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PENDAHULUAN

1.1 Umum
Kegiatan survei-survei yang diselenggarakan oleh Subdit Statistik Pertambangan dan
Energi memberikan informasi yang bermanfaat sebagai pembuatan kebijakan pemerintah di
bidang pertambangan dan energi. Selain kegiatan survei, juga dilakukan Updating Direktori
Perusahaan untuk memutakhirkan data direktori perusahaan. Updating direktori
perusahaan bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai keberadaan perusahaan
apakah sudah tutup, pindah alamat atau perusahaan baru berdiri.
Selain kegiatan survei perusahaan sektor pertambangan dan energi, serta Updating
Direktori, juga dilakukan Survei Captive Power. Cakupan survei ini sangat luas yaitu meliputi
semua kegiatan yang dilakukan oleh instansi/perusahaan di sektor jasa-jasa, baik bersifat
komersial maupun non komersial. Data yang dikumpulkan adalah banyaknya energi listrik
yang dihasilkan oleh instansi/perusahaan sendiri dengan cara pembangkitan listrik. Oleh
karena cakupan perusahaan yang sangat luas, maka cakupan instansi/perusahaan selalu
berubah di setiap tahun, agar dapat diperoleh data statistik captive power untuk setiap
sektor kegiatan usaha.

1.2 Tujuan
1. Mendapatkan data banyaknya tenaga kerja dan upah gaji di

masing-masing

subsektor pertambangan, energi dan penggalian.
2. Mendapatkan struktur biaya umum perusahaan di masing-masing subsektor
pertambangan, energi dan penggalian.
3. Mendapatkan banyaknya dan nilai produksi di masing-masing subsektor
pertambangan, energi dan penggalian.
4. Khusus Survei Captive Power, untuk mendapatkan energi listrik perusahaan yang
dibangkitkan sendiri.
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5. Mendapatkan banyaknya produksi dan konsumsi berbagai jenis energi di Indonesia
guna penghitungan neraca energi.
6. Mendapatkan direktori perusahaan pertambangan, energi dan penggalian yang
sesuai dengan kondisi terakhir, yaitu; nama, alamat lengkap, dan jumlah tenaga
kerja.

1.3 Cakupan
Kategori merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini
diberi kode satu digit dengan kode alphabet. Dalam KBLI 2015 seluruh kegiatan ekonomi di
Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf
dari A sampai dengan U.
Kategori lapangan usaha yang dicakup dalam Survei Tahunan Pertambangan, Energi
dan Penggalian adalah
1. Kategori B : Pertambangan dan Penggalian.
Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral
dalam bentuk alami, yaitu padat (batubara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau
gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti
penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau di bawah tanah,
pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain.
Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang-barang
tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan,
pembersihan, pengeringan, sortasi, aglomerasi bahan bakar padat.
Termasuk dalam kategori ini adalah:
a. KBLI (05) Pertambangan Batubara dan Lignit
Golongan pokok ini mencakup pertambangan batubara dan lignit melalui
penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga
mencakup pekerjaan seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan dan
langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual.
Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa
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pertambangan batubara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak
dicakup dalam penggolongan pokok ini.
Termasuk dalam golongan ini adalah:
051

Pertambangan batubara

052 Pertambangan lignit
b. KBLI (06) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi
Golongan pokok ini mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan
dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi
gas alam serta pencairan cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga
mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan
minyak dan gas.
Termasuk dalam golongan ini adalah:
061

Pertambangan minyak bumi

062 Pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi
c. KBLI (07) Pertambangan Bijih Logam
Golongan pokok ini mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan
melalui penambangan terbuka, dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini
mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran,
pengasahan,

pencucian,

pengeringan,

sintering

(pemanasan

tanpa

pelelehan), calcining (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam
dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).
Termasuk dalam golongan ini adalah:
071

Pertambangan pasir besi dan bijih besi

072 Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk
bijih logam mulia
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073 Pertambangan bijih logam mulia
d. KBLI (08) Pertambangan dan Penggalian Lainnya
Golongan pokok ini mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian,
juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan
garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini
digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan
galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan
lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran,
pengasahan,

pemotongan,

pembersihan,

pengeringan,

sortasi

dan

pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.
Termasuk dalam golongan ini adalah:
081

Penggalian batu, pasir dan tanah liat

072 Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl
e. KBLI (09) Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan
Golongan pokok ini mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk
pertambangan atas dasar balas jasa (fee) atau konrak. Golongan pokok ini
mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti
pengambilan contoh bijih logam dan melakuan observasi geologi dengan cara
pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak,
mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup
pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggiran sumur
minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepelan sumur minyak
dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di
pertambangan dan lain-lain.
Termasuk dalam golongan ini adalah:
091

Ativitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam

092 Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.
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2. Kategori D : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik,
gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa
infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrasruktur tidak dapat ditentukan
dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas
serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini juga
mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan,
mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap
panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk
kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Kategori ini tidak mencakup
pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan
pokok 36 dan 37. Juga tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui
saluran pipa.
f. KBLI (35) Pengadan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan
tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan,
saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur
tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian
listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau
bangunan tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian
mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan
menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas
dan udara dingin/sistem tata udara. Golongan pokok ini tidak mencakup
pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat
golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan
gas melalui salura pipa.
Termasuk dalam golongan ini adalah:
351

Ketenagalistrikan
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352 Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan
353 Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es

3. Kategori E : Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah dan Daur Ulang Sampah dan
Kegiatan Remediasi.
Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan
pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk
limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah
tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan
limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.
g. KBLI (36) Pengelolaan Air
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan
pendistribusian
Pengumpulan

air
air

untuk
berasal

kebutuhan
dari

rumah

berbagai

tangga

sumber,

dan
seperti

industri.
halnya

pendistribusian melalui berbagai saluran pipa, tercakup di sini.
Termasuk dalam golongan ini adalah:
360

Pengelolaan air

h. KBLI (37) Pengelolaan Air Limbah
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan
air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah, termasuk kegiatan
pengumpulan dan pengangkutan air limbah melalui jaringan saluran
pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga
mencakup penyedotan dan pembersihan tempat penampungan air limbah,
pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi,
kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air
dan saluran pembuangan.
Termasuk dalam golongan ini adalah:
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370
i.

Pengelolaan air limbah

KBLI (38) Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah
Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan
pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan lokal
sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah
yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah).
Termasuk dalam golongan ini adalah:
381

Pengumpulan sampah

382 Pengelolaan dan pembuangan sampah
383 Daur ulang
j.

KBLI (39) Aktivasi Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya
Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa pemulihan kembali
lingkungan dari pencemaran (remediasi), misalnya jasa pemulihan lokasi atau
tempat dan gedung, tanah, air bawah tanah atau air permukaan yang
tercemar.
Termasuk dalam golongan ini adalah:
390

Aktivasi remediasi dan pengelolaan sampah lainnya
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KONSEP DAN DEFINISI
2.1 Pertambangan
Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Besar diselenggarakan oleh Badan Pusat
Statistik di seluruh Indonesia sejak tahun 1980. Perusahaan pertambangan yang dicakup
dalam survei adalah perusahaan yang telah dan sedang melakukan tahap eksplorasi dan
atau eksploitasi di seluruh Indonesia.

Pertambangan

Minyak dan Gas Bumi

Non Minyak dan Gas
Bumi

Penggalian

Minyak bumi (bahasa Inggris: petroleum, dari bahasa Latin petrus – karang dan
oleum – minyak), dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, coklat gelap, atau
kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak
Bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian
besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya.
Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan-pertambangan minyak. Lokasi
sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen,
karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi
akan diproses di tempat pengilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik
didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin dan
minyak tanah sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat
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plastik dan obat-obatan. Hasil pertambangan minyak dan gas bumi antara lain: minyak
mentah, kondesat, gas bumi dan panas bumi. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi
berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia.

Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa, adalah bahan bakar
fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana CH4). Ia dapat ditemukan di ladang
minyak, ladang gas bumi dan juga tambang batu bara
Pengilangan Minyak dan Gas Bumi mencakup usaha pemurnian dan pengilangan
minyak dan gas bumi yang menghasilkan avigas, avtur, gasoline, minyak tanah, minyak solar,
minyak diesel, minyak bakar, residu, LNG, LPG, naptha, pelumas, wax, petroleum coke dan
aspal/ter.
Non Minyak dan Gas Bumi (Non Migas) mencakup usaha pencarian kandungan
mineral, pemisahan serta penampungan barang tambang. Hasil pertambangan Non Migas
antara lain : batu bara, tembaga, emas, perak, timah, bauxit.
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2.2 Penggalian
Penggalian adalah kegiatan pengambilan segala jenis barang galian berupa unsur
kimia, mineral, dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk
logam, batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan radio aktif), seperti penggalian batu
gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa,
kaolin, tanah liat, dan sebagainya

Proses Pengilangan Minyak Bumi
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2.3 Tahap Kegiatan Pertambangan
Kegiatan dalam usaha pertambangan meliputi tugas-tugas yang dilakukan untuk
mencari, mengambil bahan galian dari dalam kulit bumi, kemudian mengolah sampai bisa
bermanfaat bagi manusia. Setiap melakukan tahap-tahap kegiatan usaha pertambangan,
pengusaha harus memiliki surat keputusan pemberian Kuasa pertambangan (KP) atau Surat
izin Penambangan Daerah (SIPD) yang sesuai dengan tahap kegiatan yang dilakukan.
1. Penyelidikan Umum (Prospecting)
Kegiatan ini merupakan langkah awal usaha pertambangan yang ditujukan untuk mencari
endapan-endapan metal atau endapan-endapan mineral komersil batubara atau nonmetal.
Penyelidikan umum terbatas pada mineral yang spesifik (tipe mineral tertentu) atau pada
area tertentu (negara atau wilayah) yang memiliki geologic anomaly (keganjilan geologi)
yang mencerminkan adanya karakteristik dari sebuah endapan bahan galian. Secara umum,
prosedur penyelidikan umum mengikuti langkah-langkah berikut ini:
a) Mencari laporan dan literatur teknik yang sudah dipublikasikan.
b) Mempelajari peta geologi dan peta permukaan yang ada.
c) Mempelajari foto udara dan foto satelit.
d) Menyiapkan peta foto geologi dari informasi-informasi yang ada dan data foto
udara terbaru.
e) Melakukan survei geofisik dari udara pada area yang diselidiki.
f) Membangun pusat operasi (base of operation), mengontrol pemetaan, dan
mengatur pembagian daerah yang diselidiki.
g) Melakukan survei awal mengenai geologi tanah, geofisik, dan/atau geokimia.
h) Mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat.
2. Eksplorasi (Exploration)
Jika tujuan dari penyelidikan umum adalah untuk mencari lokasi-lokasi yang memiliki
anomalies karena adanya endapan bahan galian, maka tujuan dari eksplorasi adalah untuk
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mendefinisikan dan mengevaluasi endapan bahan galian tersebut. Eksplorasi menentukan
geometri, luas, dan nilai dari sebuah endapan menggunakan teknik yang sama dengan yang
digunakan pada tahap penyelidikan umum tetapi lebih seksama/teliti. Kegiatan eksplorasi
akan berlanjut pada proses pecarian melalui fase taktis dari penilaian detil dan evaluasi
serta persiapan laporan studi kelayakan yang akan menentukan layak-tidaknya endapan
tersebut untuk ditambang.
3. Studi Kelayakan (Feasibility Studies)
Merupakan tahapan akhir dari rentetan penyelidikan awal yang dilakukan sebelumnya
sebagai penentu apakah kegiatan penambangan endapan bahan galian tersebut layak
dilakukan atau tidak. Dasar pertimbangan yang digunakan meliputi pertimbangan teknis dan
ekonomis dengan memperhatikan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup.
Pada titik ini, perusahaan sudah mengeluarkan perhitungan untuk menemukan dan
mendefinisikan endapan. Laporan studi kelayakan harus mencakup hal-hal berikut ini.
4. Persiapan penambangan
Kegiatan ini meliputi penyiapan infrastruktur dan lahan kerja penambangan yang antara lain
meliputi pembuatan jalan, pembabatan semak/pohon, pengupasan tanah penutup,
pembangunan kantor, gedung, bengkel, dll.
5. Penambangan
Kegiatan penambangan yang dimaksud adalah kegiatan yang ditujukan untuk membebaskan
dan mengambil bahan galian dari dalam kulit bumi, kemudian dibawa ke permukaan untuk
dimanfaatkan.
6. Pengolahan Bahan Galian
Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kadar atau mempertinggi mutu bahan galian
yang dihasilkan dari tambang sampai memenuhi persyaratan untuk diperdagangkan atau
sebagai bahan baku untuk industri lain. Keuntungan lain dari kegiatan ini adalah mengurangi
jumlah volume dan beratnya sehingga dapat mengurangi ongkos pengangkutan.
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7. Pengangkutan
Segala usaha untuk memindahkan bahan galian hasil tambang atau pengolahan dan
pemurnian dari daerah penambangan atau tempat pengolahan dan pemurnian ke tempat
pemasaran atau pemanfaatan selanjutnya dari bahan galian tersebut.
8. Pemasaran
Kegiatan untuk memperdagangkan atau menjual hasil-hasil penambangan dan pengolahan
bahan galian.
9. Reklamasi Lahan Pasca Tambang
Reklamasi tambang pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki kondisi lahan setelah
aktivitas penambangan selesai. Setelah aktivitas penambangan selesai, lahan harus segera
direklamasi. Tujuanya untuk menghindari kemungkinan timbulnya potensi kerusakan lain.
Potensi tersebut seperti timbulnya air asam tambang, penurunan daya dukung tanah
bahkan terjadinya kerusakan lahan lebih luas. Tujuan kegiatan reklamasi lahan tambang
bertujuan untuk memperbaiki ekosistem lahan eks tambang melalui perbaikan kesuburan
tanah dan penanaman lahan di permukaan. Tujuan lainya adalah agar mampu menjaga agar
lahan tidak labil, lebih produktif dan meningkatkan produktivitas lahan eks tambang
tersebut. Akhirnya reklamasi dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan
menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya
pertambangan, kerusakan lingkungan hidup, dan sebagainya.
Publikasi yang dihasilkan adalah :
1. Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia
2. Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi Indonesia
3. Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia
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ALUR TRANSAKSI MINYAK DAN GAS BUMI
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SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)
3.1 Sebaran Perusahaan Pertambangan MIGAS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
31
32
33
34
35
36
51
52
53
61
62
63
64
65
71
72
73
74
75
76
81
82
91
94

Provinsi

Jumlah Sampel

(1)

(2)

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
INDONESIA

6
3
0
8
5
38
0
1
0
4
67
2
1
0
6
0
0
0
0
0
0
1
7
4
1
0
1
0
0
0
2
0
2
1
160
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3.2 Cara Mendapatkan MIGAS
Seismic
Bertujuan untuk mencari tempat yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi.
dengan menggunakan gelombang akustik yang merambat ke lapisan tanah. Dari
proses perambatan gelombang ini akan diolah dan terlihatlah lapisan-lapisan tanah
yang berpotensi mengandung gas/oil.
Drilling and well construction
Proses ini disebut juga proses “pengeboran minyak”. Biasanya pake rig Dengan cara
membuat lubang di tempat yang diidentifikasi ada kemungkinan sumber minyak/gas.
Well logging and testing
Mengambil sample untuk di cek kandungan migas,
Well completion
Proses instalasi aksesoris sumur untuk menyaring “pasir” yang dihasilkan setelah
proses penembakan dalam well testing.
Production
Sumur siap untuk berproduksi

3.3 Kuesioner MIGAS
COVER/PENGENALAN TEMPAT
Rincian 1. Provinsi
Tuliskan nama provinsi dengan jelas dan benar.
Rincian 2. Kabupaten/Kota*)
Coret salah satu yang tidak sesuai dan tuliskan nama kabupaten atau kota dengan jelas dan
benar.
Rincian 3. Kecamatan
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Tuliskan nama kecamatan dengan jelas dan benar.
Rincian 4. Kelurahan/Desa
Tuliskan nama kelurahan/desa dengan jelas dan benar.
Kode wilayah untuk rincian 1 sd 4 diisi oleh BPS.
Rincian 5. Nama Perusahaan
Tuliskan nama perusahaan dengan jelas dan benar.
Rincian 6. Alamat Perusahaan
Tuliskan alamat perusahaan dengan lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat e-mail,
nomor telepon dan nomor fax.
Rincian 7. Tahun Mulai Beroperasi
Tuliskan tahun mulai perusahaan ini beroperasi secara komersial.
Tahun mulai beroperasi adalah tahun mulai beroperasi secara komersial sesuai dengan akte
pendirian kegiatan usaha. Apabila suatu kegiatan usaha berubah bentuk badan hukumnya,
maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum terakhir.
Rincian 8. Alamat Kantor Pusat
Tuliskan alamat kantor pusat perusahaan dengan lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat
e-mail, homepage, nomor telepon dan nomor fax.

BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN
Rincian 101. Bentuk Kerjasama
Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan bentuk kerjasama perusahaan.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah para kontraktor SKK Migas d/h BP Migas yang
memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran minyak dan
gas bumi di Indonesia. Kerjasama ini adalah kerjasama yang memiliki persetujuan melalui
suatu kontrak tertentu.
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Badan Operasi Bersama (BOB) Badan Operasi Bersama (BOB) atau Joint Operating Body
(JOB) adalah kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang
dikepalai oleh SKK Migas d/h BP Migas dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua
dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik SKK Migas dan sisanya adalah
bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan dengan cara yang sama seperti KKKS atau
Production Sharing Contract (PSC).
TAC adalah suatu kerjasama antara Pertamina dan Perusahaaan Swasta dalam rangka
merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam Wilayah Kuasa
Pertambangan (WKP) Pertamina.
Lainnya adalah bentuk kerja sama selain dari KKKS, BOB dan TAC.
Rincian 102. Persentase Permodalan
Isikan besarnya persentase permodalan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta
Nasional, dan Asing.
a. Pemerintah Pusat adalah modal perusahaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), contoh : modal perusahaan berasal dari BUMN, Bank
Pemerintah.
b. Pemerintah Daerah adalah modal perusahaan berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), contoh : modal perusahaan berasal dari BUMD, Bank
Pemerintah Daerah.
c. Swasta Nasional adalah modal perusahaan berasal dari Badan Usaha Swasta
Nasional dan atau warga negara indonesia, contoh : Bank swasta nasional
d. Asing adalah modal perusahaan yang berasal dari pemerintah asing, warga negara
asing dan atau pihak asing.
Rincian 103. Nama dan Tahapan Penambangan di Setiap Lokasi
Isikan nama blok dan dan tahapan penambangan di setiap lokasi yang dimiliki perusahaan.
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BLOK II. SUMBER DAYA MANUSIA PADA AKHIR TAHUN 2017
Rincian 201. Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Jenis Kelamin dan
Kewarganegaraan
Isikan banyaknya tenaga kerja perusahaan pada akhir tahun baik tenaga kerja tetap maupun
kontrak menurut jenis kelamin dan kewarganegaraan.
Tenaga kerja tetap adalah pekerja formal perusahaan dan memiliki kesempatan dalam
jenjang karir sesuai aturan perusahaan.
Tenaga kerja kontrak adalah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka
waktu terbatas dan tidak memiliki kesempatan dalam jenjang karir sesuai aturan
perusahaan.
Tenaga kerja WNI adalah tenaga kerja tetap yang merupakan warga negara indonesia.
Tenaga kerja WNA adalah tenaga kerja tetap yang merupakan pekerja asing di perusahaan.
Rincian 202. Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan
yang Diselesaikan
Isikan banyaknya tenaga kerja perusahaan pada akhir tahun menurut pendidikan tertinggi
yang ditamatkan dan kewarganegaraan.
a. Pasca Sarjana (S2/S3) adalah tenaga kerja yang tamat program pendidikan pasca
sarjana suatu universitas/institut. Contoh : Master/Doktor Ekonomi, Master/Doktor
Manajemen Administrasi.
b. Sarjana dan Diploma adalah mereka yang tamat program pendidikan sarjana suatu
universitas/ institut/sekolah tinggi. Contoh : Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, D4
Statistik,

D4

Akutansi

dan

D3/D2/D1

suatu

universitas/institut/sekolah

tinggi/akademi.
c. Sampai dengan SLTA adalah mereka yang tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
atau sederajat, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan tamat
Sekolah Dasar atau sederajat.
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Rincian 203. Jumlah Pekerja Outsourcing
Isikan banyaknya pekerja outsourcing yang bekerja di perusahaan ini pada akhir tahun 2017
Pekerja Outsourcing adalah pekerja yang direkrut dari perusahaan penyalur tenaga kerja
untuk jangka waktu pendek dan menangani pekerjaan khusus baik produksi maupun non
produksi.
Rincian 204. Biaya Perusahaan Jasa Outsourcing Tenaga Kerja
Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jasa outsourcing tenaga kerja.

BLOK III. PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2017
Rincian 301. Balas Jasa Tenaga Kerja
Isikan besarnya balas jasa yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja tetap dan
kontrak, yang dibedakan menurut jenis balas jasa.
Balas jasa dalam bagian ini adalah termasuk pemberian barang dan jasa kepada tenaga
kerja, baik sebagai kompensasi atas hasil pekerjaannya maupun yang diberikan secara
cuma-cuma.
Pemberian berupa barang dan jasa dari perusahaan/usaha yang dibayarkan secara cumacuma agar diperkirakan nilainya berdasarkan harga pasar yang berlaku untuk setiap barang
dan jasa tersebut pada saat itu.
a. Gaji dan Tunjangan Rutin
Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh buruh/
karyawan/pegawai,yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
Tunjangan Rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang sifatnya rutin/
teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran
upah/ gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri/anak,
tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam
bentuk uang atau barang. Tidak termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti
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tunjangan hari raya, bonus tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus
prestasi, dll.
b. Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap buruh/
karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan atas
perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan.
c. Uang Transportasi dan Uang Makan
Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/ kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk
keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.
Uang

Makan

adalah

sejumlah

uang

maupun

barang

yang

diberikan

perusahaan/kantor /majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk
keperluan makan.
d. Hadiah, Bonus, dan sejenisnya adalah pengeluaran usaha/perusahaan berupa uang dan
atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi pekerja/karyawan
kepada perusahaan.
Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada
pekerja/karyawan atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Bonus adalah hadiah yang diberikan usaha/perusahaan kepada pekerja/karyawan
dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan mengalami kemajuan atau
peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan setahun sekali.
e. Iuran Dana Pensiun dan Tunjangan Sosial
Tunjangan Pensiun adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas nama
buruh/karyawan/ahli warisnya.
Tunjangan Sosial adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas nama
buruh/karyawan/ahli warisnya.
f. Asuransi Tenaga Kerja adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada
pekerja/karyawan terdiri dari:
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Asuransi kesehatan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas nama
pekerja/karyawan.
Asuransi kecelakaan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas nama
pekerja/karyawan.
Asuransi jiwa adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga

yang

menangani

masalah

asuransi

jiwa

atas

nama

pekerja/karyawan.
Rincian 302. Biaya Operasional
Isikan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan selama tahun 2017.
a. Biaya pengurasan, pengumpulan dan pemisahan mulai dari proses pengurasan di
bawah tanah sampai dengan pengoperasian fasilitas tempat penyimpanan migas di
lapangan.
b. Biaya angkutan mencakup pengiriman migas dari lapangan migas ke penyimpanan
utama sebelum penjualan atau pengolahan lebih lanjut.
c. Biaya penyimpanan mencakup biaya penyimpanan migas di tempat penyimpanan
utama.
d. Biaya pekerjaan yang disubkontrakan kepada pihak lain adalah biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu paket pekerjaan penambangan.
Rincian 303. Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas
Isikan banyaknya pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk keperluan
perusahaan/usaha.
Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya seluruh pemakaian bahan bakar
dan pelumas yang digunakan untuk keperluan perusahaan/usaha. Meliputi Avgas, Avtur,
Bensin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Tanah, LPG, Gas Alam, Minyak Bakar, Pelumas,
Batubara, dan Bahan Bakar lainnya.
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Total Pemakaian adalah bahan bakar yang benar-benar digunakan oleh perusahaan, bukan
yang dibeli. Total pemakaian yang ditanyakan meliputi volume pemakaian dan nilai
pemakaian.
Volume Pemakaian adalah banyaknya pemakaian bahan bakar oleh perusahaan sesuai
dengan satuan standar yang ditetapkan pada kolom (2).
Rincian 304. Pemakaian Air untuk Proses Produksi
a. Sumber perolehan air
Lingkari kode sumber perolehan air yang digunakan perusahaan dalam melakukan proses
produksi, pilihan boleh lebih dari satu kode dan jumlahkan kode yang dilingkari kemudian
masukan angkanya ke dalam kotak yang tersedia.
b. Volume pemakaian air dari semua sumber air
Isikan volume pemakaian air dalam satuan m3 dari semua sumber air yang digunakan
oleh perusahaan dalam proses produksi.
c. Nilai pembelian air
Isikan nilai pembelian air yang digunakan oleh perusahaan selama satu tahun dalam
satuan rupiah.
Rincian 305. Pengeluaran Lain
Isikan pengeluaran-pengeluaran lain yang belum termasuk dalam rincian 301 sd 304 dalam
rupiah.
a. Suku cadang adalah nilai suku cadang yang terpakai untuk pemeliharaan dan
perbaikan kecil peralatan dan angkutan.
b. Alat keperluan kantor dan tulis menulis (ATK) adalah semua alat tulis dan keperluan
kantor yang habis dipakai seperti : kertas, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map
dan spidol.
c. Pembelian peralatan dan perlengkapan pertambangan yang penggunaannya
kurang dari satu tahun adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian
peralatan dan perlengkapan pertambangan yang penggunaannya kurang dari satu
tahun.
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d. Sewa kendaraan, mesin dan peralatan lainnya adalah nilai yang dikeluarkan untuk
sewa kendaraan, mesin dan peralatan proyek.
e. Sewa tanah dan gedung adalah biaya yang dibayarkan perusahaan untuk menyewa
tempat/bangunan usaha dari pihak lain. Bila sewa gedung dikeluarkan untuk
beberapa tahun, maka besarnya biaya sewa yang ditulis disini hanya nilai sewa untuk
satu tahun. Sedangkan jika biaya sewa yang dikeluarkan kurang dari satu tahun,
maka nilai sewa yang dituliskan adalah sebesar nilai sewa yang telah dikeluarkan
(tidak diperhitungkan satu tahun).
f. Biaya jasa pertambangan yang dikerjakan oleh pihak lain adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan atas jasa pertambangan yang dilakukan oleh pihak lain.
Contoh : sebagian pekerjaan pengeboran yang diserahkan kepada perusahaan lain.
g. Asuransi barang modal adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada
perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti : asuransi kebakaran,
asuransi kendaraan, dan asuransi barang modal lainnya selama setahun.
h. Angkutan adalah biaya transport yang diberikan kepada pihak lain, tidak termasuk
biaya transport untuk keperluan perjalanan dinas. Bensin yang digunakan untuk
operasional kendaraan dinas dimasukan sebagai biaya bahan bakar.
i. Pergudangan adalah biaya sewa gudang yang diberikan kepada pihak lain.
j. Biaya pos dan telekomunikasi adalah biaya yang digunakan untuk cargo, surat
menyurat, penggunaan jasa provider internet dan pembayaran telepon, telegram,
teleks. Termasuk pembelian voucher handphone oleh perusahaan.
k. Perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk perjalanan dinas
demi kepentingan perusahaan.
l. Bunga pinjaman adalah besarnya seluruh biaya bunga yang dibayarkan kepada pihak
lain yang dikeluarkan perusahaan.
m. Pajak atas produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran
pajak atas produksi yang dihasilkan.
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n. Pajak atas Kepemilikan Asset adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
pembayaran pajak atas semua asset yang dimiliki perusahaan.
o. Penyusutan dan Amortisasi adalah nilai perkiraan barang modal yang sudah terpakai
selama satu tahun.
p. Jasa akuntan, penasehat hukum, dan sejenisnya adalah biaya yang dikeluarkan
perusahaan kepada konsultan, lembaga hokum, dan lain-lain seperti; biaya
penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan
dan penyusunan laporan, biaya pembuatan surat perjanjian, biaya pembuatan akte
dan lain-lain.
q. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Contoh : biaya
pelatihan, kursus, seminar.
r. Lainnya adalah pengeluaran untuk biaya perusahaan selain yang disebutkan di atas
antara lain iklan, riset pemasaran, kehumasan, komisi/iuran setempat, manajemen
fee, biaya bank selain bunga.
Rincian 306. Pengeluaran Terkait Investasi Lainnya
Isikan pengeluaran perusahaan yang digunakan terkait investasi lainnya.
a. Pengeluaran eksplorasi meliputi biaya penyelidikan topografi, geologi, geofisika,
pengeboran sumur eksplorasi, pengeboran sumur uji stratigrafi, pengembangan
cadangan terbukti minyak dan gas bumi sampai siap berproduksi.
b. Pengeluaran Pemulihan tata lingkungan adalah yang dikeluarkan perusahaan untuk
mengembalikan lahan rusak karena eksploitasi minyak dan gas bumi, kembali ke
posisi dan fungsi semula.
c. Pengeluaran penelitian dan pengembangan (R&D) adalah biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, baik yang dilakukan
perusahaan atau oleh perusahaan lain.
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BLOK IV. KETENAGALISTRIKAN SELAMA TAHUN 2017
Rincian 401. Biaya Tenaga Listrik yang Diproduksi, Dibeli, dan Dijual
Isikan banyaknya serta nilai kapasitas mesin pembangkit listrik, tenaga listrik yang
diproduksi sendiri, bahan bakar yang digunakan, tenaga listrik yang dibeli dan dijual kepada
pihak lain oleh perusahaan ini.
1. Kapasitas mesin pembangkit listrik adalah kemampuan mesin pembangkit untuk
menghasilkan daya listrik.
Isikan volume kapasitas mesin pembangkit listrik dalam kilo watt (KW) yang
diproduksi sendiri.
2. Tenaga listrik yang diproduksi sendiri adalah banyaknya tenaga listrik yang
diproduksi, dapat dilihat dari angka pada KWh meter generator akan tetapi jika
generator tidak dilengkapi dengan alat pengukur, maka dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
Produksi = Daya generator x jam kerja generator setahun x kapasitas generator
Bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik dirinci menjadi minyak solar
dan minyak diesel, batubara, dan gas alam.
3. Bahan bakar yang digunakan
Volume dan nilai bahan bakar yang digunakan untuk membangkitkan listrik pada
mesin pembangkit.
4. Tenaga listrik yang dibeli adalah jumlah KWh dan nilainya yang dikeluarkan
perusahaan untuk tenaga listrik baik yang dibeli dari PLN maupun non PLN.
5. Tenaga listrik yang dijual kepada pihak lain adalah volume tenaga listrik dalam
satuan KWh dan nilainya yang dijual oleh perusahaan kepada pihak lain.
BLOK V. STOK, PRODUKSI, PEMAKAIAN, DAN PENJUALAN PADA TAHUN 2017
Isikan volume dan nilai dari stok awal, produksi, penjualan dalam negeri, penjualan luar
negeri, hilang/susut dan stok akhir tahun dari bahan tambang, Minyak Mentah, Kondensat,
Gas Bumi, Panas Bumi, dan lainnya.
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1. Stok awal adalah persediaan bahan tambang yang dimiliki perusahaan pada awal
tahun. Stok awal sama dengan stok akhir tahun yang lalu.
2. Produksi adalah seluruh bahan tambang yang diproduksi perusahaan selama tahun
berjalan.
3. Penjualan dalam negeri adalah sebagian bahan tambang yang dijual ke dalam
negeri.
4. Penjualan luar negeri adalah sebagian bahan tambang yang dijual ke luar negeri
(ekspor).
5. Hilang/susut adalah sebagian bahan bakar yang hilang/susut yang diakibatkan oleh
proses pengolahan.
6. Stok Akhir adalah penjumlahan bahan tambang yang diproduksi dan yang ada di
persediaan awal tahun dikurangi dengan yang dipakai sendiri, diolah lebih lanjut,
dijual dan hilang/susut.

