defined benefit obligation at the financial
statements date less the fair value of plan
assets, together with adjustments for
unrecognised actuarial gains or losses and
past service costs. The defined benefit
obligation is calculated annually by
independent actuaries using the projected
unit credit method. The present value of the
defined benefit obligation is determined by
discounting the estimated future cash
outflows using the interest rates of high
quality government bonds (considering that
currently there is no deep market for high
quality
corporate
bonds)
that
are
denominated in the currency in which the
benefits will be paid, and that have terms of
maturity approximating the terms of the
related pensions liabilities.

Beban yang diakui pada laba rugi termasuk
biaya jasa kini, beban bunga, amortisasi
biaya jasa lalu dan keuntungan dan
kerugian aktuaria.

Expenses charged to profit or loss include
the current service costs, interest expenses,
amortisation of past service costs and
actuarial gains and losses.

Biaya jasa lalu diakui segera pada laba
rugi, kecuali perubahan pada program
pensiun bergantung kepada sisa masa
kerja karyawan untuk jangka waktu tertentu
(periode hak atau vested). Dalam kasus ini,
biaya jasa lalu diamortisasi menggunakan
metode garis lurus selama periode ratarata sampai imbalan tersebut menjadi hak
atau vested.

Past service costs are recognised
immediately in profit or loss, unless the
changes to the pension plan are conditional
on the employees remaining in service for a
specified period of time (the vesting period).
In this case, the past-service costs are
amortised on a straight-line basis over the
vesting period.

Keuntungan dan kerugian aktuaria yang
timbul dari penyesuaian berdasarkan
pengalaman dan perubahan asumsi
aktuaria, apabila melebihi 10% dari nilai
kini dari kewajiban imbalan pasti (sebelum
dikurangi aset program) atau 10% dari nilai
wajar aset program, dibebankan atau
dikreditkan pada laba rugi selama rata-rata
sisa masa kerja para karyawan dalam
program tersebut.

Actuarial gains and losses arising from
experience adjustments and changes in
actuarial assumptions, when they exceed
10% of the present value of the defined
benefit obligation (before deducting any
plan assets) or 10% of the fair value of any
plan assets, are charged or credited to
profit or loss over the average remaining
service lives of the employees participating
in the plan.
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Program
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dan

imbalan

kerja

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
j.

Pension plan
(continued)

Pesangon pemutusan kontrak kerja
terutang ketika karyawan dihentikan
kontrak kerjanya oleh Perusahaan sebelum
tanggal pensiun normal atau ketika
karyawan
menerima
penawaran
pengunduran diri secara sukarela sebagai
ganti dari manfaat yang diterima.
Perusahaan
mengakui
pesangon
pemutusan
kontrak
kerja
ketika
Perusahaan menunjukkan komitmennya
baik untuk memutuskan kontrak kerja
dengan karyawan berdasarkan suatu
rencana formal terinci yang secara realistis
kecil kemungkinan untuk dibatalkan, atau
menyediakan
pesangon
pemutusan
kontrak kerja sebagai hasil dari penawaran
yang
diberikan
untuk
mendorong
pemberhentian secara sukarela. Pesangon
yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan
setelah periode pelaporan akan didiskonto
ke nilai kini.
Penjabaran mata uang asing
i.

Mata uang fungsional dan penyajian

Transaksi dalam mata uang selain mata
uang Dolar AS dijabarkan menjadi Dolar
AS menggunakan kurs yang berlaku pada
tanggal
transaksi.
Keuntungan
dan
kerugian selisih kurs yang berasal dari
pembayaran atas transaksi tersebut dan
dari penjabaran aset dan liabilitas moneter
dalam mata uang selain Dolar AS
menggunakan kurs yang berlaku pada
akhir tahun diakui pada laba rugi.



         

benefits

Termination benefits are payable when an
employee’s employment is terminated by
the Company before the normal retirement
date, or whenever an employee accepts
voluntary redundancy in exchange for these
benefits. The Company recognises the
termination benefits when it is demonstrably
committed to either terminating the
employment
of
current
employees
according to a detailed formal plan without
a realistic possibility of withdrawal, or is
committed to providing termination benefits
as a result of an offer made to encourage
voluntary redundancy. Benefits falling due
more than 12 months after the end of the
reporting period are discounted to their
present value.

k.

Foreign currency translation
i.

Functional and presentation currency
Items included in the financial statements
of the Company are measured using the
currency of the primary economic
environment in which the entity operates
(the functional currency). The financial
statements are presented in US Dollars,
which is the Company’s functional and
presentation currency.

Akun-akun yang tercakup dalam laporan
keuangan
Perusahaan
diukur
menggunakan mata uang dari lingkungan
ekonomi utama dimana entitas beroperasi
(mata uang fungsional). Laporan keuangan
disajikan dalam Dolar AS, yang merupakan
mata uang fungsional dan penyajian
Perusahaan.
ii. Transaksi dan saldo

employee

ii. Termination benefits

ii. Pesangon pemutusan kontrak kerja

k.

and

ACCOUNTING

ii.

Transaction and balance
Transactions denominated in currencies
other than US Dollars are converted into
US Dollars at the exchange rate prevailing
at the date of the transaction. Foreign
exchange gains and losses resulting from
the settlement of such transactions and
from the translation at year-end rates of
monetary assets and liabilities in
currencies other than US Dollars are
recognised in profit or loss.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
k.

Foreign currency translation (continued)
ii.

ii. Transaksi dan saldo (lanjutan)

Rupiah 10.000 (Rp)
l.

1.24

Pajak penghasilan

Transaction and balance (continued)
At 31 December 2014 and 2013, the
exchange rates used, based on the middle
rates published by Bank Indonesia (the
Central Bank of Indonesia), were as
follows:

Kurs yang digunakan pada tanggal 31
Desember 2014 dan 2013, berdasarkan
kurs tengah yang diterbitkan Bank
Indonesia sebagai berikut:

2014

ACCOUNTING

2013
Tidak diaudit/
Unaudited
1.22
l.

Rupiah 10,000 (Rp)

Income tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak
tangguhan. Beban pajak diakui pada laba rugi,
kecuali jika pajak itu berkaitan dengan
kejadian atau transaksi yang langsung dicatat
ke ekuitas. Pada kasus ini, beban pajak juga
dicatat secara langsung di ekuitas.

The tax expense comprises current and
deferred income tax. The tax expense is
recognised in profit or loss, except to the
extent that it relates to items recognised
directly in equity. In this case the tax expense
is also recognised directly in equity.

Semua perbedaan temporer antara jumlah
tercatat aset dan liabilitas di dalam laporan
keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya
diakui sebagai pajak penghasilan tangguhan
menggunakan metode liabilitas. Tarif pajak
yang digunakan oleh Perusahaan untuk
menghitung pajak penghasilan tangguhan
untuk aktivitas selain aktivitas KKS adalah tarif
pajak yang berlaku atau yang secara
substansial telah berlaku. Tarif pajak yang
digunakan Perusahaan untuk menghitung
pajak penghasilan tangguhan yang berasal
dari
kegiatan
KKS,
dihitung
dengan
menggunakan tarif pajak efektif gabungan
yang berlaku pada tanggal efektif KKS.

Deferred income tax is recognised using the
liability method on temporary differences
arising between the tax bases of assets and
liabilities and their carrying amounts in the
financial statements. The tax rate used to
calculate the deferred income tax by the
Company for activities other than Cooperation
Contract activities is the current or
substantially enacted tax rate. The tax rate
used to calculate the deferred income tax
assets and liabilities involving Cooperation
Contract activities is the combined effective tax
rate in effect at the effective date of the
Cooperation Contract.

