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ERA BARU,
JURUS BARU
P

erubahan begitu cepat, penuh dengan ketidakpastian,
sangat kompleks dan ambigu. Itulah situasi dan
kondisi dunia bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Para
ahli manajemen menyebutnya dengan istilah VUCA, yang
merupakan akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity and
Ambiguity. Ini merupakan tantangan bagi dunia industri, tidak
terkecuali industri ketenagalistrikan.
Kita tidak merasa heran dengan hadirnya perubahan
dan ketidakpastian adalah suatu keniscayaan,
meskipun belum tentu kita inginkan. Pengalaman
selama 22 tahun mengelola bisnis pembangkitan telah
mengajarkan kepada kita bahwa perubahan demi
perubahan selalu terjadi. Tetapi perubahan
saat ini sangat berbeda. VUCA sangat cepat,
penuh ketidakpastian, sangat kompleks
dan memiliki dampak luar biasa untuk dunia
industri. Perusahaan yang usianya puluhan
tahun pun dibuat kalangkabut, bahkan banyak
yang bangkrut.
Dalam menghadapi era baru tersebut, Era
VUCA, tentu kita memerlukan ‘jurus’ atau strategi
yang berbeda dengan ‘jurus-jurus’ yang pernah
kita keluarkan. Perlu jurus baru yang benarbenar baru, atau setidaknya jurus baru hasil
pengembangan jurus yang sudah ada. Dan
layaknya dunia persilatan, menghadapi
serangan cepat dengan gerakan yang sulit
diprediksi, maka seorang pesilat haruslah
GESIT, gesit dalam menghindar dan gesit
dalam melancarkan serangan. Ya... begitulah
seharusnya dilakukan seluruh insan PJB dalam
menghadapi VUCA, harus super gesit.
Yang menjadi pertanyaan, kegesitan
seperti apa yang diperlukan untuk menghadapi
VUCA? Dalam hal ini Ary Ginanjar Agustian,
Motivator dan Pendiri ESQ Leadership Center,
mendiskripsikan SDM Super Gesit memiliki ciriciri:
• Pertama, mampu bekerja sama dengan
siapapun (people agility).
• Kedua, mampu beradaptasi dengan
perubahan seekstrim apapun (change agility).
• Ketiga, mampu tetap berprestasi dan
menghasilkan sesuatu dalam kondisi

•
•

apapun (result agility).
Keempat, mampu bertahan dalam tekanan mental apapun
(mental agility).
Kelima, mampu memahami dan mempelajari hal baru
dengan cepat (learning agility).
Kelima kegesitan tersebut akan melahirkan insan PJB
yang memiliki ketahanan mental, dan siap mengalami
perubahan radikal dan tekanan ekstrim. Untuk
itu diperlukan budaya baru, budaya yang menjadi
competitive advantages dalam persaingan bisnis.
Alhamdulillah, kita telah memformulasikan budaya
baru yang dikenal dengan sebutan I-PJB (Integrity,
Professional, Joint Collaboration, and Business
Excellence) dengan spirit BERKARYA,
MENGABDI, dan BERIBADAH, yang
mengandung makna berkarya untuk
perusahaan, mengabdi untuk bangsa dan
negara, dan beribadah pada Tuhan Yang
Maha Esa.
I-PJB merupakan tata nilai yang
menjunjung tinggi etika, jujur, dan
amanah (integrity), bertanggungjawab,
mengutamakan keselamatan dan
keharmonisan lingkungan, kompeten
(professional), melakukan kerjasama melalui
integrasi, networking, dan sinergi dengan
berbagai pihak (joint collaboration),
berorientasi pada pelanggan, berpikir bisnis
dan mengambil risiko terukur, serta inovatif,
gesit, simpel, dan adaptif (business excellence).
Dengan kesungguhan melakukan transformasi
dan semangat menjalankan budaya baru, Insya
Allah tantangan di era VUCA dapat kita atasi dan
perusahaan yang kita cintai ini dapat bertumbuh
kembang sesuai dengan harapan.
Selamat bertransformasi!
Selamat berbudaya baru!

Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama
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Dengan Budaya Baru

08 22 Tahun PJB Mengabdi

PCB CONNECT (Conference & Exhibition of
Technology) berhasil mengusung teknologi baru di
bidang kelistrikan dan pembangkitan, baik dalam
bentuk pameran produk maupun sharing knowledge.
Sebanyak 46 perusahaan dari dalam maupun
luar negeri ambil bagian dalam seminar, dan 81
perusahaan menampilkan pameran.

31 Indonesian SDGs Award 2017 PJB
Boyong 13 Penghargaan

12 PJB CONNECT 2017 Solusi Hadapi

Baru-baru ini PJB memboyong 13 penghargaan dalam
ajang Indonesian Sustainable Development Goals Award
2017. Penghargaan diserahkan pada malam puncak
kegiatan di Smesco Convention Hall, Jakarta, Kamis 14
September 2017.

Disruptive Business

15 PJB, Pemkot dan ITS Sepakat

Kembangkan EBT di Surabaya

16 Terbuka Peluang Berkarir
di BUMN Lain

18

Komisaris Utama PJB,
Sriyono D Siswoyo:
PJB Harus Kuasai Project & P
rograme Management

20 Rekadaya Elektrika, EPC Nasional,
Pelopor PLTU FTP-1 Luar Jawa

PJB harus memiliki menguasai project & program
management, mengingat pengembangan usaha
melalui kepemilikan saham di Independent
Power Producer menempati posisi sebagai
pemegang saham mayoritas (minimal 51 persen).
Penguasaan project & programe Management
sangat menentukan keberhasilan proyek yang akan
dikembangkan.

22 Komitmen dan Inhouse

ke Laut Selatan

Sebanyak 1.000 tukik (anak penyu) dilepas keluarga
besar PJB di Pantai Kili-Kili Trenggalek, Jawa Timur,
bersamaan dengan Peringatan HUT ke-22 PJB, Selasa
3 Oktober 2017.

34 Coal Combustion Database Hemat

Engineering Keunggulan
Komparatif RE

Batubara 5 Persen

23 Sofyan Basir: Efisiensi,

36 Manfaatkan Jalan Sehat Untuk

Bukan Cut Cost

Membentuk Smart Team

24 Subroto Award 2017

Lakukan Penghematan,
PJB Raih Tiga Penghargaan

26 Like PLN 2017 PJB Juara Umum
Karya Inovasi

28 Asian Power Awards 2017 PJB

Dinobatkan Sebagai The Power
Utility of Year 2017

29 Asia Power Week 2017 Paper PJB
Terbaik

39 Kompetensi O&M Excellence
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) berjaya dalam
ajang LIKE (Learning, Innovation, Knowledge, and
Exhibition) yang diselenggarakan PT PLN (Persero)
2017. PJB berhasil menyandang gelar sebagai
juara umum. Penobatan sebagai juara umum dan
penyerahan penghargaan berlangsung 19 Oktober
2017 di Jakarta.

40 10th ARSEPE Fokus Penerapan K3
42 Gunawan Yudi Hariyanto, Direktur

Utama PJB Investasi
Memanfaatkan Kelemahan Sebagai
‘Senjata’

43 Sekilas Tentang PJB Investasi
44 Nikmatnya Bersyukur, Indahnya
Bersabar dan Berbagi

30 Dunamis Study Award 2017 PJB Borong
Tiga Penghargaan
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46 Stroke di Usia Muda
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Launching budaya
perusahaan baru ditandai
dengan cap telapak tangan
komisaris dan direksi PJB.

Hadapi VUCA

Dengan Budaya Baru
Istilah VUCA awalnya digunakan oleh militer
Amerika untuk menggambarkan kondisi dan
situasi ekstrim di Afganistan dan Irak yang
volatile, uncertain, complex, dan ambiguous.
Istilah ini menjadi populer di dunia bisnis,
setelah dunia bisnis mengalami perubahan yang
amat cepat (volatile), penuh ketidakpastian
(uncertainty), kompleks (complexity) dan ambigu
(ambiguity).

T

idak ada pemimpin perusahaan minyak yang
memprediksi bahwa harga minyak dunia akan
dibawah 100 US Dollar per barel, tetapi kenyataannya
harga minyak dunia sempat menyentuh 37 US
Dollar per barel hingga negara-negara penghasil
minyak mengalami kerugian besar. Tidak pernah
terbayangkan pula perusahaan taksi yang sudah lama
berkiprah di ranah transportasi, mendadak ‘goyang’
dengan hadirnya aplikasi transportasi online. Tempat
perbelanjaan retail pun galau, takut kalah bersaing
dengan online shopping.
Guru Besar Universitas Indonesia Rheinald Kasali
menyebut fenomena itu dengan istilah shifting
(perubahan). “Mungkin ini zaman pertemuan dua
generasi yang paling membingungkan sepanjang
5
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sejarah. Ini bukan soal generasi kertas
vs generasi digital semata. Melainkan
soal di mana dunia kita berada, sehingga
ekonomi menjadi berubah arah dan
banyak yang bangkrut,” tulis Rheinald
Kasali yang dipublikasikan melalui rumah
perubahan.
Tahun lalu, korbannya adalah
angkutan laut. Produsen kapal asal
Korea (Hanjin) meminta perlindungan
bangkrut. Lalu disusul oleh Maersk dan
Hyundai. Setelah itu Rickmers Group

penjualan listrik ke pelanggan industri
hanya tumbuh 2,2%. Banyak pelanggan
industri yang bermigrasi menjadi
pelanggan dengan daya lebih rendah
karena turunnya aktivitas produksi.
Maraknya jual beli online ikut berdampak
pada penjualan listrik PLN. Jual beli
online membuat bisnis ritel tertekan
sehingga banyak pusat perbelanjaan
mengurangi konsumsi listriknya.
Yang lebih membuat Direktur Utama
PLN, Sofyan Basir galau, beberapa

(Jerman), Sinopacific Dayang, Wenzhou
Shipping dan Zhejiang (China). Jumlah
kapal yang dibutuhkan oleh perdagangan
dunia sudah berubah menyusul
penggunaan telekomunikasi dan aplikasi
baru yang serba tracking.
Tahun ini industri mainan anak-anak,
retail, perbankan dan industri-industri
tertentu diserbu pendatang yang
masuk dengan platform baru. Level of
competition meningkat. Industri mainan
anak-anak Indonesia, industri mainan
anak-anak konvensional kesulitan,
sementara industri pembuatan game
online di Indonesia berkembang pesat.
Mizuho Bank (Jepang) dikabarkan
akan mengurangi 19.000 dari 50.000
karyawannya. Ini sejalan dengan bankbank nasional yang mulai melakukan
hal serupa, minimal tak lagi membuka
cabang baru.
Bagaimana dengan bisnis
pembangkitan? Penjualan listrik tahun ini
cenderung turun. Survei yang dilakukan
PLN bersama PT Survei Indonesia
menyebutkan penurunan konsumsi
listrik oleh konsumen rumah tangga
terjadi karena semakin banyak yang
menggunakan lampu hemat energi
seperti LED. Sedangkan untuk pelanggan
di atas 1.300 VA, banyak yang memasang
sistem photovoltaic atau menggunakan
panel surya untuk mengurangi
pemakaian listriknya.
Pertumbuhan penjualan listrik
ke pelanggan industri pun tak sesuai
harapan. Hingga semester I tahun 2017,

pelanggan memilih untuk membangun
pembangkit listrik sendiri, dengan alasan
lebih hemat. Tantangan dan kegalauan
ini harus dijawab dengan tindakan nyata
seluruh insan PLN agar perusahaan
tetap eksis dan sustain. Bagaimana PLN
memberikan kepuasan pelanggan, baik
dari sisi pelayanan maupun harga.
Risiko terbesar dalam situasi VUCA
adalah diam, tidak melakukan sesuatu.
Hal ini sejalan dengan sebuah qoute
yaitu: “If you don’t walk today, you have
to run tomorrow”. Dalam konteks apapun
quote tersebut benar adanya, karena saat
tidak berjalan, maka akan tertinggal dari
yang lain dan jika tidak ingin semakin
tertinggal maka harus berlari untuk
mengejar ketertinggalan. Dalam konteks
perubahan dunia bisnis yang penuh
ketidakpastian, perusahaan dituntut
tetap bergerak melakukan sesuatu,
menyesuaikan dengan perubahan yang
terjadi. Perusahaan tidak boleh diam
dan merasa masih aman berada dalam
situasi statusquo. Selain itu, diperlukan
pemikiran out of the box, out of routine,
karena tidak mungkin melakukan hal-hal
yang sama untuk menghadapi dunia
yang berubah. Bisakah bertahan dengan
cara kemarin untuk menghadapi hari
esok? Tentu saja tidak.
“PJB kini dihadapkan pada
perubahan situasi dan kondisi yang
sangat besar, yang oleh para ahli
manajemen disebut dengan istilah
VUCA. Bisnis yang kita jalankan
sedang memasuki era ketidakpastian.
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Lingkungan bisnis berubah dengan
cepat, penuh dengan ketidakpastian,
rumit dan ambigu. Benar apa yang
dikatakan Albert Einstein beberapa tahun
lampau bahwa uncertainty is part of
reality (ketidakpastian adalah bagian dari
kenyataan),” kata Direktur Utama PJB,
Iwan Agung Firstantara, ketika memberi
sambutan pada peringatan HUT ke-22
PJB, 3 Oktober 2017.
PJB saat ini mendapatkan tantangantantangan baru dalam operasional
bisnisnya, dan tantangan-tantangan
itu akan semakin besar. Sebut saja
beberapa penugasan dari PLN seperti
pembangunan dan pengoperasian
pembangkit baru yang tersebar di
berbagai daerah di Indonesia dengan
berbagai kendala dan faktor kesulitan
yang menyelimuti. Belum lagi dengan
semakin terbuka peluang-peluang
dalam bisnis pembangkit baik
sebagai Engineering, Procurement and
Construction (EPC), pengelola Operation
and Maintenance (O&M) maupun
pengembangan Independent Power
Producer (IPP) melalui joint venture
company yang juga penuh tantangan.
Di sisi lain persaingan juga semakin
ketat dengan hadirnya pemain-pemain
baru dalam bisnis pembangkitan.
Selain itu PJB juga dituntut untuk terus
meningkatkan kinerja pembangkit
eksisting yang tentunya membutuhkan
pengelolaan yang semakin baik
mengingat rata-rata umur pembangkit
eksisting di PJB sudah lebih dari 24 tahun.
Pengalaman 22 tahun mengelola
pembangkit bukan suatu jaminan, karena
begitu banyak perusahaan yang usianya
puluhan tahun hancur diterjang ‘badai’
VUCA. Suka tidak suka, situasi seperti itu
memaksa perusahaan untuk melakukan
transformasi agar tetap survive. Ini pula
yang dilakukan PJB sebagai respons
atas turbulensi dan kondisi yang penuh
ketidakpastian. Transformasi perusahaan
diawali dengan review visi dan misi
perusahaan, serta mengubah strategi
bisnis yang kemudian dituangkan dalam
Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP), yaitu rencana strategis yang
mencakup rumusan mengenai tujuan
dan sasaran yang hendak dicapai
perusahaan dalam waktu lima tahun.
PJB menargetkan double capacity dalam
kurun waktu lima tahun, terhitung
sejak 2016. Ini artinya, segala lini bisnis
PJB harus meningkat dua kali lipat di
tahun 2021 hingga menjadi perusahaan
pembangkitan terbesar di Indonesia.
PJB bertekad menjadi best in operational
excellent dengan target pencapaian:
top 10 percent NERC untuk pembangkit

