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GAS LAPANGAN SENORO HASILKAN LNG PERDANA DI KILANG DSLNG
Jakarta, 26 Juni 2015 – Produksi gas dari lapangan Senoro milik Joint Operating Body Pertamina Medco E&P Tomori
Sulawesi (JOB-PMTS) yang dialirkan ke kilang Donggi Senoro LNG (DSLNG) telah mencapai 145 MMSCFD dan
DSLNG telah memproduksi LNG perdana (First Drop LNG) pada 24 Juni 2015, sekitar pukul 19.12 WITA dan
diharapkan dalam 30-40 hari kedepan sehingga pengapalan perdana ke pembeli dapat dilakukan. Secara bertahap,
lapangan Senoro akan terus mengalirkan gas dalam jumlah lebih besar ke kilang DSLNG hingga mencapai puncak
kapasitas produksi sebesar 310 MMSCFD.
Selain memproduksi gas sebesar 310 MMSCFD, Lapangan Senoro ini juga menghasilkan kondensat sebesar 8.000
BOEPD dengan masa kontrak operasi hingga tahun 2027. JOB-PMTS juga akan memasok kebutuhan gas ke PT
Panca Amara Utama (PAU) sejumlah 55 MMSCFD dan PLN sebesar 5 MMSCFD. JOB-PMTS merupakan operator
dari wilayah kerja Blok PSC Senoro-Toili di Sulawesi Tengah. Pemegang saham JOB-PMTS ini terdiri atas
MedcoEnergi (30%), PT Pertamina (50%), dan Tomori E&P Ltd (20%).
Kilang LNG Donggi Senoro, berkapasitas 2,1 juta ton per tahun, telah menjalani tahap uji coba (commissioning phase)
dengan sukses dan aman sejak Oktober 2014 hingga memasuki tahap operasi pada awal Juni 2015. Kilang ini
merupakan kilang gas alam cair keempat di Indonesia dan yang pertama dikembangkan dengan skema hilir yang
memisahkan produksi gas di hulu dengan pengolahan gas di hilir. Kilang tersebut dikelola oleh PT Donggi-Senoro
LNG yang sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi, Medco LNG Indonesia, dan Sulawesi LNG
Development.
Direktur Utama MedcoEnergi Lukman Mahfoedz menjelaskan, “Kami bangga dengan pencapaian ini. Produksi dari
Lapangan Senoro ini akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi Nasional di tengah menurunnya
produksi Migas Indonesia. Integrasi bisnis Senoro ini akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan
adanya pusat LNG baru, pabrik ammonia yang sedang dibangun dan listrik yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat Kabupaten Banggai. Proyek ini merupakan suatu kebanggaan karena dengan penyelesaian proyek ini
akan mengukuhkan MedcoEnergi sebagai Perusahaan Migas Swasta Migas nasional yang sudah mampu
mengembangkan usaha LNG di Indonesia.” (***)
MedcoEnergi adalah perusahaan publik energi terpadu dengan fokus pada kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. MedcoEnergi memiliki operasi
di Indonesia, termasuk diantaranya 9 blok minyak dan gas dan memiliki partisipasi ekonomi di sebuah lapangan eksplorasi. Di luar negeri, MedcoEnergi
beroperasi di Libya, Oman, Papua Nugini, Tunisia, Yaman dan Teluk Meksiko di Amerika Serikat. Selain itu, MedcoEnergi juga mengoperasikan beberapa
pembangkit listrik tenaga gas dan uap untuk memasok listrik bagi PLN (Perusahaan Listrik Negara), memiliki unit usaha pertambangan batu bara serta distribusi
gas.
Dokumen ini memuat kondisi keuangan, hasil-hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, dan tujuan tertentu Perseroan, yang dapat digolongkan sebagai
pernyataan ke depan dalam pengertian perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ke depan pada dasarnya mengandung risiko dan ketidakpastian yang
dapat mengakibatkan hasil-hasil dan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang tersirat atau tertera dalam pernyataan-pernyataan tersebut.
Perseroan tidak menjamin bahwa segala tindakan yang telah diambil untuk memastikan keabsahan dokumen ini akan membawa hasil-hasil tertentu seperti yang
diharapkan.
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