Aset pajak tangguhan yang berasal dari
manfaat pajak masa mendatang dan saldo
rugi fiskal yang dapat dikompensasi akan
diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba
fiskal pada masa mendatang akan memadai
untuk dikompensasi dengan manfaat pajak
masa mendatang dan saldo rugi fiskal masih
dapat dipakai.

Deferred tax assets relating to future tax
benefits and the carrying forward of unused
tax losses are recognised to the extent that it
is probable that future taxable profits will be
available against which the future tax benefits
and unused tax losses can be utilised.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui
pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima
atau, jika mengajukan keberatan atau
banding, pada saat keputusan atas keberatan
atau banding tersebut telah ditetapkan.

Amendments to taxation obligations are
recorded when an assessment letter is
received or, if objected to or applealed against,
when the results of the objection or appeal are
determined.
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Lampiran 5/17 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
3.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)
m. Penurunan nilai aset nonkeuangan

n.



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

m. Impairment of non-financial assets

Biaya perolehan aset yang belum terbukti diuji
untuk penurunan nilai secara periodik (minimal
setiap tahun).

Unproven property acquisition costs are
assessed for impairment periodically (at least
annually).

Sumur eksplorasi diuji untuk penurunan nilai
pada saat akan direklasifikasi sebagai sumur
pengembangan,
atau
apabila
terdapat
kejadian atau perubahan keadaan yang
mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak
dapat dipulihkan. Rugi penurunan nilai diakui
sebesar jumlah dimana nilai tercatat dari
sumur eksplorasi tersebut melebihi jumlah
terpulihkan, yang merupakan nilai tertinggi
antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk
menjual atau nilai pakai dari sumur eksplorasi.
Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset
dikelompokkan kepada unit penghasil kas
yang ada dari lapangan produksi yang terletak
di wilayah geografis yang sama. Rugi
penurunan nilai diakui pada laba rugi.
Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui
sebagai pendapatan dalam periode dimana
pemulihan tersebut terjadi.

Exploration wells are tested for impairment
when reclassified to development wells, or
whenever events or changes in circumstances
indicate that the carrying amount may not be
recoverable. An impairment loss is recognised
at the amount by which the carrying amount of
the exploration wells exceed their recoverable
amount, which is the higher of the fair value
less cost to sell or the value in use of the
exploration wells. For the purpose of
assessing impairment, assets are grouped at
the existing cash generating units of
production fields that are located in the same
geographical region. Impairment losses are
recognised in profit or loss. Reversal of
impairment is recorded as income in the period
when the reversal occurs.

Aset minyak dan gas bumi dengan cadangan
terbukti ditelaah untuk penurunan nilai ketika
kejadian
atau
perubahan
keadaan
mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak
dapat dipulihkan. Rugi penurunan nilai diakui
sebesar jumlah dimana nilai tercatat dari aset
tersebut melebihi jumlah terpulihkan, yang
merupakan nilai tertinggi antara nilai wajar
aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai
pakai dari aset tersebut. Dalam rangka
menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan
hingga unit terkecil yang menghasilkan arus
kas terpisah (unit penghasil kas). Rugi
penurunan nilai diakui pada laba rugi.
Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui
dalam periode dimana pemulihan tersebut
terjadi.

Proven oil and gas properties are reviewed for
impairment losses when events or changes in
circumstances indicate that the carrying
amount may not be recoverable. An
impairment loss is recognised at the amount
by which the carrying amounts of such
properties exceed their recoverable amounts,
which is the higher of the fair value less costs
to sell of such assets or their value in use. For
the purpose of assessing impairment, assets
are grouped at the lowest level for which there
is separately identifiable cash flow (cash
generating units). Impairment losses are
recognised in profit or loss. The reversal of
impairment is recorded in the period in which
the reversal occurs.

Modal Saham

n.

Share Capital

Saham biasa dikelompokan sebagai ekuitas.

Ordinary shares are classified as equity.

Biaya langsung yang berkaitan dengan
penerbitan saham baru disajikan sebagai
pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari
jumlah yang diterima.

Incremental costs directly attributable to the
issue of new shares are shown in equity as a
deduction, net of tax, from the proceeds.
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4.

ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
4.

CRITICAL ACCOUNTING
JUDGMENTS

ESTIMATES

AND

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
mengharuskan manajemen untuk membuat
estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah
aset dan liabilitas yang dilaporkan, pengungkapan
aset dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan
keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban
selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan
penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus
dan berdasarkan pengalaman historis dan faktorfaktor lainnya, termasuk ekspektasi peristiwa di
masa mendatang yang diyakini wajar berdasarkan
situasi yang sekarang ada.

The preparation of financial statements in
conformity with Indonesian Financial Accounting
Standards requires management to make
estimates and assumptions that affect the reported
amounts of assets and liabilities, disclosure of
contingent assets and liabilities at the date of the
financial statements, and the reported amounts of
revenue and expenses during the reporting period.
Estimates, assumptions and judgments are
continually evaluated and are based on historical
experience
and
other
factors,
including
expectations of future events that are believed to
be reasonable under the circumstances.

Perusahaan telah mengidentifikasi kebijakan
akuntansi penting berikut yang memerlukan
pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan.
Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut
berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan
dapat mempengaruhi secara material hasil
keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan
dalam periode mendatang. Namun, arus kas dan
likuiditas tidak terpengaruh oleh kebijakan
akuntansi dan estimasi ini.

The Company has identified the following critical
accounting policies under which significant
judgments, estimates and assumptions are made.
Actual results may differ from these estimates
under different assumptions and conditions and this
may materially affect financial results or the
financial positions reported in future periods.
However, cash flow and liquidity are not affected by
such accounting policies and estimates.

a. Pertimbangan

a. Judgments

Pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen
dalam proses penerapan kebijakan akuntansi
Perusahaan yang memiliki dampak yang paling
signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam
laporan keuangan Perusahaan.

The following judgments are made by
management in the process of applying the
Company’s accounting policies that have the
most significant effects on the amounts
recognised in the Company’s financial
statements.

Aset eksplorasi dan evaluasi

Exploration and evaluation assets

Seperti yang telah dijelaskan dalam Catatan 3f.1
atas
laporan
keuangan,
Perusahaan
menerapkan metode successful efforts untuk
kegiatan eksplorasi dan evaluasi minyak dan gas
bumi.

As disclosed in Note 3f.1 to the financial
statements, the Company follows the principles
of the successful efforts method of accounting
for its oil and natural gas exploration and
evaluation activities.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
4.

ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)
a. Pertimbangan (lanjutan)

4.

CRITICAL ACCOUNTING
JUDGMENTS (continued)

ESTIMATES

AND

a. Judgments (continued)

Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Exploration
(continued)

Untuk sumur eksplorasi dan sumur uji eksplorasi
stratigrafi, biaya yang secara langsung terkait
dengan
pengeboran
sumur
tersebut,
dikapitalisasi dahulu sebagai aset dalam
penyelesaian dalam akun aset minyak dan gas
bumi, hingga ditentukan apakah telah ditemukan
cadangan minyak dan gas yang berpotensi
ekonomis berdasarkan pengeboran tersebut.
Penentuan ini biasanya dilakukan dalam waktu
satu tahun setelah penyelesaian sumur, tetapi
bisa memakan waktu lebih lama, tergantung
pada kompleksitas struktur geologi. Kebijakan
ini mengharuskan manajemen untuk membuat
estimasi dan asumsi tertentu atas peristiwa dan
keadaan di masa depan khususnya apakah
operasi eksploitasi dapat dilaksanakan secara
ekonomis. Setiap estimasi dan asumsi tersebut
dapat berubah seiring tersedianya informasi
baru. Jika sumur tidak menemukan cadangan
yang memiliki potensi ekonomi, biaya sumur
akan dibebankan sebagai beban sumur kering
(dry hole) dan dilaporkan sebagai beban
eksplorasi.

