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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil PT. Transportasi Gas Indonesia 

PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) adalah perusahaan perseroan 

terbatas yang didirikan pada tanggal 1 Februari 2002. Salah satu anak 

perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk disingkat PGN, joint-

venture internasional dan memiliki status PMA di bawah naungan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. TGI berperan mengelola bisnis 

transmisi gas bumi untuk jaringan Grissik-Duri dan Grissik-Singapura.  

PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) merupakan perusahaan pertama 

di Indonesia yang memfokuskan pada kegiatan penyaluran gas alam melalui 

jalur pipa, apakah itu untuk pasar dalam negeri ataupun luar negeri. 

Perusahaan ini merupakan salah satu aset vital nasional (Object vital Asset), 

yang menunjang perekonomian bangsa. TGI sebagai penyalur gas alam di 

Indonesia terus mengembangkan pemanfaatan dari penggunaan gas, dan 

berkomitmen untuk menyalurkan gas dengan cepat, tepat dan aman. 

Sampai saat ini TGI mengoperasikan lebih dari 1.000 km jalur pipa gas, 

baik lewat darat ataupun laut (Onshore dan Offshore), yang menghubungkan 

Grissik ke Duri dan Grissik ke Singapura, dengan 3 station pendorong 

(Compressor) yaitu di Sakernan, Belilas, dan Jabung (Sumatera), 3 metering 
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station di Duri, Panaran (Batam) dan Pemping (Kepulauan Riau). Selain dari 

pada PT. Transportasi Gas Indonesia telah memiliki perjanjian transportasi gas 

jangka panjang (Gas Transportation Agreements/GTA) sampai pada tahun 

2023. Dan untuk menghadapi persaingan kedepan PT. TGI siap untuk 

menaikkan kinerja dan meningkatkan pelayanan demi memenuhi kebutuhan 

energi terutama di dalam negeri. 

Persiapan yang dilakukan PT. TGI meliputi, pengembangan sumber 

daya manusia, pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan meningkatkan 

fasilitas pendukung yang terintegrasi guna meningkatkan kinerja perusahaan. 

Baru-baru ini demi meningkatkan fasilitas dan kemampuan, TGI menambah 

Satu buah kompressor di Jabung station (Sumatera), yang meningkatkan 

penyaluran gas dari 401.4 MMSCFD, menjadi lebih dari 465 MMSCFD untuk 

jalur Grissik-Singapura. Dan kedepannnya TGI berencana untuk menambah 

lagi penyaluran gas menjadi sehingga lebih dari 600 MMSCFD. 

Komitmen perusahaan untuk meningkatkan pelayanan sepenuhnya 

telah didukung oleh para pemegang saham; yaitu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dengan saham (59,87%), 

Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd (40%), dan Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai dan Pensiunan Gas Negara (0,13%). 
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Semula perusahaan gas di Indonesia adalah perusahaan gas swasta 

Belanda yang bernama I.J.N. Eindhoven&Co berdiri pada tahun 1859 yang 

memperkenalkan penggunaan gas kota di Indonesia yang terbuat dari batu 

bara. 

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi diakhir Perang Dunia II 

pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi 

Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI 

pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan 

perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.  

Kantor pusat PT. TGI bertempat di Jakarta, tepatnya diJalan Kebon 

Sirih Raya No. 1 Jakarta 10340 Indonesia, Phone +62 21 315 8929/ 8939. Fax 

+62 21 310 3757/ 3545, Public.relations@tgi.co.id, Website :www.tgi.co.id 

Transgasindo memiliki 4 Regional Office dan satu Gas Transportation 

Management (GTM), yaitu: 

1. Regional Office I. Jambi Office (bersebelahan dengan GTM) 

2. Regional Office II. Belilas Gas Booster Station (BOSTON) 

3. Regional Office III. Pekanbaru Office 

4. Regional Office IV. Batam Office 

 

mailto:relations@tgi.co.id
http://www.tgi.co.id/
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2.1.1 Logo dan Motto PT. Transportasi Gas Indonesia  

 

 

 

 

 Slogan Transgasindo, yaitu “Energy Connect Synergi” merupakan bagian 

dari identity Transgasindo dan tidak dapat dipisahkan, dengan aturan peletakan 

yang akan dibahas pada konfigurasi logo. 

Logo 

Logo Transgasindo terbagi atas: 

- Lidah api gas berwarna biru yang membentuk huruf T, G. Dan I atau TGI 

(kependekan dari Transportasi Gas Indonesia) memiliki arti dinamis, inovatif, 

serta kemurnian inti api yang tidak pernah padam. 

- Lingkaran Hijau, dapat diartikan sebagai bola dunia yang lingkungannya tetap 

terjaga dan merupakan wujud kepedulian serta bertekad melestarikan 

lingkungan yang bersih dengan menyalurkan energi yang ramah lingkungan 

dengan sistem transportasi perpipaan yang handal. 

Penyebutan Transgasindo juga dapat disebutkan singkatannya saja yaitu TGI, 

keduanya tidak ada perbedaan. 