lapor an ut a m a
eksisting, dan top 25 percent NERC untuk
pembangkit FTP-1, serta sebagai most
trusted and prefered company.
Menurut Iwan Agung Firstantara,
guna merealisasikan sasaran perusahaan
tersebut diperlukan budaya perusahaan
yang kuat, yang memandu dalam
bertindak dan bertingkah laku dan
membedakan dengan perusahaan lain,
sehingga menjadi competitive advantages
dalam persaingan bisnis.
Sebagai bagian dari transformasi
perusahaan, PJB melakukan review
terhadap budaya perusahaan serta
merumuskan budaya perusahaan baru.
Ini merupakan review yang ketiga
atas budaya perusahaan PJB. Budaya
perusahaan baru yang dikemas dalam
PJB Way ini memiliki spirit BERKARYA,
MENGABDI, dan BERIBADAH, dengan
tata nilai I-PJB yang merupakan akronim
dari : Integrity, Professional, Joint
Collaboration, dan Business Excellence.
• Integrity : Menjunjung tinggi etika,
jujur, dan amanah memegang teguh
kaidah tata kelola perusahaan yang
baik (Good Corporate Governance).
• Professional : Bertanggungjawab
terhadap tugas dan wewenang
dengan mengutamakan keselamatan
dan keharmonisan lingkungan, serta
senantiasa percaya diri dengan terus
mengembangkan kompetensi.
• Joint collaboration : Melakukan
kerjasama melalui integrasi,
membangun jejaring, dan sinergi
dengan berbagai pihak untuk
bersama-sama meningkatkan skala
bisnis PJB Raya dan PLN Group.
• Business excellence : Menerapkan
praktik bisnis terbaik dalam
mengelola dan mencapai tujuan
PJB Raya secara berkesinambungan
dengan senantiasa berorientasi
pada pelanggan, berpikir bisnis &
mengambil risiko terukur, inovatif,
gesit, simpel, dan adaptif.
Spirit berkarya, mengabdi, dan
beribadah mengandung makna: berkarya
untuk perusahaan, mengabdi untuk
bangsa dan negara, dan beribadah pada
Tuhan Yang Maha Esa. Spirit dan tata
nilai tersebut diwujudkan dalam perilaku
utama antara lain:
• Etis: Bertindak sesuai dengan
standard, aturan, dan etika.
• Jujur: Keselarasan antara
perkataan dengan perbuatan dalam
menyampaikan kebenaran.
• Amanah: Menjaga kepercayaan
dengan selalu bersikap transparan,
adil, akuntabel, dan loyal.
• Bertanggungjawab: Melaksanakan
kewajiban berdasarkan jabatan atau
peran dalam organisasi.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mengutamakan Keselamatan dan
Lingkungan: Berorientasi terhadap
keselamatan dan keharmonisan
lingkungan dalam melaksanakan
tugas dan peran.
Kompeten: Percaya pada
kemampuan diri, berpikir secara
holistik, serta memiliki dan
senantiasa mengembangkan
kompetensi dalam bidang pekerjaan
dan tanggungjawabnya.
Integrasi: Saling menyelaraskan
sistem, menyederhanakan proses,
dan aktivitas dalam lingkup PJB Raya
dan PLN Group.
Membangun Jejaring: Memperluas
relasi internal maupun eksternal
untuk membangun kemitraan demi
pencapaian tujuan PJB Raya secara
berkesinambungan.
Sinergi: Menciptakan nilai tambah
bagi PJB Raya dan PLN Group
dengan mengelola interaksi internal
maupun eksternal.
Berorientasi Pelanggan: Fokus
kepada upaya mewujudkan
kepuasan, hubungan jangka panjang,
serta loyalitas para stakeholders
internal maupun eksternal PJB Raya.
Berpikir Bisnis & Mengambil Risiko
Terukur: Jeli dalam menangkap
peluang serta mengambil risiko yang
terukur dalam melaksanakan proses
bisnis.
Inovatif: Kreatif untuk menciptakan
nilai tambah dan perbaikan
berkelanjutan.
Gesit, Simpel, dan Adaptif:
Bergerak gesit melalui simplifikasi

proses bisnis serta mampu beradaptasi
dalam menghadapi perubahan
lingkungan bisnis dan teknologi.
Budaya perusahaan baru, PJB Way I-PJB
di-launching pada puncak peringatan HUT
ke-22, ditandai dengan cap telapak tangan
Komisaris dan Direksi PJB pada Prasasti
Simbol Komitmen Insan PJB Terhadap
Budaya Perusahaan PJB Way. Dengan budaya
baru tersebut, insan PJB diharapkan mampu
membangun kerjasama yang baik antar
individu lainnya, mampu beradaptasi dengan
perubahan secepat dan seekstrim apapun,
mampu berprestasi dan menghasilkan
dalam kondisi apapun, mampu bertahan
dalam tekanan mental seberat apapun, serta
mampu memahami dan mempelajari hal
baru dengan cepat.
“Sinergi dari seluruh isan PJB Raya
sangat dibutuhkan yang diwujudkan dalam
bentuk Smart Team. Saya sangat yakin
PJB dapat mencapai apa yang kita cita
citakan bersama, menjadi perusahaan yang
terpercaya dalam bisnis pembangkitan
terintegrasi dengan standar kelas dunia,”
kata Iwan Agung.(*)

Komisaris dan
direksi PJB
memperlihatkan
‘tinta’ bekas cap
tangan.
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bersama mitra bisnis mendirikan PT
Bajra Daya Sentra Nusa (BDSN) untuk
mengembangkan PLTA Asahan I (2 x 90 MW).
Pembangunan tertunda akibat krisis moneter,
dan baru dimulai lagi tahun 2006.
Lalu pada akhir Agustus 1997, PJB
membangun PLTD di Kendari, Sulawesi
Tenggara. Pembangunan PLTD kala itu
dinilai tepat karena kebutuhan listrik di
Kendari relatif kecil, dan harga BBM juga
masih murah. Pada tahun itu pula (1997) PJB
membentuk Unit Bisnis Pengembangan Usaha
dan Unit Bisnis Trading, disusul pendirian Unit
Bisnis Services pada tahun 2000.
Agresifitas melemah ketika Indonesia
dilanda krisis moneter tahun 1998. PJB
harus fokus pada upaya mempertahankan
kelangsungan perusahaan. Saat itu, banyak
industri kolaps tak mampu bertahan atas
serangan krisis moneter.
Seiring dengan membaiknya
perekonomian nasional, PJB kembali

22 TAHUN
PJB MENGABDI

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) pada 3 Oktober 2017 genap berusia 22
tahun. Perusahaan ini awalnya hanya menjalankan usaha pembangkitan,
mengelola enam unit pembangkitan dengan total kapasitas 5.068 MW.
Secara perlahan namun pasti, PJB tumbuh dan menjelma menjadi raksasa
di bidang pembangkitan,

T

otal aset PJB mencapai hampir Rp 200 triliun dengan
berbagai jenis usaha yang digeluti antara lain:
• Usaha Pembangkitan.
• Usaha jasa operation and maintenance pembangkit.
• Usaha kepemilikan Independent Power Producer (IPP).
• Usaha jasa Engineering, Procurement & Construction
(EPC) Pembangkitan.
• Usaha Jasa Konsultansi bidang Pembangkitan.
• Usaha Penyediaan Material Cadang Pembangkit.
• Usaha investasi bidang Pembangkitan.
• Usaha Jasa Enterprise Asset Management.
• Usaha Jasa Pelatihan dan Sertifikasi.
PJB memang agresif dalam pengembangan. Sikap
agresif ini telah ditunjukkan sejak awal perusahaan
didirikan. Ketika baru berusia satu tahun (1996), PJB
n Edisi
n Edisi
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menunjukan sikap agresivitasnya dalam
pengembangan usaha dengan membangun
PLTG Talang Duku (2003). PJB bersama
mitra bisnis pada tahun 2004 membangun
pembangkit skala besar, yaitu PLTU Cilacap
2 x 300 MW. Proyek pembangunan PLTU
Cilacap berhasil diselesaikan dalam waktu
kurang lebih tiga tahun, dan tercatat sebagai
yang tercepat di Indonesia.
Agresivitas dan kegesitan juga
diperlihatkan PJB melalui perluasan usaha
jasa operation and maintenance pembangkit
di luar negeri, diantaranya di Arab Saudi dan
Kuawait. PJB menekuni usaha jasa operation
and maintenance dengan mendirikan Unit

ANNIVERSAR Y
Bisnis Jasa Operation and Maintenance (UBJOM).
Bisnis ini melaju pesat hingga dalam waktu relatif
singkat kapasitas pembangkit yang dikelola UBJOM
hampir menyamai kapasitas pembangkit existing.
Kini PJB telah memiliki empat anak perusahaan
(PJB Services, NII, RE, dan PJB Investasi), tiga
perusahaan afiliasi (K-PJB, S2P, dan BPI), serta
lima cucu perusahaan (MKP, SKP, Reconsult, RDM,
dan SG-PJB). Berbagai prestasi dan penghargaan
pun berhasil diraih, baik tingkat regional, nasional
maupun internasional. Bahkan dari sisi operasional
pembangkit, PJB masuk kategori world class company.
Semua itu tentu tidak terlepas dari jasa pendahulu.
Setidaknya ada delapan nama yang tercatat
pernah memimpin PJB, yaitu: Adhi Satria, Rahmat
Harijanto, Samiudin, Agus Pranoto, Susanto
Purnomo, Amir Rosyidin, Muljo Adji AG, dan Iwan
Agung Firstantara. Sesuai masanya, mereka memiliki
cara dan gaya kepemimpinan yang berbeda, untuk
satu tujuan yang sama, kejayaan PJB. Berikut profil
singkat mereka yang pernah menjabat Direktur
Utama PJB.

juga membangun Entrepise Recourse Planing
(ERP) dengan mengimplementasikan Sistem
Informasi Terpadu (SIT) berbasis perangkat
lunak MIMS. PJB tercatat sebagai perusahaan
pertama di bidang pembangkitan yang berbasis
IT. Adhi Satria getol meningkatan kapabilitas
SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta
mengembangkan portofolio perusahaan dengan
membangun PLTD Kendari dan PLTA Asahan
I. Adhi Satria dinilai berhasil memimpin PJB
hingga dipercaya menjadi Direktur Utama PLN.

•

Centered Maintenance (RCM). Ini merupakan
sebuah pendekatan pemeliharaan yang
mengkombinasikan praktek dan strategi dari
preventive dan corective maintenance untuk
memaksimalkan life time dan fungsi aset dengan
biaya minimal. Melalui RCM karyawan PJB
diajarkan bagaimana mempertahankan fungsi
sistem dengan cara mengidentifikasikan mode

Adhi Satria : 3 Oktober 1995 - 21 September 1998
Dia meletakkan pondasi
PJB, diawali dengan
penataan organisasi, dimana
fungsi produksi dan fungsi
pemeliharaan dipisah,
sehingga lebi fokus dan unit
menjadi ramping. Selain itu

•

Rahmat Harjanto :
21 September 1998 - 29 Oktober 2002
Selain meneruskan
program yang digariskan
direksi sebelumnya,
Rahmat Harijanto
memperkenalkan
konsep baru dalam
pengelolaan pembangkit,
yaitu Reliability

9
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kegagalan, dan memprioritaskan kepentingan dari
mode kegagalan, lalu memilih tindakan perawatan
pencegahan yang efektif. Sebelumnya Rahmat
Harjanto Direktur Produksi PJB. Setelah tidak lagi
menjabat Direktur Utama, alumni ITB itu dipercaya
sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN (Persero),
lalu dipercaya sebagai Komisaris Utama PJB (20072010), dan terakhir sebagai anggota Komisaris PJB. Ia
juga pernah menjabat Kepala Sektor Muara Karang
(kini UP Muara Karang).
•

Samiudin :
29 Oktober 2002 - 17 Desember 2007
Mengawali kepemimpinannya
dengan melakukan tranformasi
perusahaan, mengubah
paradigma dalam mengelola
pembangkit. Paradigma operator
digantikan dengan paradigma
entrepreneur, melalui program
Maintenance Optimization
Program (MOP). Program ini telah
melahirkan Tata Kelola Pembangkitan. Di bawah
kepemimpinan Samiudin, PJB mengimplementasikan
sejumlah manajemen best pratice, antara lain:
Manajemen Balanced Scorecard, Manajemen SDM
Berbasis Kompetensi, Kriteria Baldrige, Six Sigma, dan
manajemen best practice lainnya.
Agus Pranoto :
17 Desember 2007 - 29 Oktober 2009.
Sebelumnya menjabat
Direktur Keuangan PJB. Ia
dikenal sebagai eksekutor yang
baik, dan konsisten terhadap
pelaksanaan program yang
telah ditetapkan. Ia lebih banyak
meneruskan program-program
yang dibuat bersama direksi
sebelumnya. Program baru yang
cukup menonjol adalah Green and Clean Power Plant,
yang diikuti dengan immplementasi Manajemen 5S.
Program ini menghantarkan PJB sebagai perusahaan
peduli kebersihan dan ramah lingkungan. Sarjana
Teknik Elektro ITB kelahiran Klaten 15 Agustus 1953 ini
pernah menjabat Pimpinan PLN Wilayah II Sumatera

Utara dan Pemimpin PLN Wilayah X Irian Jaya, serta
General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan
Banten.
•

Susanto Purnomo :
29 Oktober 2009 - 13 Desember 2013
Pada tahun 2004 hingga
2007 pernah menjabat Direktur
Pengembangan dan Niaga.
Selama menjabat jabatan
direktur utama Susanto
Purnomo konsen terhadap
manajemen best practice
standar internasional dan
pengembangan kapabilitas SDM
dengan mendirikan Power Plant Academi, C-Gen
Campus, Paiton Metamorphosis, RLA Center, dan
Brantas Beauty Training Center. Bersama mitra dari
Korea, Susanto Purnomo mendirikan PT Komipo-PJB
(K-PJB), dan mengembangkan usaha jasa pengadaan
material cadang untuk PLTU FTP-1, serta mendirikan
UBJOM Luar Jawa. Menjelang akhir jabatan,
Susanto Purnomo membangun CNG Plant terbesar
di Indonesia sebagai upaya penghematan bahan
bakar dan mereduksi emisi gas buang. Sarjana Teknik
Elektro ITB kelahiran Yogyakarta 24 Agustus 1953 ini
pernah menjabat sebagai Direktur SDM PT Indonesia
Power, dan juga Pemimpin Proyek Induk Pembangkit
dan Jaringan Jawa-Bali- Nusa Tenggara.

•

10

Info PJB

n

Edisi 107 | Tahun 2017

•

Amir Rosyidin :
13 Desember 2013 - 23 Desember 2014.
Fokuskan pada konsistensi
pelaksanaan program yang
telah ditetapkan, dengan
membentuk CRM. Secara rutin
tiga bulan sekali dilakukan
evaluasi terhadap program,
untuk melihat progres sekaligus
mencari solusi atas hambatan
yang ada. Sarjana Teknik Elektro
ITB yang lahir di Malang, 7 Juli 1959 ini hanya satu
tahun memimpin PJB, karena dipromosikan menjadi
Direktur PT PLN (Persero). Sebelum memimpin
PJB, Amir Rosyidin menjabat sebagai Kepala Divisi
Manajemen Risiko PT PLN (Persero). Ia juga pernah

ANNIVERSAR Y

menjabat General Manager PLN Wilayah Nusa
Tenggara Timur, dan General Manager PLN Wilayah
Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.
•

Muljo Adji AG :
23 Desember 2014 - 21 Maret 2016.
Fokus pada pengembangan
usaha, yang dibarengi
penguatan sistem manajemen
dan komunikasi korporasi. PJB
terlihat begitu agresif dalam
meraih peluang pasar. Sarjana
Teknik Elektro ITB yang lahir
di Semarang, 5 Oktober 1957
ini getol memperjuangkan
terwujudnya pembangkit renewable energi untuk
menjadikan PJB sebagai yang terdepan dalam
pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Mulai
berkarir di PLN sejak 1 April 1982, sejumlah jabatan
strategis pernah diemban, antara lain Sekretaris
Perusahaan PLN, General Manager P3B Jawa-Bali,
Deputi Direktur Transmisi Jawa-Bali PLN, Direktur
Utama ICON Plus dan Direktur Produksi PJB.
•

Iwan Agung Firstantara :
21 Maret 2016 – Sekarang
Mengawali kepemimpinan
di PJB dengan melakukan
transformasi perusahaan.
Sarjana Teknik Mesin Universitas
Gajah Mada (UGM) yang lahir
di Yogyakarta, 4 Oktober 1969
ini sangat konsen terhadap
penngembangan Sumberdaya
Manusia (SDM), K3 dan
Lingkungan, efisiensi pembangkit, serta integrasi
resources PJB Grup. Memulai karier di PJB tahun
1994, sejumlah jabatan strategis pernah dipercayakan
kepadanya, mulai dari General Manager Unit
Pembangkitan (Brantas, Cirata, UPHT dan Gresik),
Kepala Divisi Perencanaan Organisasi dan Human
Capital, General Manager PLN Unit Pembangkitan
Jawa-Bali UPJB), dan Kepala Divisi Operasi Regional
Sumatera PT PLN (Persero). Iwan Agung tercatat
sebagai direktur utama PJB termuda sepanjang
sejarah PJB.(*)
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Direktur Utama PJB, Iwan Agung
Firstantara mencoba mengendarai
motor listrik yang dipamerkan pada
acara PJB Connect 2017.

PJB CONNECT 2017
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CB CONNECT (Conference & Exhibition of
Technology) berhasil mengusung teknologi
baru di bidang kelistrikan dan pembangkitan,
baik dalam bentuk pameran produk maupun
sharing knowledge. Sebanyak 46 perusahaan dari
dalam maupun luar negeri ambil bagian dalam
seminar, dan 81 perusahaan menampilkan
pameran. Perhelatan akbar yang berlangsung di
PJB Kantor Pusat tersebut dibuka Direktur Bisnis
Regional Sulawesi PT PLN (Persero) Syamsul
Huda, Senin 23 Oktober 2017, dan ditutup oleh
Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara,
Selasa 24 Oktober 2017.

t ek nolo g i
PJB CONNECT merupakan salah
satu upaya PT PJB untuk mendukung
PLN dalam menghadapi tantangan
bisnis ketenagalistrikan yang makin
kompleks. Acara mengambil tema
Double Capacity Thru Disruptive
Business. Tema ini dilatarbelakangi
perubahan dunia bisnis yang cepat,
penuh ketidakpastian disertai
perkembangan teknologi baru
yang bukan hanya mengancam
eksistensi teknologi eksisting, tetapi
juga mengancam bisnis (disruptive
business). Sementara Double Capacity
merupakan istilah yang digelorakan
PJB sejak akhir 2016 terkait target
peningkatan kapasitas pembangkit
dan bisnis lain yang dijalankan PJB
menjadi dua kali lipat pada tahun 2021.
“Lebih dari 20 tahun kapasitas PJB
relatif tetap dan lima tahun ke depan
kita targetkan naik dua kalinya. Begitu
juga dengan pengelolaan pembangkit
yang dikelola PJB, dari 14.000 MW
akan menjadi 28.000 MW di lima tahun
yang akan datang. Kami menyadari
bahwa tantangan untuk mewujudkan
Double Capacity sangat besar, apalagi
dalam situasi dan kondisi yang oleh
para ahli manajemen disebut dengan
istilah VUCA (Volatility, Uncertainty,
Complexity dan Ambiguity), yang
menggambarkan terjadinya perubahan
lingkungan bisnis yang begitu cepat,
penuh ketidakpastian, rumit dan
ambigu. Namun melalui integrasi
recources PJB Grup dan dukungan PT
PLN (Persero) serta para partner, kami
optimis target Double Capacity dapat
terwujud dan Insya Allah PJB akan
menjadi perusahaan IPP yang terbesar
di Indonesia,” kata Direktur Utama PJB
Iwan Agung Firstantara.
Melaui PJB CONNECT 2017
diharapkan muncul solusi-solusi atas
permasalahan yang ada di sektor
ketenagalistrikan, khususnya bidang
pembangkitan, untuk kemajuan
sektor ketenagalistrikan di Indonesia.
Seminar dan sharing knowledge
teknologi pembangkitan dengan fokus
pembahasan:
• New Generation Steam Generation
& Gas Turbine.
• Innovation Tools.
• Repair Services.

Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT PLN (Persero), Syamsul Huda, didampingi Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto,
mencoba mengendarai mobil listrik yang dipamerkan pada acara PJB Connect 2017.

•
•

Renewable Energy.
Electrical Systems, Controls, and
Instrumentation Systems.
• Protection from Fire and Technology
Systems.
• Business Development in the
Electricity Industry.
• Infrastructure Repair for Electricity.
• Engineering, Procurement &
Construction for Power Plant.
“PJB CONNECT ini merupakan
salah satu wujud partisipasi kami
dalam mendukung PT PLN (Persero)
menurunkan Biaya Pokok Produksi
(BPP) untuk mewujudkan salah satu
NAWA CITA, yaitu ketersediaan tenaga
listrik dalam jumlah yang cukup,
kualitas yang baik, dan harga yang
wajar, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat secara adil dan merata, serta
mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan,” tutur Iwan Agung.
Direktur Utama PLN, Sofyan
Basir, mengapresiasi PJB yang telah
menyelenggarakan PJB CONNECT
2017. Baginya, forum tersebut sangat
mendukung keberhasilan Program
35.000 MW yang diamanahkan
pemerintah kepada PLN, terutama
dari sisi operasional dan maintenance
pembangkit listrik. PLN harus berhasil
mewujudkan 35.000 MW, bukan saja
dalam hal membangun pembangkit
baru dengan total kapasitas 35.000
MW, tetapi juga berhasil dalam
mengoperasikan pembangkit sehingga
pasokan energi listrik terjamin dan
harga terjangkau masyarakat.
“Banyak pihak merasa pesimis
13
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program 35.00 MW dapat
diwujudkan. Suara-suara sumbang
kerap bermunculan. Namun sebagai
insan PLN saya optimis program
yang ditujukan untuk kesejahteraan
masyarakat itu dapat diselesaikan.
Kita tak perlu ragu. Mari kita jadikan
program 10.000 MW tahap 1 dan
tahap 2 sebagai pelajaran berharga.
Segala kekurangan dan kendala
pada program-program tersebut
sudah kita pelajari, dan sudah kita
perbaiki. Selain itu, saya yakin, sadar
atau tidak, masyarakat mendukung
program tersebut dan percaya PLN
dapat mewujudkannya. Kepercayaan
masyarakat ini tidak boleh kita siasiakan. Mari kita jadikan kepercayaan
tersebut sebagai landasan dalam
pengabdian kita kepada nusa
dan bangsa serta sebagai sarana
beribadah kepada Tuhan Yang
Maha Esa,” kata Soyan Basir dalam
sambutan tertulis yang dibacakan
Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT
PLN (Persero) Syamsul Huda.
Diungkapkan Sofyan Basir,
masih banyak rakyat Indonesia yang
belum menikmati listrik. Mimpi PLN
adalah secepat mungkin melistriki
seluruh rakyat Indonesia, melalui
pembangunan pembangkit 35.000
MW beserta jaringan transmisi dan
distribusinya. “Alangkah bahagianya
mereka yang berada di daerah
terpencil dapat menikmati listrik.
Kebahagiaan mereka tentu akan
menjadi kebahagiaan kita juga.
Karena itu tidak ada alasan bagi kita
untuk tidak membantu mewujudkan
kebahagiaan itu,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu juga
diingatkan bahwa presiden pada
saat mengikuti Conference of
Parties ke-21 tahun 2015 di Paris
dan Conference of Parties ke-22 di
Maroko berkomitmen menurunkan
emisi gas rumah kaca sebesar 29
persen pada tahun 2030. Untuk
itu pemanfaatan Energi Baru dan
Terbarukan (EBT) harus digenjot.
PLN telah menandatangani sejumlah
Power Purchase Agreement (PPA)
EBT untuk pembangkit di Jawa,
Sumatera, Sulawesi, Jawa Timur,
Bali, dan Nusa Tenggara. Hal
14
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itu merupakan salah satu bukti
komitmen PLN untuk meningkatkan
pemanfaatan EBT.
Direksi PLN mengapresiasi
penyelenggaraan PJB CONNECT,
yang mempertemukan stakeholders
ketenagalistrikan untuk melakukan
sharing teknologi pembangkitan
demi kemajuan kita bersama, demi
bangsa dan negara. Selain itu juga
mengapresiasi PJB yang dengan
berani menetapkan target double
capacity dan bercita-cita menjadi
perusahaan pembangkitan terbesar
di Indonesia. “Mudah-mudahan
cita-cita itu dapat segera terwujud,
bukan hanya menjadi yang terbesar
tetapi yan lebih penting adalah
menghasilkan energi listrik dengan
BPP terendah,” tutur Syamsul Huda.
Pameran PJB Connect 2017
menampilkan 81 booth dari
perusahaan Operation and
Maintenance Technology (64),
perusahaan Digital (7), perusahaan
Renewable Energy (5), Perusahaan
Independent Power Producer (4),
Perusahaan Disruptive Technology
(3), perusahaan EPC (2), dan
Perusahaan Fire Technology (2).
Selama pameran diselenggarakan
seminar dengan bahasan terkait
Business Development in the
Electricity Industry, Engineering,
Procurement & Construction for
Power Plant, Renewable Energy,
New Generation Steam Generation
& Gas Turbine, Innovation Tools,
Electrical Systems, Controls,
and Instrumentation Systems,
Infrastructure Repair and Repair
Services, dan Protection from Fire and
Technology Systems.
Beberapa produk kelistrikan
ditampilkan dalam pameran.
Diantaranya teknologi digital,
teknologi renewable energi,
mobil listrik karya ITS dan Stasiun
Pengisian Listrik Umum (SPLU) yang
tengah dikembangkan oleh PLN.
Selain itu juga ditampilkan produkproduk baru berbasis elektrical yang
bermanfaatkan untuk masyarakat
seperti oven listrik dan kompor
induksi yang biaya operasionalnya
lebih murah dibanding kompor gas.

Dirut PLN Sofyan Basir
didampingi oleh Dirut PJB Iwan
Agung Firstantara malam sebelum
pembukaan meninjau kesiapan
pelaksanaan PJB Connect. Mereka
meninjau langsung satu persatu
booth yang ikut berpartisipasi
dalam event ini. Pada kesempatan
itu Sofyan Basir mengungkapkan
keinginannya agar perusahaan
yang terlibat dalam pameran ini
memproduksi peralatan dengan
teknologi yang andal dan efisien
guna mendukung infrastruktur
ketenagalistrikan. “Selama
produknya proven dan teknologinya
efisien pasti akan dipergunakan oleh
PLN,” kata Sofyan Basir.
PJB CONNECT 2017 merupakan
rangkaian peringatan HUT
ke-22 PJB. Tujuan lebih jauh
dari pelaksanaan PJB Connect
2017 tersebut tidak lain untuk
mensukseskan program pemerintah
yang diamanahkan kepada PT PLN
(Persero), yaitu Program 35.000 MW,
serta membantu pemerintah dalam
meningkatkan rasio elektrifikasi
menjadi 98,0 persen pada tahun
2019. Pembangunan pembangkit
baru kini sedang berlangsung di
berbagai daerah, sebagai realisasi
pelaksanaan Program 35,00 MW. PJB
sebagai bagian dari PLN turut ambil
bagian. Bersama mitra strategis
PJB membangun pembangkit baru
di beberapa daerah, diantaranya di
Cilacap (1 x 1000 MW), di Serang
Banten (2 x 1.000 MW), dan segera
disusul di tempat-tempat lain.
Rangkaian acara penutupan
PJB CONNECT 2017 diisi dengan
pemberian penghargaan pada booth
pameran terbaik dan presenter
terbaik.
• Penghargaan booth terbaik
Juara pertama :
PT Andritz Hydro
Juara kedua :
PT Rekadaya Elektrika
Juara ketiga : PT Nalco
• Presenter Terbaik
Dwi (Honeywell)
Jun Asahi Kasei
(Beta Pramesti Alam Semesta)
Shiva Kumar (Geeco)
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PJB, Pemkot dan ITS

Sepakat

Kembangkan
EBT di Surabaya
Iwan Agung Firstantara menyerahkan cindera mata kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini, seusai penandatanganan MoU.

P

emerintah Kota (Pemkot) Surabaya
bersama PT Pembangkitan JawaBali (PJB) dan Institut Teknologi Sepuluh
November (ITS) Surabaya sepakat
bekerjasama dalam pengembangan
energi baru terbarukan dan teknologi
ramah lingkungan di Surabaya.
Memorandum of Understanding (MoU)
ditandatangani oleh Walikota Surabaya,
Tri Rismaharini, Direktur Utama PJB, Iwan
Agung Fistantara, dan Rektor ITS, Prof. Ir.
Joni Hermana. M.Sc. Es., Ph.d, Senin 23
Oktober 2017 di PJB Kantor Pusat.
Menurut Tri Rismaharini, kerjasama
dalam pengembangan energi baru
terbarukan merupakan langkah
preventif, sebagai antisipasi terhadap
kemungkinan terburuk atas penggunaan
energi fosil. “Selama ini kita masih
mengandalkan energi fosil. Tapi
sampai kapan? Energi fosil tidak akan
terus bertahan. Dibutuhkan tenaga
terbarukan untuk menyuplai kebutuhan
listrik di Kota Surabaya. Lebih baik
mengantispasi sekarang dari pada
nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan kita baru bertindak,” papar
Risma.
Dikatakan Risma, ke depan jumlah
penduduk akan semakin banyak,
sehingga kebutuhan lahan, pangan dan
kebutuhan yang lain, termasuk energi,
tentu akan semakin banyak pula. Untuk

itu, masyarakat hendaknya cerdas dalam
mengelola energi agar tidak mengalami
kesulitan di kemudian hari.
“Kami atas nama pemerintah
dan masyarakat kota Surabaya
mengucapkan terima kasih kepada PJB
atas dukungannya dalam pemanfaatan
energi baru terbarukan. Ini juga
merupakan bagian dari program Pemkot
Surabaya dalam mewujudkan kota
yang ramah lingkungan atau yang biasa
disebut Smart City,” kata Risma.
Dalam kesempatan itu Risma juga
mengungkapkan bahwa sebelumnya
Pemkot Surabaya telah memanfaatkan
energi sampah untuk pembangkit
listrik di Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Benowo. Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah (PLTSa) tersebut
memiliki kapasitas 2 MW dan kini
sedang dikembangkan menjadi 12 MW.
“Alhamdulillah, progresnya bagus sekali
dan Insya Allah akhir 2018 sudah dapat
beroperasi, atau lebih cepat dari rencana
semula pertengahan 2019,” ungkap
Risma.
Dalam kerjasama tersebut,
Pemkot Surabaya bertanggung
jawab atas penyediaan lahan, PJB
bertanggung jawab dalam pelaksanaan
pembangunan, termasuk pendanaannya,
sedangkan ITS Surabaya bertanggung
jawab dalam kajian engineering. Langkah

pertama yang hendak dilakukan
pengembangan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS). ”Kapasitasnya
PLTS yang hendak kami kembangkan
tergantung lahan, perlu kami diskusikan
lagi. PJB memiliki pengalaman dalam
pembangun PLTS, yaitu PLTS Cirata 1
MW dan segera disusul PLTS Terapung
200 MW di Waduk Cirata. Untuk
membangun PLTS, setiap 1 hektare
lahan bisa menghasilkan 1 MW dengan
investasi 1,2 juta US Dollar atau sekitar
Rp 16,2 miliar,” tutur Iwan Agung.
Selain PLTS, PJB bakal
memanfaatkan potensi energi baru
terbarukan lainnya yang dimiliki
Kota Surabaya. Iwan mencontohkan,
di Sungai Jagir, terdapat aliran air
yang dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan PLTA. PJB akan terus
mendorong pemkot dalam pemanfaatan
energi baru terbarukan (EBT) untuk
memproduksi listrik.
Menurut Risma, Pemkot Surabaya
memiliki lahan yang cukup luas untuk
dimanfaatkan PLTS, terutama di
wilayah Surabaya Barat. “Dari pada
PJB membangun pembangkit di atas
gunung atau di tengah hutan, kan lebih
enak membangun pembangkit di Kota
Surabaya. Di samping jangkauanya
yang mudah, dari segi biaya juga lebih
murah,” canda Risma.(*)
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Kepala Diklat PLN, Wisnoe Satrijono membeberkan peluang karir di BUMN bagi karyawan PJB.

Terbuka Peluang
Berkarir di BUMN Lain
Kabar gembira bagi karyawan PJB Grup. Kesempatan berkarir
bukan hanya di PJB atau PLN Grup, tapi bisa juga di Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) lain. Bahkan PLN telah mengajukan
80 nama untuk masuk dalam Talent Pool BUMN, yang
diproyeksikan untuk menempati jabatan strategis di lingkungan
BUMN. Beberapa nama yang diusulkan berasal dari PJB.

D

emikian diungkapkan Kepala
Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) PT
PLN (Persero), Wisnoe Satrijono, dalam
Experience Sharing yang berlangsung di
PJB Kantor Pusat, Minggu 8 Oktober 2017.
“Dalam waktu dekat, kira-kira awal tahun
2018 akan ada delapan holding company
di bawah BUMN, dan akan tersedia 800
16
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jabatan direktur di lingkungan BUMN, baik
di holding maupun anak perusahannya.
PLN diminta menyerahkan 80 nama
yang akan masuk di talent pool BUMN,
dan sudah kami serahkan. Beberapa
diantaranya dari PJB,” papar Wisnoe.
Ia menambahkan, sudah ada seorang
manajer senior PLN yang sekarang

menempati jabatan Sekretaris Perusahaan
(Sekper) PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
Holding.
Experience Sharing merupakan
ajang pertemuan antara manajemen
dan karyawan PJB dengan Diaspora PJB
(karyawan organik PJB yang ditugaskan
di luar PJB). Pertemuan tersebut
dimaksudkan untuk sharing pengalaman.
Experience Sharing 2017 menghadirkan
sebelas Diaspora PJB, termasuk Direktur
Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero),
Supangkat Iwan Santoso. Mereka sharing
pengalaman dengan Komisaris, Direksi,
Senior Leader dan General Manager
di lingkungan PJB, serta Direksi Anak

s h ar ing knowle d ge
perusahaan PJB.
“Kami ingin mendengarkan
pandangan bapak-bapak yang
ditugaskan di luar PJB tentang
PJB, seperti apa PJB ini dilihat dari
luar. Kami juga ingin memperoleh
masukan harus bagaimana PJB ini.
Kami percaya bahwa informasi yang
bagus tentang perusahaan ini adalah
informasi dari luar, apalagi dari orang
yang berkepentingan atau mempunyai
passion memperbaiki PJB. Bagi kami
ini sangat strategis yang bisa jadi
mengubah pola pikir kita,” kata Direktur
Utama PJB, Iwan Agung Firstantara
ketika memberikan sambutan.
Para diaspora memaparkan
pandangan mereka terhadap PJB, baik
kekurangan maupun kelebihannya,
serta memberikan masukan untuk
perbaikan kinerja PJB di masa depan.
Mereka juga bercerita tentang
pengalaman menjalani tugas karya
di PLN Grup, untuk menginspirasi
generasi muda PJB agar tidak hanya
berkarir di PJB, tetapi juga di PLN

manajemen. Tujuannya tidak lain untuk
menentukan langkah strategis bagi
kemajuan PJB di masa mendatang.
Selain memaparkan kesempatan
berkarir di lingkungan BUMN, Wisnoe
Satrijono mengingatkan tentang
kelemahan talent dari lingkungan PLN,
termasuk PJB, untuk bersaing dengan
talent dari BUMN lain. Berdasarkan
assessment yang dilakukan lembaga
independent, kelemahan talent dari
PLN terletak pada customer service
orientation, business spirit dan decision
making. Ketiga hal tersebut perlu
mendapatkan perhatian serius,
supaya talent dari PLN Grup bersaing
dengan talent dari BUMN lain. PLN
DIKLAT menyatakan kesiapannya
untuk membantu talent dari PLN Grup
dalam meningkatkan soft kompetensi
tersebut.
“Rendahnya customer service
orientation, business spirit dan decision
making di lingkungan PLN tidak lepas
dari sejarah panjang dimana customer
yang lebih membutuhkan PLN,

tata kelola pembangkitan. Ketika
hendak meninggalkan PJB, Graham
Fogel mengatakan, “show me the
money,” tunjukkan hasilnya.
Pengalaman menangani
manajemen aset hingga terciptanya
tata kelola pembangkitan tersebut
sangat melekat di benak Supangkat
Iwan Santoso. Inti dari tata kelola
pembangkitan diterapkan sampai
sekarang, bahwa untuk mendapatkan
hasil yang baik, diperlukan people
dan proses yang baik, didukung
teknologi yang baik. “Mind set ini
harus dijaga. Kita tidak bisa buru-buru
langsung bagus, karena melibatkan
banyak orang. Mereka harus diikat
dengan sistem manajemen yang baik,
dan kapasitas atau kompetensinya
ditingkatkan. Pemahaman yang
sama, mind set yang sama dan sistem
yang bagus akan mengikat kita
untuk menghasilkan sesuatu,” papar
Supangkat Iwan Santoso.
Hal yang sama juga diungkapkan
General Manager PLN Jasa Sertifikasi,

Dari kiri: GM PLN Tanjung Jati B, Ari Basuki, GM KIT Subagsel, Bambang Anggono, dan Direktur Pengadaan Strategis PLN, Supangkat Iwan Santoso, berbagi pengalaman
dengan komisaris, direksi dan senior leader PJB.