For
exploration
and
exploratory-type
stratigraphic
test
wells, costs
directly
associated with the drilling of those wells are
initially capitalised within assets under
construction within oil and gas properties,
pending a determination of whether potential
economically feasible oil and gas reserves
have been discovered by the drilling effort. The
determination is usually made within one year
after well completion, but can take longer,
depending on the complexity of the geological
structure. This policy requires management to
make certain estimates and assumptions as to
future events and circumstances, in particular
whether an economically viable extraction
operation can be established. Such estimates
and assumptions may change as new
information becomes available. If the well does
not discover potential economically vaiable oil
and gas quantities, the well costs are expensed
as a dry hole and are reported in exploration
expenses.

b. Estimasi dan Asumsi
Asumsi utama mengenai masa depan dan
sumber utama lain dalam mengestimasi
ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang
mempunyai risiko signifikan yang dapat
menyebabkan penyesuaian material terhadap
nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode
berikutnya
diungkapkan
di
bawah
ini.
Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi
pada parameter yang tersedia saat laporan
keuangan disusun. Kondisi yang ada dan
asumsi mengenai perkembangan masa depan
dapat berubah karena perubahan situasi pasar
yang berada di luar kendali Perusahaan.
Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi
ketika keadaan tersebut terjadi.



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

         

and

evaluation

assets

b. Estimates and Assumptions
The key assumptions concerning the future and
other key sources of estimated uncertainty at
the reporting date that have a significant risk of
causing material adjustments to the carrying
amounts of assets and liabilities within the next
financial period are disclosed below. The
Company based its assumptions and estimates
on parameters which were available when the
financial statements were prepared. Existing
circumstances and assumptions about future
developments may change due to market
changes on circumstances arising beyond the
control of the Company. Such changes are
reflected in the assumptions when they occur.
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4.

ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)
b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)
i.

Estimasi cadangan

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
4.

CRITICAL ACCOUNTING
JUDGMENTS (continued)

ESTIMATES

AND

b. Estimates and Assumptions (continued)
i.

Reserve estimates

Cadangan minyak dan gas bumi terbukti
adalah perkiraan jumlah minyak mentah, gas
alam dan gas alam cair yang berdasarkan
data geologis dan teknis dapat diambil
dengan tingkat kepastian yang memadai di
tahun-tahun mendatang dari reservoir yang
ada berdasarkan kondisi ekonomi dan
operasi yang sekarang ada, yaitu harga dan
biaya pada tanggal estimasi tersebut dibuat.
Cadangan terbukti meliputi (i) cadangan
terbukti dikembangkan: jumlah hidrokarbon
yang diharapkan akan diambil melalui
sumur, fasilitas, dan metode operasi yang
sekarang ada (ii) cadangan terbukti yang
belum dikembangkan: jumlah hidrokarbon
yang diharapkan dapat diambil setelah
adanya pengeboran, fasilitas, dan metode
operasi baru. Berdasarkan jumlah cadangan
ini,
Perusahaan
telah
menetapkan
pengeluaran program pengembangan yang
bertujuan untuk mengembangkan cadangan
tersebut. Cadangan terbukti tidak termasuk
cadangan terindikasi dan cadangan tereka.

Proven oil and gas reserves are the
estimated quantities of crude oil, natural
gas, and natural gas liquids which
geological
and
engineering
data
demonstrate with reasonable certainty to be
recoverable in future years from known
reservoirs under existing economic and
operating conditions, i.e., prices and costs
as at the date when the estimate is made.
Proven reserves include: (i) proven
developed
reserves:
amounts
of
hydrocarbons that are expected to be
retrieved through existing wells, facilities
and operating methods; and (ii) proven
undeveloped
reserves:
amounts
of
hydrocarbons that are expected to be
retrieved following new drilling, facilities and
operating methods. Based on these
amounts, the Company has already defined
a clear development expenditure, program
which is an expression of the Company's
determination to develop existing reserves.
Proven reserves do not include probable or
possible reserves.

Keakuratan estimasi cadangan terbukti
tergantung pada sejumlah faktor, asumsi dan
variabel seperti: kualitas data geologi, teknis
dan ekonomi beserta interpretasi dan
pertimbangan terkait, hasil pengeboran,
pengujian dan produksi setelah tanggal
estimasi, kinerja produksi dari reservoir,
teknik produksi, proyeksi tingkat produksi di
masa mendatang, estimasi besaran biaya
dan
waktu
terjadinya
pengeluaran
pengembangan,
ketersediaan
pasar
komersial, harga komoditi yang diharapkan,
dan nilai tukar.

The accuracy of proven reserve estimates
depends on a number of factors,
assumptions and variables such as: the
quality of available geological, technical and
economic data and the interpretation and
judgment thereon, the results of drilling,
testing and production after the date of the
estimates, the production performance of
the reservoirs, production techniques,
projected future rates of production, the
anticipated cost and timing of development
expenditure, and the availability on the
commercial market, anticipated commodity
prices and exchange rates.
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4.

ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)
b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)
i.

Estimasi cadangan (lanjutan)

4.

CRITICAL ACCOUNTING
JUDGMENTS (continued)

ESTIMATES

AND

b. Estimates and Assumptions (continued)
i.

Reserve estimates (continued)

Karena asumsi ekonomis yang digunakan
untuk mengestimasi cadangan berubah dari
waktu ke waktu dan tambahan data geologi
yang dihasilkan selama operasi, estimasi
cadangan dapat berubah dari waktu ke
waktu.
Perubahan
cadangan
yang
dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan
posisi
keuangan
Perusahaan
dalam
berbagai cara, diantaranya:

As the economic assumptions used to
estimate reserves change from period to
period, and additional geological data are
generated during the course of operations,
estimates of reserves may change from
period to period. Changes in reported
reserves may affect the Company’s
financial results and financial position in a
number of ways, including:

-

Nilai tercatat aset dapat terpengaruh
akibat perubahan estimasi arus kas
masa depan.

- Asset carrying values may be affected
due to changes in estimated future cash
flow.

-

Penyusutan
dan
amortisasi
yang
dibebankan pada laba rugi dapat
berubah
apabila
beban
tersebut
ditentukan berdasarkan unit produksi,
atau jika masa manfaat ekonomi sumur
aset berubah.

- Depreciation and amortisation charged to
profit or loss may change when such
charges are determined on a units-ofproduction basis, or where the useful
economic lives of assets change.

-

Provisi biaya pembongkaran, restorasi
lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan
dengan lingkungan dapat berubah
apabila
terjadi
perubahan
dalam
perkiraan cadangan yang mempengaruhi
ekspektasi tentang waktu atau biaya
kegiatan ini.

- Decommissioning, site restoration and
environmental provision may change
where changes in estimated reserves
affect expectations about the timing or
cost of these activities.

-

Nilai tercatat aset/kewajiban pajak
tangguhan dapat berubah karena
perubahan estimasi pemulihan manfaat
pajak.

- The carrying value of deferred tax
assets/liabilities may change due to
changes in estimates of the likely
recovery of the tax benefits.

ii. Biaya eksplorasi dan evaluasi
Kebijakan akuntansi Perusahaan untuk biaya
eksplorasi dan evaluasi mengakibatkan
biaya tertentu dikapitalisasi untuk sebuah
area of interest yang dianggap dapat
dipulihkan oleh eksploitasi di masa depan
atau penjualan atau dimana kegiatan belum
mencapai
tahap
tertentu
yang
memungkinkan dilakukan penilaian yang
wajar atas keberadaan cadangan. Kebijakan
ini
mengharuskan
manajemen
untuk
membuat estimasi dan asumsi tertentu atas
peristiwa dan keadaan di masa depan,
khususnya apakah operasi eksploitasi dapat
dilaksanakan secara ekonomis.
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ii. Exploration and evaluation expenditure
The Company’s accounting policy for
exploration and evaluation expenditure
results in certain items of expenditure being
capitalised for an area of interest where it is
considered likely to be recoverable by
future exploitation or sale or where the
activities have not reached a stage which
permits a reasonable assessment of the
existence of reserves. This policy requires
management to make certain estimates and
assumptions as to future events and
circumstances, in particular whether an
economically viable extraction operation
can be established.
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4.

ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)
b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)
ii. Biaya eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
4.

CRITICAL ACCOUNTING
JUDGMENTS (continued)

ESTIMATES

AND

b. Estimates and Assumptions (continued)
ii. Exploration
(continued)

and

evaluation

expenditure

Setiap perkiraan dan asumsi tersebut dapat
berubah seiring tersedianya informasi baru.
Jika, setelah dilakukan kapitalisasi atas
biaya berdasarkan kebijakan ini, suatu
pertimbangan dibuat bahwa pemulihan biaya
dianggap tidak dimungkinkan, biaya yang
telah dikapitalisasi tersebut akan dibebankan
pada laba rugi.

Any such estimates and assumptions may
change as new information becomes
available. If, after having capitalised the
expenditure in accordance with the policy, a
judgment is made that recovery of the
expenditure is unlikely, the relevant
capitalised amount will be written off to
profit or loss.

iii. Provisi untuk biaya pembongkaran dan
restorasi

iii. Provision for decommissioning and site
restoration

Perusahaan memiliki kewajiban untuk
melakukan pembongkaran fasilitas produksi
minyak dan gas bumi dan pipa pada akhir
umur manfaat aset tersebut. Kewajiban
pembongkaran terbesar yang dihadapi
Perusahaan berkaitan dengan penutupan
dan peninggalan sumur yang sudah tidak
terpakai dan pembuangan platform minyak
dan gas alam dan saluran pipa pada area
kontrak Perusahaan.

The Company is obliged to carry out the
future decommissioning of oil and natural
gas production facilities and pipelines at the
end of their economic lives. The largest
decommissioning obligations facing the
Company relate to the plugging and
abandonment of wells and to the removal
and disposal of oil and natural gas
platforms and pipelines in its contract area.

Sebagian besar pembongkaran akan
dilakukan di masa yang akan datang
sehingga terdapat ketidakpastian mengenai
persyaratan yang harus dipenuhi pada saat
dilakukannya pembongkaran. Teknologi
pembongkaran dan biaya pembongkaran
terus berubah, termasuk ekspektasi politik,
lingkungan,
keselamatan
dan
publik.
Akibatnya, terdapat ketidakpastian yang
signifikan terkait kapan dan jumlah arus kas
masa depan yang harus dikeluarkan.
Perubahan dalam ekspektasi biaya masa
depan yang diharapkan tercermin dalam
aset dan provisi dan dapat memiliki dampak
yang material terhadap laporan keuangan
Perusahaan.

Most of these decommissioning events are
many years in the future, and the precise
requirements that will have to be met when
the removal event actually occurs are
uncertain. Decommissioning technologies
and costs are constantly changing, as well
as political, environmental, safety and
public expectations. Consequently, the
timing and amounts of future cash flow are
subject to significant uncertainty. Changes
in expected future costs are reflected in
both the provision and the asset and could
have a material impact on the Company’s
financial statements.

Jika biaya pembongkaran yang diharapkan
berbeda 1% dari estimasi manajemen,
jumlah tercatat yang diprovisikan untuk biaya
pembongkaran dan restorasi lokasi aset
akan lebih rendah/lebih tinggi sebesar
AS$10.770.

If the expected decommissioning costs
used differ by 1% from management’s
estimates, the carrying amount of the
provision for decommissioning and site
restoration will be an estimated US$10,770
lower/higher.
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4.

ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)
b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)
iv. Pajak
Perhitungan beban pajak penghasilan
Perusahaan melibatkan penafsiran terhadap
peraturan perpajakan dan peraturan yang
berlaku termasuk Kontrak Kerjasama
Perusahaan serta peraturan pemerintah
yang terkait seperti Peraturan Pemerintah
No. 79 tanggal 20 Desember 2010 mengenai
Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan
Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Terdapat
interpretasi terhadap aturan pajak yang
berlaku
yang
dapat
menyebabkan
ketidakpastian
di
dalam
penentuan
kewajiban pajak. Resolusi dari posisi pajak
yang diambil oleh Perusahaan, melalui
negosiasi dengan otoritas pajak yang
relevan atau auditor Pemerintah dapat
berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit
untuk memprediksi hasil akhirnya.
v. Penurunan nilai aset non keuangan



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
4.

CRITICAL ACCOUNTING
JUDGMENTS (continued)

ESTIMATES

AND

b. Estimates and Assumptions (continued)
iv. Taxation
The calculation of the Company’s income
tax expense involves the interpretation of
applicable tax laws and regulations
including the Company’s Cooperation
Contract as well as the related government
regulation, such as Government Regulation
No. 79 dated 20 December 2010 regarding
Cost Recovery and Income Tax Treatment
in the Upstream Oil and Gas Business.
There are interpretation in applicable tax
regulation for which the ultimate tax
determination is uncertain in the ordinary
course of business. The resolution of tax
positions taken by the Company, through
negotiations with relevant tax authorities or
the Government’s auditor, can take several
years to complete, and in some cases it is
difficult to predict the ultimate outcome.
v. Impairment of non-financial assets

Aset minyak dan gas bumi dengan
cadangan terbukti, ditelaah untuk penurunan
nilai ketika kejadian dan perubahan keadaan
mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset
tidak dapat dipulihkan. Jika terdapat indikasi
tersebut, nilai terpulihkan aset akan
diestimasi. Nilai terpulihkan aset ditentukan
berdasarkan nilai yang lebih besar antara
nilai wajar aset dikurangi biaya untuk
menjual atau nilai pakainya.

Proven oil and gas properties are reviewed
for impairment losses whenever events or
changes in circumstances indicate that the
carrying amount may not be recoverable. If
any such indication exists, the asset’s
recoverable amount is estimated. The
recoverable amount of an asset is
determined as the greater of an asset’s fair
value less costs to sell or its value in use.

Penentuan nilai wajar aset dikurangi biaya
untuk
menjual
atau
nilai
pakai
mengharuskan manajemen untuk membuat
estimasi dan asumsi yang berkaitan dengan
volume produksi dan penjualan, harga
komoditas
(mempertimbangkan
harga
sekarang dan historis, tren harga dan faktorfaktor lain yang terkait), cadangan yang telah
dikembangkan dan belum dikembangkan
(Catatan 4b (i)), biaya operasi, biaya
penutupan dan peninggalan sumur yang
sudah tidak terpakai dan pengeluaran modal
di masa depan, penurunan tingkat produksi,
tingkat diskonto dan faktor lainnya.

The determination of fair value less costs to
sell or value in use requires management to
make estimates and assumptions about
expected production and sales volumes,
commodity prices (considering current and
historical prices, price trends and related
factors), developed and undeveloped
reserves (Note 4b (i)), operating costs,
costs for plugging and abandonment of
wells and future capital expenditure, field
decline rates, discount rates, and other
factors.

Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan
ketidakpastian, dan oleh karena itu terdapat
kemungkinan terjadi perubahan keadaan
yang akan mengubah proyeksi ini, yang
dapat mempengaruhi jumlah terpulihnya
aset. Dalam keadaan tersebut, beberapa
atau semua nilai tercatat aset mungkin akan
mengalami tambahan atau pengurangan
penurunan nilai dengan dampak yang
dicatat pada laba rugi.