BLOK VI. PENDAPATAN LAIN SELAMA TAHUN 2017
Isikan semua pendapatan dan penerimaan perusahaan selain pendapatan dari produksi.
1. Pendapatan dari jasa adalah nilai yang diterima atas jasa pertambangan yang
diberikan oleh pihak lain, misalnya jasa perbaikan dan perawatan mesin serta dari
jasa pengiriman.
2. Pendapatan dari penyewaan tanah, mesin dan peralatan, gedung, dan bangunan
adalah nilai yang diterima atas penyewaan tanah, mesin dan peralatan, gedung, dan
bangunan yang digunakan oleh pihak lain.
3. Pendapatan lainnya, seperti penjualan barang adalah selisih nilai penjualan dan
pembelian barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama pada saat pembelian
tanpa mengalami proses perubahan dan penambahan.
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LEGALITAS PENGISIAN KUESIONER

Penanggung jawab perusahaan dan nama orang yang dapat dihubungi
Tuliskan penanggung jawab isian kuesioner dan nama orang yang dapat dihubungi di
perusahaan/usaha dengan lengkap mencakup nama, jabatan, nomor telepon, fax dan email.

PETUGAS BPS
Bagi pencacah
Tuliskan nama pencacah, jabatan, nomor handphone, tanggal penyerahan dokumen dan
tanggal penerimaan dokumen, periksa kembali seluruh isian, bila sudah lengkap bubuhkan
tanda tangan di tempat yang disediakan.
Bagi pemeriksa/pengawas
Tuliskan nama pengawas, jabatan, nomor handphone, dan tanggal dilakukan pengawasan.
Setelah seluruh isian lengkap dan benar bubuhkan tanda tangan pada tempat yang
disediakan.

CATATAN PETUGAS
Blok ini digunakan untuk mencatat semua keterangan yang dianggap perlu terkait hasil
pelaksanaan pencacahan perusahaan di lapangan.
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SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN GEOTHERMAL
UNIT EKSPLORASI/PRODUKSI

Kuesioner Survei Tahunan Perusahaan Geothermal Unit Eksplorasi/Produksi
COVER/PENGENALAN TEMPAT
Rincian 1. Provinsi
Tuliskan nama provinsi dan kode provinsi pada kotak yang tersedia.
Rincian 2. Kabupaten/Kota*)
Coret salah satu dan tuliskan nama kabupaten atau kota serta tuliskan kode kabupaten/kota
pada kotak yang tersedia.
Rincian 3. Kecamatan
Tuliskan nama kecamatan dengan jelas dan benar serta tuliskan kodenya pada kotak yang
tersedia.
Rincian 4. Kelurahan/Desa
Tuliskan nama desa/kelurahan dengan jelas dan benar serta tuliskan kodenya pada kotak
yang tersedia.
Rincian 5. Nama Perusahaan
Tuliskan nama perusahaan dengan jelas dan benar.
Rincian 6. Alamat Perusahaan
Tulis alamat kantor pusat dengan lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat e-mail, nomor
telepon dan nomor fax.
Rincian 7. Tahun Mulai Beroperasi
Tuliskan tahun mulai perusahaan ini beroperasi secara komersial.
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Tahun mulai beroperasi adalah tahun mulai beroperasi secara komersial sesuai dengan akte
pendirian kegiatan usaha. Apabila suatu kegiatan usaha berubah bentuk badan hukumnya,
maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum terakhir.
Rincian 8. Alamat Kantor Pusat
Tulis alamat kantor pusat dengan lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat e-mail, nomor
telepon dan nomor fax.

BLOK I. SUMBER DAYA MANUSIA PADA AKHIR TAHUN 2017
Rincian 101. Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Jenis Kelamin dan
Kewarganegaraan
Isikan banyaknya tenaga kerja perusahaan pada akhir tahun baik tenaga kerja tetap maupun
kontrak menurut jenis kelamin dan kewarganegaraan.
Tenaga kerja tetap adalah pekerja formal perusahaan dan memiliki kesempatan dalam
jenjang karir sesuai aturan perusahaan.
Tenaga kerja kontrak adalah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka
waktu terbatas dan tidak memiliki kesempatan dalam jenjang karir sesuai aturan
perusahaan.
Tenaga kerja WNI adalah tenaga kerja tetap yang merupakan warga negara indonesia.
Tenaga kerja asing adalah tenaga kerja tetap yang merupakan tenaga ahli asing di
perusahaan.
Rincian 102. Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan
yang Diselesaikan
Isikan banyaknya tenaga kerja perusahaan pada akhir tahun menurut pendidikan tertinggi
yang ditamatkan dan kewarganegaraan.
a. Pasca Sarjana (S2/S3) adalah tenaga kerja yang tamat program pendidikan pasca
sarjana suatu universitas/institut. Contoh : Master/Doktor Ekonomi, Master/Doktor
Manajemen Administrasi.
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b. Sarjana dan Diploma adalah mereka yang tamat program pendidikan sarjana suatu
universitas/ institut/sekolah tinggi. Contoh : Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, D4
Statistik,

D4

Akutansi

dan

D3/D2/D1

suatu

universitas/institut/sekolah

tinggi/akademi.
c. Sampai dengan SLTA adalah mereka yang tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
atau sederajat, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan tamat
Sekolah Dasar atau sederajat.
Rincian 103. Jumlah Pekerja Outsourcing
Isikan banyaknya pekerja outsourcing yang bekerja di perusahaan ini pada akhir tahun 2017.
Pekerja Outsourcing adalah pekerja yang direkrut dari perusahaan penyalur tenaga kerja
untuk jangka waktu pendek dan menangani pekerjaan khusus baik produksi maupun non
produksi.

BLOK II. PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2017
Rincian 201. Balas Jasa Tenaga Kerja
Isikan besarnya balas jasa yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja tetap dan
kontrak, yang dibedakan menurut jenis balas jasa.
Balas jasa dalam bagian ini adalah termasuk pemberian barang dan jasa kepada tenaga
kerja, baik sebagai kompensasi atas hasil pekerjaannya maupun yang diberikan secara
cuma-cuma.
Pemberian berupa barang dan jasa dari perusahaan/usaha yang dibayarkan secara cumacuma agar diperkirakan nilainya berdasarkan harga pasar yang berlaku untuk setiap barang
dan jasa tersebut pada saat itu.
a. Gaji dan Tunjangan Rutin
Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh buruh/
karyawan/pegawai,yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
Tunjangan Rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang sifatnya rutin/
teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran
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upah/ gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri/anak,
tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam
bentuk uang atau barang. Tidak termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti
tunjangan hari raya, bonus tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus
prestasi, dll.
b. Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap buruh/
karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan atas
perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan.
c. Uang Transportasi dan Uang Makan
Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/ kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk
keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.
Uang

Makan

adalah

sejumlah

uang

maupun

barang

yang

diberikan

perusahaan/kantor /majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk
keperluan makan.
d. Hadiah, Bonus, dan sejenisnya adalah pengeluaran usaha/perusahaan berupa uang
dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi
pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada
pekerja/karyawan atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Bonus adalah hadiah yang diberikan usaha/perusahaan kepada pekerja/karyawan
dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan mengalami kemajuan atau
peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan setahun sekali.
e. Iuran Dana Pensiun dan Tunjangan Sosial
Tunjangan Pensiun adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas nama
buruh/karyawan/ahli warisnya.
Tunjangan Sosial adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas nama
buruh/karyawan/ahli warisnya.
f. Asuransi Tenaga Kerja adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada
pekerja/karyawan terdiri dari:
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Asuransi kesehatan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas nama
pekerja/karyawan.
Asuransi kecelakaan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas nama
pekerja/karyawan.
Asuransi jiwa adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga

yang

menangani

masalah

asuransi

jiwa

atas

nama

pekerja/karyawan.
Rincian 202. Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas
Isikan banyaknya pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk keperluan
perusahaan/usaha.
Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya seluruh pemakaian bahan bakar
dan pelumas yang digunakan untuk keperluan perusahaan/usaha. Meliputi Avgas, Avtur,
Bensin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Tanah, LPG, Gas Alam, Minyak Bakar, Pelumas,
Batubara, dan Bahan Bakar lainnya.
Total Pemakaian adalah bahan bakar yang benar-benar digunakan oleh perusahaan, bukan
yang dibeli. Total pemakaian yang ditanyakan meliputi volume pemakaian dan nilai
pemakaian.
Volume Pemakaian adalah banyaknya pemakaian bahan bakar oleh perusahaan sesuai
dengan satuan standar yang ditetapkan pada kolom (2).
Rincian 203. Pengeluaran Lain
Isikan pengeluaran-pengeluaran lain yang belum termasuk dalam rincian 201 sd 202 dalam
rupiah.
a. Suku cadang adalah nilai suku cadang yang terpakai untuk pemeliharaan dan
perbaikan kecil peralatan dan angkutan.
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b. Alat keperluan kantor dan tulis menulis (ATK) adalah semua alat tulis dan keperluan
kantor yang habis dipakai seperti : kertas, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map
dan spidol.
c. Pembelian peralatan dan perlengkapan pertambangan yang penggunaannya
kurang dari satu tahun adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian
peralatan dan perlengkapan pertambangan yang penggunaannya kurang dari satu
tahun.
d. Sewa kendaraan, mesin dan peralatan lainnya adalah nilai yang dikeluarkan untuk
sewa kendaraan, mesin dan peralatan proyek.
e. Sewa tanah dan gedung adalah biaya yang dibayarkan perusahaan untuk menyewa
tempat/bangunan usaha dari pihak lain. Bila sewa gedung dikeluarkan untuk
beberapa tahun, maka besarnya biaya sewa yang ditulis disini hanya nilai sewa untuk
satu tahun. Sedangkan jika biaya sewa yang dikeluarkan kurang dari satu tahun,
maka nilai sewa yang dituliskan adalah sebesar nilai sewa yang telah dikeluarkan
(tidak diperhitungkan satu tahun).
f. Biaya jasa pertambangan yang dikerjakan oleh pihak lain adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan atas jasa pertambangan yang dilakukan oleh pihak lain.
Contoh: sebagian pekerjaan pengeboran yang diserahkan kepada perusahaan lain.
g. Asuransi barang modal adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada
perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran,
asuransi kendaraan, dan asuransi barang modal lainnya selama setahun.
h. Angkutan adalah biaya transport yang diberikan kepada pihak lain, tidak termasuk
biaya transport untuk keperluan perjalanan dinas. Bensin yang digunakan untuk
operasional kendaraan dinas dimasukan sebagai biaya bahan bakar.
i.

Pergudangan adalah biaya sewa gudang yang diberikan kepada pihak lain.

j.

Biaya pos dan telekomunikasi adalah biaya yang digunakan untuk cargo, surat
menyurat, penggunaan jasa provider internet dan pembayaran telepon, telegram,
teleks. Termasuk pembelian voucher handphone oleh perusahaan.
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k. Perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk perjalanan dinas
demi kepentingan perusahaan.
l.

Bunga pinjaman adalah besarnya seluruh biaya bunga yang dibayarkan kepada pihak
lain yang dikeluarkan perusahaan.

m. Pajak atas produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran
pajak atas produksi yang dihasilkan.
n. Pajak atas Kepemilikan Asset adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
pembayaran pajak atas semua asset yang dimiliki perusahaan.
o. Penyusutan dan Amortisasi adalah nilai perkiraan barang modal yang sudah terpakai
selama satu tahun.
p. Jasa akuntan, penasehat hukum, dan sejenisnya adalah biaya yang dikeluarkan
perusahaan kepada konsultan, lembaga hokum, dan lain-lain seperti; biaya
penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan
dan penyusunan laporan, biaya pembuatan surat perjanjian, biaya pembuatan akte
dan lain-lain.
q. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Contoh : biaya
pelatihan, kursus, seminar.
r. Lainnya adalah pengeluaran untuk biaya perusahaan selain yang disebutkan di atas
antara lain iklan, riset pemasaran, kehumasan, komisi/iuran setempat, manajemen
fee, biaya bank selain bunga.
Rincian 204. Pengeluaran Terkait Investasi Lainnya
Isikan pengeluaran perusahaan yang digunakan terkait investasi lainnya.
a. Pengeluaran eksplorasi meliputi biaya penyelidikan topografi, geologi, geofisika,
pengeboran sumur eksplorasi, pengeboran sumur uji stratigrafi, pengembangan
cadangan terbukti minyak dan gas bumi sampai siap berproduksi.
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b. Pengeluaran Pemulihan tata lingkungan adalah yang dikeluarkan perusahaan untuk
mengembalikan lahan rusak karena eksploitasi minyak dan gas bumi, kembali ke
posisi dan fungsi semula.
c. Pengeluaran penelitian dan pengembangan (R&D) adalah biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, baik yang dilakukan
perusahaan atau oleh perusahaan lain.
Rincian 205. Tenaga Listrik yang Diproduksi, Dibeli, dan Dijual
Isikan banyaknya serta nilai kapasitas mesin pembangkit listrik, tenaga listrik yang
diproduksi sendiri, bahan bakar yang digunakan, tenaga listrik yang dibeli dan dijual kepada
pihak lain oleh perusahaan ini.
a. Kapasitas mesin pembangkit listrik adalah kemampuan mesin pembangkit untuk
menghasilkan daya listrik.
Isikan volume kapasitas mesin pembangkit listrik dalam kilo watt (KW) yang
diproduksi sendiri.
b. Tenaga listrik yang diproduksi sendiri adalah banyaknya tenaga listrik yang
diproduksi, dapat dilihat dari angka pada KWh meter generator akan tetapi jika
generator tidak dilengkapi dengan alat pengukur, maka dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
Produksi = Daya generator x jam kerja generator setahun x kapasitas generator
Bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik dirinci menjadi minyak solar
dan minyak diesel, batubara, dan gas alam.
c. Bahan bakar yang digunakan
Volume dan nilai bahan bakar yang digunakan untuk membangkitkan listrik pada
mesin pembangkit.
d. Tenaga listrik yang dibeli adalah jumlah KWh dan nilainya yang dikeluarkan
perusahaan untuk tenaga listrik baik yang dibeli dari PLN maupun non PLN.
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e. Tenaga listrik yang dijual kepada pihak lain adalah volume tenaga listrik dalam
satuan KWh dan nilainya yang dijual oleh perusahaan kepada pihak lain.
Rincian 206. Pemakaian Air untuk Proses Produksi
a. Sumber perolehan air
Lingkari kode sumber perolehan air yang digunakan perusahaan dalam melakukan
proses produksi, pilihan boleh lebih dari satu kode dan jumlahkan kode yang
dilingkari kemudian masukan angkanya ke dalam kotak yang tersedia.
b. Volume pemakaian air dari semua sumber air
Isikan volume pemakaian air dalam satuan m3 dari semua sumber air yang digunakan
oleh perusahaan dalam proses produksi.
c. Nilai pembelian air
Isikan nilai pembelian air yang digunakan oleh perusahaan selama satu tahun dalam
satuan rupiah.

BLOK III. PENDAPATAN PERUSAHAAN SELAMA TAHUN 2017

Rincian 301. Pendapatan Utama
Isikan pendapatan dan penerimaan perusahaan dari produksi.
Rincian 302. Pendapatan Lainnya
Isikan semua pendapatan dan penerimaan perusahaan selain pendapatan dari produksi.
a. Jasa penambangan pihak lain adalah nilai yang diterima atas jasa pertambangan
yang diberikan oleh pihak lain, misalnya jasa perbaikan dan perawatan mesin serta
dari jasa pengiriman.
b. Transportasi penjualan hasil tambang adalah pendapatan yang diterima dari pihak
lain atas penggunaan alat transportasi untuk penjualan hasil tambang.
c. Pendapatan dari penyewaan tanah, alat-alat, gedung dan struktur lain adalah nilai
yang diterima atas penyewaan tanah, alat-alat, gedung dan struktur lain yang
digunakan oleh pihak lain.
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d. Pendapatan lainnya, seperti penjualan barang adalah selisih nilai penjualan dan
pembelian barang-barang yamg dijual dalam bentuk yang sama pada saat pembelian
tanpa mengalami proses perubahan dan penambahan.

LEGALITAS PENGISIAN KUESIONER
Penanggung jawab perusahaan dan nama orang yang dapat dihubungi
Tuliskan penanggung jawab isian kuesioner dan nama orang yang dapat dihubungi di
perusahaan/usaha dengan lengkap mencakup nama, jabatan, nomor telepon, fax dan email. yang disediakan.

PETUGAS BPS
Bagi pencacah
Tuliskan nama pencacah, jabatan, nomor handphone, bila sudah lengkap bubuhkan tanda
tangan di tempat yang disediakan.
Bagi pemeriksa/pengawas
Tuliskan nama pengawas, jabatan, nomor handphone. Setelah seluruh isian lengkap dan
benar bubuhkan tanda tangan pada tempat yang disediakan.

CATATAN PETUGAS
Blok ini digunakan untuk mencatat semua keterangan yang dianggap perlu terkait hasil
pelaksanaan pencacahan perusahaan di lapangan.
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SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN NON MIGAS
1.1 Sebaran Perusahaan Non MIGAS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
31
32
33
34
35
36
51
52
53
61
62
63
64
65
71
72
73
74
75
76
81
82
91
94

Provinsi

Jumlah Sampel

(1)

(2)

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
INDONESIA

8
6
26
10
12
40
17
4
55
11
3
15
0
0
4
2
0
9
3
21
58
81
94
10
7
24
10
39
2
1
2
4
0
4
582
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4.2 Kuesioner Non MIGAS
Kuesioner Non Migas digunakan untuk pencacahan perusahaan non migas. Data
yang dikumpulkan dari perusahaan pertambangan migas adalah
Keterangan Tempat
1. Nama provinsi dari domisili establishment berada.
2. Nama kabupaten/kota dari domisili establishment berada.
3. Nama kecamatan dari domisili establishment berada.
4. Nama kelurahan/desa dari establishment berada
5. Nama perusahaan pertambangan non migas saat ini, termasuk juga perbaikan
nama apabila ada kesalahan atau perubahan nama dari daftar sampel.
6. Alamat perusahaan pertambangan saat ini yang lengkap dan jelas berikut kode
pos, website, alamat e-mail, nomor telepon dan nomor fax.
7. Tahun Mulai Beroperasi
Tahun mulai beroperasi adalah tahun mulai beroperasi secara komersial sesuai
dengan akte pendirian kegiatan usaha. Apabila suatu kegiatan usaha berubah
bentuk badan hukumnya, maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan
hukum terakhir.
8. Alamat Kantor Pusat
Jika perusahaan yang terkena sampel adalah unit produksi, maka tuliskan alamat
kantor pusat dengan lengkap dan jelas berikut kode pos, website, e-mail, nomor
telepon dan nomor fax.
Keterangan Perusahaan
1. Status badan hukum perusahaan
Badan hukum perusahaan yang dimaksud adalah :
PT (Persero) adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh negara
(pemerintah), dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan
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tujuan mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan faktor-faktor produksi
secara efisien.
Perseroan Terbatas (PT)/NV/Ltd adalah perusahaan yang didirikan dengan modal
yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas
pada nilai nominal saham yang dimiliki. Termasuk dalam kelompok badan usaha ini
adalah badan usaha milik perusahaan asing (Corporation, NV).
Lainnya adalah bentuk badan usaha selain yang telah disebutkan di atas, seperti: CV,
perusahaan daerah, koperasi, yayasan, dan UD.
2. Persentase Permodalan
a. Pemerintah Pusat adalah modal perusahaan berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), contoh: modal perusahaan berasal dari BUMN, Bank
Pemerintah.
b. Pemerintah Daerah adalah modal perusahaan berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), contoh: modal perusahaan berasal dari BUMD, Bank
Pemerintah Daerah.
c. Swasta Nasional adalah modal perusahaan berasal dari Badan Usaha Swasta
Nasional dan atau warga negara Indonesia.
d. Asing adalah modal perusahaan yang berasal dari pemerintah asing, warga
negara asing dan atau pihak asing.
3. Kegiatan Pertambangan Menurut Izin Pertambangan
a.

Area Penambangan, yaitu:
Kawasan hutan adalah lokasi penambangan yang berada di dalam hutan.
Kawasan non hutan adalah lokasi penambangan yang berada di luar area
hutan.
Pantai/Laut adalah lokasi penambangan yang berada di pantai lepas.

b. Tahapan Penambangan, yaitu:
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Eksplorasi adalah suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi
pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran,bentuk, posisi, kadar ratarata dan besarnya cadangan serta “studi kelayakan” dari endapan bahan
galian atau mineral berharga yang telah ditemukan.
Produksi

merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana

(manual) maupun mekanis yang meliputi penggalian, pemberaian, pemuatan
dan pengangkutan bahan galian.
c.

Lokasi Penambangan non migas yang dikelola.

d. Jenis Tambang Utama yang dikelola dan volume produksi.
e.

Jenis Tambang Ikutan berikut volumenya yang diperoleh selain dari hasil
tambang utama.

4. Sumber Daya Manusia Pada Akhir Tahun
Tenaga kerja pada akhir tahun menurut jenis tenaga kerja dan kewarganegaraan.
a. Tenaga kerja WNI adalah

tenaga kerja yang merupakan warga negara

Indonesia.
b. Tenaga kerja Asing adalah tenaga kerja selain dari warga negara Indonesia.
c. Tenaga kerja tetap adalah tenaga kerja yang terikat secara formal melalui
perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan sampai masa usia pensiun
sesuai aturan perusahaan.
d. Tenaga kerja kontrak adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan
untuk jangka waktu tertentu saja, waktunya terbatas.
5. Jumlah tenaga kerja menurut jenis kelamin
a. Isikan banyaknya tenaga kerja laki-laki berkewarnegaraan Indonesia dengan
status tetap dan kontrak.
b. Isikan banyaknya tenaga kerja perempuan berkewarnegaraan Indonesia
dengan status tetap dan kontrak.
6. Jumlah tenaga kerja menurut pendidikan
Isikan banyaknya tenaga kerja tetap dan kontrak menurut jenis pendidikan.
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a. Pasca Sarjana (S2/S3) adalah mereka yang tamat program pendidikan pasca
sarjana

suatu

universitas/institut.

Contoh

Master/Doktor

Ekonomi,

Master/Doktor Manajemen Administrasi.
b. Sarjana dan Diploma adalah mereka yang tamat program pendidikan sarjana
suatu universitas/institut/sekolah tinggi. Contoh Sarjana Ekonomi, Sarjana
Hukum, D4 Statistik, D4 Akuntansi.
c. Diploma (D1, D2, D3) adalah mereka yang tamat program pendidikan
diploma 1, diploma 2 dan diploma 3

suatu universitas/institut/sekolah

tinggi/akademi.
d. Sampai dengan SLTA adalah mereka yang tamat dari Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas atau sederajat, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau
sederajat dan tamat Sekolah Dasar atau sederajat.

7. Jumlah tenaga kerja alih daya dan tenaga kerja harian.
Isikan banyaknya tenaga kerja alih daya dan tenaga kerja harian pada akhir tahun
2017.
a. Tenaga kerja alih daya adalah tenaga kerja yang terikat suatu perjanjian kerja
yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan
tersebut menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara
tertulis.
b. Tenaga kerja harian adalah pekerja yang dibayar tidak terikat secara tetap
dengan perusahaan dimana mereka hanya bekerja selama pekerjaa/proyek
ada dan bila pekerjaa/proyek telah selesai maka secara otomatis mereka
tidak mempunyai hubungan kerja.

8. Pengeluaran selama satu tahun
Jumlah balas jasa tenaga kerja WNI
Balas jasa yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja tetap dan kontrak, yang
dibedakan menurut jenis pekerja. Balas jasa dalam bagian ini adalah termasuk
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pemberian barang dan jasa kepada pekerja/karyawan, baik sebagai kompensasi atas
hasil pekerjaannya maupun yang diberikan secara cuma-cuma.
a. Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh
buruh/karyawan/pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
b. Tunjangan rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang sifatnya
rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan
pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kerja, tunjangan jabatan,
tunjangan suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang
diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak
termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus
tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus prestasi dan
sebagainya.
c. Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap
buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan
atas perpanjangan jam kerja di luar jam kerja normal yang ditentukan.
d. Uang transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk
keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.
e. Uang makan adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk
keperluan makan.
f. Hadiah, bonus dan sejenisnya adalah pengeluaran perusahaan/usaha yang
diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi pekerja/karyawan
kepada perusahaan.
g. Bonus adalah hadiah yang diberikan kepada pekerja/karyawan dalam bentuk
uang atau barang karena perusahaan mengalami kemajuan atau
peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan setahun sekali.
i.

Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang
diberikan

kepada

pekerja/karyawan

pekerja/karyawan kepada perusahaan
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atas

prestasi

kerja

ii.

Tunjangan pensiun adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara
teratur kepada yayasan/badan yang menangani masalah tersebut
atas nama buruh/karyawan/ahli warisnya.

h. Tunjangan sosial adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kapada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas nama
buruh/karyawan/ahli warisnya.
i.

Asuransi tenaga kerja adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada
pekerja/karyawan yang terdiri dari:
i.

Asuransi kesehatan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan
secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah
asuransi kesehatan atas nama pekerja/karyawan.

ii.

Asuransi kecelakaan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan
secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah
asuransi kecelakaan atas nama pekerja/karyawan.

iii.

Asuransi jiwa adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara
teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani asuransi jiwa
atas nama pekerja/karyawan.

9. Jumlah balas jasa tenaga kerja alih daya dan tenaga kerja harian yang dikeluarkan
perusahaan.
10. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi selama satu tahun.
a. Biaya pembelian bahan peledak dan pemicu untuk mengetahui besarnya
biaya seluruh pemakaian bahan peledak yang digunakan untuk keperluan
perusahaan/usaha. Meliputi dinamit, amonium nitrat, emulsion, sedangkan
bahan peledak lainnya detonator, sumbu, connector dan bahan penyundut
lainnya.
b. Biaya pengumpulan dan pemisahan bahan tambang mencakup biaya mulai
dari proses pengupasan sampai dengan pemisahan bahan tambang di
lapangan.
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c. Biaya angkutan ke gudang penyimpanan mencakup biaya angkutan dan
pengiriman barang tambang dari tempat penyimpanan di lapangan ke
tempat penyimpanan utama sebelum penjualan atau pengolahan lebih
lanjut.
d. Biaya penyimpanan mencakup biaya penyimpanan non migas di tempat
penyimpanan utama.
e. Biaya pekerjaan yang disubkontrakkan kepada pihak lain yang berhubungan
dengan proses penambangan yang dikerjakan oleh pihak lain dengan nilai
kontrak yang telah disepakati.
11. Jumlah pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk keperluan
perusahaan/usaha. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya seluruh
pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk keperluan
perusahaan/usaha. Meliputi avgas, avtur, bensin, minyak solar, minyak diesel,
minyak tanah, LPG, gas alam, minyak bakar, pelumas dan bahan bakar lainnya.
Total Pemakaian adalah bahan bakar yang benar-benar digunakan oleh perusahaan,
bukan yang dibeli. Total pemakaian yang ditanyakan meliputi volume pemakaian dan
nilai pemakaian.
Volume Pemakaian adalah banyaknya pemakaian bahan bakar oleh perusahaan
sesuai dengan satuan standar yang ditetapkan.
Bila satuan yang digunakan berbeda, maka lakukan konversi terlebih dahulu ke
dalam satuan standar dalam kuesioner.
12. Jumlah pemakaian bahan bakar dan pelumas untuk pembangkit listrik yang
digunakan untuk keperluan pembangkitan listrik oleh perusahaan/usaha.
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya seluruh pemakaian bahan
bakar dan pelumas yang digunakan untuk keperluan perusahaan/usaha hanya untuk
membangkitkan listrik secara swadaya. Meliputi avgas, avtur, bensin, minyak solar,
minyak diesel, minyak tanah, LPG, gas alam, minyak bakar, pelumas dan bahan bakar
lainnya
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13. Total kapasitas mesin pembangkit listrik dari semua mesin pembangkit yang dimiliki
oleh perusahaan dan dipakai selama satu tahun.
Tenaga listrik yang diproduksi sendiri adalah banyaknya tenaga listrik yang
diproduksi, dapat dilihat dari angka pada KWh meter generator, akan tetapi jika
generator tidak dilengkapi dengan alat pengukur, maka dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
Produksi = Daya generator x jam kerja generator setahun x kapasitas generator
Total kapasitas mesin pembangkit adalah penjumlahan dari kapasitas masing-masing
mesin pembangkit listrik yang dikuasai oleh perusahaan.
14. Rata-rata lama pemakaian mesin pembangkit dalam sehari
Rata-rata pemakaian mesin pembangkit per hari adalah rata-rata operasional mesin
pembangkit per hari dalam satuan jam.
15. Banyaknya hari operasi mesin pembangkit listrik dalam setahun.
16. Banyaknya listrik yang dibeli
Tenaga listrik yang dibeli adalah jumlah KWh dan nilainya yang dikeluarkan
perusahaan untuk tenaga listrik baik yang dibeli dari PLN maupun non PLN.
17. Banyaknya listrik yang dijual
Tenaga listrik yang dijual kepada pihak lain adalah jumlah KWh dan nilainya yang
dijual oleh perusahaan kepada pihak lain.
18. Sumber perolehan air yang digunakan untuk proses produksi
Sumber perolehan air yang digunakan perusahaan dalam melakukan proses
produksi.
19. Volume pemakaian air dari semua sumber air dalam satuan m3 dari semua sumber
air yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi.
20. Nilai pembelian air dalam setahun yang digunakan oleh perusahaan selama satu
tahun dalam satuan rupiah.
21. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran lain.
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a. Suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal adalah
pembelian suku cadang dan biaya untuk memelihara atau memperbaiki
barang modal agar tetap dapat bekerja (berfungsi) tanpa menambah
kapasitas atau umur pakai dan tidak merubah bentuk barang modal.
b. Alat keperluan kantor dan tulis menulis (ATK) adalah semua alat tulis dan
keperluan kantor yang habis dipakai seperti : kertas, pensil, tinta, karbon, pita
mesin tik, map dan spidol.
c. Pembelian peralatan dan perlengkapan yang penggunaannya kurang dari
satu tahun adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian peralatan
yang masa pakainya kurang lebih satu tahun.
d. Sewa kendaraan, mesin dan peralatan lainnya: adalah nilai yang dikeluarkan
untuk sewa kendaraan, mesin dan peralatan proyek.
e. Sewa tanah dan gedung kantor adalah biaya yang dibayarkan perusahaan
untuk menyewa tempat/bangunan usaha dari pihak lain. Bila sewa gedung
dikeluarkan untuk beberapa tahun, maka besarnya biaya sewa yang ditulis
disini hanya nilai sewa untuk satu tahun. Sedangkan jika biaya sewa yang
dikeluarkan kurang dari satu tahun, maka nilai sewa yang dituliskan adalah
sebesar nilai sewa yang telah dikeluarkan (tidak diperhitungkan satu tahun).
f. Biaya jasa konsultan adalah pengeluaran untuk membayar konsultan yang
bukan sebagai pekerja tetap perusahaan. Konsultan biasanya dikontrak untuk
jangka waktu tertentu dan untuk tahap pengerjaan tertentu.
g. Asuransi barang modal adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan
kepada perusahaan asuransi atas barang modal yang diasuransikan, seperti :
asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya
selama setahun.
h. Biaya angkutan adalah biaya jasa angkutan yang dibayarkan kepada pihak
lain. Bensin yang digunakan untuk operasional kendaraan dinas tidak
dimasukan pada rincian ini tetapi dimasukan sebagai biaya bahan bakar.
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i.

Biaya pergudangan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
membayar sewa gudang untuk penyimpanan barang.

j.

Biaya pos dan telekomunikasi adalah biaya yang digunakan untuk cargo, surat
menyurat, penggunaan jasa provider internet dan pembayaran telepon,
telegram, teleks. Termasuk pembelian voucher hand phone oleh perusahaan.

k. Biaya perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
perjalanan dinas demi kepentingan perusahaan.
l.

Bunga pinjaman adalah biaya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan atas
kredit yang diterima perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Rincian
ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya seluruh biaya bunga yang
dibayarkan kepada pihak lain yang dikeluarkan perusahaan.

m. Pajak atas produksi terdiri dari pajak atas barang dan jasa sebagai hasil dari
aktivitas produksi, penjualan, transfer, sewa atau pengiriman barang dan
jasa, ataupun atas barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi atau
pembentukan modal sendiri.
n. Pajak atas kepemilikan aset adalah pajak yang harus dibayarkan terkait
dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pajak kendaraan, pajak
bangunan, dll.
o. Biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia adalah biaya yang
dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan yang ditujukan kepada karyawan
untuk meningkatkan keahlian dan keterampilannya.
p. Biaya jasa-jasa lainnya (akuntan, lembaga hukum dan sejenisnya) adalah
biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada konsultan, lembaga hukum dan
lain-lain seperti; biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan,
biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya pembuatan
surat perjanjian, biaya pembuatan akte dan lain-lain.
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q. Lainnya adalah pengeluaran untuk biaya perusahaan selain yang disebutkan
di atas, meliputi antara lain : biaya untuk nasehat hukum, komisi/iuran
setempat, management fee, biaya bank selain bunga.
22. Pengeluaran Terkait Investasi Lainnya
a. Biaya Eksplorasi
Biaya eksplorasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan secara langsung
untuk tahap eksplorasi di area penambangan termasuk pengeluaran untuk
subkontrak apabila kegiatan pengeboran dikerjakan oleh pihak lain, meliputi
biaya penyelidikan topografi, geologi, geofisika, pengeboran sumur
eksplorasi, pengeboran cadangan terbukti sampai siap berproduksi
b. Biaya untuk Pemulihan Tata Lingkungan
Biaya pemulihan tata lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan
perusahaan untuk pemulihan lingkungan selama dan setelah selesainya
penambangan, misalnya reklamasi (penutupan, revegetasi, recontouring dan
lain-lain), kendali erosi (saluran air, pengendalian limbah cair dan sejenisnya),
meliputi biaya untuk tata tanah, tata air dan restorasi kembali.
c. Biaya Penelitian dan Pengembangan (R & D) adalah biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, baik yang dilakukan
perusahaan atau oleh perusahaan lain.
d. Penyusutan adalah pengurangan nilai pembelian atau nilai fisik barang modal
sebagai akibat penggunaan (kerusakan fisik, keusangan normal, atau
kerusakan akibat kecelakaan normal) untuk kegiatan.
e. Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek
dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu
pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit
akun beban amortisasi terhadap akun aktiva.
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23. Banyaknya Pendapatan Lain Perusahaan Selama Tahun 2017
Semua pendapatan dan penerimaan perusahaan selain pendapatan dari produksi.
a. Pendapatan dari jasa adalah nilai yang diterima atas jasa pertambangan yang
diberikan oleh pihak lain, misalnya jasa penambangan serta dari jasa
pengiriman hasil tambang.
b. Pendapatan dari penyewaan tanah, alat-alat, gedung dan struktur lain adalah
nilai yang diterima atas penyewaan tanah, alat-alat, gedung dan struktur lain
yang digunakan oleh pihak lain.
c. Pendapatan lainnya, seperti penjualan barang adalah selisih nilai penjualan
dan pembelian barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama pada saat
pembelian tanpa mengalami proses perubahan dan penambahan.
24. Stok, Produksi, Pemakaian dan Penjualan Barang Tambang Selama Satu Tahun
a. Stok awal adalah persediaan bahan tambang yang dimiliki perusahaan pada
awal tahun. Banyaknya stok awal harus sama dengan stok akhir tahun yang
lalu.
b. Produksi adalah seluruh bahan tambang yang diproduksi perusahaan selama
tahun berjalan.
c. Pembelian bahan tambang adalah seluruh barang tambang yang dibeli oleh
perusahaan dari pihak lain.
d. Dipakai sendiri adalah sebagian bahan tambang yang dipakai untuk keperluan
perusahaan, baik berasal dari hasil produksi atau yang berasal dari produksi
tahun-tahun sebelumnya yang dalam bentuk persediaan awal tahun.
e. Penjualan dalam negeri adalah sebagian bahan tambang yang dijual ke
dalam negeri.
f. Penjualan luar negeri adalah sebagian bahan tambang yang dijual ke luar
negeri (ekspor).
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g. Hilang/susut adalah sebagian bahan bakar yang hilang/susut yang
diakibatkan oleh proses pengolahan.
h. Stok akhir adalah penjumlahan bahan tambang yang diproduksi dan yang ada
di persediaan awal tahun dikurangi dengan yang dipakai sendiri, diolah lebih
lanjut, dijual dan hilang/susut.
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SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN PENGILANGAN MIGAS
5.1 Sebaran Perusahaan Pengilangan MIGAS
Provinsi
(1)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
31
32
33
34
35
36
51
52
53
61
62
63
64
65
71
72
73
74
75
76
81
82
91
94

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
INDONESIA

Jumlah Sampel
(2)
1
1
0
2
0
5
0
0
0
0
11
2
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
31
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5.2 Kuesioner Kilang
COVER/PENGENALAN TEMPAT
Rincian 1. Provinsi
Tuliskan nama provinsi dengan jelas dan benar.
Rincian 2. Kabupaten/Kota*)
Coret salah satu yang tidak sesuai dan tuliskan nama kabupaten atau kota dengan jelas dan
benar.
Rincian 3. Kecamatan
Tuliskan nama kecamatan dengan jelas dan benar.
Rincian 4. Kelurahan/Desa
Tuliskan nama kelurahan/desa dengan jelas dan benar.
Kode wilayah untuk rincian 1 sd 4 diisi oleh BPS.
Rincian 5. Nama Perusahaan
Tuliskan nama perusahaan dengan jelas dan benar.
Rincian 6. Alamat Perusahaan
Tuliskan alamat perusahaan dengan lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat e-mail,
nomor telepon, dan nomor fax.
Rincian 7. Tahun Mulai Beroperasi
Tuliskan tahun mulai perusahaan ini beroperasi secara komersial.
Tahun mulai beroperasi adalah tahun mulai beroperasi secara komersial sesuai dengan akte
pendirian kegiatan usaha. Apabila suatu kegiatan usaha berubah bentuk badan hukumnya,
maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum terakhir.
Rincian 8. Alamat Kantor Pusat
Tuliskan alamat kantor pusat perusahaan dengan lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat
e-mail, homepage, nomor telepon dan nomor fax.
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BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN
Rincian 101. Struktur Permodalan
Isikan besarnya persentase permodalan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta
Nasional dan Asing.
a. Pemerintah Pusat adalah modal perusahaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), contoh : modal perusahaan berasal dari BUMN, Bank
Pemerintah.
b. Pemerintah Daerah adalah modal perusahaan berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), contoh : modal perusahaan berasal dari BUMD, Bank
Pemerintah Daerah.
c. Swasta Nasional adalah modal perusahaan berasal dari Badan Usaha Swasta
Nasional dan atau warga negara indonesia, contoh : Bank swasta nasional
d. Asing adalah modal perusahaan yang berasal dari pemerintah asing, warga negara
asing dan atau pihak asing.
BLOK II. SUMBER DAYA MANUSIA PADA AKHIR TAHUN 2017
Rincian 201. Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Jenis Kelamin dan
Kewarganegaraan
Isikan banyaknya tenaga kerja perusahaan pada akhir tahun baik tenaga kerja tetap maupun
kontrak menurut jenis kelamin dan kewarganegaraan.
Tenaga kerja tetap adalah pekerja formal perusahaan dan memiliki kesempatan dalam
jenjang karir sesuai aturan perusahaan.
Tenaga kerja kontrak adalah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka
waktu terbatas dan tidak memiliki kesempatan dalam jenjang karir sesuai aturan
perusahaan.
Tenaga kerja WNI adalah tenaga kerja tetap yang merupakan warga negara indonesia.
Tenaga kerja WNA adalah tenaga kerja tetap yang merupakan pekerja asing di perusahaan.
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Rincian 202. Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan
yang Diselesaikan
Isikan banyaknya tenaga kerja perusahaan pada akhir tahun menurut pendidikan tertinggi
yang ditamatkan dan kewarganegaraan.
a. Pasca Sarjana (S2/S3) adalah tenaga kerja yang tamat program pendidikan pasca
sarjana suatu universitas/institut. Contoh : Master/Doktor Ekonomi, Master/Doktor
Manajemen Administrasi.
b. Sarjana dan Diploma adalah mereka yang tamat program pendidikan sarjana suatu
universitas/ institut/sekolah tinggi. Contoh : Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, D4
Statistik,

D4

Akutansi

dan

D3/D2/D1

suatu

universitas/institut/sekolah

tinggi/akademi.
c. Sampai dengan SLTA adalah mereka yang tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
atau sederajat, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan tamat
Sekolah Dasar atau sederajat.
Rincian 203. Jumlah Pekerja Outsourcing
Isikan banyaknya pekerja outsourcing yang bekerja di perusahaan ini pada akhir tahun 2017.
Pekerja Outsourcing adalah pekerja yang direkrut dari perusahaan penyalur tenaga kerja
untuk jangka waktu pendek dan menangani pekerjaan khusus baik produksi maupun non
produksi.
Rincian 204. Biaya Perusahaan Jasa Outsourcing Tenaga Kerja
Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jasa outsourcing tenaga kerja.

BLOK III. PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2017
Rincian 301. Balas Jasa Tenaga Kerja WNI
Isikan besarnya balas jasa yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja tetap dan
kontrak, yang dibedakan menurut jenis balas jasa.
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Balas jasa dalam bagian ini adalah termasuk pemberian barang dan jasa kepada tenaga
kerja, baik sebagai kompensasi atas hasil pekerjaannya maupun yang diberikan secara
cuma-cuma.
Pemberian berupa barang dan jasa dari perusahaan/usaha yang dibayarkan secara cumacuma agar diperkirakan nilainya berdasarkan harga pasar yang berlaku untuk setiap barang
dan jasa tersebut pada saat itu.
a. Gaji dan Tunjangan Rutin
Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh buruh/
karyawan/pegawai,yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
Tunjangan Rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang sifatnya rutin/
teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran
upah/ gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri/anak,
tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam
bentuk uang atau barang. Tidak termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti
tunjangan hari raya, bonus tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus
prestasi, dll.
b. Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap buruh/
karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan atas
perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan.
c.

Uang Transportasi dan Uang Makan
Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/ kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk
keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.
Uang

Makan

adalah

sejumlah

uang

maupun

barang

yang

diberikan

perusahaan/kantor /majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk
keperluan makan.
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d. Hadiah, Bonus, dan sejenisnya adalah pengeluaran usaha/perusahaan berupa uang
dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi
pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada
pekerja/karyawan atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Bonus adalah hadiah yang diberikan usaha/perusahaan kepada pekerja/karyawan
dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan mengalami kemajuan atau
peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan setahun sekali.
e. Iuran Dana Pensiun dan Tunjangan Sosial
Tunjangan Pensiun adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas nama
buruh/karyawan/ahli warisnya.
Tunjangan Sosial
masalah asuransi kecelakaan atas nama pekerja/karyawan.
Asuransi jiwa adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas nama
buruh/karyawan/ahli warisnya.
f. Asuransi Tenaga Kerja adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada
pekerja/karyawan terdiri dari:
Asuransi kesehatan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas nama
pekerja/karyawan.
Asuransi kecelakaan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani yang menangani masalah asuransi jiwa
atas nama pekerja/karyawan.
Rincian 302. Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas
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Isikan banyaknya pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan untuk keperluan
perusahaan/usaha.
Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya seluruh pemakaian bahan bakar
dan pelumas yang digunakan untuk keperluan perusahaan/usaha. Meliputi Avgas, Avtur,
Bensin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Tanah, LPG, Gas Alam, Minyak Bakar, Pelumas,
Batubara, dan Bahan Bakar lainnya.
Total Pemakaian adalah bahan bakar yang benar-benar digunakan oleh perusahaan, bukan
yang dibeli. Total pemakaian yang ditanyakan meliputi volume pemakaian dan nilai
pemakaian.
Volume Pemakaian adalah banyaknya pemakaian bahan bakar oleh perusahaan sesuai
dengan satuan standar yang ditetapkan pada kolom (2). Pada kolom (5) juga ditanyakan
volume pemakaian bahan bakar khusus untuk pembangkitan tenaga listrik.
Rincian 303. Biaya Untuk Pemulihan Tata Lingkungan
Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemulihan dan tata lingkungan.
Biaya pemulihan dan tata lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk pemulihan lingkungan selama dan setelah selesainya penambangan, misalnya
reklamasi (penutupan, revegetasi, recontouring dan lain-lain), kendali erosi (saluran air,
pengendalian limbah cair dan sejenisnya), meliputi biaya untuk tata tanah, tata air dan
restorasi kembali
Rincian 304. Biaya Operasional Pengilangan
Isikan besarnya biaya operasional pengilangan yang dikeluarkan perusahaan seperti biaya
pengolahan dan pemurnian, biaya jasa pengilangan yang dikerjakan pihak lain dan
pembelian alat perlengkapan pengilangan yang penggunaannya kurang dari satu tahun.
a. Biaya pengolahan dan pemurnian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan
pengolahan dan pemurnian minyak dan gas bumi menjadi bahan bakar minyak
(BBM) yang dilakukan oleh perusahaan ini.
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b. Biaya jasa pengilangan yang dikerjakan pihak lain adalah biaya yang dikeluarkan
untuk melakukan pengolahan dan pemurnian minyak dan gas bumi menjadi bahan
bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh perusahaan lain.
c. Lainnya adalah biaya yang dikeluarkan selain biaya yang disebutkan di atas.
Rincian 305. Pengeluaran Lain
Isikan pengeluaran-pengeluaran lain yang belum termasuk dalam rincian 301 sd 304 dalam
rupiah.
a. Suku cadang adalah nilai suku cadang yang terpakai untuk pemeliharaan dan
perbaikan kecil peralatan dan angkutan.
b. Alat keperluan kantor dan tulis menulis (ATK) adalah semua alat tulis dan keperluan
kantor yang habis dipakai seperti : kertas, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map
dan spidol.
c. Pembelian peralatan dan perlengkapan pengilangan yang penggunaannya kurang
dari satu tahun adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian peralatan dan
perlengkapan pertambangan yang penggunaannya kurang dari satu tahun.
d. Sewa kendaraan, mesin dan peralatan lainnya adalah nilai yang dikeluarkan untuk
sewa kendaraan, mesin dan peralatan proyek.
e. Sewa tanah dan gedung adalah biaya yang dibayarkan perusahaan untuk menyewa
tempat/bangunan usaha dari pihak lain. Bila sewa gedung dikeluarkan untuk
beberapa tahun, maka besarnya biaya sewa yang ditulis disini hanya nilai sewa untuk
satu tahun. Sedangkan jika biaya sewa yang dikeluarkan kurang dari satu tahun,
maka nilai sewa yang dituliskan adalah sebesar nilai sewa yang telah dikeluarkan
(tidak diperhitungkan satu tahun).
f. Biaya jasa pengilangan yang dikerjakan oleh pihak lain adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan atas jasa pertambangan yang dilakukan oleh pihak lain.
Contoh : sebagian pekerjaan pengeboran yang diserahkan kepada perusahaan lain.
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g. Asuransi barang modal adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada
perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti : asuransi kebakaran,
asuransi kendaraan, dan asuransi barang modal lainnya selama setahun.
h. Angkutan adalah biaya transport yang diberikan kepada pihak lain, tidak termasuk
biaya transport untuk keperluan perjalanan dinas. Bensin yang digunakan untuk
operasional kendaraan dinas dimasukan sebagai biaya bahan bakar.
i.

Pergudangan adalah biaya sewa gudang yang diberikan kepada pihak lain.

j.

Biaya pos dan telekomunikasi adalah biaya yang digunakan untuk cargo, surat
menyurat, penggunaan jasa provider internet dan pembayaran telepon, telegram,
teleks. Termasuk pembelian voucher handphone oleh perusahaan.

k. Perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk perjalanan dinas
demi kepentingan perusahaan.
l.

Bunga pinjaman adalah besarnya seluruh biaya bunga yang dibayarkan kepada pihak
lain yang dikeluarkan perusahaan.

m. Pajak atas produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran
pajak atas produksi yang dihasilkan.
n. Pajak atas Kepemilikan Asset adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
pembayaran pajak atas semua asset yang dimiliki perusahaan.
o. Penyusutan dan Amortisasi adalah nilai perkiraan barang modal yang sudah terpakai
selama satu tahun.
p. Jasa akuntan, penasehat hukum, dan sejenisnya adalah biaya yang dikeluarkan
perusahaan kepada konsultan, lembaga hokum, dan lain-lain seperti; biaya
penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan
dan penyusunan laporan, biaya pembuatan surat perjanjian, biaya pembuatan akte
dan lain-lain.
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q. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Contoh : biaya
pelatihan, kursus, seminar.
r. Lainnya adalah pengeluaran untuk biaya perusahaan selain yang disebutkan di atas
antara lain iklan, riset pemasaran, kehumasan, komisi/iuran setempat, manajemen
fee, biaya bank selain bunga.
BLOK IV. BAHAN BAKU DAN PENOLONG PADA TAHUN 2017
Isikan besarnya dan nilai bahan baku dan penolong yang digunakan perusahaan baik dari
hasil produksi sendiri maupun dari pembelian.
Bahan baku adalah komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk
menghasilkan bahan tambang turunan seperti bensin, solar, dsb. Bahan baku pengilangan
meliputi : minyak mentah (crude oil), kondensat, dan gas alam.
Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dalam
mengolah bahan baku.
Dari hasil produksi sendiri adalah bahan baku dan bahan penolong yang diolah merupakan
hasil dari produksi perusahaan ini.
Dari hasil pembelian adalah bahan baku dan bahan penolong yang diolah merupakan hasil
dari pembelian dari perusahaan lain.

BLOK V. STOK, PEMAKAIAN DAN PENJUALAN PADA TAHUN 2017
Isikan volume dan nilai dari stok awal, produksi, penjualan dalam negeri, penjualan luar
negeri, dan stok akhir tahun dari hasil kilang minyak baik BBM (Bahan Bakar Minyak)
maupun non BBM dan hasil kilang Gas.
Stok awal adalah persediaan hasil kilang yang dimiliki perusahaan pada awal tahun. Stok
awal harus sama dengan stok akhir tahun yang lalu.
Produksi adalah seluruh hasil kilang yang diproduksi perusahaan selama tahun berjalan.
Penjualan adalah sebagian hasil kilang yang dijual kepada pihak lain. Dibedakan menjadi 2
macam, yaitu yang dijual ke dalam negeri dan yang dijual ke luar negeri (ekspor).
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Stok Akhir adalah penjumlahan hasil kilang yang diproduksi dan yang ada dipersediaan awal
tahun dikurangi dengan yang dipakai sendiri, diolah lebih lanjut, dijual dan hilang/susut.
perusahaan lain.
BLOK VI. KETENAGALISTRIKAN SELAMA TAHUN 2017
Isikan banyaknya serta nilai kapasitas mesin pembangkit listrik, tenaga listrik yang
diproduksi sendiri, bahan bakar yang digunakan, tenaga listrik yang dibeli dan dijual kepada
pihak lain oleh perusahaan ini.
1. Kapasitas mesin pembangkit listrik adalah kemampuan mesin pembangkit untuk
menghasilkan daya listrik.
Isikan volume kapasitas mesin pembangkit listrik dalam kilo watt (KW) yang
diproduksi sendiri.
2. Tenaga listrik yang diproduksi sendiri adalah banyaknya tenaga listrik yang
diproduksi, dapat dilihat dari angka pada KWh meter generator akan tetapi jika
generator tidak dilengkapi dengan alat pengukur, maka dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
Produksi = Daya generator x jam kerja generator setahun x kapasitas generator
Bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik dirinci menjadi minyak solar
dan minyak diesel, batubara, dan gas alam.
3. Bahan bakar yang digunakan
Volume dan nilai bahan bakar yang digunakan untuk membangkitkan listrik pada
mesin pembangkit.
4. Tenaga listrik yang dibeli adalah jumlah KWh dan nilainya yang dikeluarkan
perusahaan untuk tenaga listrik baik yang dibeli dari PLN maupun non PLN.
5. Tenaga listrik yang dijual kepada pihak lain adalah volume tenaga listrik dalam
satuan KWh dan nilainya yang dijual oleh perusahaan kepada pihak lain.
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BLOK VII. PENDAPATAN LAIN SELAMA TAHUN 2017
Isikan semua pendapatan dan penerimaan perusahaan selain pendapatan dari produksi.
1. Pendapatan dari jasa adalah nilai yang diterima atas jasa pertambangan yang
diberikan oleh pihak lain, misalnya jasa perbaikan dan perawatan mesin serta dari
jasa pengiriman.
2. Pendapatan dari penyewaan tanah, alat-alat, gedung dan struktur lain adalah nilai
yang diterima atas penyewaan tanah, alat-alat, gedung dan struktur lain yang
digunakan oleh pihak lain.
3. Pendapatan lainnya, seperti penjualan barang adalah selisih nilai penjualan dan
pembelian barang-barang yamg dijual dalam bentuk yang sama pada saat pembelian
tanpa mengalami proses perubahan dan penambahan.