Grup. Kebersamaan dan suasana santai
begitu terasa sepanjang acara yang juga
menjadi ajang reuni dan temu kangen
bagi para peserta.
Beberapa isu strategis dilontarkan
diaspora sebagai masukan berharga
bagi PJB. Diantaranya masalah karir,
pendanaan pembangkit, penugasan
PJB dalam pembangunan pembangkit,
disrupted bisnis ketenagalistrikan,
direktori kompetensi, kinerja PJB Grup,
pengelolaan lingkungan, tata kelola
pembangkitan, Biaya Pokok Produksi
(BPP) dan peluang bisnis bagi PJB.
Semua masukan itu didokumentasikan
dan akan dibahas lebih lanjut oleh

sehingga mereka yang datang ke PLN,
bukan PLN yang mendatangi customer.
Tentu saja hal semacam itu harus
diubah,” kata Wisnoe.
Sementara Supangkat Iwan Santoso
dalam kesempatan itu mengenang
bagaimana PJB melakukan perubahan
paradigma dalam pengelolaan aset
bersama konsultan asing, Graham
Fogel, dengan membenahi aset
manajemen. Pembenahan dilakukan
selama kurang lebih 2,5 tahun,
diawali dari perubahan mind set,
pembangunan sistem, perbaikan proses
hingga peningkatan kapasitas SDM.
Pembenahan itu akhirnya melahirkan

Heru Sriwidodo Sari. Mantan General
Manager UP Gresik ini mengaku bahwa
tata kelola yang diciptakan PJB dapat
diimplementasikan dimana-mana,
dengan sedikit modifikasi tentunya.
“Ketika saya ditugaskan di Unit Induk
Pembangunan (UIP) Sumatera Utara,
tata kelola PJB kami bawa. Begitu juga
saat ini, ketika saya ditugaskan di PLN
Jasa Sertifikasi. Spirit PJB juga saya
bawa kemana-mana. Spirit PJB luar
biasa dan inilah yang akan membawa
PJB mencapai double capacity. Namun
sebaiknya jangan hanya double
capacity infrastructure, tapi juga double
capacity mental,” tutur Heru.(*)
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KOMISARIS UTAMA PJB,
SRIYONO D SISWOYO:

PJB Harus
Kuasai Project
& Programe
Management

Komisaris Utama PJB,
Sriyono D Siswoyo

P

JB harus menguasai project
& program management,
mengingat pengembangan usaha
melalui kepemilikan saham di
Independent Power Producer (IPP)
menempati posisi sebagai pemegang
saham mayoritas (minimal 51 persen).
Penguasaan project & programe
Management sangat menentukan
keberhasilan proyek yang akan
dikembangkan.
Demikian dikatakan Komisaris
Utama PJB, Sriyono D Siswoyo, ketika
berbicara dalam Knowledge Sharing
belum lama ini di PJB Kantor Pusat.
“Menurut Fabby Tumiwa, Direktur
Eksekutif Institute for Essential Services
Reform (IESR), Program 35.000 MW
terlambat selain karena aktor eksternal
seperti Instabilitas ekonomi dunia yang
berkepanjangan, adanya komitmen
global membatasi konsumsi bahan
bakar fosil dan pergeseran investasi ke
renwable energy, juga disebabkan oleh
faktor internal, yaitu lesunya ekonomi
n Edisi
n Edisi
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dalam negeri dan lemahnya project
management 35.000 MW. Memang
benar, project management memegang
peranan penting untuk keberhasilan
proyek,” kata Sriyono D Siswoyo.
Pengetahuan tentang project
management sangat penting bagi PJB
Grup yang tengah mengembangkan
banyak proyek pembangkitan.
Penguasaan knowledge tersebut ikut
menentukan kesuksesan proyek yang
akan dikembangkan. Untuk menambah
wawasan karyawan, kegiatan sharing
knowledge PT PJB Kantor Pusat pada
Selasa (29/8) diadakan dengan bahasan
khusus terkait implementasi project
management.
Selain Sriyono, tampil sebagai
pembicara dalam forum tersebut antara
lain: Endang Sugiharto (Komite Dewan
Komisaris PJB) dan Pandu Angklasito
(Tim Pengadaan Proyek PLN Disjaya).
Menurut Sriyono, untuk proyek dimana
kepemilikan saham PJB minoritas,
penguasaan project & programe

manajement bukan menjadi kebutuhan
utama, karena segala sesuatunya
diserahkan kepada pemegang saham
mayoritas. Namun apabila kepemilikan
saham PJB mayoritas, maka project
management PJB harus kuat. Dan
jika proyek itu lebih dari satu, maka
PJB harus menguasai programe
management,” tegasnya.
PJB diperkirakan bakal mendapatkan
penugasan dari PLN untuk membangun
pembangkit baru di enam lokasi dengan
kapasitas 2.600 MW dalam tiga tahun
(sampai 2019), dan di sembilan lokasi
dengan kapasitas total 6.000 MW
dalam 5 tahun (sampai 2022). Dalam
konsorsium dengan perusahaan lain
untuk mengerjakan proyek tersebut,
PJB diminta menjadi pemegang saham
mayoritas, minimal 51 persen.
“Dari sisi operasional, memang
PJB sangat berpengalaman, namun
dari pengelolaan proyek tampaknya
masih banyak yang harus ditingkatkan.
Proyek-proyek tersebut memerlukan

pengembangan usa ha

Suasana knowledge sharing tentang manajemen proyek di PJB.

project dan programe management
yang kuat dengan dukungan SDM
yang kapable di bidang itu. Kami
berharap PJB mengambil pelajaran dari
pengelolaan proyek pada FTP 1 agar
tidak mengulang kesalahan yang ada,”
tutur Sriyono.
Lebih lanjut Sriyono menjelaskan
konsep-konsep dalam project and
programe management beserta
contoh praktisnya, dan mengingatkan
perlunya membentuk Programe
Mangement Office (PMO) untuk
mengelola proyek-proyek PJB. Ia
juga menekankan pentingnya tahap
inisiasi dan perencanaan, serta
kejelasan penanggung jawab. Inisiasi
dan perencanaan akan menentukan
jalannya proyek. Kejelasan penanggung
jawab dalam tiap tahapan proyek
diperlukan terkait dengan monitoring
dan komunikasi.
Sementara implementasi PMO
sebagai alat dalam melakukan
monitoring dan kontroling proyek
diulas lebih dalam oleh Komite Dewan
Komisaris PJB, Endang Sugiharto.
Dipaparkan bahwa proses bisnis
proyek dalam Aplikasi PMO terdiri
atas 142 proses mulai dari fase
inisiasi, perencaan, pra-pelaksanaan,
pelaksanaan dan penyelesaian.
Inisiasi proyek didasarkan analisis
keperluan aset yang mengacu pada
RUPTL. Sedangkan fase perencanaan
meliputi kegiatan analisa lanjutan dan
perancangan, seperti penyusunan
spesifikasi teknis, basic design,
penyusunan HPE/engineering,

pembuatan studi kelayakan proyek,
penyusunan rencana program
implementasi, penyusunan spesifikasi
energi primer, dan penyusunan kajian
risiko proyek.
Fase selanjutnya adalah fase prapelaksanaan yang meliputi persiapan
lingkungan dan lahan, sumber
pendanaan, pengadaan kontraktor,
pengadaan pengembang IPP, dan
pengadaan pemasok energi primer.
Sementara fase pelaksanaan berisi
aktivitas konstruksi yang didalamnya
menyangkut progress fisik monitoring,
pencatatan progress fisik dan risiko
proyek, pencatatan progress expanse
& disburse. Untuk fase terakhir,
yaitu fase penyelesaian meliputi

finalisasi kontraktual seperti testing
commissioning, Commercial Operation
Date (COD), Taking Over Certificate
(TOC), serah terima operasi, Final
Acceptance Certificate (AC), serah terima
proyek.
Pada sesi terakhir Knowledge
Sharing, Pandu Angklasito
menyampaikan pengalaman
menghadapi investigasi pihak
berwajib. Pandu yang pernah menjadi
Tim Pengadaan Proyek PLN Disjaya
mengungkapkan kelengkapan
dokumen proyek sangat berguna dalam
menghadapi permasalahan hukum. Ia
berpesan agar tiap proyek selalu disertai
dengan pencatatan dan penyimpanan
yang lengkap serta rapi.(*)

PROSESS FLOW PMO
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EPC Nasional,
Pelopor PLTU FTP-1
Luar Jawa
PT Rekadaya Elektrika (RE) kini telah berusia 14 tahun, tepatnya
pada tanggal 29 September 2017. Dalam perjalanannya,
anak perusahaan PJB yang bergerak di bidang Engineering,
Procurement and Construction (EPC) ini mengalami pasang
surut, bahkan sempat terpuruk. Berikut sekilas perjalanan RE
dalam mengarungi sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

R

Direktur Bisnis
Transmisi dan
Distribusi RE,
Puguh Wedotomo

E didirikan sebagai jawaban atas
keprihatinan pemerintah dan
dunia industri di tanah air terhadap
fenomena ketenagalistrikan di
Idonesia, dimana EPC Pembangkit
dikuasai kontraktor asing. Kala itu,
‘kue’ infrastruktur ketenagalistrikan
hanya dinikmati kontraktor asing.

n Edisi
n Edisi
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Sementara kontraktor lokal dan
industri dalam negeri hanya sebagai
penonton.
Melihat kenyataan ironis
itu, pemerintah berkeinginan
mendirikan perusahaan EPC di bidang
pembangkitan untuk mengimbangi
kekuatan asing, dengan menyatukan
dua kekuatan besar, yaitu PT PLN
(Persero) dan PT Rekasaya Industri
(Rekind), BUMN yang memiliki
pengalaman panjang dalam bidang
EPC. Maka pada tanggal 29 September
2003 lahirlah RE dengan tiga divisi
yang mencerminkan kompetensi
perusahaan, yaitu: Divisi Engineering,
Divisi Supply Chain Management,
dan Divisi Project Management.
Dengan kompetensi yang dimiliki,
seluruh proses dalam pembangunan
pembangkit, mulai dari hulu
sampai hilir dikuasai.
Ternyata itu belum cukup
untuk ‘bermain’ di

bidang EPC Pembangkit. Ada hambatan
besar yang sulit ditembus dalam
waktu singkat, yaitu regulasi. Pemilik
proyek (PLN) mewajibkan peserta
tender memiliki pengalaman dalam
pembangunan pembangkit. Bagi yang
belum memiliki pengalaman, diwajibkan
menjalin kerjasama dengan perusahaan
yang telah memiliki pengalaman. Ini
juga bukan perkara yang mudah, karena
perusahaan yang diajak kerjasama selalu
menanyakan pengalaman. Persyaratan
mustahil dipenuhi, karena sebagai
perusahaan baru, tentu belum memiliki
pengalaman membangun pembangkit.
Untuk mempertahankan
kelangsungan hidup perusahaan, RE
terpaksa mencari proyek lain di luar EPC
Pembangkit, yaitu: proyek pembangunan
gardu induk, proyek pembangunan
transmisi dan semacamnya. Puluhan
proyek berhasil diraih dan diselesaikan,
diantaranya: Pembangunan Transmisi
Bawah Tanah Priok - Pelindo 150 KV,
Gardu Induk 150 KV Kosambi Baru, Gardu
Induk PT Indoferro, SCADA DCC System
Surabaya Metropolis, Transmisi Patuha Lagadar Phase II 150 KV, Switchyard 150
KV PLTP Lahendong dan masih banyak
lagi.
Proyek FTP-1
Setelah ‘berpuasa’ selama empat
tahun lebih, RE memperoleh kesempatan
mengerjakan proyek pembangunan
pembangkit baru, setelah pemerintah
mengeluarkan pembangunan
pembangkit listrik tenaga batu bara
10.000 MW. Program ini dikenal
dengan sebutan Fast Track Program
10.000 WW Tahap Pertama (FTP-1). RE
bersama mitra bisnis dari China berhasil
memenangkan tender untuk empat
proyek sekaligus, yaitu PLTU Kendari 2
x 10 MW, PLTU Tanjung Balai Karimun 2
x 7 MW, PLTU Ende 2 x 7 MW, dan PLTU
Tidore 2 x 7 MW.
Untuk mendapatkan mitra juga
bukan hal mudah, karena RE belum
memiliki pengalaman. Satu-satunya
yang bersedia adalah Shandong
Machinery Import and Export Group
Corporation dari China. Namun
keberuntungan tampaknya belum
berpihak pada RE. Untuk menyelesaikan
proyek tersebut
tantangan yang
dihadapi luar biasa
besar, hingga RE
mengalami bleeding
sangat dalam, bahkan
proyek sempat terhenti.
Dahlan Iskan ketika
menjabat Direktur Utama

anak per us aha a n
PLN hampir saja membubarkan RE.
”Bubarkan saja RE. Beri saya penjelasan
apa yang akan kamu lakukan supaya
perusahaan ini tidak saya bubarkan?”
kata Dahlan Iskan saat meninjau proyek
pembangunan PLTU Tanjung Balai
Karimun. Didi Hasan Putra yang saat itu
menjabat Direktur Utama RE, memberikan
penjelasan secara detail dan mampu
meyakinkan Dahlan Iskan, hingga RE tetap
dipertahankan, bahkan didorong untuk
maju.
Memang, terhentinya proyek tersebut
bukan kesalahan RE, tetapi lebih banyak
disebabkan faktor eksternal. Setidaknya
ada dua penyebab utama RE mengalami
bleeding dan proyek terhenti, yaitu masalah
pendanaan dan terjadinya kenaikan harga
barang di luar batas kewajaran, terutama
baja dan besi. PLN selaku pemilik proyek
mengalami kesulitan pendanaan karena
pinjaman yang dijanjikan perbankan China
tidak kunjung terealisasi. Harga material
melonjak hingga 35 persen. RE mengajukan
penyesuaian harga, namun ditolak oleh
PT PLN (Persero) melalui Surat Nomor
00315/121/DIRUT/2009. Alasannya, tidak
ada persetujuan pemerintah sebagai payung
hukum.
Kondisi sulit semacam itu bukan
hanya dialami RE. Semua EPC Kontraktor
yang terlibat dalam pembangunan FTP-1
mengalami nasib serupa. Bahkan banyak
diantara mereka terpaksa angkat kaki, tidak
mampu menyelesaikan pekerjaan.
Dengan kesadaran bahwa PLTU FTP
1 Luar Jawa sangat vital untuk memenuhi
kebutuhan listrik masyarakat, Direksi RE
memutuskan melanjutkan hingga tuntas,
dengan konsekuensi mengalami kerugian.
Keputusan ini mendapat persetujuan
pemegang saham, bahkan salah satu
pemegang saham, yaitu PT Pembangkitan
Jawa-Bali memberikan shareholder loan
Rp 150 miliar. Dengan adanya suntikan
dana dari pemegang saham, RE akhirnya
melanjutkan pembangunan walaupun
tidak bisa dengan full speed. keempat
proyek pembangunan PLTU FTP-1 dapat
diselesaikan, dan RE mencatatkan diri
sebagai perusahaan EPC pertama yang
berhasil menyelesaikan proyek FTP-1 Luar
Jawa. Itu sebabnya RE dijuluki sebagai
Pelopor FTP-1 Luar Jawa.
Yang tidak kalah membanggakan, peran
RE dalam pengerjaan proyek tersebut sangat
dominan dibanding mitra asing. Proses
desain engineering hingga komisioning
dilakukan oleh RE. Keberadaan engineer
asing tidak lebih sebagai pelengkap, sebagai
supplier services. Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) sangat besar, mencapai
68 persen. Semua peralatan berasal dari
Indonesia, kecuali turbin dan generator

Salah satu proyek RE non pembangkit.

PROGRES PEKERJAAN HINGGA OKTOBER 2017
No.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25
26.
27
28.
29.