These estimates and assumptions are
subject to risk and uncertainty, and hence
there is a possibility that changes in
circumstances will alter these projections,
which may have an impact on the
recoverable amount of the assets. In such
circumstances, some or all of the carrying
value of the assets may be further impaired
or the impairment charge reduced with the
impact recorded in profit or loss.
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5.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

KAS DAN SETARA KAS

5.

2013
Tidak diaudit/
Unaudited

2014
Kas:
- Rupiah
- Dolar AS

21,308
20,000

-

Sub-jumlah

41,308

-

Bank:
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
- Rekening Rupiah
- Rekening Dolar AS

138,008
747,797

-

Sub-jumlah

885,805

-

927,113

-

KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANYA

6.

Bank:
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
Rupiah Account US Dollar Account Sub-total

RESTRICTED CASH

1,504,988

Restricted cash represents placement of deposits
as per the contract performance bond fund PSC.

ASET MINYAK DAN GAS BUMI

7.
2014

Saldo awal/
Beginning
balance

Government related entity
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

-

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan
penempatan dana deposito sebagai dana jaminan
pelaksanaan sesuai kontrak KBH.
7.

Sub-total

2013
Tidak diaudit/
Unaudited

2014
Entitas berelasi dengan
Pemerintah
- PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

Cash on hand:
Rupiah US Dollar -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is
government related parties. Prefer to Note 16a for
details of the nature of relationships and
transactions with related parties.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah
entitas berelasi dengan Pemerintah. Lihat Catatan
16a untuk rincian sifat hubungan dan transaksi
dengan pihak berelasi.
6.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

Penambahan/
Additions

OIL AND GAS PROPERTIES
Saldo akhir/
Ending
balance

Nilai perolehan:

Acquisition costs:

Sumur eksplorasi
Instalasi
Harta bergerak
Aset dalam penyelesaian
- sumur eksplorasi

-

1,958,041
118,950
399,107

1,958,041
118,950
399,107

-

18,970,004

18,970,004

Jumlah nilai perolehan

-

21,446,102

21,446,102

Akumulasi penyusutan:
Harta bergerak

-

Nilai buku bersih

-

(399,107)
21,046,995

(399,107)
21,046,995



Exploration wells
Installations
Movable equipment
Assets under construction
exploration well Total acquisition cost
Accumulated depreciation:
Movable equipment
Net book value

         

155

156

 

   

     

PT PERTAMINA EP CEPU ADK
Lampiran 5/25 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
7.

8.

ASET MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
7.

Pada tanggal 31 Desember 2014 penambahan
sumur dan instalasi sebesar AS$1.076.991
merupakan kapitalisasi biaya pembongkaran dan
restorasi (Catatan 12).

As at 31 December 31 2014, the addition to the
wells and installations amounting to US$1,076,991
was related to the capitalisation of the
decommissioning and site restoration (Note 12).

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada
peristiwa atau perubahan keadaan yang dapat
mengindikasikan adanya penurunan nilai aset
minyak dan gas bumi pada 31 Desember 2014.

Based on management’s assessment, there were
no events or changes in circumstances, which
indicated impairment in the value of oil and gas
properties as at 31 December 2014.

UTANG USAHA

8.

UTANG LAIN-LAIN

9.

Utang lain-lain merupakan utang kepada pihak
berelasi yang sebagian besar merupakan utang
modal kerja (Catatan 16b). Utang ini tidak
dikenakan bunga dan dapat ditagih sewaktu-waktu.
10. PERPAJAKAN
a.

b.

OTHER PAYABLES
Other payables is payables to related parties in
connection with advances for working capital (Note
16b). These payables are interest free and
repayable on demand.

10. TAXATION

PPN yang dapat ditagihkan kembali

a.

Reimbursable VAT

PPN yang dapat ditagihkan kembali dari SKK
MIGAS
setelah
lapangan
berproduksi
merupakan
PPN
yang
dibayar
oleh
Perusahaan sehubungan dengan pembelian
persediaan, peralatan dan perlengkapan yang
berkaitan dengan kegiatan operasi KBH.

The reimbursable VAT by SKK MIGAS after
production fields represents VAT paid by the
Company in relation to purchases of materials,
equipment and services involving PSC
operations.

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap
status PPN yang dapat ditagihkan kembali
pada tanggal 31 Desember 2014, manajemen
berkeyakinan
bahwa
tidak
diperlukan
penyisihan untuk menutup kemungkinan
kerugian dari tidak tertagihnya PPN dari SKK
MIGAS tersebut.

Based on the review of the status of
reimbursable VAT by SKK MIGAS as at 31
December 2014 management is of the opinion
that no allowance for reimbursable VAT is
required to cover possible losses on
uncollectible reimbursable VAT by SKK
MIGAS.

Utang pajak

b.

2014
Utang pajak :
- PPN
- Pajak penghasilan - Pasal 21
- Pajak penghasilan - Pasal 23



TRADE PAYABLES
Trade payables is payable to third parties mostly
related to drilling and rig services.

Utang usaha merupakan utang kepada pihak
ketiga yang sebagian besar merupakan kewajiban
kepada pemasok terkait dengan jasa pengeboran
dan rig.
9.

OIL AND GAS PROPERTIES (continued)

         

Taxes payable

2013
Tidak diaudit/
Unaudited

860,034
34,500
168,268

-

1,062,802

-

Taxes payable:
VAT Income tax - Article 21 Income tax - Article 23 -
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
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10. PERPAJAKAN (lanjutan)
c.

10.

Pajak kini

c.

Current income tax
The reconciliation between income before
income tax as shown in profit or loss and
income before income tax from Cooperation
Contract activities is as follows:

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak
penghasilan menurut laba rugi dengan laba
sebelum pajak penghasilan dari kegiatan
usaha KKS adalah sebagai berikut:

2013
Tidak diaudit/
Unaudited

2014
Rugi sebelum beban pajak

TAXATION (continued)

(2,941,258)

-

Ditambah/(dikurangi):

Loss before
income tax expenses
Add/(less):

Beda temporer:
Provisi untuk biaya pembongkaran
dan restorasi lokasi aset
Aset minyak dan gas bumi

1,076,991
(19,403,496)

Temporary differences:
Provision for decommissioning
and site restoration
Oil and gas properties

Sub-jumlah beda temporer

(18,326,505)

- Sub-total of temporary differences

Beda tetap:
Pendapatan bunga yang sudah
terkena pajak penghasilan final
Biaya yang tidak dapat dipulihkan
Lain-lain

(7,901)
16,841
(26,895)

-

Permanent differences:
Interest income subject to
final tax
Non cost recovery
Others

Sub-jumlah beda tetap

(17,955)

- Sub-total of permanent differences

(21,285,718)

-

21,285,718

-

Unrecovered costs

Pendapatan kena pajak

-

-

Taxable income

Beban pajak penghasilan kini

-

- Current income taxes expense

Biaya yang belum dipulihkan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan
dengan hasil perkalian laba akuntasi sebelum
pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku
sebagai berikut:

2014
Rugi sebelum pajak penghasilan
Pajak dihitung dengan tarif
pajak yang berlaku (40%)
Pendapatan bunga yang sudah
terkena pajak penghasilan final
Biaya yang tidak dapat dipulihkan
Lain-lain
Manfaat pajak tangguhan

The reconciliation between income tax
expense and the theoretical tax amount on
the Company’s profit before income tax using
currently enacted tax rates is as follows:
2013
Tidak diaudit/
Unaudited

(2,941,258)

-

(1,176,503)

-

(3,160)
6,736
(10,758)

-

Income tax calculated at
the applicable tax rate (40%)
Interest income subject to
final tax
Non cost recovery
Others

(1,183,685)

-

Deferred tax income



Loss before income tax
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)
d.