LEGALITAS PENGISIAN KUESIONER

Penanggung jawab perusahaan dan nama orang yang dapat dihubungi
Tuliskan penanggung jawab isian kuesioner dan nama orang yang dapat dihubungi di
perusahaan/usaha dengan lengkap mencakup nama, jabatan, nomor telepon, fax dan email.

PETUGAS BPS
Bagi pencacah
Tuliskan nama pencacah, jabatan, nomor handphone, tanggal penyerahan dokumen dan
tanggal penerimaan dokumen, periksa kembali seluruh isian, bila sudah lengkap bubuhkan
tanda tangan di tempat yang disediakan.
Bagi pemeriksa/pengawas
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Tuliskan nama pengawas, jabatan, nomor handphone, dan tanggal dilakukan pengawasan.
Setelah seluruh isian lengkap dan benar bubuhkan tanda tangan pada tempat yang
disediakan.

CATATAN PETUGAS
Blok ini digunakan untuk mencatat semua keterangan yang dianggap perlu terkait hasil
pelaksanaan pencacahan perusahaan di lapangan.
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SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN PENGGALIAN BAHAN
INDUSTRI DAN KONSTRUKSI BERBADAN HUKUM (GALIAN–BH)
Penggalian adalah kegiatan pengambilan segala jenis barang galian berupa unsur
kimia, mineral, dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk
logam, batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan radio aktif), seperti penggalian batu
gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa,
kaolin, tanah liat, dan sebagainya.

7.1 Sebaran Perusahaan Penggalian berbadan Hukum
Provinsi
(1)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
31
32
33
34
35
36
51
52
53
61
62
63
64
65
71
72

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
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Jumlah Sampel
(2)
25
40
30
15
11
25
13
63
48
14
3
247
67
38
141
87
12
10
33
56
10
38
9
4
5
82

Jumlah Sampel
(2)

Provinsi
(1)

73
74
75
76
81
82
91
94

Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua

111
25
1
5
3
2
13
20
1.306

INDONESIA

7.2 Kuesioner Galian - BH
Data yang dikumpulkan dari Survei Tahunan Perusahaan Penggalian Bahan Industri dan
Konstruksi (Galian-BH) adalah:
PENGENALAN TEMPAT
1. Nama Provinsi dari domisili establishment berada.
2. Nama Kabupaten/Kota dari domisili establishment berada.
3. Nama Kecamatan dari domisili establishment berada.
4. Nama perusahaan penggalian berbadan hukum saat ini, termasuk juga perbaikan
nama apabila ada kesalahan atau perubahan nama dari daftar direktori.
5. Alamat lokasi penggalian dengan lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat e-mail,
nomor telepon dan nomor fax.
6. Alamat Kantor dengan lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat e-mail, nomor
telepon dan nomor fax.
7. Topo Grafi Lokasi Penggalian

BLOK I. KETERANGAN UMUM
1. Jenis Bahan Galian jenis bahan galian yang dihasilkan perusahaan.
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2. Status Badan Hukum Perusahaan
PT/NV adalah perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan dengan modal
yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas
pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya pemegang
saham ikut serta berperan tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki,
atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.
Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk
berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan
bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang
memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung
jawab pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi
sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat
sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan
formal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Tahun Mulai Kegiatan
Tahun mulai beroperasi adalah tahun mulai kegiatan secara komersial sesuai dengan
akta pendirian kegiatan usaha. Apabila suatu kegiatan usaha berubah bentuk badan
hukumnya, maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum terakhir.
BLOK II. SUMBER DAYA MANUSIA PADA AKHIR TAHUN
1. Banyaknya Tenaga Kerja Tetap WNI Menurut Jenis Pekerja
Tenaga kerja WNI adalah

tenaga kerja tetap yang merupakan warga negara

Indonesia.
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a. Pekerja tetap dibayar adalah pekerja yang menerima upah/gaji baik berupa uang
atau barang secara tetap, baik mingguan atau bulanan, termasuk dalam
kelompok imi adalah pekerja kontrak.
b. Pekerja tetap tak dibayar adalah pekerja yang tidak mendapat upah/gaji.
Biasanya merupakan pemilik atau pekerja keluarga.
2. Jumlah Tenaga Kerja WNI Menurut Jenis Kelamin
3. Jumlah Tenaga Kerja WNI Menurut Tingkat Pendidikan yang Diselesaikan
a. Pasca Sarjana (S2/S3) adalah pekerja yang tamat program pendidikan pasca
sarjana

suatu

universitas/institut.

Contoh

Master/Doktor

Ekonomi,

Master/Doktor Manajemen Administrasi.
b. Sarjana (S1, D4) adalah mereka yang tamat program pendidikan sarjana suatu
universitas/institut/sekolah tinggi. Contoh Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, D4
Statistik, D4 Akutansi.
c. Sarjana Muda (D1, D2, D3) adalah mereka yang tamat program pendidikan
diploma 1, diploma 2 atau diploma 3

suatu universitas/institut/sekolah

tinggi/akademi.
d. Sampai dengan SLTA adalah mereka yang tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas atau sederajat, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan
tamat Sekolah Dasar atau sederajat.
4. Banyaknya Pekerja Asing (WNA) yang bekerja pada perusahaan penggalian berbadan
hukum pada akhir tahun.
Banyaknya Pekerja Outsourcing/Alih Daya
Tenaga kerja outsourcing atau alih daya adalah pekerja yang direkrut dari
perusahaan penyalur tenaga kerja untuk jangka waktu pendek dan menangani
pekerjaan khusus baik produksi maupun non produksi.

BLOK III. PENGELUARAN SELAMA SATU TAHUN
1. Balas Jasa Tenaga Kerja Tetap Menurut Jenis Kelamin Pekerja
Balas jasa dalam bagian ini adalah termasuk pemberian barang dan jasa kepada
pekerja/karyawan, baik sebagai kompensasi atas hasil pekerjaannya maupun yang
diberikan secara cuma-cuma.
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a.

Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang

yang diterima oleh

buruh/karyawan/pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
b. Tunjangan Rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/ pegawai yang sifatnya
rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan
pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan
suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang diberikan secara
tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak termasuk tunjangan
yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus tahunan, bonus semesteran,
bonus kuartalan, bonus prestasi, dll.
c.

Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap
buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan
atas perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan.

d. Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai
untuk keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.
e.

Hadiah, Bonus, dan sejenisnya adalah pengeluaran usaha/perusahaan berupa
uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi
pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada
pekerja/karyawan atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan.

f.

Bonus

adalah

hadiah

yang

diberikan

usaha/perusahaan

kepada

pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan
mengalami kemajuan atau peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan
setahun sekali.
g.

Tunjangan Pensiun adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara
teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas
nama buruh/karyawan/ahli warisnya.

h. Tunjangan Sosial adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas nama
buruh/karyawan/ahli warisnya.
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i.

Asuransi Tenaga Kerja adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada
pekerja/karyawan terdiri dari:

j.

Asuransi kesehatan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas
nama pekerja/karyawan.

k.

Asuransi kecelakaan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas
nama pekerja/karyawan.

l.

Asuransi jiwa: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama
pekerja/karyawan.

2. Jumlah Hari Kerja, Rata-rata Jumlah Pekerja dan Jumlah Upah Pekerja yang
dikeluarkan perusahaan untuk masing-masing bulan.
Pekerja harian lepas adalah pekerja lapangan yang dibayar sesuai jasa yang
diberikan, biasanya dalam bentuk upah harian. Pekerja ini tidak terikat kontrak
perorangan secara formal dengan perusahaan.
Jumlah hari kerja adalah lamanya hari bekerja pekerja tidak tetap pada setiap bulan
kerja.
Rata-rata pekerja tidak tetap per hari adalah banyaknya jumlah pekerja yang
biasanya bekerja pada setiap bulan kerja.
Jumlah upah adalah banyaknya uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar
upah pekerja tidak tetap setiap bulan.
3. Biaya Pemulihan dan Tata Lingkungan
Biaya pemulihan tata lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk pemulihan lingkungan selama dan setelah selesainya penggalian, misalnya
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reklamasi (penutupan, revegetasi, recontouring dan lain-lain), kendali erosi,
pengendalian saluran air limbah.
a.

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan
lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha penggalian, agar dapat
berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

b. Pengendalian erosi adalah praktik mencegah atau mengontrol angin atau air
erosi di bidang pertanian, pengembangan lahan, wilayah pesisir, sungai dan
konstruksi. Kontrol erosi yang efektif adalah teknik penting dalam mencegah
pencemaran air, kehilangan tanah, kehilangan habitat satwa liar dan kerugian
harta benda manusia.
4. Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas
Jumlah volume dan nilai pemakaian bahan bakar dan pelumas baik untuk yang
digunakan

untuk pembangkit listrik maupun untuk total pemakaian. Meliputi

premium, minyak solar, minyak diesel, minyak tanah, pelumas dan lainnya.
Total pemakaian adalah bahan bakar yang benar-benar digunakan oleh perusahaan,
untuk keperluan kantor maupun pembangkit listrik dan bukan semata-mata yang
telah dibeli.
Pemakaian khusus untuk pembangkit listrik hanya digunakan untuk tujuan
pembangkitan listrik di unit ini.
5. Pengeluaran Lain
a. Suku cadang adalah nilai suku cadang yang terpakai untuk pemeliharaan dan
perbaikan kecil peralatan dan angkutan.
b. Biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal adalah pengeluaran rutin
untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap dapat bekerja
(berfungsi) seperti biasanya tanpa menambah kapasitas atau umur, dan tidak
merubah bentuk barang modal.
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c. Alat keperluan kantor dan tulis menulis (ATK) adalah semua alat tulis dan
keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, pensil, tinta, karbon, pita
mesin tik, map dan spidol.
d. Peralatan dan perlengkapan penggalian yang penggunaannya kurang dari satu
tahun adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian peralatan yang
penggunaannya kurang dari satu tahun.
e. Sewa kendaraan, mesin dan peralatan lainnya adalah nilai yang dikeluarkan
untuk sewa kendaraan, mesin dan peralatan proyek.
f. Sewa tanah dan gedung kantor adalah biaya yang dibayarkan perusahaan untuk
menyewa tempat/bangunan usaha dari pihak lain. Bila sewa gedung dikeluarkan
untuk beberapa tahun, maka besarnya biaya sewa yang ditulis disini hanya nilai
sewa untuk satu tahun. Sedangkan jika biaya sewa yang dikeluarkan kurang dari
satu tahun, maka nilai sewa yang dituliskan adalah sebesar nilai sewa yang telah
dikeluarkan (tidak diperhitungkan satu tahun).
g. Biaya jasa pekerjaan yang dikerjakan pihak lain adalah biaya yang dibayarkan
kepada pihak lain untuk jasa pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.
h. Biaya jasa konsultan adalah pengeluaran untuk membayar konsultan yang bukan
sebagai pekerja tetap perusahaan. Konsultan biasanya dikontrak untuk jangka
waktu tertentu dan untuk tahap pengerjaan tertentu.
i.

Asuransi barang modal adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada
perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi
kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya selama
setahun.

j.

Biaya angkutan dan pergudangan adalah biaya transportasi dan jasa
pergudangan yang diberikan kepada pihak lain, termasuk biaya transportasi
untuk keperluan perjalanan dinas. Bensin yang digunakan untuk operasional
kendaraan dinas dimasukkan sebagai biaya bahan bakar.
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k. Biaya pos dan telekomunikasi adalah biaya yang digunakan untuk kargo, surat
menyurat, penggunaan jasa provider internet dan pembayaran telepon,
telegram, teleks. Termasuk pembelian voucher hand phone oleh perusahaan.
l.

Biaya perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
perjalanan dinas demi kepentingan perusahaan.

m. Bunga pinjaman adalah bunga yang dibayarkan kepada pihak lain. Rincian ini
dimaksudkan untuk mengetahui besarnya seluruh biaya bunga yang dibayarkan
kepada pihak lain yang dikeluarkan perusahaan.
n. Pajak atas produksi terdiri dari pajak atas barang dan jasa sebagai hasil dari
aktivitas produksi, penjualan, transfer, sewa atau pengiriman barang dan jasa,
ataupun atas barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi atau
pembentukan modal sendiri.
o. Pajak atas kepemilikan aset adalah pajak yang harus dibayarkan terkait dengan
aset yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pajak kendaraan, pajak bangunan, dll.
p. Penyusutan dan amortisasi
Penyusutan adalah pengurangan nilai pembelian atau nilai fisik barang modal
sebagai akibat penggunaan (kerusakan fisik, keusangan normal, atau kerusakan
akibat kecelakaan normal) untuk kegiatan.
Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek
dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu
pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit
akun beban amortisasi terhadap akun aktiva.
q. Biaya jasa-jasa lainnya (akuntan, penasehat hukum dan sejenisnya) adalah biaya
yang dikeluarkan perusahaan kepada konsultan, penasehat hukum dan lain-lain
seperti; biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya
pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya pembuatan surat
perjanjian, biaya pembuatan akta dan lain-lain.
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r. Lainnya adalah pengeluaran untuk biaya perusahaan selain yang disebutkan di
atas, meliputi antara lain: iklan, riset pemasaran, kehumasan dan sejenisnya.

BLOK IV. PRODUKSI BULANAN SELAMA SATU TAHUN
Jumlah produksi bahan galian dirinci menurut bulan selama satu tahun. Volume dalam
satuan m3 atau ton.

BLOK V. STOK, PRODUKSI, PEMAKAIAN DAN PENJUALAN SELAMA SATU TAHUN
Jumlah volume stok awal, produksi, dipakai sendiri, hilang/susut dan stok akhir tahun dari
jenis bahan galian.
1. Stok awal adalah persediaan bahan galian yang dimiliki perusahaan pada awal tahun.
Banyaknya stok awal harus sama dengan stok akhir tahun yang lalu.
2. Produksi adalah seluruh bahan galian yang diproduksi perusahaan selama tahun
berjalan.
3. Pembelian adalah seluruh pembelian bahan galian dari pihak lain selama tahun
berjalan.
4. Dipakai sendiri adalah sebagian bahan galian yang dipakai untuk keperluan
perusahaan, baik berasal dari hasil produksi atau yang berasal dari produksi tahuntahun sebelumnya yang dalam bentuk persediaan awal tahun.
5. Penjualan dalam negeri (domestik) adalah sebagian bahan galian yang dijual ke
dalam negeri.
6. Penjualan luar negeri adalah sebagian bahan galian yang dijual ke luar negeri
(ekspor).
7. Hilang/susut adalah sebagian bahan galian yang hilang/susut yang diakibatkan oleh
proses pengolahan.
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8. Stok Akhir adalah penjumlahan bahan galian yang diproduksi dan yang ada di
persediaan awal tahun dikurangi dengan yang dipakai sendiri, diolah lebih lanjut,
dijual dan hilang/susut.

BLOK VI. PENDAPATAN/PENERIMAAN LAIN SELAMA SATU TAHUN
1. Pendapatan dari jasa adalah nilai yang diterima atas jasa penggalian yang diberikan
oleh pihak lain, misalnya jasa penggalian serta dari jasa pengiriman hasil galian.
2. Pendapatan dari penyewaan tanah, mesin dan peralatan, gedung dan bangunan
adalah nilai yang diterima atas penyewaan tanah, mesin dan peralatan, gedung dan
bangunan yang digunakan oleh pihak lain.
3. Pendapatan dividen adalah nilai yang diterima dari pembagian dividen.
4. Bunga simpanan adalah nilai yang diterima perusahaan atas simpanan perusahaan di
suatu bank atau tempat lain.
5. Pendapatan lainnya, seperti penjualan barang adalah selisih nilai penjualan dan
pembelian barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama pada saat pembelian
tanpa mengalami proses perubahan dan penambahan.

BLOK VII. TENAGA LISTRIK SELAMA SATU TAHUN
1. Tenaga listrik yang diproduksi sendiri adalah banyaknya tenaga listrik yang
diproduksi, dapat dilihat dari angka pada KWh meter generator, akan tetapi jika
generator tidak dilengkapi dengan alat pengukur, maka dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
Produksi = Daya generator x jam kerja generator setahun x kapasitas generator
2. Tenaga listrik yang dibeli adalah jumlah KWh dan nilainya yang dikeluarkan
perusahaan untuk tenaga listrik baik yang dibeli dari PLN maupun non PLN.
3. Tenaga listrik yang dijual kepada pihak lain adalah jumlah KWh dan nilainya yang
dijual oleh perusahaan kepada pihak lain..
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SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN PENGGALIAN BAHAN
INDUSTRI DAN KONSTRUKSI USAHA RUMAH TANGGA
6.1 Sebaran Perusahaan Penggalian Usaha Rumah Tangga
Provinsi
(1)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
31
32
33
34
35
36
51
52
53
61
62
63
64
65
71
72
73
74
75
76
81
82
91
94

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
INDONESIA

Jumlah Sampel
(2)
33
90
46
22
36
32
34
77
50
22
0
160
212
61
133
51
62
55
51
27
50
35
61
39
29
37
99
42
28
37
38
43
32
20
1.844
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6.2 KUESIONER GALIAN - URT
PENGENALAN TEMPAT
1. Nama provinsi dari domisili establishment berada.
2. Nama kabupaten/kota dari domisili establishment berada.
3. Nama kecamatan dari domisili establishment berada.
4. Nama desa/kelurahan dari domisili establishment berada.
5. Alamat Lokasi Penggalian
6. Topografi Lokasi Penggalian
7. Jumlah Lokasi Penggalian di Desa
8. Nama pengusaha penggalian rumah tangga saat ini

Pendidikan Terakhir Pengusaha
a.

Pasca Sarjana (S2/S3) adalah mereka yang tamat program pendidikan pasca
sarjana

suatu

universitas/institut.

Contoh

Master/Doktor

Ekonomi,

Master/Doktor Manajemen Administrasi.
b. Sarjana (S1, D4) adalah mereka yang tamat program pendidikan sarjana suatu
universitas/institut/sekolah tinggi. Contoh: Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, D4
Statistik, D4 Akutansi.
c.

Sarjana Muda (D1, D2, D3) adalah mereka yang tamat program pendidikan
diploma 1, diploma 2 atau diploma 3

suatu universitas/institut/sekolah

tinggi/akademi.
d. SMA ke bawah adalah mereka yang tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
atau sederajat, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan
tamat Sekolah Dasar atau sederajat.
9. Rata-rata Jumlah Pengusaha di Lokasi Penggalian
10. Jumlah pengusaha penggalian URT di desa

Pedoman Kegiatan Subdit Pertambangan dan Energi

KETERANGAN UMUM
1. Jenis kegiatan utama yang Diusahakan
2. Kepemilikan Surat Izin Usaha Penggalian (Daerah)
SIPD : Surat Ijin Pertambangan Daerah adalah surat ijin yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada perusahaan/usaha yang akan melakukan kegiatan
penambangan di daerah. SIPD dapat dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat I
(Gubernur) dan Kepala Daerah Tingkat II (Walikota/Bupati).
3. Status utama usaha penggalian
a.

Usaha dibantu pekerja adalah usaha yang dilakukan dengan dibantu pekerja baik
dibayar maupun tidak.

b. Usaha berkelompok adalah usaha yang dilakukan 2 atau lebih pengusaha yang
mengusahakan secara bersama-sama dalam 1 kelompok, dan biasanya hasilnya
dibagi rata.
c.

Usaha sendiri adalah usaha yang dilakukan pengusaha sendiri.

4. Jumlah orang dalam kelompok jika merupakan kelompok dalam melakukan usaha
penggalian.
Jumlah pekerja tidak dibayar, jumlah pekerja dibayar dan hari kerja menurut bulan
Selama Satu Tahun
Pekerja dibayar adalah pekerja tetap yang memperoleh bayaran secara teratur atau
tidak teratur dari pemilik atas kontribusinya kepada kegiatan usaha pemiliknya.
Pekerja tidak dibayar adalah pekerja tetap perusahaan ini yang tidak memperoleh
bayaran atas kontribusinya kepada pemilik. Jenis pekerja tidak dibayar biasanya
adalah pekerja keluarga.
5. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin sebulan yang lalu/bulan terakhir berproduksi

Pedoman Kegiatan Subdit Pertambangan dan Energi

6. Jumlah pekerja menurut pendidikan terakhir sebulan yang lalu/bulan terakhir
berproduksi
a. Pasca Sarjana (S2/S3) adalah mereka yang tamat program pendidikan pasca
sarjana

suatu

universitas/institut.

Contoh

Master/Doktor

Ekonomi,

Master/Doktor Manajemen Administrasi.
b. Sarjana (S1, D4) adalah mereka yang tamat program pendidikan sarjana suatu
universitas/institut/sekolah tinggi. Contoh: Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, D4
Statistik, D4 Akutansi.
c. Sarjana Muda (D1, D2, D3) adalah mereka yang tamat program pendidikan
diploma 1, diploma 2 atau diploma 3

suatu universitas/institut/sekolah

tinggi/akademi.
d. SMA ke bawah adalah mereka yang tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau
sederajat, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan tamat
Sekolah Dasar atau sederajat.
7. Pengeluaran pekerja dibayar sebulan yang lalu/bulan terakhir berproduksi
8. Biaya yang dibayarkan selama sebulan yang lalu/bulan terakhir berproduksi
a. Suku cadang adalah nilai suku cadang yang terpakai untuk pemeliharaan dan
perbaikan kecil peralatan dan angkutan.
b. Biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal adalah pengeluaran rutin
untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap dapat bekerja
(berfungsi) seperti biasanya tanpa menambah kapasitas atau umur, dan tidak
merubah bentuk barang modal.
c. Alat keperluan kantor dan tulis menulis (ATK) adalah semua alat tulis dan
keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, pensil, tinta, karbon, pita
mesin tik, map dan spidol.
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d. Peralatan dan perlengkapan penggalian yang penggunaannya kurang dari satu
tahun adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian peralatan yang
penggunaannya kurang dari satu tahun.
e.

Sewa kendaraan, mesin dan peralatan lainnya adalah nilai yang dikeluarkan
untuk sewa kendaraan, mesin dan peralatan proyek.

f.

Sewa tanah dan bangunan adalah biaya yang dibayarkan perusahaan untuk
menyewa tempat/bangunan usaha dari pihak lain. Bila sewa bangunan
dikeluarkan untuk beberapa tahun, maka besarnya biaya sewa yang ditulis disini
hanya nilai sewa untuk satu tahun. Sedangkan jika biaya sewa yang dikeluarkan
kurang dari satu tahun, maka nilai sewa yang dituliskan adalah sebesar nilai
sewa yang telah dikeluarkan (tidak diperhitungkan satu tahun).

g.

Biaya jasa pekerjaan yang dikerjakan pihak lain adalah biaya yang dibayarkan
kepada pihak lain untuk jasa pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

h. Biaya angkutan adalah biaya transportasi yang diberikan kepada pihak lain,
termasuk biaya transportasi untuk keperluan perjalanan dinas. Bensin yang
digunakan untuk operasional kendaraan dinas dimasukkan sebagai biaya bahan
bakar.
i.

Biaya pos dan telekomunikasi adalah biaya yang digunakan untuk kargo, surat
menyurat, penggunaan jasa provider internet dan pembayaran telepon,
telegram, teleks. Termasuk pembelian voucher hand phone oleh perusahaan.

j.

Bunga pinjaman adalah bunga yang dibayarkan kepada pihak lain. Rincian ini
dimaksudkan untuk mengetahui besarnya seluruh biaya bunga yang dibayarkan
kepada pihak lain.

k.

Pajak langsung dan tak langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh : Pajak bumi
dan bangunan.
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Pajak tak langsung adalah pajak pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan
kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai.
9. Biaya Pemakaian Bahan Bakar Selama Satu Tahun
Jumlah pemakaian bahan bakar selama satu tahun dan harga rata-ratanya dalam
melakukan kegiatan panggalian. Bahan bakar meliputi minyak solar, bensin, minyak
tanah dan bahan bakar lainnya.
10. Volume dan Nilai Produksi Bahan Galian Menurut Jenisnya Selama sebulan yang lalu
atau bulan terakhir berproduksi
Produksi Tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya
11. Perubahan Peningkatan/Penurunan Produksi Dibanding Tahun Lalu
12. Barang modal yang digunakan dalam penggalian
Barang modal yang dimaksud seperti bakhoe, mesin penyedot pasir, perahu dan
sebagainya, tidak termasuk linggis, cangkul, sekop, dan sebagainya.
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STATISTIK ENERGI

Energi

Listrik

Gas Kota

Air Bersih

SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN LISTRIK
Kegiatan ketenagalistrikan adalah kegiatan yang melakukan pembangkitan tenaga
listrik, pengoperasian jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Termasuk di dalamnya
adalah kegiatan penunjang tenaga listrik, seperti: konsultan ketenagalistrikan, pemeliharaan
peralatan ketenagalistrikan serta pengembangan teknologi penunjang penyediaan tenaga
listrik yang tidak dapat dipisahkan secara administrasi dari usaha listrik.
Perusahaan listrik adalah perusahaan yang memiliki tugas khusus memberikan
pelayanan listrik kepada rumah tangga, lembaga sosial, bisnis, instansi dan konsumen
lainnya. Kegiatan ketenagalistrikan mencakup kegiatan pembangkitan tenaga listrik,
pengoperasian jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.
Tenaga listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan
didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai
untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi
pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Usaha
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penyediaan tenaga listrik terdiri atas : (a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum, dan (b) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Usaha
penyediaan tenaga listrik meliputi janis usaha : (a) pembangkitan tenaga listrik, (b) transmisi
tenaga listrik, (c) distribusi tenaga listrik dan (d) penjualan tenaga listrik.
Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem
distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik.
Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik
kepada konsumen.
Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga
listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum.
Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri.
Usaha penunjang tenaga listrik terdiri dari : (a) usaha jasa penunjang tenaga listrik dan (b)
usaha industri penunjang tenaga listrik.
Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi :
(a) Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik
(b) Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik.
(c) Pemeriksaan dan pengujian tenaga listrik.
(d) Pengoperasian tenaga listrik.
(e) Pemeliharaan instalasi tenaga listrik.
(f) Penelitian dan pengembangan dibidang tenaga listrik.
(g) Pendidikan dan pelatihan dibidang tenaga listrik.
(h) Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
(i) Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
(j) Setifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
(k) Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
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CAKUPAN SURVEI PERUSAHAAN LISTRIK
TAHUN 2018

NO.