Project
Transmission & GI 150 kV PLTU Mamuju 2 x 25 MW
GI 150 kV Sei Mangkei
Transmisi 150 kV Sidempuan - New Sidempuan
Transmisi 150 kV Payakumbuh - New Payakumbuh
GI 70/20 kV Gunung Sitoli
GI 70/20 kV Teluk Dalam
GI 150 kV Arun
Power Supply Aviasi T/L 150 kV Tanjung Morawa-Kuala Namu
Transmisi 70 kV Gunung Sitoli - Teluk Dalam
Travo 30 MVA di GI 150 kV Ext Tanjung Uban
GITET 275 kV Perawang Diameter 1 & Diameter 2
GI 150/20 kV Perawang
GI 150 kV Tenayan (Ext)
Pekerjaan Sipil GITET 275/150 kV Perawang dan GI 150 kV Tenayan
Transmisi 150 kV Tenayan – Perawang
Transmisi 275 kV Padang Sidempuan - Payakumbuh
Travo GI 70 kV Dukong
Trannsmisi 275 kV Perawang - New Garuda Sakti
GI 150 kV Guluk Guluk & Incomer
Transmisi 150 kV (GIS) Abadi Guna Papan - Mampang
GI 150 kV Blangpidie & Transmisi 150 kV Blangpidie-Tapaktuan
GI 150 kV Batulicin
Transmisi 150 kV Malili - Lasusua
GI 150 kV Kendari
Prasarana GIS 150 kV Kembangan II
SUTT 150 kV Duren Tiga II / Ragunan (GIS) - Depok II
SUTT 150 kV Kebun Sirih II
SUTT 150 kV Duren Tiga II / Ragunan (GIS) - Cawang Lama
SUTT 150 kV Semanggi Barat II / Benhil (GIS)

Progres
92,89%
100%
100%
100%
99,11%
96,12%
98,06%
100%
100%
100%
99,17%
100%
100%
99,69%
99,66%
99,75%
62,30%
58,88%
19,43%
21,25%
11,54%
1,50%
Contract in progress
Contract in progress
Contract in progress
Contract in progress
Contract in progress
Contract in progress
Contract in progress
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yang memang belum bisa diproduksi di
Indonesia.
Keberhasilan RE dan dedikasi yang
diberikan untuk negeri ini meningkatkan
kepercayaan PLN. Terbukti, RE dipercaya
untuk menyelesaikan proyek yang sudah
bertahun-tahun terbengkalai akibat
ditinggal pergi oleh kontraktornya. Proyek
tersebut antara lain: Pembangunan PLTP
Ulumbu 2 x 2,5 MW, PLTU Gorontalo 2 x
25 MW, dan PLTU Bima 2 x 10 MW. Selain
itu RE juga dipercaya menyelesaikan
pembangunan trasmisi dan gardu induk
yang bermasalah. Tugas itupun dapat
diselesaikan dengan baik. RE patut
bangga karena mampu menyelesaikan
pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan
kontraktor lain.

RE pada akhir 2009 mendirikan
anak perusahaan di bidang konsultansi
ketenagalistrikan yang diberi nama PT
Rekadaya Elektrika Consult (Reconsult).
Manajemen RE memandang SDM
yang dimiliki sangat mumpuni
untuk menjalankan usaha di bidang
konsultansi. Kemampuan mereka telah
teruji, karena usaha jasa konsultansi
sebenarnya sudah dilakukan sejak RE
didirikan tahun 2003. Selain memiliki
anak perusahaan, RE bersama mitra
bisnis mendirikan PT Rekind Daya
Mamuju untuk mengembangkan PLTU
Mamuju 2 x 25 MW.
RE bukan saja mampu bangkit
dari keterpurukan, tetapi berhasil
mencatatkan keuntungan yang

Komitmen dan Inhouse Engineering
KEUNGGULAN KOMPARATIF RE

P

ekerjaan EPC dimulai dengan diterimanya data pre-feasibility study dan feasibility
study dari pemilik proyek, beserta persyaratan spesifikasi, waktu pelaksanaan dan
data lainnya. Berdasarkan data-data itu RE melaksanakan tahapan demi tahapan yang
menjadi tanggungjawabnya, mulai dari proses engineering hingga commisioning dan
penyerahan hasil pekerjaan kepada pemilik proyek.
Tahapan dimulai dari proses engineering yang meliputi pembuatan conceptual design
dan detail design. Seluruh proses engineering dilakukan secara inhouse oleh para expert
RE, didukung aplikasi engineering (engineering software) terkini. Inhouse engineering
ini merupakan salah keunggulan komparatif RE, karena tidak dimiliki kontraktor EPC
Nasional lainnya. Umumnya proses engineering EPC Nasional dilakukan pabrikan atau
konsultan.
Banyak keuntungan yang diperoleh dengan melakukan proses engineering sendiri.
Diantaranya, memungkinkan RE melakukan pemaketan pekerjaan, sehingga pelaksanaan
procurement lebih efektif dan efisien. Pemaketan terdiri dari material dan jasa, dilakukan
berdasarkan jenis material atau equipment, kompleksifitas dan pertimbangan teknikal
termasuk guarantee performance, resource, kompetitif harga dan efektivitas proses
pengadaan. Melalui pemaketan pekerjaan, RE dapat mengoptimalkan pemanfaatan
produk dalam negeri.
Langkah yang paling krusial adalah tahapan untuk ‘menjahit’ seluruh paket pekerjaan
yang telah didesain dan dilengkapi pengadaan barangnya menjadi suatu proyek utuh dan
hidup, sehingga dapat berproduksi listrik sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.
Tahapan ini ada dalam tahap construction dan commissioning. Proses ‘menjahit’ ini
dilakukan melalui kendali project management yang efektif dan efisien, didukung prosedur
yang tersertifikasi serta aplikasi-aplikasi komputer yang terkini, diantaranya; Oracle
Primavera dan Prolog Manager. Seluruh kegiatan mulai dari engineering, procurement
sampai dengan construction dan commissioning dirancang secara terintegrasi, sehingga
keseluruhan paket-paket pekerjaan dapat ter-interfacing dengan sempurna.
Banyak yang tidak percaya proses engineering dilakukan sendiri oleh RE. Nur
Pamudji ketika menjabat Direktur Utama PLN juga merasa tidak yakin RE mampu
membuat conceptual design dan detail design sendiri. Untuk itu, ia melakukan sidak ke
Kantor Pusat RE untuk membuktikan. Para engineer RE secara cekatan memperlihatkan
proses pembuatan conceptual design dan detail design pembangkit, membuat Nur
Pamudji yakin dan merasa bangga terhadap RE.
Keunggulan lain yang dimiliki RE adalah komitmennya terhadap penyelesaian proyek.
Hal ini dibuktikan dalam pelaksanaan proyek PLTU FTP-1. Meski mengalami bleeding
yang cukup dalam, RE tetap menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas.(*)
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cukup besar. Pada tahun 2016 misalnya,
keuntungan bersih Rp 73,56 miliar atau
mencapai 239,69 persen dari target
RKAP sebesar Rp 30,69 miliar. Tahun
sebelumnya (2015), RE membukukan laba
bersih Rp 30,052 miliar atau 235,6 persen
dari target RKAP sebesar Rp 12.754 Miliar.
Banyak pekerjaan yang kini sedang
ditangani RE. Tidak kurang dari 34 proyek
pembangunan Transmisi dan Gardu
Induk (GI) sedang ditangani RE (lihat
tabel). Pengalaman membangun jaringan
transmisi dan GI pada awal perusahaan
ini didirikan, memberikan manfaat
besar. Meski proyek dilakukan secara
bersamaan, RE tidak banyak mengalami
kesulitan. Bahkan beberapa proyek dapat
diselesaikan lebih cepat dari jadwal.
Hambatan yang ada lebih disebabkan
faktor eksternal, seperti masalah lahan
dan itu di luar tanggung jawab RE.
Usaha jasa pembangunan jaringan
transmisi dan GI yang dulunya sekedar
untuk mempertahankan kelangsungan
perusahaan, sekarang menjadi salah satu
pilar bisnis yang digarap secara serius.
RE pun mengangkat seorang direktur
untuk menangani bisnis tersebut, yaitu
Direktur Bisnis Transmisi dan Distribusi.
Jabatan itu dipercayakan kepada Puguh
Wedotomo, karyawan organik PLN yang
berpengalaman dalam bidang transmisi
dan distribusi. Sarjana Teknik Elektro
Universitas Hasanuddin ini kelahiran
Ujung Pandang 2 September 1964. Ia
memiliki pengalaman sebagai Manajer
Area Penyaluran dan Pengaturan Beban
Sistem Sulawesi Selatan, Manajer Unit
Pelayanan Transmisi Medan, Manajer Area
Pelaksanaan Pemeliharaan Pulogadung,
dan Manajer Konstruksi dan Pemeliharaan
PLN Transmisi Jawa Bagian Tengah.
“Saya tidak menyangka ditempatkan
di RE, karena latar belakang saya di
PLN Wilayah, mengurusi jaringan
transmisi dan gardu induk. Sementara
RE perusahaan EPC pembangkit. Waktu
fit and proper saya hanya diberitahu akan
ditempatkan di anak perusahaan PLN,
dan ternyata di RE,,” papar Puguh.
Guna mensiasati kekurangan SDM
dalam mengerjakan proyek, selain
melakukan rekrutmen tenaga terampil
dan berpengalaman dengan sistem
kontrak, RE juga memberdayakan
potensi lokal. Kontraktor lokal yang
berpengalaman dalam mengerjakan
pembangunan jaringan transmisi dan
gardu induk diberi kepercayaan untuk
menangani pekerjaan tertentu, dimana
quality control tetap berada di bawah
kendali RE. “Alhamdulillah, semua dapat
berjalan sesuai dengan harapan,” kata
Puguh.(*)

h old i n g

Sofyan Basir: Efisiensi, Bukan Cut Cost

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, meninjau REMDO dan mendapat penjelasan tentang sistem kerja REMDO dari
Kepala Satuan Teknologi PJB, Teguh Wijayanto.

S

ampai kapan PLN ada? Kalimat bernada
tanya itu pernah menjadi tagline dalam
Forum Bisnis PLN di Jakarta. Pelontar
pertanyaan bernada pesimis itu tidak
lain Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.
Kedengarannya memang aneh. PLN adalah
pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan,
sementara produk yang dihasilkan (energi
listrik), merupakan kebutuhan pokok bagi
masyarakat. Bagaimana mungkin muncul
pertanyaan seperti itu?
Tampaknya Sofyan Basir mempunyai
alasan tersendiri. Pertanyaan yang
dilontarkan tersebut bukan guyonan atau
main-main. Dia sangat serius terhadap apa
yang dilontarkan. Dalam Forum Bisnis PJB,
22 Oktober 2017, mantan Direktur Utama
BRI itupun menceritakan latar belakang dari
pertanyaan tadi. Suatu hari, dalam perjalanan
pulang dari Mandalika, Nusa Tenggara
Timur, dia bertemu seorang pengusaha yang
memiliki kawasan usaha di Pulau Bintan.
Pengusaha tersebut mendapat pasokan
listrik dari PLN 3 MW, dan segera ditambah
5 MW. Pasokan tersebut belum mampu
mencukupi kebutuhan. Bersama investor dari
China, ia berencana mendirikan pembangkit
dengan kapasitas 2.800 MW.
Sofyan Basir menyarankan untuk tidak
membangun pembangkit sendiri, karena
PLN sanggup melayani dengan harga
khusus, antara 6-7 cent US Dollar per kWh.
Pengusaha itu menolak tawaran tersebut
dengan alasan harga yang ditawarkan
investor China jauh lebih murah.
“Tidak ada jalan lain, kita harus lakukan
efsiiensi, bukan pemotongan biaya. Kita
dianggap mahal, maka efisiensi tidak bisa
ditawar. Saya ingin harga listrik untuk
industri di tahun 2019 tidak lebih dari Rp 900
pe kWh,” kata Sofyan Basir.
Ia mengingatkan, tanpa efisiensi PLN
berisiko ditinggal pelanggan. Akan ada ribuan
industri dan ribuan investor di negeri ini.
Mereka membutuhkan supply energi listrik
yang besar. Ada dua pilihan untuk mereka,

membeli listrik dari PLN atau membangun
pembangkit sendiri.
“Untuk itu, setiap keputusan yang
diambil, termasuk keputusan teknis, harus
berorientasi pada customer dan finansial.
Mari kita ubah cara berfikir dan cara bisnis
kita. Saya tidak ingin terjadi fenomena
dimana kita setengah mati membangun
pembangkit dan memproduksi energi listrik,
sing tuku ora teko, sing teko ora tuku (pembeli
tidak datang, yang datang tidak beli) karena
keekonomian,” kata Sofyan Basir.
Dalam kesempatan itu, Komisaris Utama
PJB, Sriyono D Siswoyo, mengusulkan supaya
pembangkit tua yang sudah tidak efisien
diganti pembangkit baru dengan teknologi
baru, advan ultra super critical, sehingga
BPP bisa ditelan hingga 4 sen dollar AS
pr kWh. Sofyan Basir sependapat bahkan
minta PJB segera membuat kajian. “Buat
perhitungannya, ya... dua atau tiga lembar,
serahkan kepada saya. Kalau memang layak,
kenapa tidak?” kata Sofyan Basir.
Selain masalah efisiensi, Sofyan Basir

dalam kesempatan itu juga bercerita
tentang awal memimpin PLN. Ia tidak
mengira bakal mejadi Direktur Utama PLN
karena tidak mengerti tentang kelistrikan.
“Saya menolak, tetapi apa kata bos? Saya
tidak mencari engineer, saya mencari ahli
keuangan. Engineer ada ribuan di PLN. Mau
nggak mau ya harus saya jalani, karena saya
yakin ini takdir. Dan benar kata orang, dunia
ini panggung sandiwara. Begitu saya tanda
tangan menjadi Direktur Utama PLN, status
saya langsung berubah dari pemberi kredit
terbesar menjadi penghutang terbesar. Saat
menjadi Direktur Utama BRI, saya memberi
kredit terbesar untuk PLN, Rp 17 Triliun,”
ungkap Sofyan Basir.
Dalam forum tersebut nahkoda PLN
itu kembali mengingatkan tentang bahaya
drakula bertaring dan drakula ompong.
Yang dimaksudkan drakula bertaring adalah
mereka yang mencuri uang perusahaan
dengan berbagai cara, mulai dari korupsi,
gratifikasi, mark up dan sebagainya.
Sedangkan drakula ompong adalah
karyawan yang malas bekerja, selalu mencari
alasan untuk bermalas-malasan. “Keduanya
sama-sama bahayanya bagi perusahaan.
Kalau ada drakula, baik drakula bertaring
maupun drakula ompong, buang saja! Bukan
kejam. Dia benalu bagi yang lain,” tandas
Sofyan Basir. (*)
Direktur Utama
PLN, Sofyan
Basir, beberkan
isu terkini bidang
ketenagalistrikan.
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SUBROTO AWARD 2017

Lakukan
Penghematan,
PJB Raih
Tiga Penghargaan
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) memberikan penghargaan
kepada para pihak yang telah berhasil dan
berperan aktif dalam bidang energi dan
sumber daya mineral. Penghargaan yang
diberikan Kementerian ESDM tersebut
diberi nama Penghargaan Subroto 2017.

P

enghargaan Subroto 2017 merupakan perhelatan
pertama yang mempertemukan semua penghargaan
energi di lingkungan Kementerian ESDM, yang sebelumnya
diselenggarakan secara terpisah. Beberapa penghargaan
energi tersebut yakni Penghargaan Efisiensi Energi Nasional
(PEEN), Penghargaan Pengelolaan Bidang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Serta Lindungan Lingkungan (K3LL)
Panas Bumi, Penghargaan Wartawan Energi, Penghargaan
Keselamatan Migas, dan Penghargaan Energi (PE).
Pemberian nama Subroto merupakan apresiasi atas
pengabdian tokoh tersebut dalam pengembangan energi
nasional. Meski berlatar belakang pendidikan militer dan
ekonomi, hidupnya didedikasikan untuk dunia energi
Indonesia. Menteri ESDM, Ignatius Jonan menilai Subroto
sebagai salah satu tokoh yang memajukan sektor energi di
Indonesia yang dapat dijadikan teladan dalam kepemimpinan
bagi generasi penerus.
Tiga Unit PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) berhasil
memperoleh tiga penghargaan untuk Bidang Efisiensi Energi
Nasional, yaitu: PT PJB UBJOM Tanjung Awar-Awar (Juara 1
untuk Sub Kategori Inovasi Khusus Bidang Industri), PT PJB
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Direktur Operasi 2 PJB, Miftahul Jannah memperlihatkan
piala penghargaan efisiensi untuk PJB.