10.

Pajak tangguhan

d.

Saldo awal/
Beginning
Mutasi/
balance
Movement
Aset pajak tangguhan:
Biaya yang belum dipulihkan
Provisi untuk biaya
pembongkaran dan
restorasi lokasi aset

Deferred tax
Details of deferred tax assets and liabilities for
the Company’s share as at 31 December 2014
are as follows:

Aset dan kewajiban pajak tangguhan atas
bagian Perusahaan untuk 31 Desember 2014
adalah sebagai berikut:

Saldo akhir/
Ending
balance

-

8,514,287

8,514,287

Deferred tax assets:
Unrecovered costs

-

430,796

430,796

Provision for decommisioning
and site resoration

Sub-jumlah aset pajak
tangguhan

-

8,945,083

8,945,083

Kewajiban pajak tangguhan:
Aset minyak dan gas bumi

-

(7,761,398)

(7,761,398)

Manfaat pajak tangguhan
Jumlah aset pajak
tangguhan, bersih

Sub-total deferred tax assets
Deferred tax liabilities:
Oil and gas properties

1,183,685
-

11. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Deferred tax income
1,183,685

Total deferred tax asset, net

11. ACCRUED EXPENSES

2014

2013
Tidak diaudit/
Unaudited

Pengerjaan kembali
sumur eksplorasi
Kontrak dan sewa
Jasa tenaga kerja
Lain-lain

3,889,024
115,125
70,843
4,922

-

Exploration well re-entry
Contracts and rents
Labour services
Others

Saldo akhir

4,079,914

-

Ending balance

12. PROVISI
BIAYA
PEMBONGKARAN
RESTORASI LOKASI ASET

DAN

Perusahaan mengakui penyisihan atas kewajiban
penutupan dan restorasi area, pembongkaran,
penutupan dan penanganan pasca operasi (ARO)
sumur dan fasilitas produksi sehubungan dengan
aset minyak dan gas bumi.



TAXATION (continued)

         

12. PROVISION FOR DECOMMISSIONING
SITE RESTORATION

AND

The Company recognises provision for abandonment
and site restoration, dismantling, closure and post
operations obligations (ARO) of wells and
production facilities involving oil and gas properties.
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12. PROVISI
BIAYA
PEMBONGKARAN
RESTORASI LOKASI ASET (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

DAN

12. PROVISION FOR DECOMMISSIONING
SITE RESTORATION (continued)

ARO
represents
the
present
value
of
environmental restoration and reclamation costs
which are expected to be incurred during the term
of the PSC. This provision has been calculated by
management. Assumptions, based on the current
economic environment have been made which
management believe are a reasonable basis upon
which to estimate the future liability. These
estimations are reviewed regularly to take into
account any material changes in the assumptions.
However, actual restoration costs will ultimately
depend
upon
future
market
prices
for
decommissioning work required which will reflect
market conditions at the relevant time.
Furthermore, the timing of ARO is also dependent
on when the fields cease to produce at
economically viable rates.

ARO merupakan nilai kini atas biaya restorasi dan
reklamasi lingkungan hidup yang diperkirakan
terjadi selama periode KBH. Penyisihan ini telah
dihitung
oleh
manajemen.
Manajemen
berkeyakinan, berdasarkan kondisi ekonomi saat
ini, bahwa asumsi-asumsi yang digunakan untuk
menghitung liabilitas masa yang akan datang
adalah wajar. Estimasi tersebut dikaji ulang secara
rutin dan disesuaikan apabila ada perubahan
asumsi yang material. Namun demikian, biaya
restorasi aktual sangat bergantung pada harga
pasar
di
masa
depan
untuk
pekerjaan
pembongkaran yang mencerminkan keadaan pasar
pada masa terkait. Selain itu, estimasi waktu ARO
juga tergantung pada kapan lapangan tersebut
berhenti berproduksi secara ekonomis.

13. MODAL SAHAM

13. SHARE CAPITAL
As at 31 December 2014 and 2013 the Company’s
issued and paid-up capital portion as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 jumlah
modal ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan
adalah sebagai berikut :

Lembar/
Shares
Pertamina
PT Pertamina Dana Ventura
(PDV)

AND

Persentase
kepemilikan/
Percentage of
ownership

Nilai Saham/
Share Value

2,475

22,603

99

25

228

1

2,500

22,831

100

Saham
biasa
memberikan
hak
kepada
pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil
dari pembubaran Perusahaan sesuai dengan
proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas
saham yang dimiliki.
14. CADANGAN UMUM
UU Perseroan Terbatas Republik Indonesia No.
1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan
telah diubah dengan UU No. 40/2007 yang
diterbitkan
pada
bulan
Agustus
2007,
mengharuskan pembentukan cadangan umum dari
laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah
modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak
ada batasan waktu untuk membentuk cadangan
tersebut.

Pertamina
PT Pertamina Dana Ventura
(PDV)

Ordinary shares entitle the holder to participate in
dividends and the proceeds on winding up of the
Company in proportion to the number of and
amounts paid on the shares held.

14. GENERAL RESERVE
The Limited Liability Company Law of the
Republic of Indonesia No. 1/1995 introduced in
March 1995, and amended by Law No. 40/2007,
issued
in
August
2007,
requires
the
establishment of a general reserve from net
income amounting to at least 20% of a
company’s issued and paid up capital. There is
no time limit on the establishment of the
reserve.
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15. BEBAN USAHA
a.

15. OPERATING EXPENSE

Beban eksplorasi

a.

2014
Biaya karyawan
Jasa profesional
Peralatan kantor
Perjalanan dinas
Seismik dan survei
Geologi dan geofisika
Lain-lain
Jumlah
b.

2013*
Tidak diaudit/
Unaudited
-

Employee costs
Professional fees
Office equipments
Bussiness travel costs
Seismic and survey
Geological and geophysical
Others

2,034,206

-

Total

Beban umum dan administrasi

b.

2013*
Tidak diaudit/
Unaudited

326,054
315,082
114,448
81,715
55,300
29,209

-

Employee costs
Rent
Training and Bussiness travel costs
Software
Professional fees
Others

Jumlah

921,808

-

Total

DENGAN PIHAK

16. RELATED
PARTY
TRANSACTIONS

Sifat dari transaksi pihak berelasi

a.

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah
sebagai berikut:

BALANCES

AND

Nature of related party transactions
The nature of relationships with related parties
are as follows:

Hubungan dengan pihak yang
berelasi/ Relationships
.
with related parties

Pihak berelasi/
Related parties

Sifat transaksi/
Nature of transactions

Pertamina

Pemegang saham/Shareholder

Pinjaman dana dan pegawai yang diperbantukan/
Borrowing of funds and secondment of employees

PT Pertamina EP Cepu

Entitas sepengendali/Entity under
common control

Penggantian Biaya/Reimbursement of expenses

PDV

Pemegang saham/Shareholder

Penggantian Biaya/Reimbursement of expenses

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

Entitas berelasi dengan Pemerintah/
Government related entities

Penempatan dana/Placement of funds

(PEPC)



General and adminstrative expenses

Biaya karyawan
Sewa
Pelatihan dan perjalanan dinas
Perangkat lunak
Jasa profesional
Lain-lain

16. SALDO DAN TRANSAKSI
BERELASI

*

Exploration expenses

713,793
506,352
238,379
169,643
185,247
156,934
63,858

2014

a.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

Dari 15 Agustus 2013 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2013/
From 15 August 2013 (establishment date) until 31 December 2013
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16. SALDO DAN TRANSAKSI
BERELASI (lanjutan)
a.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

DENGAN PIHAK

16. RELATED
PARTY
BALANCES
TRANSACTIONS (continued)

Sifat dari transaksi pihak berelasi (lanjutan)

a.

