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Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas 
Hal  : Implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2015 
    dalam Kondisi Darurat Bencana COVID-19 
 
 
Yang Terhormat 
1. Kepala Teknik pada Badan Usaha (BU)/Bentuk Usaha Tetap (BUT) Migas 
2. Direksi pada Kegiatan Usaha Penunjang Migas 
3. Pimpinan Lembaga Setifikasi Profesi 
di  
Tempat 
 

Dalam rangka mewujudkan instalasi migas yang beroperasi dengan andal, aman dan 
akrab lingkungan dan mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor: 13 A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang 
Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus 
COVID-19 di Indonesia serta memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal KESDM No. 3.E/70/ 
SJN.P/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Kewaspadaan terkait COVID-19 dan Surat Ketua 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: SE.011/BNSP/IV/2020 tanggal 3 April 
2020 tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 Dalam Melaksanakan 
Pelayanan pada BNSP, bersama ini kami sampaikan hal - hal sbb: 

1. Agar kegiatan Uji sertifikasi kompetensi dapat dilakukan dengan aktivitas yang minim 
tatap muka dengan tidak mengurangi kualitas bagi tenaga kerja sub sektor migas dalam 
rangka pemenuhan Peraturan Menteri ESDM No. 05 tahun 2015 tentang Pemberlakuan 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Minyak dan gas bumi; 

2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk Sub Sektor Migas agar mendata jumlah 
sertifikat yang masa berlakunya akan habis dalam kurun waktu masa status keadaan 
tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus COVID-19, untuk selanjutnya 
dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku ke BNSP dengan tembusan ke Ditjen 
Migas c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, sesuai dengan angka (2) huruf B 
Surat Edaran Ketua BNSP Nomor SE.011/BNSP/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tersebut 
diatas  yang menyatakan LSP yang yang sudah habis masa lisensinya terhitung sejak 
November 2019 dinyatakan tetap berlaku sampai 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah 
mencabut status keadaan darurat bencana wabah penyakit COVID-19. 

3. BU/BUT agar melaporkan tenaga kerja yang sertifikat kompetensinya habis dalam 
kurun waktu masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat 
Virus COVID-19 dan yang belum memiliki sertifikat kompetensi melalui email 
dmts.migas@esdm.go.id; 

4. BU/BUT agar menggunakan LSP yang terlisensi oleh BNSP dan/atau terakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga dihasilkan pekerja yang kompeten dan 
dapat dipertanggungjawabkan; 
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5. Setelah berakhirnya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat 
Virus COVID-19, terhadap kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud 
pada butir 1 di atas agar segera dilakukan sesuai ketentuan; 

6. Kepala Teknik bertanggung jawab menjaga budaya Keselamatan Migas yang meliputi 
keselamatan pekerja (aman dan sehat bagi pekerja), keselamatan instalasi dan 
peralatan (aman dan andal bagi instalasi migas), keselamatan lingkungan (aman bagi 
lingkungan) dan keselamatan umum (aman bagi masyarakat umum) di area operasi 
minyak dan gas bumi. 

 

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya 
dan dapat ditinjau ulang sewaktu-waktu. 

 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

 
 
                   Direktur Teknik dan Lingkungan Migas 
                                                                                   Selaku Kepala Inspeksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Adhi Wibowo 
       NIP 19601123 198803 1 001 

 
Tembusan: 
1. Plt. Direktur Jenderal Migas 
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KESDM 
3. Ketua BNSP 
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