PRESTASI

UP Paiton (Juara 2 untuk Sub Kategori
Industri Besar), dan PT PJB UP Cirata
(Juara 2 untuk Sub Kategori Gedung
Besar). Ketiga unit tersebut dinilai
telah melakukan upaya-upaya efisiensi
energi dan konservasi energi terbaik
di lingkungannya. Penghargaan
diserahkan oleh Menteri Ignasius
Jonan kepada Direktur Operasi 2
PJB, Miftahul Jannah, pada Malam
Penganugerahan Penghargaan
Subroto, 27 September 2017 di XXI
Ballroom, Djakarta Theater, Jakarta.
“Kementerian ESDM akan
membiasakan diadakannya
penghargaan bagi pejuang energi di
Indonesia. Penghargaan dimulai tahun
ini dan akan diadakan terus,” kata
Menteri ESDM, Ignasius Jonan.
Dalam kompetisi PEEN 2017 ini,
kategori yang dilombakan terdiri

atas 3 kategori, yaitu : Kategori
Bangunan Gedung Hemat Energi (6
subkategori), Kategori Manajemen
Energi pada Industri dan Bangunan
Gedung (6 subkategori), dan Kategori
Penghematan Energi di Instansi
Pemerintah (2 subkategori). Penjurian
melibatkan Kemenko Bidang
Perekonomian, Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT
PLN (Persero), Universitas Indonesia
(UI), PT Energi Manajemen Indonesia
(PT EMI), Himpunan Ahli Konservasi
Energi (HAKE), Green Building Council
Indonesia (GBCI), American Society
of Heating, Refrigeration, and Green
building council Indonesia (ASRAE),
United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO), Auditor Energi
serta perwakilan dari Direktorat
Jenderal Energi Baru, Terbarukan

dan Konservasi Energi (DJEBTKE).
Dalam penentuan pemenang, para juri
secara ketat mengacu kepada kriteria
penilaian yang telah ditetapkan.
Peraih PEEN diharapkan dapat
menjadi model industri dan bangunan
gedung yang hemat energi serta
penerapan manajemen energi yang
baik di Indonesia sehingga dapat
dijadikan contoh dan dapat direplikasi.
Para pemenang PEEN 2017 untuk
Kategori Bangunan Gedung Hemat
Energi dan Kategori Manajemen
Energi pada Industri dan Bangunan
Gedung akan diikutsertakan menjadi
wakil Indonesia pada ajang ASEAN
Energy Award 2018 dalam Kategori
“Best Practice Competition for Energy
Efficient Building” dan “Best Practice
Competition for Energy Management
in Building and Industries”.(*)
25
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LIKE PLN 2017
PJB Juara Umum Karya I
Selebrasi
Kejuaraan,
Direktur SDM
PJB, Suharto,
mendapat
ucapan selamat
dari Direktur
Human Capital
Management PLN,
Muhammad Ali.
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T Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)
berjaya dalam ajang LIKE (Learning,
Innovation, Knowledge, and Exhibition)
yang diselenggarakan PT PLN (Persero)
2017. PJB berhasil menyandang gelar
sebagai juara umum. Penobatan
sebagai juara umum dan penyerahan
penghargaan berlangsung 19 Oktober
2017 di Jakarta.
Tiga karya inovasi PJB memenangkan
kompetisi tahunan tersebut, yaitu:
• Penerapan Hi-Pressure Fog Spray
Dust Suppression System di PLTU
Paiton 9 karya Hariyanto, Fitril
Rizqinansyah, dan Sigit Pramono
(juara I kategori technical support).
• Re-Design Bypass Cascade Drain
To Deaerator Untuk Meningkatkan
Efisiensi & Kehandalan Feed Water
System di UP Paiton karya Mohamad
Zainullah Rizal, Musanta Harissa,
dan Nurul Hakim Prasetya (juara II
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kategori pembangkitan).
ATOMICOLT Untuk Meningkatkan
Safety Dan Efisiensi Durasi Over Haul
Blok 1 Muara Karang karya Nanang
Tri Wahyuna, SW Pudji Budiarto,
dan Yusuf Abdilah (juara III kategori
technical support).
LIKE 2017 berlangsung di Jakarta, 1719 Oktober 2017, menyuguhkan seleksi
penghargaan karya inovasi pegawai,
knowledge sharing, innovator talkshow,
festival budaya, dan PLN Expo. LIKE
sendiri merupakan transformasi dari
Knowledge, Norm, Innovation, Festivasl
and Exhibition (KNIFE), yang sebelumnya
bernama Lomba Karya Innovasi PLN
yang diadakan sejak tahun 1999.
Melalui LIKE PLN diharapkan terbentuk
budaya pengelolaan pengetahuan yang
menghasilkan produk-produk inovasi
yang diimplementasikan di lingkungan
perusahaan. Dengan pelaksanaan

•

kegiatan LIKE PLN, manajemen PLN
mendorong dan merangsang para
pegawai untuk terus melakukan inovasi
dalam bekerja serta mampu menerapkan
inovasi dalam membantu penyelesaian
pekerjaan di unit-unit PLN.
“Sebuah perusahaan untuk berhasil
haruslah kompetitif. Salah satu kuncinya
adalah melalui karya inovasi. Sebagai
perusahaan, PLN menyadari betul bahwa
ide-ide kreatif bisa muncul darimana
saja, dari karyawan dengan jenjang karir
manapun. Acara ini sebenarnya bisa
menjadi bukti bahwa PLN memberikan
wadah yang bisa melahirkan inovasi baru
yang akan berujung kepada efisiensi.
Saat ini PLN memang mengarah
pada upaya untuk menurunkan Biaya
Produksi Listrik (BPP). Melalui inovasi
yang ada, kita yakin bisa membantu
efisiensi dan pada akhirnya bisa
meningkatkan penjualan perusahaan,”

pr es t a s i

Inovasi
kata Direktur Perencanaan Korporat
PLN, Syofvi Felienty Roekman, mewakili
Direktur Utama PLN Sofyan Basir, saat
meresmikan LIKE PLN 2017 di Kantor
Pusat PLN, Jakarta, 17 Oktober 2017.
Pada ajang LIKE PLN 2017 terdapat
357 karya inovasi pegawai PLN dan anak
perusahaan yang menghasilkan efisiensi
Rp 1,35 Triliun. Dari 357 karya inovasi
tersebut, 50 di antaranya memasuki

tahap seleksi final yang terbagi dalam
lima kategori, yaitu Pembangkitan,
Transmisi dan Distribusi, Technical
Support, Non-Technical Support Aplikasi,
dan Non-Technical Support Manajemen.
Menurut Kepala Satuan Komunikasi
Korporat, I Made Suprateka, tujuan
diadakannya LIKE PLN untuk mendorong
dan merangsang para pegawai agar terus
berinovasi dalam bekerja serta mampu
menerapkannya dalam membantu
penyelesaian pekerjaan di unit-unit PLN.
“PLN akan terus berinovasi dan
menanamkan budaya pembelajar
kepada para pegawainya. Namun kami
juga ingin berbagi pengetahuan dengan
masyarakat. Oleh karena itu, karya-karya
inovasi pegawai dipamerkan dalam PLN
Expo pada 18 sampai 19 Oktober 2017
di Plaza Terbuka PLN Kantor Pusat,”
ungkap Made.
Sejak lomba karya inovasi
diselenggarakan tahun 1999 hingga 2017,
jumlah karya inovasi yang dihasilkan
PLN Grup sebanyak 3.263 karya. Saat ini
tercatat ada 7 karya inovasi yang sudah
memperoleh paten, 3 memperoleh hak
cipta dan 25 karya inovasi yang sedang
dalam proses sertifikasi paten. Karya
inovasi yang berupa prototipe dan siap
diproduksi massal berjumlah sekitar
59 karya. Sejumlah karya inovasi juga
memperoleh penghargaan eksternal,
mulai dari Satya Lencana Presiden RI,
Menteri ESDM, Museum MURI, HAKI.
Bahkan baru-baru ini karya inovasi PJB
memperoleh penghargaan dari ASIAN
Power Award tahun 2017.
Pada LIKE kali ini PLN juga
meluncurkan Jurnal Energi dan
Ketenagalistrikan yang berisikan
makalah ilmiah mengenai teknologi
dan pengelolaan energi kelistrikan
dari seluruh Indonesia dalam bahasa
Inggris atau bahasa Indonesia. Tujuan
diterbitkannya Jurnal Energi dan
Ketenagalistrikan adalah sebagai wadah
publikasi dan diseminasi penelitian
ilmiah yang berkaitan dengan energi
kelistrikan serta untuk mengelola hasilhasil pengetahuan di bidang kelistrikan
yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jurnal ilmiah ini menargetkan segmen
pembaca untuk para praktisi dan ahli
di bidang kelistrikan di Indonesia.

Penerbitan dilakukan secara berkala
setiap tahunnya.
Hi-Pressure Fog Spray Dust
Suppression System
Hi-Pressure Fog Spray Dust
Suppression System karya Hariyanto,
Fitril Rizqinansyah, dan Sigit Pramono
berfungsi mengendalikan debu pada
area Crusher house Coal Handling System,
sehingga terjadi penurunan kadar
debu dalam udara yang berdampak
pada penurunan resiko kebakaran dan
pencemaran lingkungan. Inovasi ini
tercipta dilatarbelakangi kenyataan
bahwa batubara tipe low rank yang
mejadi bahan bakar PLTU Paiton
9 mempunyai karateristik mudah
hancur (porosity) dan mudah terbakar.
Sementara dust suppression existing
tidak mampu menangkap debu dengan
baik, dan batubara yang di-spray menjadi
basah sehingga menyebabkan rawan
terjadi plugging pada transfer chute.
Karena batu bara tipe low rank
mudah hancur, maka dalam proses
pembongkaran, proses penimbunan
di coal yard dan proses pemecahan
(crushing) saat akan di transfer ke coal
bunker, selalu menghasilkan debu. Selain
menimbulkan pencemaran udara, juga
berisiko terjadinya kebakaran, khususnya
di area crusher house. Di area ini pernah
terjadi 3 kali kebakaran yang disebabkan
self combusion tumpukan debu
yang tidak dapat dijangkau petugas
kebersihan rutin.
Cara kerja Hi-Pressure Fog Spray
Dust Suppression System adalah
menyemprotkan butiran-butiran air
yang memiliki droplets size setara
dengan particle size debu batubara pada
saat proses handling batubara. Debu
yang terbawa angin akan menggumpal
dan jatuh kembali pada belt conveyor
sehingga tidak beterbangan. HiPressure Fog Spray Dust Suppression
System menurunkan kadar debu di
udara ketika belt conveyor dioperasikan
dari 50,14 mg/m3 menjadi 3,61 mg/
m3 dengan parameter standar 10 mg/
m3. Kebutuhan pemakaian air juga
berkurang dibandingkan dengan Dust
Suppression System yang existing sebesar
2015,4 L/jam.(*)

Direktur SDM PJB, Suharto menerima piala juara
umum dari Direktur Human Capital Management
PLN, Muhammad Ali

Hi-Pressure
Fog Spray Dust
Suppression
System
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ASIAN POWER AWARDS 2017

PJB Dinobatkan Sebagai The Power Utility of Year 2017

Saling bertukar
knowledge
dengan delegasi
dari berbagai
negara di Asia

Sugiyanto (tengah) menerima penghargaan untuk PJB.

I

novasi dan modernisasi yang
dilakukan PJB dalam mengelola
pembangkit mendapat apresiasi dari
Asian Power dengan memberikan
predikat sebagai The Power Utility of
Year 2017. Penghargaan bergengsi
di bidang ketenagalistrikan Asia itu
diterimakan kepada Direktur Operasi
1 PJB, Sugiyanto CRMP, pada malam
penganugerahan Asian Power Awards
2017 di di Conrad Hotel Bangkok,
Thailand, 20 September 2017.
Selain sebagai Power Utility of
The Year 2017, PJB juga mendapatan
penghargaan Environmental Upgrade
of The Year, dan Fast-Track Power Plant
of The Year. Gelar semacam itu pernah
disandang beberapa perusahaan yang
memiliki reputasi baik dalam skala
global, seperti General Electric, Cypark
Resources Berhad, Korean South-East
Power, dan Aggreko. Asian Power
Awards menjadikan para penerima
penghargaan sebagai salah satu
tolak ukur atau game-changers yang
memiliki pengaruh besar di sektor
pembangkitan baik dalam jangka
pendek maupun panjang.
Gelar Environmental Upgrade
of The Year diberikan kepada PJB
berkat inovasi dalam penanggulangan
eceng gondok berbasis pemanfaatan
energi dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat di kawasan Waduk Cirata.  
Inovasi ini merupakan karya insan
PJB dari BPWC yakni Munawir, Faris
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Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto, pada malam penganugerahan Asian Power Award 2017 memaparkan
tentang PJB dihadapan ratusan pengelola pembangkit di Asia.

Al Rasyid, dan Haris Pradipta Putra.
Sedangkan predikat ‘Fast-Track Power
Plant of The Year diberikan berkat
inovasi di bidang SDM, yaitu proses
pembelajaran akeselerasi bidang
operasi. Inovasi ini diciptakan insan
PJB dari UP Paiton yakni Sunarto, I
Komang Gede Suardika, dan I Wayan
Sukerta.
Kedua karya inovasi itu memiliki
keunggulan masing-masing yang
berhasil mencuri perhatian dewan juri
Asian Power Awards yang merupakan
para ekspert di industri pembangkitan.
Contohnya, untuk inovasi dari BPWC,
Munawir bersama dengan kedua
rekan timnya membuat terobosan
dalam meningkatkan kualitas air
di Waduk Cirata yang turun akibat
penyebaran eceng gondok melalui
pemberdayaan masyarakat sekitar.
Pemberdayaan masyarakat ini tidak
hanya memberikan peningkatan
kualitas air di Waduk Cirata dan
menghemat biaya pemeliharaan,
tetapi turut meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui
beragam program pemberdayaan
yang dilakukan. Dewan Juri Asian
Power Awards juga mengapresiasi
karya dari UP Paiton dimana
Sunarto beserta kedua rekannya
mengkombinasikan permasalahan
riil sebagai objek belajar, mengacu
pada pengetahuan yang relevan serta
berorientasi pemecahan masalah.

Inovasi ini juga menunjukkan hasil
memuaskan dimana terdapat progres
peningkatan yang cukup dinamis
dalam kompetensi pengoperasian
pembangkitan sebanyak 75%, serta
berdampak pada kesiapan organisasi
fungsi produksi di Unit Pembangkitan
Paiton.
Penghargaan Asian Power
menunjukkan keunggulan PJB dalam
mengelola budaya inovasi, juga
menjadi bukti bahwa aksi korporat
menggalakkan kreatifitas insan
PJB selain memiliki dampak positif
bagi perusahaan juga bermanfaat
bagi stakeholders sekitar.Kemenangan
yang diraih oleh PJB ini bukan hanya
menjadi keberhasilan perusahaan
semata, namun menjadi keberhasilan
Indonesia dalam mengenalkan
hasil karya anak negeri di mata
internasional.
Pada malam penganugerahan
Asian Power Awards 2017, Direktur
Operasi 1 PJB, Sugiyanto diminta
menyampaikan keynote di
hadapan ratusan para pengelola
pembangkit di Asia. Kesempatan
itupun dimanfaatkan untuk
memaparkan tentang PJB dan sektor
ketenagalistrikan di Indonesia, mulai
dari bisnis yang digeluti, cakupan
bisnis yang meliputi berbagai daerah
di Indonesia, rencana pengembangan
dan hal lain, termasuk teknologi dan
budaya.(*)

PRESTASI

Asia Power Week 2017
PAPER PJB TERBAIK
P

aper yang dipresentasikan PT
PJB dalam Asia Power Week 2017
dinobatkan sebagai Best Paper untuk
kategori Trends, Projects, & Planning.
Paper disusun dan dipresentasikan
oleh Kepala Divisi Pengembangan
Bisnis Produk dan Pemasaran PT PJB, I
Nyoman Ngurah Widiyatnya dan Officer
Pengembangan Usaha Rina Sri Novianti
dengan judul, “Mandatory Partner
Sponsor of PLN Subsidary Company
for IPP Development in Indonesia to
Strengthen Project Structure and Reduce
Risk for Foreign Investor : Case Study 2 x
1.000 MW Jawa 7 Coal Steam Fired Power
Plant in Serang Banten, Indonesia.”
Asia Power Week merupakan event
internasional yang diselenggarakan
POWER-GEN Asia bekerjasama dengan
Penwell, organizer yang berpengalaman
menyelenggarakan kegiatan workshop
terkait power generation di berbagai
negara di Eropa, Asia, Afrika Selatan ,
dan Amerika Utara. Asia Power Week
2017 berisi lebih dari 50 konferensi
internasional, panel diskusi dan pameran
ketenagalistrikan.
Event tersebut diadakan bersama
dengan Renewable Energy World Asia
di Bangkok, Thailand, pada tanggal 19
hingga 21 September 2017. Asia Power
Week diselenggarakan setiap tahun,
mempertemukan investor, manufaktur,
pabrikan, lender, konsultan. Lebih dari
8000 delegasi dan peserta dari 75 negara
hadir. Ada delapan tema konferensi yang
digelar, meliputi:
• Trends, projects and planning.
• Finance and investment.
• Optimizing plant operation.