Cash and cash equivalent (Note 5)

4%

-

As a percentage of total assets

Piutang pemegang saham

-

20,510

Cash and cash equivalent (Note 5)

Persentase terhadap jumlah aset

-

100%

As a percentage of total assets

13,685,715

-

Other payables (Note 16b)

49%

-

As a percentage of total liabilities

Utang lain-lain (Catatan 16b)
Persentase terhadap jumlah
liabilitas
Utang lain-lain

b.

Other payables

2013
Tidak diaudit/
Unaudited

2014
Pertamina
PEPC

185,247
13,500,468

-

Pertamina
PEPC

Jumlah

13,685,715

-

Total

Pendapatan bunga - pihak berelasi

c.

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

7,901

Kompensasi manajemen kunci

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

d.

Manajemen kunci termasuk Dewan Komisaris
dan Dewan Direksi. Kompensasi yang dibayar
untuk manajemen kunci atas dasar jasa
pekerjaan sebagai berikut:

Key management compensation
Key management includes the Board of
Commissioners and Board of Directors. The
compensation paid to key management for
employee services is as follows:

2013*
Tidak diaudit/
Unaudited

2014
Gaji dan imbalan karyawan
jangka pendek
Persentase terhadap jumlah
beban gaji

Interest income - related party

2013*
Tidak diaudit/
Unaudited

2014

*

transactions

-

Persentase terhadap jumlah aset

d.

party

927,113

Kas dan setara kas (Catatan 5)

c.

related

2013
Tidak diaudit/
Unaudited

2014

b.

Nature of
(continued)

AND

256,081

-

31%

-

Salaries and other short-term
employee benefits
As a percentage
of total salary expenses

Dari 15 Agustus 2013 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2013/
From 15 August 2013 (establishment date) until 31 December 2013
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17. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI
SIGNIFIKAN
a.

Perjanjian Pengalihan Area

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
17. SIGNIFICANT AGREEMENT,
AND CONTINGENCIES
a.

Pengerjaan Sumur Kembali

b.

Program Kerja dan Anggaran
Sesuai KBH, sampai tanggal 31 Desember
2014 Perusahaan memiliki komitmen untuk
program kerja dan anggaran yang belum
terealisasi untuk pengerjaan kembali sebanyak
3 sumur dengan total nilai sesuai KBH adalah
AS$3.000.000.



         

Drilling Re-entry Well
On 29 May 2014, the Company signed
Integrated Drilling Project Management
(MPPT) agreement with PT ALam Bersemi
Sentosa to implement re-entry drilling of five
wells with a period up to 23 May 2015 with a
contract value of US$34,188,800. The first
addendum was signed on 15 August 2014 to
change the scope of work for the working
equipment and personnel as well as to the drill
site preparation. A second addendum was
signed on 10 December 2014 to increase the
scope of work and the agreed additional cost
was US$2,123,221, hence the value of the
contract amounted to US$36,312,021. The
results of the re-entry drilling will be the basis
of the submission of the field Alas dara and
Kemuning Field development which will be
proposed in 2015. The value of the contract
which has not been paid or has not been
realised up to 31 December 2014 amounted
US$21,231,040.

Pada tanggal 29 Mei 2014, Perusahaan
mengadakan perjanjian Manajemen Proyek
Pemboran Terpadu (MPPT) dengan PT Alam
Bersemi Sentosa untuk pengerjaan sumur
kembali sebanyak 5 sumur dengan jangka
waktu sampai dengan 23 Mei 2015 dengan
nilai kontrak AS$34.188.800. Addendum
kontrak pertama ditandatangani tanggal 15
Agustus 2014 untuk perubahan lingkup kerja
untuk peralatan kerja dan personil serta untuk
persiapan lokasi pengeboran. Addendum
kontrak kedua ditandatangani tanggal 10
Desember 2014 untuk penambahan lingkup
kerja dan penambahan biaya AS$2.123.221,
sehingga nilai kontrak menjadi AS$36.312.021.
Hasil dari pengerjaan sumur kembali akan
menjadi dasar pengajuan pengembangan
lapangan Alas Dara dan Kemuning yang
rencananya akan diusulkan pada tahun 2015.
Nilai kontrak yang belum dibayarkan atau
belum teralisasi sampai dengan 31 Desember
2014 sebesar AS$21.231.040.
c.

Relinquishment Agreement
Based on Relinquishment Agreement on 20
December 2012, for oil and gas discovery at
depths of more than 7,500 feet TVDSS (deep
discovery), Mobile Cepu Limited (MCL) has the
exclusive right to perform Farm in the Option of
49% Non-Government Participating Interest.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Area pada
tanggal 20 Desember 2012, untuk penemuan
minyak dan gas pada kedalaman lebih dari
7.500 feet TVDSS (deep discovery), Mobile
Cepu Limited (MCL) memiliki hak eksklusif
untuk melakukan Farm in Option sebesar 49%
Non-Government Participating Interest.
b.

COMMITMENTS

c.

Work Program and Budget
According to PSC, until 31 December 2014,
the Company has a commitment to the work
and budget program that has not been realised
for re-entry drilling three wells with a total value
based on PSC amounting US$3,000,000.
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17. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)
d.

Pinjaman dari Pemegang Saham

18. TRANSAKSI NON KAS

Shareholder loan
On 30 December 2014, the Company and
Pertamina signed a Funds Loan Agreement
with total amount of Rp67,739,884,051
(equivalent to US$5,445,328 ) for a period of
five years and US$27,847,105 for a period of
six years. This loan is intended to finance the
Alas Dara Kemuning project exploration in the
Company. This loan is subject to a floating
interest rate which is applicable in the market
as agreed among the parties. The loan
principal repayment will start on 15 June 2016
for loan in Rupiah currency and 15 June 2017
for loan in US Dollars currency, which will be
paid in every six months.

18. NON CASH TRANSACTION

Aktivitas investasi dan pendanaan Perusahaan
yang tidak memiliki pengaruh arus kas sebagai
berikut:

2014

Kenaikan aset minyak dan gas bumi
melalui biaya yang masih harus
dibayar dan utang kepada
pihak ketiga

17. SIGNIFICANT AGREEMENT, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)
d.

Pada tanggal 30 Desember 2014, Perusahaan
dan Pertamina menandatangani Perjanjian
Pinjaman sebesar Rp67.739.884.051 (setara
dengan AS$5.445.328) untuk jangka waktu
lima tahun dan sebesar AS$27.847.105 untuk
jangka waktu enam tahun. Pinjaman ini
digunakan untuk mendanai proyek eksplorasi
Alas Dara Kemuning di Perusahaan. Pinjaman
ini dikenakan tingkat bunga mengambang
berdasarkan suku bunga pasar yang
disepakati kedua belah pihak. Pembayaran
angsuran pokok pinjaman akan dimulai tanggal
15 Juni 2016 untuk pinjaman dalam mata uang
Rupiah dan 15 Juni 2017 untuk pinjaman
dalam mata uang Dolar AS, dan akan
dibayarkan setiap enam bulan.

Penambahan aset dan minyak gas
bumi yang berasal dari kapitalisasi
biaya pembongkaran dan restorasi
lokasi aset

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1,076,991

19,970,004

19. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Investment and financing activities of the
Company which do not affect cash flows are as
follows:
2013
Tidak diaudit/
Unaudited

-

Addition to oil and gas properties as a
result of capitalisation or
the cost of decommissioning
and site reclamation

-

Increase on oil and gas properties
due to accrued expenses and
trade payables to
third parties

19. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Pada 31 Desember 2014, semua aset keuangan
Perusahaan yang terdiri dari kas dan setara kas,
dan kas yang dibatasi penggunaannya berjumlah
AS$2.432.101 dikategorikan sebagai pinjaman
yang diberikan dan piutang. Perusahaan tidak
memiliki kategori aset keuangan lain selain
pinjaman yang diberilkan dan piutang.