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

NAMA PERUSAHAAN

JUMLAH
KUESIONER

1

11

ACEH

71

BANDA ACEH

PT PLN (PERSERO) WILAYAH ACEH

1

2

12

SUMATERA UTARA

06

TOBA SAMOSIR

PT INALUM

1

3

12

SUMATERA UTARA

11

KARO

PT. DIZAMATRA POWERINDO

1

4

12

SUMATERA UTARA

75

MEDAN

PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA

1
1
1

5

12

SUMATERA UTARA

75

MEDAN

PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA
BAGIAN UTARA

6

13

SUMATERA BARAT

71

PADANG

PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT
PT PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT
PENGATUR BEBAN (P3B) SUMATERA
PT PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU DAN
KEPULAUAN RIAU
PT. MEPPO GEN (METAEPSI PEJEBE POWER) /
PT SUMBERDAYA SEWATAMA

7

13

SUMATERA BARAT

71

PADANG

8

14

RIAU

71

PEKAN BARU

03

MUARA ENIM

06

MUSI BANYUASIN PT. MUBA ELECTRIK POWER

9

16

10

16

11

16

12

16

13

16

14

16

SUMATERA
SELATAN
SUMATERA
SELATAN
SUMATERA
SELATAN
SUMATERA
SELATAN
SUMATERA
SELATAN
SUMATERA
SELATAN

PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMSEL, JAMBI &
BENGKULU
PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA
BAGIAN SELATAN

1
2
1
1

71

PALEMBANG

71

PALEMBANG

07

BANYUASIN

PT. ASRIGITA PRASARANA

1

72

PRABUMULIH

PT. ENERGI PRIMA ELEKTRIKA, PT

1

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG

1

PT PLN (PERSERO) WILAYAH BANGKA BELITUNG

1

BANDAR
LAMPUNG
PANGKAL
PINANG

3
1

15

18

LAMPUNG

71

16

19

KEP BANGKA
BELITUNG

71

17

21

KEPULAUAN RIAU

71

BATAM KOTA

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

1

18

21

KEPULAUAN RIAU

71

BATAM KOTA

PT. DALLE ENERGY BATAM

1

19

21

KEPULAUAN RIAU

71

BATAM KOTA

PT. MITRA ENERGY BATAM

1

20

21

KEPULAUAN RIAU

71

BATAM KOTA

PT. INDO MATRA POWER

1

21

21

KEPULAUAN RIAU

71

BATAM KOTA

PT. JEMBO ENERGINDO

1

22

21

KEPULAUAN RIAU

71

BATAM KOTA

PT. TJK POWER

1

23

21

KEPULAUAN RIAU

BINTAN

PT. CAPITAL TURBINES INDONESIA

1

24

31

DKI JAKARTA

71

PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT

1

25

31

DKI JAKARTA

71

PT. BAJRADAYA SENTRANUSA

1

26

31

DKI JAKARTA

71

PT. IPMOMI (PAITON ENERGY)

1

27

31

DKI JAKARTA

71

PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA (S2P)

1

28

31

DKI JAKARTA

71

PT. INDONESIA POWER

1

29

31

DKI JAKARTA

71

PT. JAWA POWER

1

30

31

DKI JAKARTA

71

PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK

1
2
1

JAKARTA
SELATAN
JAKARTA
SELATAN
JAKARTA
SELATAN
JAKARTA
SELATAN
JAKARTA
SELATAN
JAKARTA
SELATAN
JAKARTA
SELATAN

31

31

DKI JAKARTA

73

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA
JAKARTA PUSAT
DAN TANGERANG

32

31

DKI JAKARTA

73

JAKARTA PUSAT PT. NUSANTARA INDO ENERGI

33

31

DKI JAKARTA

73

34

31

DKI JAKARTA

74

35

32

JAWA BARAT

02

CHEVRON GEOTHERMAL SALAK LTD (PLTP
JAKARTA PUSAT
SALAK UNIT 4,5,6)
PT. STAR ENERGY GOTHERMAL ( PLTP WAYANG
JAKARTA BARAT
WINDU UNIT 1,2)
SUKABUMI

PT. INDONESIA POWER (PLTP SALAK UNIT 1,2,3)

1
1
1
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NO.

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

NAMA PERUSAHAAN
CHEVRON GEOTHERMAL SALAK LTD (PLTP
SALAK UNIT 4,5,6)
PT. INDONESIA POWER (PLTP KAMOJANG UNIT
1,2,3)
PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGI (PLTP
KAMOJANG UNIT 4,5)
PT. STAR ENERGY GOTHERMAL (PLTP WAYANG
WINDU UNIT 1,2)

JUMLAH
KUESIONER

36

32

JAWA BARAT

02

SUKABUMI

1

37

32

JAWA BARAT

04

BANDUNG

38

32

JAWA BARAT

04

BANDUNG

39

32

JAWA BARAT

04

BANDUNG

40

32

JAWA BARAT

04

BANDUNG

PT. GEO DIPA ENERGI (PLTP PATUHA)

1

41

32

JAWA BARAT

05

GARUT

PT. INDONESIA POWER (PLTP DRAJAT UNIT 1)

1
1

1
1
1

42

32

JAWA BARAT

05

GARUT

PT. CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA (PLTP
DRAJAT UNIT 2,3)

43

32

JAWA BARAT

09

CIREBON

PT. CIREBON ELECTRIC POWER

1

44

32

JAWA BARAT

14

PURWAKARTA

JASA TIRTA II JATILUHUR, PERUM

1

45

32

JAWA BARAT

16

BEKASI

PT. CIKARANG LISTRINDO

1

46
47

32
32

JAWA BARAT
JAWA BARAT

73
78

BANDUNG
DEPOK

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT
DAN BANTEN
PT PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT
PENGATUR BEBAN (P3B) JAWA-BALI

2
1

48

33

JAWA TENGAH

04

BANJARNEGARA PT. GEO DIPA ENERGI (UNIT DIENG)

49

33

JAWA TENGAH

20

JEPARA

PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN TANJUNG
JATI B

1

50

33

JAWA TENGAH

71

CILACAP

PT. SUMBER SEGARA PRIMADAYA (S2P)

1

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH
DAN JOGYAKARTA
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN
JAWA BAGIAN TENGAH II

1

51

33

JAWA TENGAH

74

SEMARANG

52

34

YOGYAKARTA

71

YOGYAKARTA

53

35

JAWA TIMUR

13

PROBOLINGGO

PT IPMOMI (PLTU PAITON UNIT 3,7,8)

1

54

35

JAWA TIMUR

13

PROBOLINGGO

PT. JAWA POWER (PLTU PAITON 2)

1

55

35

JAWA TIMUR

78

SURABAYA

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR

1

56

35

JAWA TIMUR

78

SURABAYA

PT PJB

1

57

36

BANTEN

72

CILEGON

PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK

1

58

51

BALI

08

BULELENG

PT. GENERAL ENERGY BALI

1

59

51

BALI

71

DENPASAR

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI

1

60

52

71

MATARAM

61

53

71

KUPANG

62

61

71

PONTIANAK

63

63

72

BANJARBARU

NUSA TENGGARA
BARAT
NUSA TENGGARA
TIMUR
KALIMANTAN
BARAT
KALIMANTAN
SELATAN

64

64

KALIMATAN TIMUR

03

65

64

KALIMATAN TIMUR

03

66

64

KALIMATAN TIMUR

71

67

65

KALIMATAN UTARA

71

KUTAI
KARTANEGARA
KUTAI
KARTANEGARA

PT PLN (PERSERO) WILAYAH NUSA TENGGARA
BARAT
PT PLN (PERSERO) WILAYAH NUSA TENGGARA
TIMUR
PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN
BARAT
PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN
SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH

2
1

1
1
1
2

PT. CAHAYA FAJAR KALTIM

1

PT KARTANEGARA ENERGI PERKASA (PLTG
SENIPAH)

1

BALIKPAPAN

PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALTIMRA

1

TARAKAN

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN

1

PT. CIPTA DAYA NUSANTARA

1

BOLAANG
MONGONDOW
MINAHASA
SELATAN

68

71

SULAWESI UTARA

01

69

71

SULAWESI UTARA

05

PT. TENAGA LISTRIK AMURANG

1

70

71

SULAWESI UTARA

71

MANADO

PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULAWESI UTARA,
SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO

3

04

POSO

PT. POSO ENERGY

1

71

PALU

1

71

MAKASSAR

04

JENEPONTO

PT. PUSAKA JAYA PALU POWER
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULAWESI
SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA DAN
BARAT
PT. BOSOWA ENERGY (PLTU PAGAYAJENEPONTO)

13

WAJO

PT. ENERGI SENGKANG

1

15

PINRANG

PT PJB SREVICES (EX. PT. MAKASSAR POWER)

1

71

72

72

72

73

73

74

73

75

73

76

73

SULAWESI
TENGAH
SULAWESI
TENGAH
SELAWESI
SELATAN
SULAWESI
SELATAN
SULAWESI
SELATAN
SULAWESI
SELATAN

77

81

MALUKU

71

AMBON

78

94

PAPUA

71

JAYAPURA

PT PLN (PERSERO) WILAYAH MALUKU DAN
MALUKU UTARA
PT PLN (PERSERO) WILAYAH PAPUA DAN PAPUA
BARAT

JUMLAH
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3
1

2
2
91

KUESIONER LISTRIK
Data yang dikumpulkan dari Survei Perusahaan Listrik adalah:
I.

PENGENALAN TEMPAT
1. Nama provinsi dari domisili establishment berada.
2. Nama kabupaten/kota dari domisili establishment berada.
3. Nama kecamatan dari domisili establishment berada.
4. Nama desa/kelurahan dari domisili establishment berada.
5. Nama perusahaan listrik saat ini, termasuk juga perbaikan nama apabila ada
kesalahan atau perubahan nama dari daftar.
6. Alamat perusahaan listrik saat ini yang lengkap dan jelas berikut kode pos,
alamat e-mail, nomor telepon dan nomor fax.
7. Jenis Kegiatan Utama
Jenis kegiatan perusahaan listrik terdiri dari 3 yaitu : (a) Pembangkitan tenaga
listrik, (b) Transmisi tenaga listrik dan (c) Distribusi tenaga listrik.

II.

SUMBER DAYA MANUSIA PADA AKHIR TAHUN
1. Banyaknya Tenaga Kerja (Tetap dan Kontrak) WNI Menurut Jenis Kelamin
2. Banyaknya Tenaga Kerja (Tetap dan Kontrak) Menurut Pendidikan yang
Diselesaikan
a.

Pasca Sarjana (S2/S3) adalah pekerja yang tamat program pendidikan pasca
sarjana

suatu

universitas/institut.

Contoh:

Master/Doktor

Ekonomi,

Master/Doktor Manajemen Administrasi.
b. Sarjana (S1, D4) adalah mereka yang tamat program pendidikan sarjana suatu
universitas/institut/sekolah tinggi. Contoh Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum,
D4 Statistik, D4 Akuntansi.
c.

Diploma (D1, D2, D3) adalah mereka yang tamat program pendidikan diploma
1, diploma 2 atau diploma 3

suatu universitas/institut/ sekolah

tinggi/akademi.
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d. Sampai dengan SLTA adalah mereka yang tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas atau sederajat, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat
dan tamat Sekolah Dasar atau sederajat.
3. Banyaknya Tenaga Kerja Asing yang bekerja di perusahaan ini pada akhir tahun.
4. Banyaknya Tenaga Kerja Outsourcing yang bekerja di perusahaan ini pada akhir
tahun.
Pekerja outsourcing adalah pekerja yang disediakan oleh perusahaan penyalur
tenaga kerja yang diperbantukan di perusahaan ini. Biasanya bertanggung jawab
atas sebagian pekerjaan non teknis, seperti : security, cleaning services dan lainlain.
III.

PENGELUARAN SELAMA SATU TAHUN
5. Balas Jasa Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak WNI
Balas jasa pekerja terdiri dari:
a.

Gaji dan Tunjangan Rutin
Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh
buruh/karyawan/pegawai,yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
Tunjangan Rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/ pegawai yang sifatnya
rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan
pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan,
tunjangan suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang
diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak
termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus
tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus prestasi, dll.

b. Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap
buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan
atas perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan.
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c. Uang Transportasi dan Uang Makan
Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai
untuk keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.
Uang Makan adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/ pegawai
untuk keperluan makan.
d. Hadiah, Bonus, dan sejenisnya adalah pengeluaran usaha/perusahaan berupa
uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi
pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada
pekerja/karyawan atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Bonus

adalah

hadiah

yang

diberikan

usaha/perusahaan

kepada

pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan
mengalami kemajuan atau peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan
setahun sekali.
e. Iuran Dana Pensiun, Tunjangan Sosial
Tunjangan Pensiun adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara
teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas
nama buruh/karyawan/ahli warisnya.
Tunjangan Sosial adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas nama
buruh/karyawan/ahli warisnya.
f. Asuransi Tenaga Kerja adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada
pekerja/karyawan terdiri dari:
Asuransi kesehatan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas
nama pekerja/karyawan.
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Asuransi kecelakaan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas
nama pekerja/karyawan.
Asuransi jiwa: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama
pekerja/karyawan.
6.
7.
8.

Balas Jasa untuk Tenaga Kerja Asing
Biaya perusahaan jasa untuk Outsouncing tenaga kerja
Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas untuk Pembangkit Listrik
Nilai pemakaian bahan bakar beserta jumlahnya dan rata-rata harga per satuan jenis
bahan bakar yang digunakan untuk pembangkitan listrik. Meliputi minyak solar,
minyak diesel, gas alam, batubara dan panas bumi.
Pemakaian Bahan Bakar untuk Transportasi

9.

Nilai pemakaian bahan bakar beserta jumlahnya dan rata-rata per satuan jenis bahan
bakar yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Meliputi bensin, minyak solar,
dan biosolar.

10.

Pemakaian Air
Pemakaian Air Tanah, volume air tanah yang digunakan untuk kepentingan
perusahaan dan nilainya, apabila nilainya tidak ada maka dapat diperkirakan sesuai
dengan harga yang berlaku.
Pemakaian Air Bersih PDAM, jumlah pemakaian air bersih yang dibeli dari PDAM
dalam satuan m3 dan nilai pemakaian selama setahun.
Pemakaian Air Laut, jumlah pemakaian air laut satuan m3 dan nilai pemakaian
selama setahun.

11.

Pengeluaran Lainnya
a. Suku cadang adalah nilai suku cadang yang terpakai untuk pemeliharaan dan
perbaikan kecil peralatan dan angkutan.
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b. Biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal adalah pengeluaran rutin
untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap dapat bekerja
(berfungsi) seperti biasanya tanpa menambah kapasitas atau umur, dan tidak
merubah bentuk barang modal.
c. Alat keperluan kantor dan tulis menulis (ATK) adalah semua alat tulis dan
keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, pensil, tinta, karbon, pita
mesin tik, map dan spidol.
d. Sewa kendaraan, mesin dan peralatan lainnya adalah nilai yang dikeluarkan
untuk sewa kendaraan, mesin dan peralatan proyek.
e. Sewa tanah dan gedung adalah biaya yang dibayarkan perusahaan untuk
menyewa tempat/bangunan usaha dari pihak lain. Bila sewa gedung dikeluarkan
untuk beberapa tahun, maka besarnya biaya sewa yang ditulis disini hanya nilai
sewa untuk satu tahun. Sedangkan jika biaya sewa yang dikeluarkan kurang dari
satu tahun, maka nilai sewa yang dituliskan adalah sebesar nilai sewa yang telah
dikeluarkan (tidak diperhitungkan satu tahun).
f. Biaya jasa pekerjaan yang dikerjakan pihak lain adalah biaya yang dibayarkan
kepada pihak lain untuk jasa pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.
g. Asuransi barang modal adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada
perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi
kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya selama
setahun.
h. Biaya angkutan dan pergudangan adalah biaya transportasi dan jasa
pergudangan yang diberikan kepada pihak lain, termasuk biaya transportasi
untuk keperluan perjalanan dinas. Bensin yang digunakan untuk operasional
kendaraan dinas dimasukkan sebagai biaya bahan bakar.
i.

Biaya pos dan telekomunikasi adalah biaya yang digunakan untuk kargo, surat
menyurat, penggunaan jasa provider internet dan pembayaran telepon,
telegram, teleks. Termasuk pembelian voucher hand phone oleh perusahaan.
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j.

Biaya perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
perjalanan dinas demi kepentingan perusahaan.

k. Bunga yang dibayarkan kepada pihak lain. Rincian ini dimaksudkan untuk
mengetahui besarnya seluruh biaya bunga yang dibayarkan kepada pihak lain
yang dikeluarkan perusahaan.
l.

Pajak atas produksi terdiri dari pajak atas barang dan jasa sebagai hasil dari
aktivitas produksi, penjualan, transfer, sewa atau pengiriman barang dan jasa,
ataupun atas barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi atau pembentukan
modal sendiri.

m. Pajak atas kepemilikan aset adalah pajak yang harus dibayarkan terkait dengan
aset yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pajak kendaraan, pajak bangunan, dll.
n. Penyusutan dan amortisasi
Penyusutan adalah pengurangan nilai pembelian atau nilai fisik barang modal
sebagai akibat penggunaan (kerusakan fisik, keusangan normal, atau kerusakan
akibat kecelakaan normal) untuk kegiatan.
Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek
dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu
pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit
akun beban amortisasi terhadap akun aktiva.
o. Biaya jasa-jasa akuntan, lembaga hukum dan sejenisnya adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan kepada konsultan, lembaga hukum dan lain-lain seperti;
biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan
pembukuan dan penyusunan laporan, biaya pembuatan surat perjanjian, biaya
pembuatan akta dan lain-lain.
PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHA SELAMA SATU TAHUN
12. Kapasitas Terpasang dan Produksi Listrik menurut jenis pembangkit yang dikelola.
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Nama pembangkit dengan alamatnya serta besarnya kapasitas terpasang dalam satuan
mega watt (MW) dan besarnya listrik yang diproduksi dalam satuan mega watt hour
(MWh) selama satu tahun untuk setiap jenis pembangkit yang dimiliki yang akan
dicatat. Jenis-jenis pembangkit adalah sebagai berikut :
a.

PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)

b. PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
c.

PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)

d. PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap)
e.

PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)

f.

PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)

g.

PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas)

h. PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)
i.

PLT Surya (Pembangkit Listrik Tenaga Surya/Matahari)

j.

PLT Bayu (Pembangkit Listrik Tenaga Angin)

k.

PLT Sampah (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)

13. Distribusi Tenaga Listrik
Tenaga listrik yang diproduksi selain digunakan untuk keperluan sendiri juga
didistribusikan ke berbagai pihak seperti : dijual ke PT PLN (Persero), rumahatangga,
industri atau perusahaan lainnya.
Jumlah pelanggan, volume listrik dalam satuan KWh dan nilai penjualan untuk masingmasing jenis pelanggan :
a.

PT PLN (Persero)

b. Rumah Tangga
c.

Industri
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d. Bisnis/komersial
e.

Sosial

f.

Pemerintah

g.

Penerangan Jalan Umum

h. Lainnya
14.

Pendapatan
a. Penjualan Tenaga Listrik
Jumlah penerimaan dari pemasangan sambungan baru, penyambungan kembali,
denda, menyewakan alat dan mesin dan lainnya.
b. Pemasangan sambungan baru adalah pemasangan sambungan listrik baru ke
pelanggan
Penyambungan kembali adalah pemasangan kembali sambungan listrik ke
pelanggan akibat pemutusan sementara.
Denda adalah penerimaan atas uang denda kepada pelanggan yang melakukan
kelalaian.
c. Menyewakan alat dan mesin adalah penerimaan dari menyewakan alat dan
mesin kepada pihak lain.
d. Lainnya (selisih penjualan) adalah keuntungan/kerugian hasil penjualan barang
dalam bentuk yang sama pada saat dibeli.
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SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN GAS

KUESIONER GAS
Pengadaan gas adalah usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan
secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai usaha peningkatan
mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas
alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lain.
Distribusi gas adalah usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra
tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang
bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun
produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas
dasar balas jasa atau fee, tidak dimasukkan dalam jenis kegiatan ini. Termasuk penyaluran,
distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan
gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas
melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran
komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.
Kegiatan pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan ini tidak mencakup:
1. Pengoperasian oven batubara
2. Industri penyulingan minyak bumi
3. Industri gas industri
4. Perdagangan besar bahan bakar gas
5. Perdagangan eceran gas dalam kemasan (botol atau tabung)
6. Perdagangan bahan bakar secara langsung
7. Transportasi (jarak jauh) gas atau penyaluran gas melalui pipa saluran
Perusahaan yang dicakup dalam survei ini dibatasi hanya untuk perusahaan yang
kegiatan utamanya adalah penyaluran gas melalui pipa/jaringan yang bertekanan ekstra
tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang
bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun
produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan.

Pedoman Kegiatan Subdit Pertambangan dan Energi

Data yang dikumpulkan melalui Survei Tahunan Perusahaan Gas adalah:
PENGENALAN TEMPAT
1.

Nama provinsi dari domisili establishment berada

2. Nama kabupaten/kota dari domisili establishment berada.
3. Nama kecamatan dari domisili establishment berada.
4. Nama desa/kelurahan dari domisili establishment berada.
5. Nama perusahaan gas saat ini, termasuk juga perbaikan nama apabila ada kesalahan
atau perubahan nama dari daftar sampel.
6. Alamat perusahaan gas saat ini yang lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat email, nomor telepon dan nomor fax.
7. Tahun mulai beroperasi secara komersial sesuai dengan akte pendirian kegiatan
usaha. Apabila suatu kegiatan usaha berubah bentuk badan hukumnya, maka yang
ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum terakhir.
BLOK I. SUMBER DAYA MANUSIA PADA AKHIR TAHUN
1. Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Jenis Kelamin dan
Kewarganegaraan
Tenaga kerja tetap adalah tenaga kerja yang terikat secara formal melalui perjanjian
kerja antara pekerja dengan perusahaan sampai masa usia pensiun sesuai aturan
perusahaan.
Tenaga kerja kontrak adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk
jangka waktu tertentu saja, waktunya terbatas.
Tenaga kerja WNI adalah

tenaga kerja tetap yang merupakan warga negara

Indonesia.
Tenaga kerja Asing adalah pekerja warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja yang bekerja pada perusahaan di Indonesia.
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2. Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan yang
Diselesaikan dan Kewarganegaraan
a.

Pasca Sarjana (S2/S3) adalah pekerja yang tamat program pendidikan pasca
sarjana

suatu

universitas/institut.

Contoh:

Master/Doktor

Ekonomi,

Master/Doktor Manajemen Administrasi.
b. Sarjana (S1, D4) adalah mereka yang tamat program pendidikan sarjana suatu
universitas/institut/sekolah tinggi. Contoh: Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, D4
Statistik, D4 Akutansi.
c.

Sarjana Muda/Diploma (D1, D2, D3) adalah mereka yang tamat program
pendidikan diploma 1, diploma 2 atau diploma 3

suatu universitas/

institut/sekolah tinggi/akademi.
d. Sampai dengan SLTA adalah mereka yang tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas atau sederajat, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan
tamat Sekolah Dasar atau sederajat.
3. Banyaknya Pekerja Outsourcing
Tenaga kerja outsourcing adalah tenaga kerja yang terikat suatu perjanjian kerja
yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
Jasa untuk perusahaan outsourcing adalah pengeluaran yang dikeluarkan
perusahaan untuk pembiayaan jasa outsourcing.

BLOK II. PENGELUARAN SELAMA SATU TAHUN
1. Balas Jasa Tenaga Kerja
a.

Gaji dan Tunjangan Rutin
Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang

yang diterima oleh

buruh/karyawan/pegawai,yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
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Tunjangan Rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/ pegawai yang sifatnya
rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan
pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan,
tunjangan suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang
diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak
termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus
tahunan, bonus semesteran, bonus kuartalan, bonus prestasi, dll.
b. Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap
buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai
imbalan atas perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang
ditentukan.
c. Uang Transportasi dan Uang Makan
Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai
untuk keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.
Uang Makan adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/ pegawai
untuk keperluan makan.
d. Hadiah, Bonus, dan sejenisnya adalah pengeluaran usaha/perusahaan berupa
uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena
prestasi pekerja/karyawan kepada perusahaan. Hadiah adalah pengeluaran
perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan
atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan. Bonus adalah
hadiah yang diberikan usaha/perusahaan kepada pekerja/karyawan dalam
bentuk uang atau barang karena perusahaan mengalami kemajuan atau
peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan setahun sekali.
e. Iuran Dana Pensiun, Tunjangan Sosial
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Tunjangan Pensiun adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara
teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas
nama buruh/karyawan/ahli warisnya.
Tunjangan Sosial adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara
teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial
atas nama buruh/karyawan/ahli warisnya.
f. Asuransi Tenaga Kerja adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada
pekerja/karyawan terdiri dari:
Asuransi kesehatan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas
nama pekerja/karyawan.
Asuransi kecelakaan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas
nama pekerja/karyawan.
Asuransi jiwa: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama
pekerja/karyawan.
2.

Pemakaian bahan bakar dan pelumas
Volume dan nilai pemakaian bahan bakar dan pelumas baik yang digunakan
untuk proses penjernihan gas maupun yang digunakan khusus untuk pembangkit
tenaga listrik.
Pengeluaran untuk bahan bakar dan pelumas meliputi bensin, solar, minyak
diesel, minyak tanah, pelumas, BBG dan lainnya. Satuan dinyatakan dalam liter
kecuali untuk bahan bakar gas yang digunakan dalam satuan Kg.
Harap diperhatikan bahwa pemakaian seluruhnya harus lebih besar atau sama
dengan pemakaian khusus untuk pembangkit listrik.
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3.

Pengeluaran Terkait Investasi lainnya
Biaya Pemulihan Tata Lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan
perusahaan untuk pemulihan lingkungan selama dan setelah selesainya
penambangan, misalnya reklamasi (penutupan, revegetasi, recontouring dan
lain-lain), kendali erosi (saluran air, pengendalian limbah cair dan sejenisnya),
meliputi biaya untuk tata tanah, tata air dan restorasi kembali.
Biaya penelitian dan pengembangan (R&D) adalah biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, baik yang dilakukan
perusahaan atau oleh perusahaan lain.

4. Pengeluaran Lainnya
a. Peralatan dan suku cadang adalah nilai peralatan dan suku cadang yang
terpakai untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil peralatan dan angkutan.
b. Pemeliharaan dan perbaikan barang modal adalah biaya perbaikan barang
modal dan mesin kantor yang dilakukan oleh perusahaan ini sendiri (secara
rutin) dan perbaikan barang modal yang dilakukan oleh pihak lain.
c. Alat tulis dan keperluan kantor adalah semua alat keperluan kantor dan tulis
menulis yang habis dipakai, seperti; kertas, spidol, pensil, tinta , pita mesin
tik, map, continuos form, flash disk dan lain-lain.
d. Biaya pos dan telekomunikasi adalah Biaya pos dan telekomunikasi adalah
biaya yang digunakan untuk kargo, surat menyurat, penggunaan jasa provider
internet dan pembayaran telepon, telegram, teleks. Termasuk pembelian
voucher hand phone oleh perusahaan.
Biaya angkutan dan pergudangan adalah biaya transportasi dan jasa
pergudangan yang diberikan kepada pihak lain, termasuk biaya transportasi
untuk keperluan perjalanan dinas. Bensin yang digunakan untuk operasional
kendaraan dinas dimasukkan sebagai biaya bahan bakar.
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e. Promosi/iklan

adalah

biaya

yang

dikeluarkan

perusahaan

untuk

promosi/iklan.
f. Rekening air adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran
air.
g. Biaya perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
perjalanan dinas demi kepentingan perusahaan.
h. Biaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan sumber daya manusia.
Contoh: biaya pelatihan, kursus, seminar.
i. Sewa tanah adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan
tanah milik pihak lain selama setahun.
j. Sewa gedung adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas
penggunaan gedung selama setahun.
k. Sewa gudang, mesin, alat-alat dan kendaraan adalah biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan atas penggunaan gudang, mesin, peralatan lain dan
kendaraan selama setahun.
l. Jasa konsultan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jasa
konsultan. Biaya jasa-jasa lainnya (akuntan, lembaga hukum dan sejenisnya)
adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada konsultan, lembaga hukum
dan lain-lain seperti; biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan,
biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya pembuatan
surat perjanjian, biaya pembuatan akta dan lain-lain.
m. Biaya pekerjaan yang disubkontrakkan kepada pihak lain adalah semua
pekerjaan yang berhubungan dengan proses ketenagalistrikan yang
dikerjakan oleh pihak lain dengan nilai kontrak yang telah disepakati.
n. Asuransi barang modal adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan
kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi
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kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya selama
setahun.
o. Bunga atas pinjaman (netto) adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
pembayaran bunga atas pinjaman selama setahun.
p. Pajak atas produksi terdiri dari pajak atas barang dan jasa sebagai hasil dari
aktivitas produksi, penjualan, transfer, sewa atau pengiriman barang dan jasa,
ataupun atas barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi atau
pembentukan modal sendiri.
q. Pajak atas kepemilikan aset adalah pajak yang harus dibayarkan terkait
dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pajak kendaraan, pajak
bangunan, dll.
r. Penyusutan (Depreciation) adalah Alokasi biaya perolehan atau sebagian
besar hargaperolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Besar
nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai
sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya.
s. Lainnya adalah pengeluaran yang belum tercakup pada rincian di atas dan
merupakan biaya perusahaan, misalnya : komisi, management fee,
sumbangan dan sejenisnya.