•
•
•

Power technologies.
Digitalization.
Integration, storage and distributed
generation.
• Renewable Energy Strategy.
• Renewable Energy Technologies.
“Untuk mengikuti event tersebut
peserta harus membayar sekitar 2.000
Dollar Amerika. Namun bagi pembicara
tidak dikenakan biaya. Berbagai isu
ketenagalistrikan di seluruh dunia
dipaparkan, mulai dari demand, supply,
teknologi terkini, ataupun model bisnis
baru bagi industri ketenagalistrikan.
Dari event ini banyak lesson learn
yang dapat kita ambil untuk industri
ketenagalistrikan,” tutur I Nyoman
Ngurah Widiyatnya.
Untuk menjadi pembicara dalam
Asia Power Week bukan hal yang mudah.
Pertama peserta harus mengirimkan
paper-nya untuk diseleksi. Seleksi
dilakukan secara ketat, sehingga tidak
semua paper bisa lolos. Nyoman sendiri
aktif mengirimkan paper untuk ikut
dalam Asia Power sejak tahun 2004. Dia
berusaha masuk dalam track A (Trends,
Projects and Planning) yang disebutsebut sebagai track tersulit. Namun baru
lolos menjadi pembicara tahun 2008,
ketika mengirim paper untuk track D.
Dalam Asia Power Week 2017 kembali
mengirimkan paper untuk track A dan
berhasil lolos sebagai pembicara. Ini
merupakan bukti bahwa PJB mampu
bersaing dengan pemain global.
Nyoman mengharapkan PJB
bisa mengirimkan karyawan midde
management untuk berpartisipasi
sebagai pembicara maupun peserta

dalam Asia Power Week di tahuntahun mendatang. Menurutnya
event tersebut bukan hanya
dapat membuka wawasan
dan pengetahuan di bidang
ketenagalistrikan global, tetapi
juga sebagai sarana menjalin
networking dengan pemain bisnis
ketenagalistrikan tingkat dunia.
Ini akan mendukung upaya PJB
mewujudkan ambisinya menjadi BE
GREAT.
“Pendaftaran paper biasanya
dibuka pada bulan Desember dan
ditutup bulan Maret. Paper yang
ditampilkan sebaiknya berkaitan
dengan trend yang tengah terjadi
di dunia kelistrikan, karena salah
satu kriteria penilaian adalah isu
terkini, menjadi trend dan sudah
diimplementasikan,” paparnya. (*)

I Nyoman Ngurah
Widiyatnya
mendapatkan
ucapan selamat dari
Asian Power Week
melalui twitter.

I Nyoman Ngurah
Widiyatnya
bersama panelis
lain yang umumnya
bule.
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PR E STASI
Direktur SDM PJB, Suharto,
menerima penghargaan MAKE
Study Award 2017

Tiga penghargaan berhasil
diraih PJB dalam Dunamis
Study Award 2017, atas
komitmen dan kematangan
dalam menjadikan
organisasi berbasis
pengetahuan dan memiliki
pengelolaan SDM yang
luar biasa. Penghargaan
diterima oleh Direktur
SDM dan Administrasi
PT PJB Suharto dan GM
PJB Academy Purwono
Jati Agung, pada malam
penganugerahan Dunamis
Study Award Award 2017
di Jakarta Rabu 27
September 2017.

DUNAMIS STUDY AWARD 2017

PJB Borong Tiga Penghargaan
D

unamis Study Award diadakan
oleh Dunamis Organization
Service. Tahun-tahun sebelumnya,
Dunamis melakukan dua study, yaitu
Most Admired Knwoledge Enterprise
(MAKE) Study dan Indonesian
Human Capital Study (IHCS).
Studi ini memfasilitasi organisasi
di Indonesia untuk komitmen dan
kematangan dalam upaya menjadi
organisasi berbasis pengetahuan dan
memiliki pengelolaan SDM yang luar
biasa. Di tahun 2017 ini, Dunamis
mengkolaborasikan kedua studi
tersebut menjadi Dunamis Study,
dengan harapan mampu memberikan
manfaat yang lebih besar baik bagi
organisasi yang mengikutinya maupun
masyarakat luas melalui informasi dari
hasil studi yang dilakukan.
Dalam IHCS Study, PJB meraih
penghargaan untuk kategori Best Net
Promoter Score. Sedangkan dalam
pengelolaan knowledge management
(MAKE Award) PJB meraih
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penghargaan Special Recognition
for Incremental Improvement
(Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
& Pengembangan Kompetensi) dan
penghargaan sebagai Indonesia MAKE
Winner dengan keunggulan untuk
Kategori 1 sampai dengan Kategori 7.
Kategori yang dimaksud adalah:
• Membentuk budaya pengetahuan
organisasi.
• Mengembangkan knowledge
worker melalui kepemimpinan
manajemen senior.
• Mengembangkan dan memberikan
solusi berbasis pengetahuan
• Memaksimalkan nilai dari modal
intelektual
• Menciptakan dan
mempertahankan lingkungan
untuk berbagi pengetahuan.
• Menciptakan dan
mempertahankan kultur organisasi
pembelajar.
• Mengelola pengetahuan
pelanggan/stakeholder untuk

menciptakan nilai dan mengelola
pengetahuan organisasi
untuk menghasilkan nilai bagi
stakeholder.
Penghargaan tersebut bukan
yang pertama bagi PJB. Tahun lalu
PJB meraih dua penghargaan, yaitu
sebagai pemenang MAKE Award 2016
dan memperoleh anugerah Special
Recognition for Incremental PJB juga
mendapatkan penghargaan dalam
Indonesia Human Capital Survey
(IHCS) 2016 dan Indonesia Human
Capital Award (IHCA) 2016. Bahkan
pada ajang IHCS 2016 PJB berhasil
mendapatkan award pada tiga kategori
yaitu sebagai Best CEO Commitment of
Human Capital Development, Best of
Engagement IHCS, dan Best Employee
Net Promoter Score. Sedangkan pada
IHCA 2016 PJB menyabet penghargaan
1st Best Human Capital kategori anak
perusahaan BUMN, The Best 10 Human
Capital of The Year 2016 dan Big 5 The
Best Human Capital Director. (*)

Indonesian SDGs Award 2017

PRESTASI

PJB BOYONG 13 PENGHARGAAN

Para general manager unit yang menerima penghargaan ISDA 2017.

P

T Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)
dinilai berhasil dalam melaksanakan
Program Corporate Social Responsibility
(CSR). Terbukti dengan diraihnya sejumlah
penghargaan dari pemerintah maupun
institusi non pemerintah. Baru-baru ini PJB
memboyong 13 penghargaan dalam ajang
Indonesian Sustainable Development
Goals Award (Indonesian SDGs Award)
2017. Penghargaan diserahkan pada
malam puncak kegiatan Indonesian
Sustainable Development Goals Corporate
Summit (ISDGCS) di Smesco Convention
Hall, Jakarta, Kamis 14 September 2017.
Hadir sejumlah pejabat dalam acara
anugerah yang berlangsung meriah
dan hikmad tersebut. Penghargaan
diserahkan oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas)
Bambang Brodjonegoro dan Fadel
Muhammad, Ketua Komisi XI DPR-RI.
Hadir juga perwakilan dari Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Masyarakat, Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman, dan Kementerian
Koordinator Bidang Ekonomi, Anggota
Corporate Forum for Community
Development, dan Lembaga-Lembaga
Internasional.
ISDGCS merupakan event tahunan
yang diselenggarakan Corporate Forum
for Community Development (CFCD),
sebagai ajang bertukar pikiran dalam
mensukseskan pilar-pilar pembangunan
pencapaian 17 SDGs (Sustainable
Development Goals) di Indonesia. Event
tersebut menjadi ajang aktualisasi dari
komitmen perusahaan dalam mendukung
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Puluhan perusahaan bergengsi di tanah
air terlibat dalam kegiatan ISDGCS
dan mengikuti ajang awarding, yaitu
Indonesian SDGs Award.
“Sejak tahun 2010 CFCD bekerjasama
dengan Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat atau
PMK RI mendorong dunia usaha untuk
berkontribusi dalam pemberdayaan
masyarakat melalui kegiatan Gelar Karya
Pemberdayaan Masyarakat atau GKPM.
Sehingga 87 perusahaan atau lembaga
telah mendapat berbagai penghargaan atas
berbagai prestasi dalam pencapaian SDGs
(Sustainable Development Goals). Tahun ini,
kami pengurus CFCD menyelenggarakan
Indonesian Sustainable Development Goals
Award 2017 yang diikuti oleh 47 perusahaan
dari sektor pertambangan dan energi,
industri dan manufaktur, serta jasa. Melalui
ISDA diharapkan dapat terjalin sinergitas
antara pemerintah, perusahaan, akademisi
dan praktisi untuk mencapai target SDGs
2030 di Indonesia,” kata Ketua Umum
CFCD, Tri Harjono.
Selain perusahaan, juga ada 16
kategori perorangan yang mendapatkan
award. Peserta berasal dari tingkat
manajemen, lapangan dan pelaku mitra
sebagai aktor yang turut berkontribusi
dalam pencapaian SDGs. Sebanyak 13
pernghargaan yang berhasil diraih PJB
dalam Indonesian SDGs Award 2017
merupakan sumbangsih dari:
1. UP Paiton (Platinum) untuk Program
Organic Integrated System (kategori
Bidang Peningkatan Kesejahteraan
Pelaku Usaha Pangan).
2. UP Muara Tawar (Platinum) untuk

Program Pengembangan Usaha Batik
Betawi (kategori Bidang Peningkatan
Kompetensi dan Produktivitas Tenaga
Kerja).
3. UP Gresik (Gold) untuk Program
Sentra Lele Terpadu (kategori Bidang
Peningkatan Kesejahteraan Pelaku
Usaha Pangan).
4. UP Muara Tawar (Gold) untuk Program
Pengolahan Sampah Terpadu (kategori
Bidang Pengurangan Produksi
Limbah).
5. UP Brantas (Silver) untuk Program
Kampung Batik Sengguruh (kategori
Bidang Kehidupan Berkelanjutan bagi
Masyarakat Miskin).
6. UP Paiton (Silver) untuk Program
Posyandu Berketahanan Iklim
(kategori Bidang Akselerasi
Pemenuhan Akses Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak Remaja dan
Lanjut Usia yang Berkualitas).
7. UP Brantas (Silver) untuk Program
Pendidikan Kesehatan Reproduksi
dan HIV AIDS (kategori Bidang
Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan).
8. UP Cirata (Silver) untuk Program
Bangkit Bersama Sarana Air Bersih
(kategori Program Pemeliharaan dan
Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem).
9. BPWC (Silver) untuk Program Biogas
Berbasis Enceng Gondok (kategori
Bidang Energi Terbarukan).
10. UBJOM Rembang (Silver) untuk
Program Batik Tulis Desa Trahan
(kategori Bidang Peningkatan
Kompetensi dan Produktivitas Tenaga
Kerja).
11. UP Muara Karang (Silver) untuk
Program Bangkit Bersama Mangrove
(kategori Peningkatan Kualitas Air,
Udara, dan Lahan).
12. UP Muara Tawar (Silver) untuk
Program Rehabilitasi Kawasan Pesisir
Melalui Ekosistem Mangrove (kategori
Peningkatan Kualitas Air, Udara, dan
Lahan).
Sedangkan satu pennghargaan untuk
kategori perorangan, yaitu Muhammad
Saleh dari Unit UP Gresik sebagai
terbaik kedua pelaksana lapangan.
Penghargaan yang diterima PJB menjadi
wujud dari komitmen perusahaan dalam
pembangunan yang berkelanjutan. Selain
itu juga mengukuhkan keberadaan CSR PT
PJB agar terus beperan aktif melaksanaan
tanggung jawab sosial bedasarkan
peraturan perundang-undangan di
Indonesia. (ros)
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B E RITA FOTO

PJB Terbaik dalam Penerapan GCG: PJB menempati peringkat pertama dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) kategori anak
perusahaan BUMN non TBK, dengan skor 95.07, hingga memperoleh platinum award dalam Indonesia GCG Award III - 2017 di Jakarta, 2 September 20117. PJB juga
mendapatkan penghargaan sebagai 20 besar perusahaan GCG terbaik di Indonesia. Indikator penilaiannya berdasarkan penilaian atas Laporan Keuangan Audited 2016 (25%),
Annual Report 2016 (40%), kelengkapan struktur GCG (20%), kelengkapan soft structure GCG (10%) dan keterbukaan terhadap masalah yang dialami perusahaan (5%).(*)

Penghargaan TOP IT:
Implementasi teknologi Informasi
di lingkungan PJB mendapatkan
apresiasi dari majalah Itech dan
Kementerian Komunikasi dan Informasi.
PJB ditetapkan sebagai The Best
Top IT Implementation Operation
Monitoring and Optimization, dan
The Best Top Digital Transformation
Readiness. Direktur Utama PJB Iwan
Agung Firstantara juga mendapatkan
penghargaan sebagai The Best
Top IT Leader 2017. Penghargaan
diterimakan pada acara TOP IT &
TELCO 2017 di Jakarta, 31 Oktober
2017. Pada kategori The Best Top
Digital Transformation Readiness untuk
sektor energy & mining, PJB meraih
nilai tertinggi di antara 120 perusahaan
yang lain.(*)

PJB The Most Popular Company 2017: PJB mendapat
predikat The Most Popular Company 2017 Bidang Energi
dari Majalah Warta Ekonomi. Predikat itu diberikan setelah
Warta Ekonomi melakukan penelitian melalui kegiatan Media
Monitoring yang dilakukan dengan cara media content analysis,
yaitu menganalisis isi berita yang terfokus pada media online
selama tujuh bulan terakhir, dimulai dari Januari–Juli 2017.
Media online yang digunakan terdiri dari 40 media online
nasional dan 12 media online Asia. Penghargaan diserahkan
pada malam penganugerahan Indonesia Public Relations
Excellence Award 2017 di di Balai Kartini, Jakarta, 29 September
2017, disaksikan Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, Wakil
Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, dan pengusaha Aburizal
Bakri, dan sejumlah pengusaha nasional. (*)

18 Tahun SP PJB: HUT ke-18 Serikat Pekerja (SP) PJB diperingati dengan potong tumpeng di PJB
Kantor Pusat dan di unit, 20 September 2017. Acara dilanjutkan seminar tetang dampak sistem remunerasi
tertutup terhadap kinerja perusahaan dengan pembicara Sekertaris Jenderal DPP Serikat Pekerja
Perjuangan PLN, Eko Sumantri, dan tentang kesetaraan hubungan industrial dengan pembicara Ary
Lazuardi, advokat dari Pusat Kajian Kebijakan dan Advokasi Perburuhan. Direktur Utama PJB, Iwan Agung
Firstantara, menilai SP PJB sangat dewasa dna mengapresiasi kedewasaan dalam menyikapi persoalan.
Manajemen PJB berharap SP memberikan pemikiran yang baru menghadapi perkembangan perusahaan
yang dilandasi kesejahteraan karyawan. (*)

Festival Film Nusantara 2017: Video profil kegiatan
CSR PJB menjadi salah satu pemenang dalam Festival Film
Nusantara (FFN) 2017. Video yang menampilkan kegiatan
CSR di UP Gresik dan UP Muara Tawar itu meraih juara
pertama dalam kategori bidang ekonomi kerakyatan. Trofi
penghargaan diserahkan dalam malam penganugrahan FFN
pada 10 Oktober di Gedung Teater Taman Ismail Marzuki,
Jakarta. (*)
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BERITA FOTO
The Best Communicators 2017: Direktur Utama
PJB dinobatkan sebagai The Best Communicators
2017, kategori CEO Perusahaan Swasta Regional.
Penghargaan diberikan oleh PR Indonesia, 25
Agustus 2017. Penghargaan serupa untuk pejabat
pemerintahan diberikan kepada Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti, dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek,
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal
Gatot Nurmantyo, dan Gubernur BI Agus Martowardojo.
(*)

KOMITE DEKOM KUNJUNGI PLTU PACITAN: Sekretaris Dekom, Endang Sugiarto bersama
empat anggota Komite Dewan Komisaris PJB, Defy Indiyanto Budiarto, Sigit Djalu Purwoko,
Eko KB dan Chaerudin Darsa, berkunjung ke PLTU Pacitan, 13 Oktober 2017, untuk melihat
kondisi dan kinerja PLTU Pacitan. Dalam kesempatan itu, mereka sempat menyaksikan Demo
Penanganan Self Combustion Batubara oleh Tim PLTU Pacitan, serta menyerahkan sumbangan
untuk 14 Masjid dan Mushola. (*)

Forum Diskusi Profesional: Direktur Utama PJB, Iwan Agung
Firstantara, tampil sebagai salah satu pembicara dalam Forum
Diskusi Profesional yang diadakan oleh MM UGM di Jakarta,
mempresentasikan Strategi Percepatan Eksekusi Proyek 35.000
MW. Acara berlangsung di Jakarta, 14 September 2017, dihadiri
oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan dan direktur dari sejumlah
perusahaan energi, seperti PT PGN, PT Pertamina, PT Nusantara
Regas dan PT Indonesia Power. (*)

REMOTISASI UP BRANTAS: Bersamaan dengan Peringatan Hari
Listrik Nasional, 27 Oktober 2017, UP Brantas bertransformasi dari
analog ke digital. Pengoperasian unit pembangkit yang tersebar di
lima kabupaten (Malang, Blitar, Tulungagung, Ponorogo dan Madiun)
dilakukan dari jarak jauh, secara terpusat dari Remote Operation
Center (ROC) di Gedung Perkantoran UP Brantas yang berlokasi
di Karangkates, Kabupaten Malang. Remotisasi unit pembangkit
tersebut diresmikan Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto CMRP,
ditandai dengan start up PLTA Wlingi dari ROC.(*)

BERDAYAKAN WARGA TENAYAN
MELALUI BUDIDAYA LELE: Dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan
warga sekitar, UBJOM Tenanyan
meluncurkan Program Budidaya
Lele, dengan memberikan bantuan
prasarana pembuatan kolam dan
bibit.. Pembuatan kolam dilakukan
Agustus-hingga September 2017,
pelepasan bibit dilakukan Rabu 27
September 2017. Sebanyak 10.000
bibit lele ditebar, disaksikan Camat
Tenayan Raya, Lurah Kelurahan
Bencah Lesung, Manajemen UBJOM
Tenayan dan warga sekitar. (junaidi)
Cirata Enviromental Day Festival
2017: Guna meningkatkan kepedulian
masyarakat terhadap lingkungan, BPWC
menggelar Cirata Enviromental Day Festival
(CED-Fest). Acara berlangsung 4-10 Oktober
2017, didisi berbagai kegiatan, diantaranya;
lomba melukis mural, lomba fotografi,
lomba mewarnai, lomba kreasi pot dan
sarasehan lingkungan, penandatanganan
Deklarasi Peduli Cirata oleh stakeholder, dan
peluncuran Taman CSR oleh Kepala Disivi
LK3-1 PJB, Muhammad Munir.