As at 31 December 2014, all of the Company’s
financial assets which are comprised of cash and
cash equivalents, and restricted cash totalling
US$2,432,101 are categorised as loans and
receivables. The Company does not have any
other financial asset category other than loans and
receivables.

Pada 31 Desember 2014, semua liabilitas
keuangan Perusahaan yang terdiri dari utang
usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan utang
lain-lain
yang
berjumlah
AS$25.843.986
dikategorikan sebagai liabilitas keuangan lain yang
diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
Perusahaan tidak memiliki kategori liabilitas
keuangan lain selain liabilitas keuangan lain yang
diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

As at 31 December 2014, all of the Company’s
financial liabilities which comprise trade payables,
accrued expenses, and other payables totalling
US$25,843,986 are categorised as other financial
liabilities at amortised costs. The Company does
not have any other financial liability category other
than other financial liabilities at amortised costs
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20. MANAJEMEN RISIKO

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
20. RISK MANAGEMENT

Aktivitas Perusahaan rentan terhadap berbagai
risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai
tukar mata uang asing, risiko harga dan risiko suku
bunga), risiko kredit, risiko likuiditas, nilai wajar dan
manajemen
risiko
permodalan.
Program
manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan
dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat
diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk
memperkecil efek yang berpotensi merugikan
kinerja keuangan Perusahaan.

The Company’s activities are exposed to a variety
of financial risks: market risk (including foreign
exchange risk, price risk and interest rate risk),
credit risk, liquidity risk, fair value and capital risk
management. The Company’s overall risk
management
program
focuses
on
the
unpredictability of financial markets and seeks to
minimise potential adverse effects on the
Company’s financial performance.

a.

a.

Risiko pasar
(i)

(i)

Risiko nilai tukar mata uang asing

The majority of the Company’s revenue
and operating expenditure is denominated
in US Dollars and the reporting currency
of the Company is US Dollars, thus the
Company has a minimum exposure to
fluctuations in foreign exchange rates.

Perusahaan juga tidak memiliki aset dan
liabilitas keuangan dalam mata uang
asing yang signifikan pada tanggal 31
Desember 2014.

The Company also did not have
significant financial assets and liabilities in
foreign currency as at 31 December 2014.
(ii) Price risk
The Company is still in exploration stage,
therefore the Company’s financial assets
and liabilities are not exposed significantly
to price risk.

Perusahaan
masih
dalam
tahap
eksplorasi, sehingga aset dan liabilitas
keuangan Perusahaan tidak terekspos
secara signifikan terhadap risiko harga
pasar.

(iii) Interest rate risk

(iii) Risiko suku bunga

The Company is not significantly exposed
to interest rate risk since there are no
significant interest bearing assets and
liabilities.

Perusahaan tidak terekspos secara
signifikan dengan risiko suku bunga
karena tidak ada aset dan liabilitas
berbunga yang signifikan.
Risiko kredit
Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah
maksimal eksposur dari risiko kredit adalah
AS$2.470.456. Risiko kredit berasal dari kas
dan setara kas, kas yang dibatasi
penggunaannya dan uang muka.



Foreign exchange risk

Sebagian
besar
pendapatan
dan
pengeluaran operasi dari Perusahaan
didenominasi dalam mata uang Dolar AS
dan
mata
uang
pelaporan
dari
Perusahaan adalah Dolar AS, sehingga
Perusahaan mempunyai eksposur yang
minimal terhadap fluktuasi mata uang
asing.

(ii) Risiko harga

b.

Market risk

         

b.

Credit risk
As at 31 December 2014, the total maximum
exposure from credit risk was US$2,470,456.
Credit risk arises from cash and cash
equivalent, restricted cash and advances.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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20. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
b.

20. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

b.

Restricted cash is placed in reputable bank
owned by the Government. The Company
uses bank that are independently assessed
with a rating of AAA.

Kas
yang
dibatasi
penggunaannya
ditempatkan di bank milik pemerintah yang
memiliki
reputasi
baik.
Perusahaan
menggunakan bank yang secara independen
dinilai dengan peringkat AAA.
c.

Risiko likuiditas

c.

d.

Liquidity risk
Liquidity risk is defined as a risk that arises in
situations where the Company's cash inflow is
not enough to cover the cash outflow of shortterm expenditure. Most of the Company’s cash
inflow depends on funding in from Pertamina.
The Company’s management regularly
monitors the projected and actual cash flows
and
regularly
coordinates
funding
arrangements with Pertamina.

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul
dalam situasi dimana posisi arus kas masuk
Perusahaan mengindikasikan bahwa arus kas
masuk Perusahaan tidak cukup untuk
memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran
jangka pendek. Sebagian besar arus kas
masuk Perusahaan bergantung pada dana
dari Pertamina. Manajemen Perusahaan rutin
melakukan monitor atas perkiraan arus kas
dan arus kas aktual dan melakukan koordinasi
secara rutin atas pendanaan dengan
Pertamina.

Kurang dari
1 tahun/
Less than
1 year

Credit risk (continued)

31 Desember/December 2014
Lebih dari
1 tahun dan
kurang dari
5 tahun/
Later than
Lebih dari
1 year and
5 tahun/
not later than
Later than
5 years
5 years

Jumlah/
Total

Liabilitas keuangan
Utang usaha
Utang lain-lain
Biaya yang masih harus dibayar

8,078,357
13,685,715
4,079,914

-

-

8,078,357
13,685,715
4,079,914

Financial liabilities
Trade payable
Other payables
Accrued expenses

Jumlah liabilitas keuangan

25,843,986

-

-

25,843,986

Total financial liabilities

Nilai wajar

d.

Fair value

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu
aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas
diselesaikan antara pihak yang memahami
dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.

Fair value is the amount for which an asset
could be exchanged or a liability settled
between knowledgeable and willing parties in
an arm's length transaction.

Aset
dan
liabilitas
keuangan
lancar
Perusahaan diharapkan akan dapat direalisasi
atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat.
Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati
nilai wajarnya.

The Company’s current financial assets and
liabilities are expected to be realised or settled
in the near term. Therefore, their carrying
amounts approximate their fair value.
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20. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
e.

Manajemen risiko permodalan
Sesuai dengan kebijakan Pertamina, kebijakan
permodalan dan pendanaan Perusahaan
sepenuhnya
diatur
oleh
Pertamina,
Perusahaan tidak diberikan otorisasi untuk
melakukan pinjaman baik jangka pendek
maupun jangka panjang. Oleh karena itu,
penerimaan modal Perusahaan sangat
tergantung sepenuhnya dengan kemampuan
Pertamina mendapatkan pendanaan.

21. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan Perusahaan telah disahkan
dan diotorisasi penerbitannya sesuai dengan
resolusi Direksi Perusahaan tanggal 27 Februari
2015.



         

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
20. RISK MANAGEMENT (continued)
e.

Capital risk management
In accordance with Pertamina’s policy, capital
and financing activities are arranged by
Pertamina, as the Company is not authorised
to conduct any borrowing, short-term or longterm. Therefore, the Company’s capital in flow
is fully dependent on Pertamina’s ability to
obtain financing.

21. AUTHORISATION
STATEMENTS

OF

FINANCIAL

The Company’s financial statements were
approved and authorised for issue in accordance
with a resolution of the Board of Directors of the
Company on 27 February 2015.
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