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Key Notes dari General Manager SPR Langgak 
 

Assalamualaikum ww 

Salam sejahtera untuk kita semua 

Selamat pagi 
 

Puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat 
hadir pada acara Vendor Day PT SPR Langgak tahun 2021. Salawat dan salam kami ucapkan kepada 
Nabi Muhammad SAW, Allahuma shalli ala syaidina Muhammad waala ali Muhammad. 
 

Pertama tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh rekan rekan vendor dari K3S yang 

beroperasi di wilayah Riau pada acara vendor day yang di laksanakan oleh PT SPR Langgak. 

Adalah suatu kehormatan bagi kami bahwa kita dapat bertemu dalam acara kali ini, meskipun dalam 
kondisi Pandemi Covid 19 dan dilaksanakan secara daring. 
 

Adapun 2 hal pokok yang akan menjadi diskusi kita hingga petang nanti adalah Terkait HSE dan TKDN. 

Selain itu nanti akan ada 2 topic pendukung lainnya yang tak kalah menarik nya yaitu mengenai Anti 

Gratifikasi dimana SPR Langgak adalah pemegang ISO 37001:2016 tentang Sistem Management Anti 

Penyuapan (SMAP), dan Pengadaan new technology application no cure no pay. 

 
Baik saya coba highlight 2 hal pokok diatas. 

1. HSE - Health Safety & Environment 

HSE sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam industry minyak dan gas bumi. Dan HSE 
ini tidak hanya menjadi tanggung jawab K3S, akan tetapi juga menjadi pekerjaan bersama 
antara K3S dan Kontraktor penunjang nya. 
 

Sudah menjadi budaya bagi kita semua yang bergerak di Industri minyak dan gas bumi untuk 
menetapkan target dan standard tinggi serta capaian yang optimal dalam aspek Health Safety & 
Environment. Kita ingin Catatan Fatality, Lost Time Injury, Total Recordable Incident, dan Oil spill 
yang zero. 
 

Banyak HSE theory dan best practice yang telah kita pelajari dan implementasikan pada saat  

kita berkegiatan di Industri minyak dan gas bumi. Dan dengan adanya topic awareness atau 

kesadaran akan HSE pada vendor day kali ini, kami berharap bahwa kita tetap bisa 

mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan performance HSE kita di K3S manapun 

Bapak/Ibu memberikan jasa-nya. 

 
2. TKDN – Tingkat Kandungan Dalam Negeri 

TKDN adalah faktor yang determinan jika kita berbicara tentang suatu Industri, begitu juga di 
Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Karena hal ini menyangkut kepada peningkatan dan 
tumbuh kembangnya industry dalam negeri. 
 

Semakin besar TKDN yang dipakai dalam Industri minyak dan gas bumi, maka akan semakin 

berkembang pula Industri dalam negeri dan akan meningkatkan kapasitas Nasional yang kita 

miliki, yang pada akhirnya akan menciptakan multiplier effect yang sangat mempengaruhi geliat 

kegiatan ekonomi di Indonesia. 
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Begitu pentingnya TKDN ini sehingga pemerintah melakukan monitoring yang sangat 

komprehensif terhadap implementasi TKDN pada industri minyak dan gas bumi. 

 
Monitoring ini tidak hanya berlaku bagi KKKS PSC Cost Recovery akan tetapi bagi juga bagi KKKS 

yang mempergunakan rezime Gross Split. Bahkan untuk KKKS rezime Gross Split, TKDN 

ditetapkan sebagai variable penambah split bagi KKKS sebagaimana yang tertera dalam Permen 

ESDM 20 Tahun 2019, dimana : 

- Lebih besar dari atau sama dengan 30% s.d 50 % TKDN : akan diberikan tambahan split 2% 

- Lebih besar dari atau sama dengan 50 s.d. 70 % TKDN : akan diberikan tambahan split 3 % 

- Lebih besar dari atau sama dengan 70 s.d. 100% TKDN : akan diberikan tambahan split 4% 

 
Demikian pentingnya TKDN sehingga Bagi KKKS Cost Recovery, Kepatuhan atas TKDN adalah 
sesuatu yang harus kami perhatikan secara seksama karena hal ini tidak hanya menyangkut 
kepada kredibilitas KKKS, akan tetapi juga untuk meminimalisir sanksi sanksi yang ada. 
 

Bagi KKKS gross split, pemerintah mendorong dengan suatu aturan yang sifatnya menjadi 
booster bagi penggunaan TKDN di Industri ini yang secara finansial memberikan nilai tambah ke-
ekonomian suatu WK. 
 

Oleh karena itu, bagi rekan rekan vendor dan kontraktor yang mengikuti vendor day SPR 
Langgak kali ini, Kami memberikan suatu topikc bagaimana caranya membuat laporan TKDN 
secara benar agar Bapak/Ibu sekalian dapat memberikan laporan TKDN secara akurat kepada 
KKKS yang menerima jasa bapak/ibu sekalian. 
 

Laporan TKDN dari Bapak Ibu sangat penting karena laporan dari laporan Bapak Ibu semua nanti 
akan diperiksa untuk dijadikan dasar dan bukti penentuan penggunaan besaran TKDN yang 
dipergunakan KKKS. 

 

Demikian key notes yang dapat kami sampaikan. Kami tutup key notes ini dengan pantun. 

 
Orang Bengkalis dari negeri terang 

Datang ke Pekanbaru berjalan tegak 

Kami haturkan ucapan selamat datang 

Kepada seluruh Para peserta Vendor Day SPR Langgak 
 

Hikayat berbilang di negeri seberang 

Jalin menjalin zaman berzaman 

Semoga SPR Langgak terus berkembang 

Sehingga Riau memperoleh kemajuan   
 
Wassalam, 
 

Ikin Faizal – General Manager SPR Langgak 

Senin, 16 Agustus 2021 
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