 

Energy connectsynergy 
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Motto PT. Trangasindo: 

“energy connect synergi” 

2.1.2 Lokasi PT. Transportasi Gas Indonesia 

PT. Transportasi Gas Indonesia terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 174  

Pekanbaru 28294 Riau – Indonesia Telepon : +62 741 665 09, Fax : +62 761 564 

857, Website : www.tgi.co.id 

2.1.3 Visi dan Misi PT. Transportasi Gas Indonesia 

Adapun visi dan misi PT. Transportasi Gas Indonesia yakni, 

Visi :  

“untuk menjadi “transporter pilihan” gas alam melayani pelanggan di 

pasar domestic Sumatera dan Batam, serta pasar ekspor Singapura dan 

Malaysia.” 

Misi :  

1. Untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia. 

2. Untuk memastikan pengiriman aman dan terpercaya dari gas alam untuk 

pelanggan, untuk kepentingan para pemegang saham, karyawan, dan 

masyarakat di mana perusahaan beroperasi. 

3. Untuk mengadopsi praktek-praktek bisnis yang transparan dan etis dalam 

semua bidang kegiatan perusahaan. 

 

http://www.tgi.co.id/
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2.2 Stuktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Transportasi Gas Indonesia RO3 (2018) 
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2.3 Aktivitas Perusahaan 

Adapun bagian-bagian atau unit kerja di PT. Transportasi Gas Indonesia 

RO3, antara lain sebagai berikut : 

1. Manager 

a) Mengelola kegiatan operasi dan pemeliharaan pipa sehari-hari. 

b) Mengelola, mempromosikan, menerapkan, dan memantau semua program 

Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan departemen (HSE). 

c) Mengelola, memantau, dan memastikan kegiatan permintaan material dan 

layanan dilakukan secara efisien dan efektivitas biaya. 

2. Operation Support Supervisor 

a) Mengelola, mengkoordinasikan, dan bekerja sama dalam urusan 

administrasi, SDM, keuangan, logistik dan keamanan untuk memastikan 

efektif dan efisien mendukung visi dan misi perusahaan disemua dimensi 

operasional bisnis. 

b) Memeliharan dan memantau layanan dan pemeliharaan administrasi. 

3. Logistic Assistant 

a) Mempersiapkan dan memelihara persediaan, aset, dan gudang. 

b) Menyiapkan, menerima, dan mengevaluasi materi yang diterima dari 

berbagai pemasok. 
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c) Menyiapkan dan mendistribusikan materi yang dibutuhkan kepada semua 

pengguna dengan formulir. 

4. Finance Assistant 

a) Menyiapkan dan melaksanakan administrasi dan dokumentasi sehari-hari. 

b) Mempersiapkan dan memelihara dokumentasi keuangan di Sun System. 

5. Administration Assistant 

Menyiapkan dan melakukan administrasi dan dokumentasi harian karyawan 

seperti: absen, meninggalkan kantor, ganti rugi medis, memo internal dan surat 

edaran untuk memastikan proses administrasi sesuai dengan kebutuhan bisnis 

perusahaan. 

6. HSE Supervisor 

Supervisor kesehatan, keselamatan, dan lingkungan bertugas: menetapkan 

program dan kebijakan keamanan dasar sesuai dengan standar yang relevan, 

melakukan penilaian keselamatan semua area untuk mengetahui kualitas dan 

keefektifan sistem manajemen keselamatan, memberikan saran kepada 

supervisor dasar dan personil dibidang keamanan, kesehatan, dan isu-isu terkait 

lingkungan, mengawasi pemeriksaan harian semua peralatan dasar sebelum 

memulai. 

7. Facilities Supervisor 

a) Mengelola, mengembangkan, dan menganalisa kegiatan inspeksi fasilitas 



 

 

19 

b) Memelihara, melaksanakan, dan memantau fasilitas program Kesehatan, 

Keselamatan, dan Lingkungan Kerja (HSE). 

8. Facilities Technician 

a) Siapkan dan lakukan pemeliharaan rutin seperti: pemeriksaan berbasis 

waktu, uji kalibrasi & kinerja, penggantian suku cadang dan tata rumah. 

b) Siapkan dan laporkan pemeliharaan non rutin seperti: konstruksi perbaikan 

dan modifikasi sesuai instruksi kerja dan rekomendasi pembuatan peralatan 

stasiun. 

9. Pipeline Supervisor 

a) Mengelola, mengembangkan, dan menganalisis inspeksi pipa darat. 

b) Mempertahankan, menerapkan, dan memantau program kesehatan, 

keselamatan, dan lingkungan jalur pesisir  

10. Pipeline Technician 

a) Mempersiapkan dan melakukan pemantauan ROW (Right Of Way) dengan 

melakukan patroli udara dan darat  

b) Siapkan dan lakukan operasi dan perawatan semua fasilitas pipa di area 

stasiun.  

c) Bertanggung jawab atas operasi, pemeliharaan, pengujian, dan inspeksi 

pipa gas bumi dan fasilitas/peralatan terkait. 

 