BLOK III. PEMBELIAN dan PENJUALAN SELAMA SATU TAHUN
1. Pembelian Gas dan Bahan Baku lainnya
2. Gas yang Disalurkan/Dijual per bulan
3. Gas yang Disalurkan/Dijual Menurut Jenis Pelanggan
Klasifikasi pelanggan perusahaan gas :
a.

Rumah tangga adalah pelanggan yang menggunakan gas hanya untuk keperluan
sehari-hari rumah tangga seperti memasak dll, tidak untuk melakukan kegiatan
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usaha atau kegiatan ekonomi lainnya. Mencakup perumahan, rumah susun baik
yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, kondominium, dan apartemen.
b. Komersial

adalah pelanggan badan

usaha maupun perorangan yang

menggunakan gas untuk keperluan usaha atau komersial seperti rumah sakit,
hotel, kantor pemerintah, perkantoran swasta, pusat perbelanjaan toko/apotek,
asrama, pusat kesehatan, panti asuhan, lembaga pendidikan, restoran/ rumah
makan dan usaha komersial lainnya.
c. Industri adalah pelanggan yang menggunakan gas untuk kegiatan industri,
seperti untuk kegiatan pertambangan, penggalian, industri pengolahan dan
konstruksi baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun rumah tangga.
d. Pembangkit listrik adalah pelanggan industri yang memproduksi dan
membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti PLTU, PLTN,
PLTA, PLTS, PLTSa, dan lain-lain.
e. SPBG adalah stasiun pengisian bahan bakar bakar gas. Merupakan pelanggan
yang menggunakan gas bumi untuk kegiatan pengisian bahan bakar gas untuk
kendaraan bermotor.
4. Pendapatan Lainnya
a.

Pemasangan sambungan baru adalah pemasangan sambungan gas baru ke
pelanggan.
Penyambungan kembali adalah pemasangan kembali sambungan gas ke
pelanggan akibat pemutusan sementara.

b. Denda adalah penerimaan atas uang denda kepada pelanggan yang melakukan
kelalaian.
c.

Menyewakan gedung, mesin dan alat-alat serta kendaraan adalah penerimaan
dari menyewakan gedung, mesin dan alat-alat serta kendaraan kepada pihak
lain.

d. Selisih penjualan barang dalam bentuk yang sama adalah keuntungan/kerugian
hasil penjualan barang dalam bentuk yang sama pada saat dibeli.
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e.

Penerimaan lainnya adalah penerimaan selain yang disebutkan di atas, misal
pendapatan atas komisi jasa gas.

BLOK IV. TENAGA LISTRIK SELAMA SATU TAHUN
1.

Kapasitas Mesin Pembangkit Listrik adalah kemampuan mesin pembangkit untuk
menghasilkan daya listrik.
Volume kapasitas mesin pembangkit listrik dalam kilo watt (KW), banyaknya serta
nilai tenaga listrik yang diproduksi sendiri.

2.

Tenaga Listrik yang diproduksi sendiri
Jumlah tenaga listrik yang diproduksi dapat dilihat dari angka pada KWh meter
generator, akan tetapi jika generator tidak dilengkapi dengan alat pengukur, maka
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Produksi = Daya generator x jam kerja generator setahun x kapasitas generator
Tenaga listrik yang dibeli adalah jumlah KWh dan nilainya yang dikeluarkan
perusahaan untuk tenaga listrik baik yang dibeli dari PLN maupun non PLN.
Tenaga listrik yang dijual kepada pihak lain adalah jumlah KWh dan nilainya yang
dijual oleh perusahaan kepada pihak lain.
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SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN AIR BERSIH
Sebaran Sampel Perusahaan Air Bersih
Provinsi
(1)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
31
32
33
34
35
36
51
52
53
61
62
63
64
65
71
72
73
74
75
76
81
82
91
94

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.I Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
INDONESIA

Jumlah Sampel
(2)
22
27
28
33
17
29
10
20
9
14
40
123
116
9
79
23
32
18
14
28
23
20
35
5
13
13
28
16
6
7
19
9
6
5
896
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KUESIONER AIR BERSIH
Perusahaan/usaha air bersih adalah usaha yang melakukan kegiatan pengadaan,
penjernihan, penyediaan dan penyaluran air melalui terminal air, mobil tangki yang masih
satu pengelolaan administrasi dengan perusahaan/usaha air besih ke rumah tangga,
instansi, industri dan konsumen lainnya dengan tujuan komersial.
Perusahaan/usaha air bersih yang dicakup adalah Perusahaan Air Minum (PAM),
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Badan Pengelola Air Minum (BPAM). Termasuk
ke dalam kegiatan ini adalah usaha jasa penunjang yang langsung berhubungan dengan
usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran dan
pemberian tagihan.
PENGENALAN TEMPAT
1.

Nama provinsi dari domisili establishment berada.

2.

Nama kabupaten/kota dari domisili establishment berada.

3.

Nama kecamatan dari domisili establishment berada.

4.

Nama kelurahan/desa dari domisili establishment berada.

5.

Nama perusahaan air bersih saat ini, termasuk juga perbaikan nama apabila ada
kesalahan atau perubahan nama dari daftar sampel.

6.

Alamat perusahaan air bersih saat ini yang lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat email, nomor telepon dan nomor fax.

7.

Tahun mulai beroperasi secara komersial sesuai dengan akte pendirian kegiatan usaha.
Apabila suatu kegiatan usaha berubah bentuk badan hukumnya, maka yang ditulis
adalah tahun pada bentuk badan hukum terakhir.
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BLOK I. KETERANGAN UMUM
1.

Status Kepemilikan Perusahaan/Usaha

2.

Kategori Perusahaan

3.

Jumlah Kantor Cabang

4.

Persentase Permodalan

5.

Kapasitas Produksi Air
Kapasitas produksi terpasang (potensial) adalah kemampuan maksimum produksi air
bersih yang dapat dihasilkan oleh mesin/peralatan yang dimiliki oleh perusahaan dalam
satuan liter per detik.
Kapasitas produksi efektif adalah rata-rata produksi yang dihasilkan dalam satuan liter
per detik.
Kapasitas produksi efektif biasanya lebih kecil dari kapasitas terpasang.

6.

Jumlah Kecamatan yang Dilayani
Jumlah kecamatan yang dialiri jaringan air bersih oleh perusahaan, baik yang terdapat di
dalam wilayah kabupaten/kota dan atau yang berada di luar wilayah kabupaten/kota.

7.

Volume Air Baku yang Digunakan Menurut Sumbernya
Air baku adalah air yang digunakan sebagai bahan baku air bersih.
Volume air baku yang digunakan menurut sumbernya, misal dari sungai, danau, waduk,
mata air, air tanah atau lainnya.

BLOK II. SUMBER DAYA MANUSIA PADA AKHIR TAHUN
1.

Banyaknya Pekerja Tetap dan Kontrak Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan
Pekerja teknis adalah semua pekerja/karyawan yang berhubungan langsung dengan
proses produksi atau penyaluran air bersih. Contoh: teknisi, montir dan orang-orang
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yang langsung menangani pengolahan, penjernihan, transmisi atau penyaluran dan
pendistribusian.
Pekerja non teknis adalah semua pekerja/karyawan yang tidak langsung terlibat dalam
proses produksi atau penyaluran air bersih. Contoh: pimpinan perusahaan, staf direksi,
juru tik, juru tulis, pemegang buku, pekerja administrasi, tenaga penjualan, pesuruh dan
sebagainya yang tidak langsung bekerja dalam proses penjernihan atau penyaluran air
bersih.
a. Pasca Sarjana (S2/S3) adalah pekerja yang tamat program pendidikan pasca sarjana
suatu

universitas/institut.

Contoh:

Master/Doktor

Ekonomi,

Master/Doktor

Manajemen Administrasi.
b. Sarjana (S1/D IV) adalah mereka yang tamat program pendidikan sarjana suatu
universitas/institut/sekolah tinggi. Contoh Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, D IV
Statistik, D IV Akuntansi.
c. Akademi/Diploma adalah mereka yang tamat program pendidikan diploma tiga suatu
universitas/institut/sekolah tinggi/akademi.
d. Sampai dengan SLTA adalah mereka yang tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
atau sederajat, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan tamat
Sekolah dasar atau sederajat.
2.

Banyaknya Pekerja Tidak Tetap
Pekerja tidak tetap adalah pekerja yang tidak terikat secara formal melalui perjanjian
kerja antara pekerja dan perusahaan.
Jumlah upah adalah banyaknya uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar
upah pekerja tidak tetap setiap bulan.
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BLOK III. PENGELUARAN SELAMA SATU TAHUN
1. Nilai Balas Jasa Pekerja Tetap dan Kontrak
Balas jasa dalam bagian ini adalah termasuk pemberian barang dan jasa kepada
pekerja/karyawan, baik sebagai kompensasi atas hasil pekerjaannya maupun yang
diberikan secara cuma-cuma.
Pemberian barang dari perusahaan kepada pekerja/karyawan secara cuma-cuma
agar penilaiannya diperkirakan dengan harga pasar yang berlaku untuk barangbarang tersebut pada saat itu.
a.

Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang

yang diterima oleh

buruh/karyawan/pegawai,yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
b. Tunjangan Rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/ pegawai yang sifatnya
rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan
pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan
suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang diberikan secara
tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak termasuk tunjangan
yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus tahunan, bonus semesteran,
bonus kuartalan, bonus prestasi, dll.
c.

Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap
buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan
atas perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan.

d. Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai
untuk keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.
e.

Uang Makan adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan
perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/ pegawai
untuk keperluan makan.
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f.

Hadiah, Bonus, dan sejenisnya adalah pengeluaran usaha/perusahaan berupa
uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi
pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada
pekerja/karyawan atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan.
Bonus

adalah

hadiah

yang

diberikan

usaha/perusahaan

kepada

pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan
mengalami kemajuan atau peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan
setahun sekali.
g.

Tunjangan Pensiun adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara
teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas
nama buruh/karyawan/ahli warisnya.

h. Tunjangan Sosial adalah biaya usaha/perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada suatu yayasan/badan yang menangani perlindungan sosial atas nama
buruh/karyawan/ahli warisnya.
Asuransi Tenaga Kerja adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada
pekerja/karyawan terdiri dari:
Asuransi kesehatan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas
nama pekerja/karyawan.
Asuransi kecelakaan adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur
kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas
nama pekerja/karyawan.
Asuransi jiwa: biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada
yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama
pekerja/karyawan.
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2. Nilai Balas Jasa Pekerja Tidak Tetap/Harian
3. Pengeluaran

untuk

Bahan-bahan

Kimia

yang

Digunakan

dalam

Proses

Penjernihan/Pembersihan Air
Volume dan nilai pemakaian bahan kimia yang dipakai selama setahun. Pengeluaran
untuk pemakaian bahan kimia dibatasi hanya yang benar-benar telah dipakai,
penilaian dari bahan kimia yang dipakai menurut harga rata-rata pembelian pada
waktu transaksi selama setahun. Bahan kimia yang sering digunakan dalam proses
penjernihan/ pembersihan antara lain: Aluminium Sulfat/Tawas (Al2SO4), Kapur
Tohor, Kaporit, Chloor, Sodium Hexamete Phospate, Soda Ash, Bahan Kimia lainnya.
4. Pengeluaran Operasional
Pengeluaran untuk bahan dan jasa yang benar-benar telah dipakai antara lain:
a.

Biaya pembelian air baku

b. Biaya pemeliharaan sumber air
c.

Biaya pemeliharan instalasi/pompa

d. Biaya pemakaian bahan/perlengkapan dalam proses transmisi
e.

Biaya pemeliharaan reservoir dan tangki

f.

Biaya pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi

g.

Pengawasan meter air

h. Pencetakan formulir rekening
i.

Lainnya

5. Biaya Pemulihan dan Tata Lingkungan
Biaya pemulihan tata lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk pemulihan lingkungan selama dan setelah selesainya proses penjernihan air,
misalnya reklamasi (penutupan, perataan, revegetasi, recontouring dan lain-lain),
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kendali erosi (saluran air, pengendalian limbah cair dan sejenisnya), meliputi biaya
untuk tata tanah, tata air dan restorasi.
6. Pengeluaran Untuk Bahan Bakar dan Pelumas
Volume serta nilai pemakaian bahan bakar dan pelumas yang digunakan selama
setahun, pemakaian bahan bakar dan pelumas dipisahkan penulisannya yang
digunakan khusus untuk pembangkit tenaga listrik dan bahan bakar untuk
pemakaian seluruhnya.
Pemakaian bahan bakar dan pelumas disini dibatasi hanya yang benar-benar telah
dipakai selama setahun. Bahan bakar yang sering digunakan antara lain: bensin,
minyak solar/HSD/ADO, minyak diesel/IDO, minyak tanah, pelumas, LPG, gas PGN
dan bahan bakar lainnya.
Bahan bakar lainnya antara lain : residu, minyak bakar/FO, gas alam dan lain-lain.
Volume pemakaian serta harga bahan bakar dan pelumas diharapkan memenuhi
unsur kewajaran sesuai dengan harga yang berlaku.
7. Pengeluaran Lain
a.

Suku cadang adalah nilai suku cadang yang terpakai untuk pemeliharaan dan
perbaikan kecil peralatan dan angkutan.

b. Biaya pemeliharaan/perbaikan kecil barang modal adalah biaya perbaikan
barang modal dan mesin kantor yang dilakukan oleh perusahaan ini sendiri
(secara rutin) dan perbaikan barang modal yang dilakukan oleh pihak lain.
c.

Alat tulis dan keperluan kantor (ATK) adalah semua alat keperluan kantor dan
tulis menulis yang habis dipakai, seperti; kertas, spidol, pensil, tinta , pita mesin
tik, map, continuos form, flash disk dan lain-lain.

d. Sewa tanah dan gedung adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas
penggunaan tanah milik pihak lain, penggunaan gedung selama setahun.
e.

Sewa mesin dan alat-alat kendaraan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk pembayaran sewa mesin dan alat-alat kendaraan.
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f.

Bunga pinjaman adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran
bunga atas pinjaman selama setahun.

g.

Promosi, iklan dan sejenisnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
biaya promosi, iklan dan sejenisnya selama setahun.

h. Perjalanan dinas pekerja/karyawan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk perjalanan dinas demi kepentingan perusahaan.
i.

Penelitian dan pengembangan (R&D) adalah biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, baik yang dilakukan
perusahaan atau oleh perusahaan lain.

j.

Transportasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan
transportasi.

k.

Pos dan telekomunikasi adalah pengeluaran perusahaan untuk pos dan
telekomunikasi.

l.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) adalah biaya yang dikeluarkan
perusahaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Contoh : biaya
pelatihan, kursus, seminar.

m. Biaya pekerjaan yang disubkontrakkan kepada perusahaan lain adalah biaya
yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk satu bagian pekerjaan atau seluruh
pekerjaan.
n. Pajak atas produksi
Pajak atas produksi terdiri dari pajak atas barang dan jasa sebagai hasil dari
aktivitas produksi, penjualan, transfer, sewa atau pengiriman barang dan jasa,
ataupun atas barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi atau
pembentukan modal sendiri.
o. Pajak atas kepemilikan aset adalah pajak yang harus dibayarkan terkait dengan
aset yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pajak kendaraan, pajak bangunan,
dll.
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p. Penyusutan dan amortisasi
Penyusutan adalah pengurangan nilai pembelian atau nilai fisik barang modal
sebagai akibat penggunaan (kerusakan fisik, keusangan normal, atau kerusakan
akibat kecelakaan normal) untuk kegiatan.
Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek
dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu
pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit
akun beban amortisasi terhadap akun aktiva.
q. Lainnya adalah pengeluaran yang belum tercakup pada rincian di atas dan
merupakan biaya perusahaan, misalnya: biaya jasa akuntan, management fee,
keamanan, pengawasan dll.

BLOK IV. TENAGA LISTRIK SELAMA SATU TAHUN
1.

Tenaga Listrik yang Diproduksi, Dibeli dan Dijual
a. Kapasitas pembangkit listrik adalah kemampuan mesin pembangkit untuk
menghasilkan daya listrik.
Isikan volume kapasitas mesin pembangkit listrik dalam kilowatt hour (KWh),
banyaknya serta nilai tenaga listrik yang diproduksi sendiri.
b. Tenaga listrik yang diproduksi
Banyaknya tenaga listrik yang diproduksi dapat dilihat dari angka pada KWh
meter generator, akan tetapi jika generator tidak dilengkapi dengan alat
pengukur, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Produksi = Daya generator x jam kerja generator setahun x kapasitas generator
c. Tenaga listrik yang dibeli adalah jumlah KWh dan nilainya yang dikeluarkan
perusahaan untuk tenaga listrik baik yang dibeli dari PLN maupun non PLN.
d. Tenaga listrik yang dijual kepada pihak lain adalah jumlah KWh dan nilainya yang

dijual oleh perusahaan kepada pihak lain.
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BLOK V. PRODUKSI DAN PENDAPATAN PERUSAHAAN SELAMA SATU TAHUN
1.

Produksi Air Bersih Satu Tahun

2.

Rata-rata Harga Jual Air Bersih satu Tahun per m3

3.

Volume Produksi Air Bersih Bulanan (m3)

4.

Volume dan Nilai Air Bersih yang Disalurkan Menurut Jenis
Pelanggan
Pelanggan perusahaan air bersih diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu
kelompok sosial, kelompok rumah tangga, kelompok instansi pemerintah, kelompok
niaga, kelompok industri, dan kelompok khusus.
a. Kelompok sosial terdiri dari kelompok sosial umum dan khusus.
Kelompok sosial umum adalah kelompok pelanggan yang setiap harinya
memberikan pelayanan pada kepentingan umum dan masyarakat khususnya bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain : hidran umum, ledeng umum,
kamar mandi umum, WC umum, terminal air.
Sosial khusus adalah pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan
kepentingan umum dan masyarakat serta mendapat sumber dana sebagian dari
kegiatannya, antara lain: yayasan sosial, sekolah negeri/swasta, panti asuhan,
rumah ibadah, rumah sakit pemerintah, kantor organisasi massa/partai politik.
b. Kelompok Rumah tangga, yang terdiri dari Rumah tangga A, Rumah tangga B,
Rumah tangga C, Rumah tangga D, Kedutaan Besar/Konsulat dan Instansi
Pemerintah.
Rumah tangga A adalah pelanggan rumah tangga dengan bahan bangunan dari
kayu atau semi permanen termasuk bangunan lama yang mengalami perubahan
tanpa mengubah bentuk bangunan misalnya RSS.
Rumah tangga B adalah pelanggan rumah tangga yang di dalamnya hanya
berfungsi sebagai tempat tinggal dengan ukuran di atas 21 meter persegi dan
permanen serta rumah dinding papan bertingkat.
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Rumah tangga C adalah pelanggan rumah tangga selain sebagai tempat tinggal
juga ada suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, seperti warung/kedai
kecil, praktek dokter dimana tempat praktek ada di dalam rumah, tukang jahit
yang pekerjanya 2 orang, tempat kost (pondokan).
Rumah tangga D adalah pelanggan rumahtangga dengan bangunan kelas
menengah sampai mewah dan tidak ada kegiatan usaha di dalamnya antara lain :
rumah tangga permanen berlantai 2 atau lebih dan atau berbentuk ruko, rumah
real estate.
c. Instansi Pemerintah meliputi : sarana instansi pemerintah/TNI, lembaga
pemerintah/TNI, kolam renang milik pemerintah/TNI.
d. Kelompok niaga, yang terdiri dari niaga kecil dan niaga besar.
Niaga kecil meliputi : kios/warung pedagang kaki lima, toko/percetakan, kantor
perusahaan swasta, biro jasa, rumah makan, losmen penginapan, rumah sakit
swasta, radio siaran non pemerintah, klinik swasta, bengkel kecil, salon kecil,
pangkas rambut, wisma, hotel non bintang, notaris, pengacara, konsultan,
wartel, catering, praktek dokter, apotek, toko obat, badan usaha yang bernaung
di bawah satu yayasan serta niaga kecil lainnya.
Niaga besar meliputi perusahaan importir, eksportir, agen makelar, komisioner,
swalayan, rumah sakit swasta tipe A, B dan C, kolam renang umum swasta,
pompa bensin, distributor, pedagang besar, night club, kafe, diskotik, steambath,
hotel berbintang, restoran, department store, supermarket, bioskop, bank,
BUMN, BUMD, PT, CV, tempat karaoke, bengkel besar, service station,
showroom, gedung bertingkat tinggi, condominium, dan usaha-usaha besar
lainnya.
e. Kelompok industri, yang terdiri dari industri kecil dan industri besar.
Industri kecil meliputi : industri kerajinan tangan, kerajinan rumahtangga,
sanggar seni lukis, usaha konveksi kecil, peternakan kecil dan usaha/industri kecil
lainnya.
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Industri besar meliputi : pabrik atau industri motor/mobil, industri kimia,
pertambangan, perkayuan, pembuatan kapal, pabrik makanan/minuman, pabrik
tekstil, pergudangan dan pabrik atau industri besar lainnya.
f. Kelompok khusus, yang terdiri dari pelabuhan, tangki dan lain sebagainya.
5.

Pendapatan Lainnya
Jumlah penerimaan/pendapatan perusahaan air bersih selain dari penjualan air
bersih adalah pemasangan sambungan baru, penyambungan kembali, denda,
penyewaan gedung/mesin/ alat-alat/kendaraan, hasil selisih penjualan dan
pendapatan lainnya.
a.

Pemasangan sambungan baru adalah pemasangan sambungan air bersih baru ke
pelanggan.
Penyambungan kembali adalah pemasangan kembali sambungan air bersih ke
pelanggan akibat pemutusan sementara.

b. Jasa pemeliharaan jaringan (abonemen) adalah pendapatan yang diterima
perusahaan sebagai hasil dari pemeliharaan jaringan (abonemen) dari pelanggan.
c. Denda adalah penerimaan atas uang denda kepada pelanggan yang melakukan
kelalaian.
d. Sewa gedung, mesin, dan alat-alat serta kendaraan [cukup jelas].
e. Selisih harga penjualan barang adalah keuntungan/kerugian hasil penjualan
barang dalam bentuk yang sama pada saat dibeli.
f. Penerimaan lainnya adalah penerimaan selain yang disebutkan di atas, misal
pendapatan atas komisi jasa air bersih.
6.

Nilai Barang Modal Tetap yang Dimiliki
Barang modal adalah barang yang dimiliki perusahaan, yang mempunyai umur
pemakaian lebih dari satu tahun.
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Nilai barang modal dihitung berdasarkan harga perolehan, termasuk nilai perbaikan
besar barang modal.
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SURVEI CAPTIVE POWER
Di Indonesia energi listrik sebagian besar disediakan oleh PT PLN (Persero). Namun
demikian, tidak semua kebutuhan energi listrik masyarakat dapat dipenuhi. Perusahaanperusahaan yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi mengupayakan pembangkitan listrik
sendiri secara terbatas (captive power). Captive Power walaupun dapat memecahkan
masalah kekurangan listrik oleh rumah tangga maupun dunia usaha, akan tetapi secara
ekonomi memerlukan biaya yang relatif jauh lebih mahal dibandingkan membeli listrik dari
perusahaan penyedia.
Survei Captive Power yang dilakukan BPS bertujuan untuk mengumpulkan data
tentang besarnya produksi listrik yang berasal dari pembangkitan listrik sendiri selain
konsumsi listrik oleh perusahaan dan instansi. Pengumpulan data captive power pertama
kali dilakukan oleh BPS pada tahun 1999, dengan sasaran survei perusahaan industri
pengolahan. Selang sebelas tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, BPS kembali
melakukan kegiatan Survei Captive Power dengan obyek survei adalah instansi pemerintah,
hotel, rumah sakit, pusat bisnis, bandar udara, dan pelabuhan laut. Pada tahun-tahun
berikutnya Survei Captive Power dilaksanakan dengan cakupan kegiatan yang bergantian,
meliputi kegiatan perbankan, supermarket, telekomunikasi, provider internet, rumah
produksi, penyiaran radio dan televisi, pertanian, pengolahan sampah, taman hiburan,
penyewaan gedung. Pada Tahun 2016 cakupan survei kembali pada kegiatan perbankan,
perguruan tinggi, dan persewaan gedung perkantoran.
Tujuan
Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang:
a. Konsumsi energi listrik perusahaan.
b. Produksi listrik sendiri oleh perusahaan.
Informasi yang diperoleh dari survei ini, selain untuk melengkapi informasi statistik
di bidang kelistrikan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah
mengenai kebutuhan listrik perusahaan yang belum terpenuhi oleh PLN maupun
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perusahaan listrik swasta. Data tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar
penentuan kebijakan sektor kelistrikan dimasa mendatang.
Data yang Dikumpulkan
Sama dengan kegiatan survei tahun sebelumnya, keterangan yang dikumpulkan
dalam Survei Captive Power ini meliputi:
a. Sumber tenaga listrik yang digunakan.
b. Kapasitas daya listrik terpasang.
c. Konsumsi tenaga listrik.
d. Produksi tenaga listrik yang berasal dari captive power.
e. Kendala utama penggunaan captive power.
f. Pemakaian air bersih

Metodologi
Metode Sampling
Metode pemilihan sampel perusahaan yang digunakan adalah Probability Sampling, dengan
cara pengambilan sampel secara systematic berulang. Kerangka sampel yang digunakan
adalah hasil Sensus Ekonomi 2006 dan Direktori hasil Survei Tahunan Perusahaan.
Penggantian Sampel
Untuk sampel yang tidak ditemukan atau tutup, bila masih memiliki kemungkinan untuk
penggantian, maka sampel penggantinya ditentukan oleh Subdit. Statistik PE, BPS RI. Sampel
pengganti memiliki klasifikasi atau skala usaha yang sama atau pada diklasifikasi dan skala
terdekat.
Metode Pengumpulan Data
Metode pencacahan survei ini adalah pencacahan langsung, yaitu dengan mendatangi
perusahaan terpilih dengan membawa kuesioner untuk wawancara. Tujuan mendatangi
perusahaan secara langsung adalah untuk mengecek keberadaan perusahaan dan
kegiatannya, serta untuk memperoleh keterangan dari orang yang bertanggung jawab
dalam pemberian data perusahaan
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UPDATING DIREKTORI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN
PENGGALIAN BH
KUESIONER UPDATING
Data yang dikumpulkan dalam kegiatan Updating Direktori Perusahaan Pertambangan dan
Penggalian Berbadan Hukum adalah:
1.

Keterangan Awal Perusahaan


Nama provinsi dari domisili establishment berada



Nama kabupaten/kota dari domisili establishment berada.



Nama kecamatan dari domisili establishment berada.



Nama perusahaan pertambangan, energi dan penggalian saat ini,
termasuk juga perbaikan nama apabila ada kesalahan atau perubahan
nama dari daftar sampel.



Alamat perusahaan pertambangan, energi dan penggalian saat ini yang
lengkap dan jelas berikut kode pos, alamat e-mail, nomor telepon dan
nomor fax.

2.

Hasil Pengecekan ke Perusahaan


Keadaan perusahaan saat dikunjungi
o

Ada/dapat ditelusuri adalah keadaan secara fisik perusahaan dapat
ditemukan atau kalaupun pindah masih dapat ditemukan alamatnya
yang baru.

o

Tidak ada adalah kondisi dimana perusahaan tidak dapat ditemui pada
alamat tersebut.
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o

Tutup permanen adalah kondisi perusahaan tutup atau berganti jenis
usaha dan tidak akan melakukan kegiatan usaha yang sama dengan
nama perusahaan yang sama pula.

o

Pindah adalah apabila perusahaan masih memakai nama yang lama,
tetapi domisilinya berubah dan masih dapat diketahui informasi
perubahan domisilinya.

o

Tidak dapat telusuri adalah apabila perusahaan pindah dan tidak
dapat diketahui domisilinya yang baru.



