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EVENTS 
29-30 APRIL 2019, HOTEL FOX HARRIS - 
PEKANBARU 

Tata Cara Penyusunan SOW & HPS OE  

24-25 JULI 2019, ASTON BRAGA HOTEL- 
BANDUNG DAN 30-31 JULI 2019 , SWISS 
BELL IN-PEKANBARU. 

Tata Cara Perhitungan TKDN 

Sosialisai Prosedur Standar SCM & E-

Procurement 

MATERIAL TRANSFER ASET DARI PT 
SPRL KE PT PHE SIAK & PT PHE KAMPAR 

Pemanfaatan Aset & Upcoming Event 

 

 PERAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DALAM 

INDUSTRI MIGAS 

 

Perubahan ke arah pengelolaan supply chain secara stratejik menjadi kebutuhan agar 

perbaikan proses dapat dilakukan secara berkelanjutan dan kontribusi yang lebih besar dapat 

diwujudkan untuk memberikan nilai yang lebih besar kepada perusahaan. Peran supply chain 

menjadi penting karena sekitar belanja terbesar dalam struktur biaya operasi perusahaan 

dalam industri migas dibelanjakan untuk pengadaan barang dan jasa, sehingga manajemen 

supply chain memainkan peran yang besar untuk mendukung operasi perminyakan yang 

sukses dan mencapai biaya operasional yang rendah. 

  

  



 
 
 

 TATA CARA PENYUSUNAN SOW & 
HPS UNTUK PROSES PENGADAAN 
BARANG & JASA DI KEGIATAN 
HULU MIGAS  

29-30 APRIL 2019, HOTEL FOX HARRIS - PEKANBARU 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan biaya atas pekerjaan 

barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam 

dokumen yang akan di lakukan proses lelang, HPS dihitung secara 

keahlian dengan cermat dan tepat dengan dasar data yang dapat 

dipertanggung-jawabkan. HPS adalah merupakan alat untuk menilai 

kewajaran penawaran termasuk rinciannya, Sebagai dasar untuk 

menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan, 

sebagai dasar untuk negosiasi dan sebagai dasar untuk menetapkan 

besaran nilai Jaminan Penawaran. 

Mengingat keakuratan HPS sangat berperan penting dalam proses 

lelang maka SCM mengadakan sesi workshop yang di sampaikan oleh 

narasumber dari Lembaga Sertifikasi Profesi Hulu Migas (LSP Hulu 

Migas)  Bapak Wahyu Adiartono. Acara berlangsung selama 2 hari pada 

tanggal 29-30 April 2019 di Pekanbaru.  Acara dibuka dengan sambutan 

dari Bapak Ikin Faizal selaku GM PT SRP Langgak dan selanjutnya  dibuka 

dengan penjelasan secara rinci tatacara penyusunan SOW & HPS, 

dilanjutkan dengan sesi pelatihan penyusunan yang dilakukan seluruh 

peserta. Peserta dibagi menjadi kelompok kerja dan hasil pelatihan 

dipresentasikan. 

Harapan dari pelatihan ini materi yang disampaikan oleh narasumber 

dapat diterima, dimengerti, dipahami secara komprehensif oleh para 

peserta sehingga dalam  penerapan untuk perencanaan lelang dapat 

terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan pengadaan. 

  

 

  

  

 



 

 
TATA CARA PERHITUNGAN 
TKDN  
24-25 JULI 2019, ASTON BRAGA HOTEL- BANDUNG DAN 30-31 

JULI 2019 , SWISS BELL IN-PEKANBARU. 

Seperti diketahui bahwa kebijakan penggunaan produk dalam negeri 

dalam kegiatan migas ini, tercantum dalam UU Migas No 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi serta   Peraturan Pemerintah No. 35 

Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selain 

itu,  Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Acuan 

Penggunaan Produksi Dalam Negeri, di mana dalam Pasal 4 ayat 1 

dinyatakan bahwa setiap Kontraktor. Produsen dalam negeri dan 

Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan pengadaan barang 

dan/atau jasa pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, wajib menggunakan, 

memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa serta kemampuan 

rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, 

kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam 

pengadaan barang dan/atau jasa. Setiap pengadaan barang/jasa wajib 

memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mencantumkan 

persyaratan penggunaan produk dalam negeri mulai dari perencanaan 

kegiatan sampai dengan pelaksanaan pengadaan.  

Sebagai upaya dalam memberikan pemahaman kepada seluruh pekerja 

SPRL khususnya perencana pengadaan,  maka diselenggarakan Inhouse 

Session perhitungan TKDN untuk menentukan nilai minimum TKDN. 

Acara dibuka oleh penyampaian sambutan oleh Bapak Ikin Faizal selaku 

GM PT SPR Langgak, dalam pesan sambutannya diharapkan session ini 

seluruh pekerja dapat lebih memahami TKDN sehingga dapat 

mendukung penggunaan dan menumbuhkembangkan  produk dalam 

negeri sehingga mampu mendukung kegiatan usaha migas. Selain itu,  

diharapkan mampu  memberi nilai tambah bagi perekonomian, 

menyerap tenaga kerja serta berdaya saing secara nasional maupun 

internasional serta dapat mendukung inovasi produk dalam negeri 

dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi. 

