Partisipasi PT.Gunanusa di dalam Bimbingan Teknis Inspektur
Platform Migas Angkatan I.

Untuk menyambut perdagangan bebas, di mana para inspektur konstruksi lepas pantai
dari negara lain akan dengan bebas masuk ke dalam pasar tenaga kerja dalam negeri.
Ditjen Migas merasa berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi setiap inspektur
yang bekerja di lingkungan Migas. Untuk itu, pada tanggal 17 sampai dengan 25
Agustus 2014, Ditjen Migas mengadakan Bimbingan Teknis Inspektur Platform Migas
Angkatan I untuk para inspektur anjungan lepas pantai.
Bimbingan teknis angkatan pertama I ini diikuti oleh 45 peserta dari PJIT (third party),
KPS (Kontraktor Production Sharing atau lebih dikenal sebagai Company) dan
Kontraktor. Untuk angkatan I ini, Ditjen Migas meminta PT. Gunanusa untuk ikut
terlibat memberikan kontribusi pengalamannya sebagai kontraktor yang sudah settle di
dalam system dan metode fabrikasi anjungan lepas pantai untuk mengirim tenaga
pengajarnya. Tenaga pengajar untuk bimbingan teknis ini diambil dari para akademisi
(ITB, UI dan ITS), Migas dan Profesional.
Untuk tenaga pengajar professional, Ditjen Migas hanya mempercayakan kepada PT.
Gunanusa. Atas permintaan ini, manajemen PT. Gunanusa mengirim 3 pegawai
seniornya sebagai tenaga pengajar, yaitu:
1. Pak Budi Wahyu (Yard Manager) untuk mengajar bidang Method of Fabrication
Process, Assembly, Load Out, Sea fastening and Installation.
2. Pak Muslimin (QC Manager) untuk mengajar bidang QA/QC, Procedure &
Fabrication Process flow, Inspection, Drawing and Reporting.
3. Pak Hery Supriyadi (Welding Engineer/Superintendent) untuk mengajar Offshore
Structural Material.
Pada tanggal 20 Agustus 2014, waktu satu hari penuh diberikan kepada ketiga
pengajar dari PT. Gunanusa untuk memberikan bimbingan. Pak Hery mendapat giliran
pertama mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10, kemudian dilanjutkan oleh pak
Muslimin sampai dengan pukul 2 siang, dipotong 1 jam untuk istirahat, dan dilanjutkan
oleh pak Budi Wahyu sampai dengan pukul 5 sore.

Para peserta, yang merupakan inspektur dari PJIT dan KPS tampak sangat antusias
menyimak bimbingan dan arahan dari para pengajar PT. Gunanusa, selama pertemuan
peserta sangat aktif bertanya, karena yang diajarkan lebih banyak pada aplikasi, system
dan metode-metode yang jarang mereka ketahui.
Partisipasi PT. Gunanusa dalam bimbingan teknis Inspektur Platform Migas ini adalah
salah satu kebanggaan bagi PT. Gunanusa, di mana pihak luar memberikan
kepercayaan kepada PT. Gunanusa untuk berkontribusi di dalam meningkatkan
kompetensi para inspektur anjungan lepas pantai di lingkungan Migas.
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