Bila perusahaan ada, maka lakukan pembaruan
o Kabupaten/Kota
o Kecamatan
o Desa/Kelurahan
o Nama Perusahaan


PT/NV adalah perusahaan yang berstatus badan hukum,
didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham
dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada
nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan
kegiatannya

pemegang

saham

ikut

serta

berperan

tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau
berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.


Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk perjanjian
kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang
bersedia

memimpin,

mengatur

perusahaan

dan

bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya,
dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak
bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab
pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan
tersebut.
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Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak
sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum
koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai
usaha bersama atas asas kekeluargaan.



Lainnya adalah status perusahaan yang tidak termasuk
dalam konsep definisi di atas.

o Alamat
o Tahun Mulai Berproduksi
o Status Penanaman Modal


Non fasilitas suatu perusahaan yang status permodalannya
dikelompokkan dalam kategori ini apabila permodalan
perusahaan dalam rangka usahanya tidak mendapat
fasilitas dari BKPM atau BKPMD.



PMDN

(Penanaman

Modal

Dalam

Negeri),

apabila

perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari
BKPM

bahwa

usahanya

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan
penanaman modal dalam negeri yang berlaku.


PMA

(Penanaman

Modal

Asing)

suatu

perusahaan

dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMA apabila
perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari
presiden melalui BKPM bahwa usahanya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta
persyaratan penanaman modal asing yang berlaku.
o Status Unit Kegiatan
o Banyaknya pekerja
o Jenis Produksi
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Bila unit produksi, isikan nama dan alamat kantor pusatnya
o Provinsi
o Kabupaten/Kota*)
o Kecamatan
o Nama Perusahaan
o Alamat
o Sumber Informasi
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NERACA ENERGI
ENERGI DI INDONESIA
Indonesia adalah Negara yang kaya minyak, padahal tidak (Indonesia telah berubah
dari negara net oil exporter menjadi net oil importer, sehingga keluar dai OPEC pada tahun
2008). Kita lebih banyak memiliki energi lain seperti batubara, gas bumi, CBM (Coal Bed
Methane), panas bumi, air, BBN (Bahan Bakar Nabati) dan sebagainya,
Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) harus murah sekali tanpa berpikir bahwa hal ini
menyebabkan terkurasnya dana Pemerintah untuk subsidi harga BBM, ketergantungan kita
kepada BBM yang berkelanjutan serta kepada impor minyak dan BBM yang makin lama
makin besar serta makin sulitnya energi lain berkembang,
Permasalah dasar dalam mengurangi subsidi BBM sebenarnya terletak pada
borosnya negeri ini mengkonsumsi BBM. Subsidi premium dan solar jelas menguntungkan
kelas menengah ke atas yang nota bene menggunakan kendaraan pribadi untuk berbagai
keperluannya. Permasalahannya sebenarnya jelas, yaitu rendahnya sarana transportasi
masal di negeri ini. Kebijakan yang sangat lemah di sektor transportasi berdampak pada
tingginya konsumsi BBM.
Peter Nij Kamp dalam bukunya Transport System & Policy membandingkan betapa
transportasi masal seperti bus kota dapat menghemat konsumsi BBM hingga lebih dari 56%
bahkan kereta hingga 80% jika dibandingkan dengan mobil pribadi. Lalu lintas antar kota di
Jawa juga didominasi oleh pesawat terbang yang masih menurut Nij Kamp memiliki
konsumsi energi terboros yaitu 5,7 kali lipat dibandingkan dengan kereta api.,
ENERGI
Bahan bakar didefinisikan sebagai suatu zat yang dibakar untuk menghasilkan panas
atau tenaga. Panas diperoleh dari proses pembakaran, dimana karbon dan hidrogen pada
bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan melepaskan panas.
Bahan bakar inilah yang di definisikan sebagai ‘Energi’, sementara panas/tenaga
yang dihasilkan dijadikan ukuran satuan energi (joules, watt, sbm).
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SATUAN ENERGI
To

TJ

GCAL

From

multiply
by :

tera joule(TJ)

MTOE

MBTU

GWH

MBOE

1

238,8

0,00002388

947,8

0,2778

0,00017435

giga
calorie(Gcal)=1
TON TNT

0,0041868

1

0,0000001

3,968

0,001163

0,00000073

million tonne of
oil equivalent
(Mtoe)

41868

10.000.000

1

39680000

11630

7,3

million British
thermal unit
(Mbtu)

0,0010551

0,252

0,00000002

1

0,0002931

0,00000018

gigawatt hour
(GWH)

3,6

860

0,000086

3412

1

0,00062768

million barrel of
oil equivalent (M
BOE)

5.735

1.369.863

0,13698630

5.435.616

1.593

1

1 MMSCF of
natural gas

0,99

236,03

0,0000236

936,56

0,27

0,000172

1 Ton LPG

0,04645

11,09

0,0000011

1 Ton LNG

0,0513864

12,2734247

0,0000012

44,0181654 0,01290149
48,70

SIMULASI SATUAN JOULE


WATT x DETIK = JOULE



1 WH = 3600 JOULE



1 KWH = 3.600.000 JOULE= 3,6 MJ



AC1PK=0,736 KW



1 TERA JOULE = PEMAKAIAN AC 1PK

SELAMA 200 TAHUN
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0,0143

0,0000081
0,0000090

KONVERSI ENERGI


Perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain.



Hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan (dibuat)
ataupun di musnahkan akan tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke
bentuk lainnya.



Masa revolusi industri yang dimulai dari penemuan mesin uap oleh james watt, ini
adalah contoh konversi energi dari energi batubara menjadi energi gerak mesin uap.



Pada kehidupan sehari-hari misalnya energi listrik diubah menjadi energi cahaya
lampu atau panasnya heater, dinginnya ac (airconditioner) atau menjadi energi gerak
motor listrik dan lain sebagainya.



Pada masa sekarang memang peranan energi listrik ini cukup luas dan lebih mudah
meng-konversi energi listrik ini menjadi bentuk energi lain.



Energi listrik sendiri adalah produk konversi energi dari energi lain seperti energi
kinetik air terjun, energi uap/panas bumi, energi minyak diesel, energi batubara,
energi gas bumi dan lain sebagainya.

ENERGI PRIMER VS ENERGI SEKUNDER


Energi primer adalah komoditas energi yang ditambang atau diperoleh langsung dari
sumber daya alam (diberi istilah “primer”) seperti minyak bumi, batubara padat, gas
bumi, panas bumi, air,biomassa dll



Seluruh komoditas energi yang bukan primer tetapi hasil produksi dari komoditas
primer disebut komoditas ”sekunder”. Energi sekunder berasal dari transformasi
energi primer ataupun sekunder. Contoh: Minyak bumi diolah menjadi solar,
kemudian solar digunakan sebagai energi untuk membangkitkan listrik.
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Jenis Energi
Energi Fosil

Energi Non Fo
Energi Terbaru
Tenaga Ai
Panas Bu
Mini/Mic
Hydro
Biomass
Tenaga Su
Tenaga
Angin

Minyak
Bumi
Gas Bumi
Batubara

Energi Baru

Coal Bed
Methane
Liquified Coal
Gasified Coal
Hidrogen
Nuklir

Aliran Utama Energi
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Neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber
energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu (UU Nomor 30/2007 tentang Energi).
Neraca energi adalah suatu tabel yang menunjukkan seluruh aliran energi mulai dari
produksi, ekspor, impor sampai dengan penggunaan sektoral.
Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penyusunan Neraca Energi merupakan data sekunder.
Data sekunder berasal dari instansi/departemen yang berkaitan dengan kegiatan produksi
sumber energi seperti : Kementerian ESDM, Dirjen Migas, Dirjen Batubara, PLN, dll.

Komponen Neraca Energi


Neraca energi disajikan dalam bentuk matriks.
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Lajur kolom menunjukkan sumber energi (komoditi energi), misal batu bara, minyak
mentah, BBM, listrik, gas alam, tenaga panas bumi dan listrik.



Lajur baris menunjukkan aliran dari produksi energi sampai ke penggunaannya
(transaksi energi).

PENYAJIAN DATA NERACA ENERGI


Transaksi energi



Pasokan /persediaan energi


Produksi



Impor



Ekspor



Bunker internasional (marine/aviation bunker)



Perubahan stok



Kebutuhan/penggunaan energi



Perbedaan statistik



Aliran energi

Pasokan = 1+2-3-4+5
PERMINTAAN/KEBUTUHAN ENERGI
1. Input transformasi (Kilang Minyak, Kilang Gas, Pabrik Briket, Pembangkitan
Listrik, dll)
2. Konsumsi sektor energi (penggunaan oleh sektor energi)
3. Konsumsi non energi (penggunaan bahan baku)
4. Susut Transmisi dan Distribusi
5. Konsumsi Final


Industri



Transportasi



Rumah Tangga
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Lainnya

PERBEDAAN STATISTIK= [PASOKAN] - [PERMINTAAN ENERGI]
KOMODITAS ENERGI


Batubara



Briket



Kokas



Minyak Bumi dan Kondensat



BBM Berkadar Ringan



BBm Berkadar Berat



Hasil Olahan Lainnya



LPG dan Gas Kilang



Gas Alam



LNG



Listrik



Biomassa Primer (Kayu Bakar, Arang)



Sumber Energi Lainnya (Hydro, Geothermal)
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CONTOH TABEL NERACA ENERGI
Tabel
NERACA ENERGI INDONESIA 2011
5
Table
Overall Energy Balance of Indonesia 2011
Unit : Terajoule
Sumber energi dan produk-produknya
Energy sources and products

Produksi dan pemanfaatannya
Production and utilisation
(1)

1

Produksi energi primer

Minyak
BBM
Briket dan
Batubara
Mentah dan Berkadar
Kokas
Kondensat Ringan
Hard coal,
Briquettes
lignite and peat and cokes
(2)

(3)

Crude
petroleum and
Condensate

Light
petroleum
products

(4)

(5)

BBM
Berkadar
Berat

Hasil
Olahan
Minyak
Lainnya

LPG dan
Gas Kilang

Gas Alam

LNG

Listrik

Heavy
petroleum
products

Other
petroleum
products

LPG and
refinery gas

Natural gas

Liqufied
Natural Gas

Electricity

(9)

(10)

(11)

(6)

(7)

(8)

Energi
Biomassa

Sumber
Energi
Lainnya

Total Energi

Biomass
energy

Other energy
resources

Total energi

(12)

(13)

(14)

12.177.312

0

2.186.955

0

0

0

0

2.761.875

0

0

126.882

49.692 17.352.409

1.364

1.359

554.898

615.639

558.957

33.111

74.413

0

0

0

269

9.817.976

3.332

748.662

60.346

133.759

12.045

3.370

300.882

914.617

0

6.649

0

0

0

39.738

9.828

0

0

0

0

0

0

0

49.566

10.410

0

52.560

-777

-1.168

0

19.648

-22.235

0

0

0

0

58.438

2.371.111

-1.973

2.045.750

514.777

414.202

21.066

90.691

2.438.758

-914.617

0

120.502

49.692

7.199.650

-1.131.564

4.247

-2.010.749

649.637

423.543

39.019

109.224

-1.475.150

914.617

693.331

0

-49.692

-1.883.230

-4.574

3.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-645

-600

318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-282

0

0

4.186

0

0

0

73.139

-1.193.292

914.617

0

0

0

-201.350

-733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-733

0

0

-2.014.935

652.845

876.441

39.019

36.085

-12.813

0

0

0

0

-423.359

-1.125.657

0

0

-3.208

-452.898

0

0

-269.044

0

693.331

0

-49.692

-1.256.860

1.239.547

2.273

35.001 1.164.414

837.745

60.085

199.914

963.608

0

693.331

120.502

0

5.316.420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.820

171

0

2.250

16.048

1.531

54

343.669

0

15.813

0

0

386.356

Production of primary energy

2

Impor

0

1.840.009

Imports

3

Ekspor

0 12.001.640

Exports

4

Marine / aviation bunkers
Marine / aviation bunkers

5

Perubahan stok
Stock change

6

Total Persediaan Energi
Total energy supply

7

Energi konversi
Energy converted

8

Pabrik briket
Briquetting plants

9

Pabrik kokas
Coke plants

10

Kilang Gas
Gas refineries

11

Tanur Tinggi
Blast furnaces

12

Kilang Minyak
Petroleum refineries

13

Pembangkit tenaga listrik
Electric power plants

Total Keperluan Energi
Total energy requirements

14 Transfer netto/bersih
Net transfers

15 Konsumsi oleh sektor energi
Consumption by energy sector
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CONTOH TABEL NERACA ENERGI

Tabel
Lanjutan
5
Table
Continued
Unit : Terajoule
Sumber energi dan produk-produknya
Batubara

Energy sources and products

Produksi dan pemanfaatannya
Production and utilisation
(1)

16 Tercecer dalam penyaluran/pengangkutan

Minyak
BBM
Briket dan
Mentah dan Berkadar
Kokas
Kondensat
Ringan

BBM
Berkadar
Berat

Hasil
Olahan
Minyak
Lainnya

LPG dan
Gas Kilang

Gas Alam

LNG

Heavy
petroleum
products

Other
petroleum
products

LPG and
refinery gas

Natural gas

(6)

(7)

(9)

Hard coal,
lignite and peat

Briquettes
and cokes

Crude
petroleum and
Condensate

Light
petroleum
products

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

Listrik

Energi
Biomassa

Sumber
Energi
Lainnya

Total Energi

Liqufied
Natural Gas

Electricity

Biomass
energy

Other energy
resources

Total energi

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

76

30

35.001

5

62

0

0

2.524

0

60.905

0

0

98.602

3.409

201

0

96.714

478

5.393

13.626

201.915

0

0

625

0

322.360

62

34

0

752

21

1.273

796

31

0

1

-13.677

0

-10.705

1.229.181

1.838

0 1.064.693

821.136

51.888

185.438

415.468

0

616.612

133.553

0

4.519.806

1.229.181

1.838

0

284.277

28.826

7.073

406.583

0

212.774

5.218

0

2.220.369

111.201

1.377

0

4.739

7.469

4.477

839

169.818

0

12.023

0

0

311.943

108.855

182

0

18.830

30.009

277

705

38.100

0

16.613

0

0

213.571

1.009.125

279

0

21.030

246.799

24.072

5.529

198.665

0

184.138

5.218

0

1.694.856

0

0

0

446.301

432.041

7.347

0

902

0

680

0

0

887.270

0

0

0

371.201

402.089

7.347

0

902

0

0

0

0

781.538

0

0

0

0

6.290

0

0

0

0

680

0

0

6.970

0

0

0

75.100

0

0

0

0

0

0

0

0

75.100

0

0

0

0

23.663

0

0

0

0

0

0

0

23.663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

573.793

104.818

15.714

178.365

7.983

0

403.159

128.335

0

1.412.167

0

0

0

528.917

27.110

14.695

171.463

782

0

253.130

118.720

0

1.114.817

0

0

0

224

6.374

12

16

0

0

1.681

0

0

8.306

0

0

0

44.652

71.334

1.007

6.886

7.201

0

148.348

9.615

0

289.043

Losses in transport and distribution

17 Konsumsi bukan untuk energi
Consumption for non-energy uses

18 Perbedaan Statistik
Statistical Differences

19 Konsumsi Akhir
Final Consumption

20 Industri dan konstruksi

44.599

Manufactur and Costruction

21

Industri besi dan baja
Iron and steel industry

22

Industri bahan kimia
Chemichal industry

23

Industri dan konstruksi lainnya
Other industry and construction

24 Transportasi
Transportation

25

Darat
Road

26

Kereta api
Railway

27

Udara
Air

28

Daerah pedalaman dan perairan
Inland and coastal waterways

29

Model transportasi lainnya
Other modes of transportation

30 Rumah tangga dan konsumen lainnya
Households and other consumers

31

Rumah tangga
Households

32

Pertanian
Agriculture

33

Konsumen lainnya
Other consumers

Publikasi yang dihasilkan adalah :
4. Statistik Perusahaan Air Bersih Indonesia
5. Statistik Perusahaan Listrik Indonesia
6. Statistik Perusahaan Gas Indonesia
7. Statistik Captive Power Indonesia
8. Neraca Energi Indonesia
9. Direktori Pertambangan Besar
10. Direktori Air Bersih, Listrik dan Distribusi Gas
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MIGAS

BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MIGAS
ANNUAL SURVEY OF OIL AND GAS MINING COMPANY
TAHUN 2018
Diisi Oleh BPS
Filled in by BPS

1. Provinsi
Province

: ………………………………………...…………………………………………………………

2. Kabupaten/Kota*)
Regency/Municipality

: ………………………………………...…………………………………………………………

3. Kecamatan
Sub-district

: ………………………………………...…………………………………………………………

4. Kelurahan/Desa
Village

: ………………………………………...…………………………………………………………

5. Nama Perusahaan
Name of Company

: ………………………………………...…………………………………………………………

6. Alamat Perusahaan / Company Address : …………………….…..…………………………………………………..

Kode Pos/Post Code

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………..
Phone : (……....)
……………………….
Fax :
(……....)
……………………….

7. Tahun mulai beroperasi / operation commencement year
8 Alamat kantor pusat/ head office address
………………………..……………………...………………………………………………..

Kode Pos / Postal Code

………………………..……………………...………………………………………………..
E-mail : ..………………………………………………
Homepage : ...........................................
Phone : (……....)
……………………….
Fax :
(……....)
……………………….
*) Coret yang tidak sesuai / Cross out if not valid

Tujuan Survei

: Memperoleh data statistik pertambangan Migas untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan
nasional.
Objective of the Survey
: To obtain mining data for national development planning and evaluation.
Jaminan Kerahasiaan Data
: Kuesioner survei ini harus diisi secara lengkap dan benar. Identitas dan seluruh informasi
perusahaan akan tetap dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan secara individu sesuai UU No.
16 tahun 1997 Tentang Statistik.
Data Confidentiality Guarant : The survey questionnaire should be filled completely and correctly. Identity and all company
information will remain secret and will not be published individually based on Law No. 16 of 1997
on Statistics.
Biaya Survei
: Survei ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak.
Charge of the Survey
: The survey is free of charge and has no related with taxes.
Pengembalian Dokumen
: Selambat-lambatnya sudah diterima BPS pada tanggal 1 Juli 2018.
Date of Return of the Docum : Please return this document before July 1, 2018.
KETERANGAN LEBIH LANJUT / FOR FURTHER INFORMATION
Kepala Sub Dit Stat. Pertambangan dan Energi
Badan Pusat Statistik, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Pesawat 5330-5333
Fax (021) 3863816
E-mail: pe@bps.go.id, homepage : stat-pe.bps.go.id

Head of Mining and Energy Statistics Sub Division
BPS - Indonesia, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Phone (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Ext 5330-5333
Fax (021) 3863816
E-mail: pe@bps.go.id, homepage : stat-pe.bps.go.id
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BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN
BLOCK I. GENERAL INFORMATION
KBLI/ISIC
Diisi oleh BPS/Filled by BPS

101 Bentuk Kerjasama/Kind of Joint Project
KKKS/PSC -1

BOB/JOB -2

TAC -3

Lainnya/Others -4

102 Persentase Permodalan / Percentage of Capital
a. Pemerintah Pusat / Central Government
b. Pemerintah Daerah / Local Government
c. Swasta / Private
d. Asing / Foreign
1

e. Jumlah / Total

0

0

103 Nama Blok dan Tahapan Penambangan di Setiap Lokasi
Name and Status of Mining Activities at Each Location

Area Penambangan
Mining are
No

Lokasi Penambangan
Mining Location

Nama Blok Miga
Oil and Gas Field

(1)

Tahapan Penambangan
Stage of Mining

(2)

Daratan/Onshore

-1 Eksplorasi/Exploration

-1

Lepas Pantai/Offshore

-2 Produksi/Production

-2

(3)
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(4)

Provinsi
Province

Kabupaten
Regency

(5)

(6)

BLOCK II. HUMAN RESOURCE BY THE END OF THE YEAR 2017
201 Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Jenis Kelamin dan Kewarganegaraan
Number of Permanent and Contracted Workers by Sex and Citizenship
Jenis Kelamin/Sex

Warga Negara
Indonesia/Indonesian

Asing/Expatriat

(1)

(2)

(3)

a. Laki-laki/ Male
b. Perempuan / Female
c. Jumlah / Total

202 Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan yang Diselesaikan
Number of Permanent and Contracted Workers by Educations and Citizenship
Jenjang Pendidikan/Educations

Warga Negara
Indonesia/Indonesian

Asing/Expatriat

(2)

(3)

(1)
a. Pasca Sarjana /Post Graduate
b Sarjana dan Diploma/Undergraduate
c. Sampai dengan SLTA/High School and Lower
d. Jumlah / Total

203 Jumlah Pekerja Outsourcing /Number of Outsourcing Workers

…………………………………………………………….. Orang/person

204 Biaya perusahaan jasa outsourcing tenaga kerja

Rp ………………………………………………………..

Cost of labor outsourcing services company
Tenaga kerja tetap adalah pekerja formal perusahaan dan memiliki kesempatan dalam jejang karir sesuai aturan perusahaan.
Permanent worker defined as a worker who are formally tied to a company and has a career opportunity in a company.
Tenaga kerja kontrak adalah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu terbatas dan tidak memiliki
kesempatan dalam jejang karir sesuai aturan perusahaan.
Contracted Worker is defined as a worker employed by a company for a limited period and has not a career opportunity in a
company.
Pekerja Outsourcing adalah pekerja yang direkrut dari perusahaan penyalur tenaga kerja untuk jangka waktu pendek dan
menangani pekerjaan khusus baik produksi maupun non produksi.
Outsourcing Workers is workers recruited by the mining company from recruitment company for a short time and handle
specialized work both production and non-production
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BLOK III. PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2017
BLOCK III. EXPENDITURES IN 2017
301 Balas Jasa Tenaga Kerja /Compensation
Jenis Balas Jasa / Kind of Compensation
(1)
a. Gaji dan Tunjangan Rutin
Salaries and Reguler Allowance
b. Upah Lembur
Overtime
c. Uang Transportasi dan Uang Makan
Transportation and Meal
d. Hadiah, Bonus, dan Sejenisnya
Reward, Bonus, etc
e.

Tenaga Kerja Tetap
Permanent Workers
(Rupiah)
(2)

Tenaga Kerja Kontrak
Contracted workers
(Rupiah)
(3)

Iuran Dana Pensiun dan Tunjangan Sosial
Pension Contribution and Social Allowance

f. Asuransi Tenaga Kerja
Labour Insurance
g. JUMLAH / TOTAL

302 Biaya Operasional/Production Cost
Jenis Biaya / Kind of Expenditures
(1)

Nilai / Value
(Rupiah)
(2)

a. Biaya pengurasan, pengumpulan dan pemisahan
Dipletion, Collection and Separation Cost
`

b. Biaya angkutan migas ke penampungan utama di lokasi penambangan
Transportation Cost include delivery of oil and gas field to the main storage
c. Biaya penyimpanan
Storage Cost
d. Biaya pekerjaan yang subkontrakan kepada pihak lain
Cost of mining services carried out by other
e. JUMLAH / TOTAL
Biaya pengurasan, pengumpulan, dan pemisahan mulai dari proses pengurasan di bawah tanah sampai dengan pengoperasian fasilitas
tempat penyimpanan migas di lapangan
Depletion, Collection and Separation Cost include the cost of underground drainage and oil and gas field storage facilities process
Biaya Angkutan mencakup pengiriman migas dari lapangan migas ke penyimpanan utama sebelum penjualan atau pengolahan lebih lanjut
Transportation Cost include delivery of oil and gas from oil and gas field to the main storage before sale or further processing
Biaya Penyimpanan mencakup biaya penyimpanan migas di tempat penyimpanan utama
Storage costs include the cost of oil and gas storage in the main storage
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303 Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas / Fuels and Lubricants Consumption

Jenis Bahan Bakar dan Pelumas
Kind of Fuels and Lubricants

Satuan
Unit

(1)

(2)

a. Avgas / Avgas

Liter

b. Avtur / Avtur

Liter

c. Bensin/ Gasolin

Liter

d. Minyak Solar / Gas Oil/Automotive Diesel Oil

Liter

e. Minyak Disel / Diesel Oil

Liter

f. Minyak Tanah/Kerosene

Liter

Total Pemakaian
Total Usage
Volume
Volume

Nilai / Value
(Rupiah)

(3)

(4)

Kg

g. Elpiji / LPG

MMScf

h. Gas Alam / Natural Gas
i. Minyak Bakar / Mining Fuel Oil

Liter

j. Pelumas / Lubricant

Liter

k. Batubara / Coal

Liter

l. Bahan Bakar Lainnya / Other Fuels
m. JUMLAH / TOTAL

304 Pemakaian Air untuk Proses Produksi/Water use for the Production Process
a. Sumber perolehan air/Water Source
Sungai/River

*)

-1

Air Tanah /Ground Water - 4
*)

Danau/Lake

-2

Perusahaan Air/Water Supply Companies - 8

Pilihan boleh lebih dari satu kode dan jumlahkan kode yang dilingkari/Options may be more than one code
and total the circled codes

b. Volume pemakaian Air dari semua sumber air/Total water used

: .............................................. m

c. Nilai Pembelian air/Value of water purchased

: Rp .............................................

3
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305 Pengeluaran Lain / Other Expenditures
Jenis Biaya / Kind of Expenditures
(1)
a. Suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal
Spareparts and Maintenance cost/Minor Repairs
b. Alat tulis kantor
Stationeries
c. Pembelian peralatan dan perlengkapan pertambangan yang penggunaannya kurang dari
satu tahun
Equipments purchasing which the period utility is less than one year
d. Sewa kendaraan, mesin dan peralatan lainnya
Rent expenditure for vehicles, machinery and other equipments
e. Sewa tanah dan gedung kantor
Land-fare and Rent expenditure for building
f. Biaya jasa pertambangan yang dikerjakan pihak lain
Cost of service carried out by other
g. Asuransi barang modal
Capital goods insurance
h. Angkutan
Transportation
i. Pergudangan
Warehousing
j. Biaya pos dan telekomunikasi
Post and telecommunication
k. Perjalanan dinas
Supervision
l. Bunga pinjaman
Loan Interest
m. Pajak atas produksi
n. Pajak atas Kepemilikan Aset
o. Penyusutan dan amortisasi
p. Jasa akuntan, penasehat hukum dan sejenisnya
Accountance, legal advisor and others services
q. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Education and Training of Human Resources
r. Lainnya, seperti : iklan, riset pemasaran, kehumasan dan sejenisnya
Others, i.e : promotion, market research, charity, etc
s. Jumlah
Total

Nilai / Value
(Rupiah)
(2)

306 Pengeluaran Terkait Investasi Lainnya/Other investment
a. Pengeluaran eksplorasi
Exploration expenditures
b. Pengeluaran pemulihan tata lingkungan
Land recovery
c. Penelitian dan pengembangan
Research and development

Rp .......................................................
Rp .......................................................
Rp .......................................................

Pengeluaran eksplorasi meliputi biaya penyelidikan topografi, geologi, geofisika, pengeboran sumur ekplorasi, pemboran
sumur uji stratigrafi, pengembangan cadangan terbukti minyak dan gas bumi sampai siap berproduksi
Exploration expenditures include the cost of the investigation topography, geology, geophysics, drilling exploration wells,
drilling of stratigraphic test wells, development of proven reserves of oil and gas until ready for production
Pengeluaran pemulihan tata lingkungan adalah mengembalikan lahan rusak karena eksploitasi minyak dan gas bumi, kembali
ke posisi dan fungsi semula
Land recovery is kind of expenditure to restore land damaged caused by the exploitation of oil and gas, back to the
original function
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BLOK IV. KETENAGALISTRIKAN SELAMA TAHUN 2017
BLOCK IV. ELECTRICITY DURING 2017
401 Tenaga Listrik yang Diproduksi, Dibeli dan Dijual
Electricity Produced, Purchased and Sold
Uraian/Description

Volume

Nilai / Value (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1. Kapasitas mesin pembangkit listrik
Capacity of engine power plant

2. Tenaga listrik yang diproduksi sendiri (KWh)
Own electricity generated
3. Bahan Bakar yang digunakan / Fuel used
a. Minyak Solar dan Minyak Diesel/Diesel Oil (Liter)
b. Batubara / Coal (Ton)
c. Gas Alam / Natural Gas (MMScf)
4. Tenaga listrik yang DIBELI (KWh)
Electricity purchased

5. Tenaga listrik yang DIJUAL kepada pihak lain (KWh)
Electricity sold to other
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BLOK V. STOK, PRODUKSI, PEMAKAIAN DAN PENJUALAN PADA TAHUN 2017
BLOCK V. STOCK, PRODUCTION, USAGE AND SALES IN 2017

Uraian / Description
(1)
Volume Stok Awal
1.
Beginning Stock
2.