Session ini disampaikan oleh bapak Setio Wibowo, praktisi dari                     

PT Surveyor Indonesia. Dalam session ini diberikan pemahaman 

mengenai TKDN mulai dari peraturan-peraturan  yang terkait, 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan departemen masing-masing 

untuk penerapan TKDN serta tata cara menghitung TKDN. Acara 

dilakukan dalam 2 batch pada tanggal 24-25 Juli  di Bandung untuk 

Pekerja Jakarta dan tanggal 30-31 Juli di Pekanbaru,  

  

  



 

 SOSIALISASI PROSEDUR 
STANDAR  SCM DAN          
E-PROCUREMENT 

24-25 JULI 2019, ASTON BRAGA HOTEL- 

BANDUNG DAN 30-31 JULI 2019 , SWISS BELL IN-

PEKANBARU 

Ditempat yang sama dan tanggal yang sama, SCM 

melakukan sosialisasi prosedur standar SCM dan 

sosialisasi prosedur E-Procurement. Sesi sosialisasi  

prosedur SCM dilakukan kepada seluruh department 

pengguna yang kegiatannya terkait dengan proses 

SCM.  

Prosedur standar SCM ini disampaikan oleh Irawati 

Apriliany, Legal & Contract Specialist SCM yang dalam 

presentasinya menjelaskan urutan langkah-langkah 

(atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana 

pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan 

apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, 

bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan 

siapa yang melakukannya serta alur tugas, wewenang 

dan tanggung jawab dari fungsi yang terkait dalam 

proses SCM 

 Terkait dengan kegiatan di atas, dilanjutkan dengan 

sosialisasi implementasi pelaksanaan e-procurement. 

Sosialisasi dilakukan oleh personil PT Abyor 

International selaku penyedia jasa. Seluruh prosedur 

disampaikan untuk departemen pengguna dalam 

melakukan inisisai Purchase Request (PR).  

Aplikasi E-Procurement digunakan dengan tujuan 

meningkatkan efisiensi biaya dan waktu serta membuat 

proses tender lebih terbuka dan transparan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  



PEMANFAATAN ASET 
MATERIAL TRANSFER ASET DARI PT SPRL KE PT PHE SIAK & PT PHE KAMPAR 

Salah satu permasalahan pokok yang muncul dalam kinerja supply chain di industri migas adalah,  Nilai inventory yang sangat tinggi 

dengan item-item yang tidak bergerak dengan Tingkat perputaran inventory yang sangat rendah dan Lead time yang panjang untuk 

pengiriman barang. Dalam upaya mendapatkan pemecahan dengan tindakan nyata dalam implementasinya adalalah melakukan 

pemanfaatan asset antar KKKS.  Pemanfaatan asset ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja supply chain di industri migas dengan 

melakukan transfer asset untuk material yang tidak dipergunakan atau belum dipergunakan kepada KKKS yang membutuhkan. 

PT SPR Langgak melakukan upaya pemanfaatan asset dengan bekerjasama KKKS sekitar wilayah kerja PT SPR Langgak melalui 

pemanfaatan transfer material Casing 7”sebanyak 59 joint milik PT SPR Langgak. Setelah surat rekomendasi dari SKK Migas terbit, 

dilakukan serah terima material dengan 2 tahap pengambilan. Tahap pertama sebanyak 20 joint diserah terimakan pada tanggal 

26 Juli 2019 dan tahap kedua sebanyak 39 joint pada tanggal 29 Agustus 2019   Penghematan yang dicapai atas transfer material 

ini sebanyak USD 41,000. 

Diharapkan dengan pemanfaatan asset dengan transfer asset dilakukan dapat meningkatkan penghematan dan merupakan upaya 

meningkatkan kinerja pengelolaan rantai suplai yang diamanatkan yaitu untuk mendukung pencapaian target produksi melalui 

peningkatan kinerja dan pengelolaan asset yang efektif dan efisien. 
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Upcoming Events 

•  E-Procurement Go Live 

Implementasi E-Proc akan segera diimplementasikan pada awal September 2019 untuk seluruh inisiasi permintaan barang/jasa  

• Sosialisasi Kepabeanan 

SCM akan mengadakan sharing session kepabeanan dengan narasumber dari Ditjen Migas yang diharapkan dapat merefreshment mengenai 

kepabeanan yang direncanakan dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2019. 

• Penerapan Sistem Managemen Mutu ISO 9001-2015 

Penerapan sistem management mutu ISO 9001:2015 yang merupakan penerapan sistem dari sebuah perusahaan yang ingin melakukan 

perbaikan diperusahaan dan  untuk memastikan setiap proses dan tahapan telah dilakukan sesuai aturan prosedur dan dapat mencapai 

sasaran mutu perusahaan yang telah ditetapkan. 

• Vendor Day  2019 dengan 9 KKKS di Area Sumbagut 

dengan tema "Kolaborasi Startegis Melalui Efisiensi Operasi dan Peningkatan Kapasitas Nasional Mendukung Keandalan Operasi Migas 

Sumbagut" Vendor day akan dilaksanakan pada 2-3 Oktober 2019. 