Volume Produksi
Production

3.

Volume Penjualan Dalam Negeri
Domestic Sales

Minyak Mentah
Crude Oil
(Barrel)

Kondensat
Condensate
(Barrel)

Gas Bumi
Natural Gas
(MSCF)

(2)

(3)

(4)

4. Volume Penjualan Luar Negeri Export
5.

Hilang/Susut
Loss

6.

Stock Akhir
Final Stock

BLOK VI. PENDAPATAN LAIN SELAMA TAHUN 2017
BLOCK VI. OTHER INCOME DURING 2017

Jenis Pendapatan / Kind of Revenue

Nilai / Value
(Rupiah)

(1)

(2)

1. Pendapatan dari jasa / Income from services
a. Jasa penambangan pihak lain / Mining Service carried out of other
b. Transportasi penjualan hasil tambang/Delivery charges
2. Pendapatan dari penyewaan tanah, mesin dan peralatan, gedung dan bangunan
Income from rent of land, machine and equipments, building, and infrastructure
3. Lainnya, seperti penjualan barang
Other income, i.e. goods sold
4. JUMLAH / TOTAL
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LEGALITAS PENGISIAN KUESIONER
Questionnaire Legality

Data stated in this form has been filled out truthfully and accurately :

Person in Charge of Document
Nama/Name

:
:

E-mail

:

Contact Person
Nama/Name

:

Jabatan/Position

:

E-mail
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
Signature and Company Stamp

BAGIAN INI HANYA DIISI OLEH PETUGAS BPS
For BPS Enumerator's Use Only
Pencacah
Enumerator

Pemeriksa/Pengawas
Supervisor/Investigator

1. Nama / Name
2. Jabatan / Occupation
3. No. HP / Phone Number
4. Tanggal / Date
5. Tanda Tangan / Signature

CATATAN PETUGAS / Enumerator's Notes
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GEOTHERMAL

BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN PANAS BUMI
ANNUAL SURVEY OF GEOTHERMAL COMPANY
TAHUN 2018
Diisi Oleh BPS
Filled in by BPS

1. Provinsi
Province

: ………………………………………...…………………………………………………………

2. Kabupaten/Kota*)
Regency/Municipality

: ………………………………………...…………………………………………………………

3. Kecamatan
Sub-district

: ………………………………………...…………………………………………………………

4. Kelurahan/Desa
Village

: ………………………………………...…………………………………………………………

5. Nama Perusahaan
Name of Company

: ………………………………………...…………………………………………………………

6. Alamat Perusahaan / Company Address : …………………….…..…………………………………………………..

Kode Pos/Post Code

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail : …………………………………………………………………..
Phone : (……....)
……………………….

Fax :

(……....)

……………………….

7. Tahun mulai beroperasi / operation commencement year
8 Alamat kantor pusat/ head office address
………………………..……………………...………………………………………………..

Kode Pos / Postal Code

………………………..……………………...………………………………………………..
E-mail : ..………………………………………………
Homepage : ...........................................
Phone : (……....)
……………………….
Fax :
(……....)
……………………….
*) Coret yang tidak sesuai / Cross out if not valid

: Memperoleh data statistik pertambangan Migas untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan
nasional.
Objective of the Survey
: To obtain mining data for national development planning and evaluation.
Jaminan Kerahasiaan Data
: Kuesioner survei ini harus diisi secara lengkap dan benar. Identitas dan seluruh informasi
perusahaan akan tetap dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan secara individu sesuai UU No.
16 tahun 1997 Tentang Statistik.
Data Confidentiality Guarant : The survey questionnaire should be filled completely and correctly. Identity and all company
information will remain secret and will not be published individually based on Law No. 16 of 1997
on Statistics.
Biaya Survei
: Survei ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak.
Charge of the Survey
: The survey is free of charge and has no related with taxes.
Pengembalian Dokumen
: Selambat-lambatnya sudah diterima BPS pada tanggal 1 Juli 2018.
Date of Return of the Docum : Please return this document before July 1, 2018.
Tujuan Survei

KETERANGAN LEBIH LANJUT / FOR FURTHER INFORMATION
Kepala Sub Dit Stat. Pertambangan dan Energi
Badan Pusat Statistik, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Pesawat 5330-5333
Fax (021) 3863816
E-mail: pe@bps.go.id, homepage : stat-pe.bps.go.id
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Head of Mining and Energy Statistics Sub Division
BPS - Indonesia, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Phone (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Ext 5330-5333
Fax (021) 3863816
E-mail: pe@bps.go.id, homepage : stat-pe.bps.go.id

BLOK I. SUMBER DAYA MANUSIA PADA AKHIR TAHUN 2017
HUMAN RESOURCE AT THE END OF 2017
101 Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Jenis Kelamin dan Kewarganegaraan
Number of Permanent and Contracted Workers by Sex and Citizenship
Jenis Kelamin/Sex

Warga Negara
Indonesia/Indonesian

(1)

(2)

Asing/Expatriat
(3)

a. Laki-laki/ Male
b. Perempuan / Female
c. Jumlah / Total

102 Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan yang Diselesaikan

Number of Permanent and Contracted Workers by Educations and Citizenship
Jenjang Pendidikan/Educations

Warga Negara
Indonesia/Indonesian

(1)

(2)

Asing/Expatriat
(3)

a. Pasca Sarjana /Post Graduate
b Sarjana dan Diploma/Undergraduate
c. Sampai dengan SLTA/High School and Lower
d. Jumlah / Total

103 Jumlah Pekerja Outsourcing /Number of Outsourcing Workers

…………………………………………………………….. Orang/person

104 Biaya perusahaan jasa outsourcing tenaga kerja

Rp ………………………………………………………..

Cost of labor outsourcing services company
Tenaga kerja tetap adalah pekerja formal perusahaan dan memiliki kesempatan dalam jejang karir sesuai aturan perusahaan.
Permanent worker defined as a worker who are formally tied to a company and has a career opportunity in a company.
Tenaga kerja kontrak adalah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu terbatas dan tidak memiliki
kesempatan dalam jejang karir sesuai aturan perusahaan.
Contracted Worker is defined as a worker employed by a company for a limited period and has not a career opportunity in a
company.
Pekerja Outsourcing adalah pekerja yang direkrut dari perusahaan penyalur tenaga kerja untuk jangka waktu pendek dan
menangani pekerjaan khusus baik produksi maupun non produksi.
Outsourcing Workers is workers recruited by the mining company from recruitment company for a short time and handle
specialized work both production and non-production
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BLOK II. PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2017
EXPENDITURES IN 2017
201

Balas Jasa Tenaga Kerja /Compensation

Jenis Balas Jasa / Kind of Compensation
(1)

Tenaga Kerja Kontrak
Contracted workers
(Rupiah)
(3)

Tenaga Kerja Tetap
Permanent Workers
(Rupiah)
(2)

Gaji dan Tunjangan Rutin
a. Salaries and Reguler Allowance
Upah Lembur
b. Overtime
Uang Transportasi dan Uang Makan
c. Transportation and Meal
Hadiah, Bonus, dan Sejenisnya
d. Reward, Bonus, etc
e.

f.

Iuran Dana Pensiun dan Tunjangan Sosial
Pension Contribution and Social Allowance

Asuransi Tenaga Kerja
Labour Insurance

g. JUMLAH / TOTAL

202

Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas / Fuels and Lubricants Consumption
Jenis Bahan Bakar dan Pelumas
Kind of Fuels and Lubricants
(1)

Total Pemakaian
Total Usage
Satuan
Unit
(2)

a. Avgas / Avgas

Liter

b. Avtur / Avtur

Liter

c.

Liter

Bensin/ Gasolin

d. Minyak Solar / Gas Oil/Automotive Diesel Oil

Liter

e. Minyak Disel / Diesel Oil

Liter

f.

Liter

Minyak Tanah/Kerosene

g. Elpiji / LPG
h. Gas Alam / Natural Gas

Kg
MMScf

i.

Minyak Bakar / Mining Fuel Oil

Liter

j.

Pelumas / Lubricant

Liter

k. Batubara / Coal
l.

Liter

Bahan Bakar Lainnya / Other Fuels

m. JUMLAH / TOTAL
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Volume

Nilai / Value

(3)

(4)

203 Pengeluaran Lain / Other Expenditures
Jenis Biaya / Kind of Expenditures

Nilai / Value
(Rupiah)

(1)

(2)

a. Suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal
Spareparts and Maintenance cost/Minor Repairs
b. Alat tulis kantor
Stationeries
c. Pembelian peralatan dan perlengkapan yang penggunaannya kurang dari satu tahun
Equipments purchasing which the period utility is less than one year
d. Sewa kendaraan, mesin dan peralatan lainnya
Rent expenditure for vehicles, machinery and other equipments
e. Sewa tanah dan gedung kantor
Land-fare and Rent expenditure for building
f. Biaya jasa pekerjaan yang dikerjakan pihak lain
Cost of service carried out by other
g. Asuransi barang modal
Capital goods insurance
h. Angkutan
Transportation
i. Pergudangan
Warehousing
j. Biaya pos dan telekomunikasi
Post and telecommunication
k. Perjalanan dinas
Supervision
l. Bunga pinjaman
Loan Interest
m. Pajak atas produksi
n. Pajak atas Kepemilikan Aset
o. Penyusutan dan amortisasi
p. Jasa akuntan, penasehat hukum dan sejenisnya
Accountance, legal advisor and others services
q. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Education and Training of Human Resources
r. Lainnya, seperti : iklan, riset pemasaran, kehumasan dan sejenisnya
Others, i.e : promotion, market research, charity, etc
s. Jumlah
Total
204 Pengeluaran Terkait Investasi Lainnya/Other investment
a. Pengeluaran Eksplorasi
Exploration Expenditures
b. Pengeluaran Pemulihan Tata Lingkungan
Land Recovery
c. Penelitian dan pengembangan
Research and Development

Rp .......................................................
Rp .......................................................
Rp .......................................................

Pedoman Kegiatan Subdit Pertambangan dan Energi

205 Tenaga Listrik yang Diproduksi, Dibeli dan Dijual/Electricity Produced, Purchased and Sold
Uraian/Description
(1)

Volume

Nilai /
Value (Rupiah)

(2)

(3)

1. Kapasitas Mesin Pembangkit Listrik
Capacity of Engine Power Plant
2. Tenaga listrik yang diproduksi sendiri (Kwh)
Own electricity generated
3. Bahan Bakar yang digunakan / Fuel used
a. Panas Bumi/Geothermal (MWh)
b. Minyak Solar dan Minyak Diesel/Diesel Oil (Liter)
c. Gas Alam / Natural Gas (MMScf)
4. Tenaga listrik yang DIBELI (KWh)
Electricity purchased
5. Tenaga listrik yang DIJUAL kepada pihak lain (Kwh)
Electricity sold to other

206 Pemakaian Air untuk Proses Produksi/Water use for the Production Process
a. Sumber perolehan air/Water Source
Sungai/River

-1

Air Tanah /Ground Water

-4

*)

*)

Danau/Lake

Boleh lebih dari satu PILIHAN/May be more than one choice

b. Volume pemakaian Air dari semua sumber air/Total water used

:

c. Nilai Pembelian air/Value of water purchased

:

................................................

3

m

Rp . ...................................................

BLOK III. PENDAPATAN PERUSAHAAN SELAMA TAHUN 2017
OTHER INCOME DURING 2017
301 Pendapatan Utama
Volume Produksi/Production :

………………………………………………..

MWh

302 Pendapatan Lainnya
a. Jasa penambangan pihak lain / Mining Service carried out of other

Rp ………………………………………………………

b. Transportasi penjualan hasil tambang/Delivery charges

Rp ………………………………………………………

c. Pendapatan dari penyewaan tanah, alat-alat, gedung dan struktur lain
Income from rent of land, equipments, building, and other structure

Rp ………………………………………………………

d. Lainnya, seperti penjualan barang/Other income, i.e. goods sold

Rp ………………………………………………………

Pedoman Kegiatan Subdit Pertambangan dan Energi

LEGALITAS PENGISIAN KUESIONER
Questionnaire Legality
Data dalam daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan menurut keadaan yang sesungguhnya :
Data stated in this form has been filled out truthfully and accurately :
1. Penanggung Jawab Isian Dokumen
Person in Charge of Document
Nama/Name

:
:

E-mail

:

2. Pemberi Keterangan
Contact Person
Nama/Name

:

Jabatan/Position

:

E-mail
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
Signature and Company Stamp
BAGIAN INI HANYA DIISI OLEH PETUGAS BPS
For BPS Enumerator's Use Only
Pencacah
Enumerator

Pemeriksa/Pengawas
Supervisor/Investigator

1. Nama / Name
2. Jabatan / Occupation
3. No. HP / Phone Number
4. Tanda Tangan / Signature

CATATAN PETUGAS / Enumerator's Notes
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KILANG
BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN PENGILANGAN MIGAS
ANNUAL PETROLEUM & GAS REFINERY COMPANY SURVEY
TAHUN 2018
Diisi Oleh BPS
Filled in by BPS

1. Provinsi
Province
2. Kabupaten/Kota*)
Regency/Municipality
3. Kecamatan
Sub-district
4. Kelurahan/Desa
Village

: ………………………………………...…………………………………………………………
: ………………………………………...…………………………………………………………
: ………………………………………...…………………………………………………………
: ………………………………………...…………………………………………………………

5. Nama Perusahaan
: ………………………………………...…………………………………………………………
Name of Company
6. Alamat Perusahaan / Company Address : …………………….…..…………………………………………………..

Kode Pos/Post Code

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail : …………………………………………………………………..
Phone : (……....)

……………………….

Fax : (……....)

……………………….

7. Tahun mulai beroperasi / operation commencement year
8 Alamat kantor pusat/ head office address
………………………..……………………...………………………………………………..
………………………..……………………...………………………………………………..
E-mail : ..………………………………………………
Phone : (……....)
……………………….

Kode Pos / Postal Code

Homepage : ...........................................
Fax : (……....)
……………………….

*) Coret yang tidak sesuai / Cross out if not valid

Tujuan Survei

: Memperoleh data statistik pertambangan Migas untuk perencanaan dan evaluasi
pembangunan nasional.
: To obtain mining data for national development planning and evaluation.

Objective of the Survey
Jaminan Kerahasiaan Data

Biaya Survei
Charge of the Survey

: Kuesioner survei ini harus diisi secara lengkap dan benar. Identitas dan seluruh
informasi perusahaan akan tetap dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan secara
individu sesuai UU No. 16 tahun 1997 Tentang Statistik.
: The survey questionnaire should be filled completely and correctly. Identity and all
company information will remain secret and will not be published individually based on
Law No. 16 of 1997 on Statistics.
: Survei ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak.
: The survey is free of charge and has no related with taxes.

Pengembalian Dokumen
Date of Return of the Document

: Selambat-lambatnya sudah diterima BPS pada tanggal 1 Juli 2018.
: Please return this document before July 1, 2018.

Data Confidentiality Guarantee

KETERANGAN LEBIH LANJUT / FOR FURTHER INFORMATION
Kepala Sub Dit Stat. Pertambangan dan Energi
Badan Pusat Statistik, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Pesawat 5330-5333
Fax (021) 3863816
E-mail: pe@bps.go.id, homepage : stat-pe.bps.go.id

Head of Mining and Energy Statistics Sub Division
BPS - Indonesia, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Phone (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Ext 5330-5333
Fax (021) 3863816
E-mail: pe@bps.go.id, homepage : stat-pe.bps.go.id
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BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN
BLOCK I.GENERAL INFORMATION
101 Struktur Permodalan / Capital Structure Owned (%)
a. Pemerintah Pusat / Central Government
b. Pemerintah Daerah / Local Government
c. Swasta / Private
d. Asing / Foreign
e. Jumlah / Total

BLOK II. SUMBER DAYA MANUSIA PADA AKHIR TAHUN 2017
BLOCK II. HUMAN RESOURCES BY THE END OF THE YEAR 2017
201 Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Jenis Kelamin dan
Kewarganegaraan/Number of Permanent and Contracted Workers by Sex and Citizenship
Jenis Kelamin/Sex
(1)

Warga Negara
Indonesia/Indonesian
(2)

Asing/Expatriat
(3)

a. Laki-laki/ Male
b. Perempuan / Female
c. Jumlah / Total
202 Banyaknya Tenaga Kerja Tetap dan Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan yang

Diselesaikan/Number of Permanent and Contracted Workers by Educations and Citizenship
Jenjang Pendidikan/Educations
(1)

Warga Negara
Indonesia/Indonesian
(2)

Asing/Expatriat
(3)

a. Pasca Sarjana /Post Graduate
b Sarjana dan Diploma/Undergraduate
Sampai dengan SLTA/High School and
c. Lower
d. Jumlah / Total
203 Jumlah Pekerja Outsourcing /Number of Outsourcing Workers

………………………………………................ Orang/person

204 Biaya perusahaan jasa outsourcing tenaga kerja

Rp ………………………………………………………..

Cost of labor outsourcing services company
Tenaga kerja tetap adalah pekerja formal perusahaan dan memiliki kesempatan dalam jejang karir
sesuai aturan perusahaan.
Permanent worker defined as a worker who are formally tied to a company and has a career
opportunity in a company.
Tenaga kerja kontrak adalah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu
terbatas dan tidak memiliki kesempatan dalam jejang karir sesuai aturan perusahaan.
Contracted Worker is defined as a worker employed by a company for a limited period and has not a
career opportunity in a company.
Pekerja Outsourcing adalah pekerja yang direkrut dari perusahaan penyalur tenaga kerja untuk
jangka waktu pendek dan menangani pekerjaan khusus baik produksi maupun non produksi.
Outsourcing Workers is workers recruited by the mining company from recruitment company for a
short time and handle specialized work both production and non-production
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BLOK III. PENGELUARAN SELAMA TAHUN 2017
BLOCK III. EXPENDITURES IN 2017
301 Balas Jasa Tenaga Kerja WNI / Indonesian Workers Compensation
Tenaga Kerja Kontrak
Contracted workers
(Rupiah)
(3)

Tenaga Kerja Tetap
Permanent Workers
(Rupiah)
(2)

Jenis Balas Jasa / Kind of Compensation
(1)
Gaji dan Tunjangan Rutin
a. Salaries and Reguler Allowance
Upah Lembur
b Overtime
c.

Uang Transportasi dan Uang Makan
Transportation and Meal

Hadiah, Bonus, dan Sejenisnya
d. Reward, Bonus, etc
e.

f.

Iuran Dana Pensiun dan Tunjangan Sosial
Pension Contribution and Social Allowance

Asuransi Tenaga Kerja
Labour Insurance

g. JUMLAH / TOTAL

302 Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas / Fuels and Lubricants Consumption

Jenis Bahan Bakar dan Pelumas
Kind of Fuels and Lubricants
(1)
a. Avgas / Avgas
b. Avtur / Avtur
c. Bensin/ Gasoline
d. Minyak Solar /HSD
e. Minyak Disel / Diesel Oil/IDO
f. Minyak Tanah/Kerosene
g. Elpiji / LPG
h. Gas Alam / Natural Gas
i. Minyak Bakar / IFO
j. Pelumas / Lubricant

Satuan
Unit

(2)
Liter
Liter
Liter
Liter
Liter
Liter
Kg
MScf
Liter
Liter

Total Pemakaian
Total Usage

Khusus Untuk Pembangkit
Tenaga Listrik
For Electrical Generator Only

Volume

Nilai / Value
(Rupiah)

Volume

Nilai / Value
(Rupiah)

(3)

(4)

(5)

(6)

k. Bahan Bakar Lainnya / Other Fuels

l. JUMLAH / TOTAL
303 Biaya Untuk Pemulihan Tata Lingkungan / Maintenance and Environment Cost : Rp …………………………..
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304 Biaya Operasional Pengilangan / Operational Refinering Cost
Jenis Biaya
Kind of Expenditures

Nilai / Value
(Rp)

(1)

(2)

a. Biaya Pengolahan dan Pemurnian
Refinering and processing Cost
b. Biaya jasa pengilangan yang dikerjakan pihak lain
Cost of refinery services carried out by other parties
c. Biaya Lainnya / Others
d. JUMLAH / TOTAL

305 Pengeluaran Lain / Other Expenditures
Jenis Biaya / Kind of Expenditures
(1)
a. Suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal
Spareparts and Maintenance cost/Minor Repairs
b. Alat tulis kantor
Stationeries
c. Pembelian peralatan dan perlengkapan pengilangan yang penggunaannya kurang dari
satu tahun
Equipments purchasing which the period utility is less than one year
d. Sewa kendaraan, mesin dan peralatan lainnya
Rent expenditure for vehicles, machinery and other equipments
e. Sewa tanah dan gedung kantor
Land-fare and Rent expenditure for building
f. Biaya jasa pengilangan yang dikerjakan pihak lain
Cost of service carried out by other
g. Asuransi barang modal
Capital goods insurance
h. Angkutan
Transportation
i. Pergudangan
Warehousing
j. Biaya pos dan telekomunikasi
Post and telecommunication
k. Perjalanan dinas
Supervision
l. Bunga pinjaman
Loan Interest
m. Pajak atas produksi
n. Pajak atas Kepemilikan Aset
o. Penyusutan dan amortisasi
p. Jasa akuntan, penasehat hukum dan sejenisnya
Accountance, legal advisor and others services
q. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Education and Training of Human Resources
r. Lainnya, seperti : iklan, riset pemasaran, kehumasan dan sejenisnya
Others, i.e : promotion, market research, charity, etc
s. Jumlah
Total
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Nilai / Value
(Rupiah)
(2)

BLOK IV. BAHAN BAKU DAN PENOLONG PADA TAHUN 2017
BLOCK IV. RAW MATERIALS IN 2017

Jenis Bahan Baku dan Penolong
Kind of Raw materials

Satuan
Unit

(1)

(2)

1. Minyak Mentah / Crude Oil

Barrel

2. Kondensat / Condensate

Barrel

3. Gas Alam / Natural Gas

Mscf

4. ………………………
5. ………………………

…….

Dari Hasil Produksi Sendiri
From Own Production
Nilai
Volume
Value
(Rp)
(3)

(4)

Dari Pembelian
From Purchasing
Nilai
Volume
Value
(Rp)
(5)

(6)

…….

6. JUMLAH / TOTAL

BLOK V. STOK, PEMAKAIAN DAN PENJUALAN PADA TAHUN 2017
BLOCK V. STOCK, USAGE, AND SALES IN 2017
Penjualan/Sales

Jenis Hasil Kilang Minyak
Kind of Petroleum Refinery

Satuan
Unit

Stok Awal
Beginning
Stock

Produksi
Production

Dalam Negeri
Domestic

Luar Negeri
Exports

Stok Akhir
Final Stock

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Avgas

(Barrel)

Avgas

(Rupiah)

2. Avtur

(Barrel)

Avtur

(Rupiah)

3. Bensin
Gasoline
4. Minyak Solar
ADO/HSD
5. Minyak Tanah
Kerosene
6. Minyak Diesel
IDO
7. Minyak Bakar
IFO

(Barrel)
(Rupiah)
(Barrel)
(Rupiah)
(Barrel)
(Rupiah)
(Barrel)
(Rupiah)
(Barrel)
(Rupiah)

8. Pertamax Plus
Pertamax Plus

(Rupiah)

(Barrel)

9. Pertamax

(Barrel)

Pertamax

(Rupiah)

10. LSWR

(Barrel)

LSWR

(Rupiah)

11. Naptha

(Barrel)

Naptha

(Rupiah)

12. Elpiji

(Barrel)

LPG

(Rupiah)

Pedoman Kegiatan Subdit Pertambangan dan Energi

Jenis Hasil Kilang Minyak
Kind of Petroleum Refinery

Satuan
Unit

Stok Awal
Beginning Stock

(1)

(2)

(3)

13. Aspal

(Rupiah)

14. Lube Base Oil

(Barrel)

Lube Base Oil

(Rupiah)

15. Propylene

(Barrel)

Propylene

(Rupiah)

16. Green Coke

(Barrel)

Green Coke

(Rupiah)

17. LSFO

(Barrel)

LSFO

(Rupiah)

18. Minarex

(Barrel)

Minarex

(Rupiah)

19. Gas Alam Cair

(Barrel)

LNG

(Rupiah)

20. Gas Alam

(Barrel)

21. Kondensat
Condensate

(4)

(Barrel)

Asphalt

Natural Gas

Produksi
Production

(Rupiah)
(Barrel)
(Rupiah)

22. Elpiji

(Barrel)

LPG

(Rupiah)

23. ……………….

(..........)
(Rupiah)

24. ……………….

(..........)
(Rupiah)

25. ……………….

(..........)
(Rupiah)

26. ……………….

(..........)
(Rupiah)

27. ……………….

(..........)
(Rupiah)

28. ……………….

(..........)
(Rupiah)
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Penjualan/Sales
Dalam Negeri
Domestic

Luar Negeri
Exports

(5)

(6)

Stok Akhir
Final Stock
(7)

BLOK VI. KETENAGALISTRIKAN SELAMA TAHUN 2017
BLOCK VI. ELECTRICITY DURING 2017
Tenaga Listrik yang Diproduksi, Dibeli dan Dijual
Electricity Produced, Purchased and Sold
Uraian/Description
(1)

Volume

Nilai / Value (Rupiah)

(2)

(3)

1. Kapasitas Mesin Pembangkit Listrik
Capacity of Engine Power Plant
2. Tenaga listrik yang diproduksi sendiri (Kwh)
Own electricity generated
3. Bahan Bakar yang digunakan / Fuel used
a. Minyak Solar dan Minyak Diesel/Diesel Oil (Liter)
b. Batubara / Coal (Ton)
c. Gas Alam / Natural Gas (MMScf)
4. Tenaga listrik yang DIBELI (Kwh)
Electricity purchased
5. Tenaga listrik yang DIJUAL kepada pihak lain (Kwh)
Electricity sold to other

BLOK VII. PENDAPATAN LAIN SELAMA TAHUN 2017
BLOCK VII. OTHER INCOME DURING 2017

Jenis Pendapatan / Kind of Revenue
(1)

Nilai / Value
(Rupiah)
(2)

1. Pendapatan dari jasa / Income from services

a. Jasa penambangan pihak lain / Mining Service carried out of other

b. Transportasi penjualan hasil tambang/Delivery charges
2. Pendapatan dari penyewaan tanah, alat-alat, gedung dan struktur lain
Income from rent of land, equipments, building, and other structure
3. Lainnya, seperti penjualan barang
Other income, i.e. goods sold
4. JUMLAH / TOTAL

Pedoman Kegiatan Subdit Pertambangan dan Energi

LEGALITAS PENGISIAN KUESIONER
Questionnaire Legality

Data stated in this form has been filled out truthfully and accurately :
Person in Charge of Document
Nama/Name

:
:

E-mail

:

2. Pemberi Keterangan
Contact Person
Nama/Name

:

Jabatan/Position

:

Telepon/Phone Number
E-mail
Signature and Company Stamp

:

BAGIAN INI HANYA DIISI OLEH PETUGAS BPS
For BPS Enumerator's Use Only
Pencacah
Enumerator
1. Nama / Name
2. Jabatan / Occupation
3. No. HP / Phone Number
4. Tanggal / Date
5. Tanda Tangan / Signature

CATATAN PETUGAS / Enumerator's Notes
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Pemeriksa/Pengawas
Supervisor/Investigator

Pedoman Kegiatan Subdit Pertambangan dan Energi
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