ELECTRICITE DU LAOS BENCHMARK KE PJB: Keberhasilan
Organnic Integrated System UP Paiton, Bank Sampah dan Sentra Lele
Terpadu UP Gresik menarik perhatian perusahaan pembangkitan asal
Laos, Electricite Du Laos. Mereka datang ke Gresik dan Paiton untuk
melihat secara langsung implementasi kedua program CSR tersebut,
4 – 7 September 2017. Electricite Du Laos merupakan perusahaan
pertama yang masuk dalam daftar bursa negara Laos. Perusahaan
itu mencoba meningkatkan kualitas CSR dengan melakukan
benchmarking ke PJB agar dapat mengelola CSR yang bermanfaat,
berdampak dan berkelanjutan bagi setiap stakeholdernya.(*)
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T E K NOLO G I

Coal Combustion Database

HEMAT BATUBARA 5 PERSEN
Unit Bisnis Jasa Operatioan and Maintenance (UBJOM)
Tanjung Awar-Awar mengelola PLTU dengan kapasitas 2
x 350 MW yang menggunakan batubara sebagai bahan
bakar utama. Konsumsi batubara setiap tahunnya cukup
besar, setiap unit menghabiskan 1.752.000 ton batubara
per tahun. Pola operasi untuk mendapatkan pembakaran
yang sempurna dan efisien juga sangat rumit, karena
batubara dipasok oleh empat pemasok dengan kualitas
yang tidak sama.

Meeting Optimalisasi Pola Operasi

S

eiring dengan adanya Surat
Keputusan Direksi PT PJB
No 047.K/020/DIR/2017 tentang
penghematan dalam rangka
penurunan Biaya Pokok Penyediaan
(BPP) Tenaga Listrik, manager
energi UBJOM Tanjung Awar-Awar
menginisiasi untuk mencari peluang
penghematan. Salah satu upaya
yang dilakukan adalah optimalisasi
pola operasi menggunakan coal
combustion database. Hasilnya
didapatkan penghematan konsumsi
batubara sebesar 8.7600 ton per
tahun. Bila harga batubara Rp 580,02/
kg, maka diperoleh penghematan Rp
50,81 Milyar.
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Keberhasilan melakukan
penghematan konsumsi batubara ini
mengantarkan UBJOM Tanjung AwarAwar sebagai juara pertama di bidang
efisiensi energi nasional kategori
inovasi khusus bidang Industri. Atas
prestasinya itu, UBJOM Tanjung
Awar-Awar memperoleh Penghargaan
Subroto 2017.
Coal combustion database
merupakan sebuah tampilan pada
Distributed Control System (DCS) yang
mengakomodasi pasokan batubara
dari lima suplier yang berbeda untuk
mendapatkan parameter operasi
yang optimal. Dengan demikian
akan memudahkan operator dalam

pengaturan komposisi udara
dan bahan bakar yang pas untuk
mendapatkan pembakaran yang
sempurna.
Kegiatan optimalisasi pola
operasi menggunakan coal
combustion database dimulai dengan
diskusi operasi yang dihadiri oleh
bidang operasi dan engineering serta
manajemen sehingga menghasilkan
sebuah timeline kegiatan yang harus
dilaksanakan. Proses pembuatan
coal combustion database dapat
dirumuskan menjadi langkahlangkah sebagai berikut:
• Pemetaan lokasi penempatan
batubara berdasarkan supplier.
• Pengumpulan parameter kualitas
batubara (ultimate analysis As
Received basis) sebagai database.
• Pembuatan coal combustion
database mengikuti standard
ASME PTC 4 : 2004 untuk
perhitungan stoikiometri air ratio
dan heat input tiap layer coal
burner.
• Input parameter kedalam coal
combustion database.
• Pembuatan display coal
combustion database untuk
perhitungan air fuel ratio.
• Implementasikan hasil coal
combustion database pada
pengoperasian boiler.
• Amati perubahan parameter
operasi setelah optimalisasi,
hasil optimalisasi dapat di
catat dan dimasukkan kedalam
website monitoring program
penghematan energi
Sebelum diimplementasikan,
diadakan pelatihan pada operator
boiler tentang awareness efisiensi
boiler dan sosialisasi penggunaan
coal combustion database.
Hasil Optimalisasi pola operasi
berdasarkan Coal Combustion
Database didapatkan penghematan
sebagai berikut:

t ek nolo g i
Produksi Listrik
Pemakaian Batubara / Jam
Pemakaian Batubara / Tahun
Biaya Bahan Bakar / Tahun

Dari tabel di atas terlihat bahwa
optimalisasi pola operasi boiler
menggunakan coal combustion
database diperoleh penghematan
konsumsi batubara sebanyak 87.600
ton per tahun, atau 5 persen dari
konsumsi sebelumnya. Dengan
asumsi harga batubara Rp 580,02/
kg, maka diperoleh penghematan Rp
50,81 Milyar.
Selain itu, dari segi pemakaian
listrik sendiri (PS) terutama untuk
fan system juga mengalami
penurunan konsumsi energi. Sebelum
optimalisasi pola operasi boiler
menggunakan coal combustion
database diterapkan, rata-rata
PS sebesar 7.351 kWh per tahun,
setelah dilakukan optimalisasi
pola operasi boiler menggunakan

Sebelum Optimalisasi
335 MW
200 ton
1.752.000 ton
Rp 1.016,20 Miliar

coal combustion database, terjadi
penurunan 13.89% menjadi 6330 kWh
per tahun. Jika menggunakan biaya
pokok produksi tahun 2017 harga
listrik per kWh sebesar Rp 490, maka
didapat penurunan biaya sebesar Rp
4.383.672.776 per Tahun. Emisi gas
buang CO2 mengalami penurunan
sebesar 5 persen atau 151.201,83 dari
3.037.377,30 menjadi 2 886 175.47. Jika
dikonversi dalam rupiah berdasarkan
CO2 European Emission Allowances,
diperoleh penghematan sebesar Rp
11.808.608.849,55.
Biaya investasi untuk kegiatan
efisiensi energi melalui optimalisasi
pola operasi boiler menggunakan
coal combustion database hanya Rp.
6 juta (untuk pembuatan combustion
database), sedangkan untuk pelatihan

Setelah Optimasi
335 MW
190 ton
1664400 ton
Rp 965,39 Milyar

dan pendampingan oleh Expert Boiler
Combustion sebesar Rp 300 juta. Total
investasi 306 juta. Angka ini tentu
jauh lebih kecil dibandingkan dengan
keuntungan yang didapat sebesar Rp
55,19 Miliar per tahun.
Optimalisasi pola operasi boiler
menggunakan coal combustion
database dapat diadopsi dan
diimplementasikan pada semua
pembangkit listrik yang menggunakan
bahan bakar batubara yang dipasok
lebih dari 1 suplier seperti pembangkit
FTP-I (Fast Track Program I) program
percepatan kelistrikan pemerintah
tahun 2010 . Sosialisasi pada karyawan
dan benchmarking antar pembangkit
termal terus dilakukan sebagai
upaya untuk menjaga keberlanjutan
penghematan energi (*)

Training Optimalisasi Pola Operasi

Pembuatan Combustion Database
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Manfaatkan
Jalan Sehat
Untuk
Membentuk

SMART
Team
Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara dan Direktur
Human Capital Management PLN, Muhamad Ali sepanjang
jalan terlihat ceria.

“Jalan sehat. Olah raga ini demikian populer dan kerap kali dilaksanakan bersamasama, melibatkan ratusan dan bahkan ribuan orang. Bisa dimaklumi. Karena dibalik
kesederhanaan dan kemudahan berolah raga jalan sehat atau biasa juga disebut jalan
santai, terdapat manfaat begitu besar. Selain manfaat bagi kesehatan tubuh, saya
yakin bahwa jalan sehat semacam ini akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan
perusahaan.”

M

engapa demikian? Menurut Direktur Utama PJB, Iwan
Agung Firstantara, kesehatan merupakan modal dasar
bagi setiap karyawan pada perusahaan untuk dapat beraktivitas
secara maksimal. Apabila karyawan sehat, maka mereka dapat
menjalankan kewajibannya sebagai karyawan secara maksimal,
dan tentu saja hal ini berkolerasi dengan kesehatan perusahaan.
“Bahkan melalui jalan sehat, dapat terwujud kebersamaan
hingga terbentuk Smart Team, sebuah tim yang saling
mendukung satu sama lain untuk mewujudkan cita-cita yang
telah disepakati bersama, yang dalam hal ini adalah cita-cita
mewujudkan Operation and Business Excellence, serta Double
Capacity,” kata Iwan Agung dalam sambutan tertulis yang

n Edisi
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dibacakan para General Manager Unit pada pelaksanaan jalan
sehat di unit.
Tidak berlebihan bila dalam peringatan HUT ke-22 PJB,
panitia menyelenggarakan jalan sehat, baik di unit maupun
kantor pusat. Jalan sehat di unit diadakan secara serentak pada
tanggal 29 September 2017, diikuti karyawan unit, masyarakat
sekitar dan aparat pemerintahan setempat. Sedangkan jalan
sehat di PJB Kantor Pusat diselenggarakan pada 8 Oktober
2017.
“Kebersamaan dalam suatu perusahaan bisa dibentuk
melalui 3L1F, yaitu Laughter, Lover, Like, dan Familiarity. Oleh
karena itu kita harus banyak tertawa, mencintai, menyukai,

ANNIVER S A RY

Dari kiri Atas
(searah jarum jam):
l Donor darah.
l Direktur Keuangan PJB,
Tjutju Kurnia bersama staf.
l Tari jaranan turut
meramaikan
l Manajemen dan staf berbaur

dan menjalin keakraban dengan sesama karyawan. Jalan sehat ini
menjadi salah satu cara untuk menjalin kebersamaan. Kegiatan
jalan sehat bukanlah kegiatan individual, melainkan kegiatan
bersama yang penuh dengan kebersamaan. Dari kebersamaan itu
selanjutnya kita tingkatkan menjadi Smart Team,” kata Direktur
Utama PJB Iwan Agung Firstantara, pada pelepasan jalan sehat.
Smart Team bukan sekedar kebersamaan, tetapi memiliki
makna yang lebih jauh lagi. Smart Team merupakan kebersamaan
yang didalamnya terkandung unsur saling mendukung, saling
membantu dan saling mengingatkan untuk mencapai tujuan
bersama. Dalam Smart Team tidak ada rasa ewuh pakewuh, tetapi
lebih mengedepankan rasa empati terhadap perusahaan. Sesama
anggota team tidak merasa ewuh dan pakewuh untuk memberikan
masukan dan bahkan kritikan terhadap anggota team lainnya,
meski beda divisi atau bidang. Anggota team tidak merasa alergi
menerima kritik dan masukan. Sebaliknya, selalu berlapang dada
menerima masukan dan kritikan, demi kemajuan perusahaan.
Ditegaskan Iwan Agung, Smart Team sangat diperlukan
dalam menghadapi segala situasi dan kondisi, terlebih lagi dalam
situasi dan kondisi seperti sekarang ini, dimana persaingan bisnis
semakin ketat. Telah bermunculan pembangkit-pembangkit
baru yang mengusung teknologi baru, hingga memaksa PJB
melakukan transformasi korporasi. Lingkungan bisnis telah
berubah secara drastis dan akan selalu berubah dengan
cepat. Era EAF yang selama ini mewarnai jalannya roda bisnis
pembangkitan, telah berubah, berganti dengan era baru, yaitu Era
Efisiensi dengan sasaran utama terwujudnya energi listrik dengan
Biaya Pokok Produksi (BPP) yang rendah sehingga dapat bersaing
dengan pembangkit-pembangkit lain.
“EAF memang penting, namun menjadi tidak ada artinya
tanpa diiringi dengan efisiensi. Disinilah pentingnya Smart Team

bagi PJB. Smart Team sangat diperlukan oleh PJB dalam
rangka penurunan BPP. Smart Team juga sangat diperlukan
untuk menjaga konsistensi implementasi transformasi
perusahaan yang sedang kita jalankan,” kata Iwan Agung.
Direksi PJB bersyukur transformasi perusahaan dapat
diterima dan dipahami insan PJB, dan merasa bangga melihat
semangat karyawan dalam menjalankan transformasi
perusahaan. Mereka berharap transformasi perusahaan tersebut
diimplementasikan secara konsisten, dilandasi dengan semangat
kebersamaan sebagai sebuah tim yang smart.
Pemeriksaan Kesehatan
Pelaksanaan jalan sehat diikuti dengan kegiatan pemeriksaan
kesehatan gratis bagi karyawan dan masyarakat, serta donor
darah. Jalan sehat di PJB Kantor Pusat diikuti karyawan dan
masyarakat sekitar, Direktur Pengadaan Strategis PLN, Sungkat
Iwan Santoso, Direktur Human Capital Management PLN,
Muhammad Ali, serta seluruh general manager unit. Aksi Reog
Ponorogo Gunung Anyar binaan CSR PJB dan musik
patrol memeriahkan acara tersebut. Selepas
jalan sehat, para peserta juga dapat
mendonorkan darahnya pada dua
unit mobil donor darah PMI yang
tersedia di halaman kantor
PJB. Selain itu ada juga
pemeriksaan kesehatan
gratis. Rangkaian jalan
sehat diakhiri dengan
pengundian doorprize
dengan hadiah utama
sepeda motor.(*)
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PJB LEPAS
1.700 EKOR TUKIK
ke LAUT SELATAN

Manajer CSR dan Komunikasi Korporat, Heri
Supriyanto, mengawali pelepasan tukik ke laut.

S

ebanyak 1.000 tukik (anak penyu)
dilepas keluarga besar PJB di
Pantai Kili-Kili Trenggalek, Jawa Timur,
bersamaan dengan Peringatan HUT ke-22
PJB, Selasa 3 Oktober 2017. Ini bukan yang
pertama kali PJB melepas tukik ke laut.
Namun pelepasan kali sangat berbeda
dengan pelepasan-pelepasan sebelumnya.
Selain melibatkan begitu banyak warga,
pelepasan tukik kali ini dilakukan dengan
Upacara Ucul-Ucul yang melibatkan
masyarakat setempat.
Bukan itu saja. Pelepasan tukik diawali
dengan ‘kirap’ keliling kampung, dimana
para peserta membawa aneka poster
berisi pesan-pesan untuk melestarikan
lingkungan. Diantaranya poster itu
bertuliskan, “Lindungi Penyu Kita, Dilarang
Menangkap Ikan dengan Setrum, Bahan
Peledak, Potasium Dan Racun, Dilarang
Enembak dan Menangkap Burung dan
Satwa Liar, Dilarang Merusak Tanaman Tepi
Jalan dan Kawasan Konservasi,” dan masih
banyak lagi.
“Kemeriahan mewarnai rangkaian
acara pelepasan tukik dan burung yang
dikemas dengan upacara ucul-ucul.
Kegiatan untuk memberikan edukasi
pentingnya keseimbangan ekosistem
kepada masyarakat desa ini diawali
dengan jalan santai. Berbeda dengan

jalan santai pada umumnya, karena
menyerupai kirab budaya. Peserta
mengenakan pakaian adat, dan mereka
membawa poster berisi pesan-pesan untuk
melestarikan lingkungan. ‘Kirap’ berakhir
di Taman Pantai Kili-kili, dilanjutkan
dengan pelepasan tukik,” papar Manajer
CSR dan Komunikasi Korporasi PJB, Heri
Supriyanto.
Sehari sebelumnya, Senin 2 Oktober
2017 malam dilakukan Sarasehan di
Balai Desa Wonocoyo, Kecamatan
Panggul Trenggalek, dengan tema
Melestarikan lingkungan hidup menuju
desa wisata, demi meningkatkan taraf
hidup masyarakat. Acara tersebut dihadiri
perwakilan dari Pemda, Dinas Perikanan,
BKSD Kediri, Muspika Panggul, Instansi
dan kepala desa se Kecamatan Panggul,
siswa, Karang Taruna, tokoh masyarakat
serta warga masyarakat. Beberapa
bahasan disampaikan dalam sarasehan
tersebut, salah satunya upaya pelestarian
satwa penyu.
Di tempat dan waktu terpisah, PJB
UP Paiton, PJB Kantor Pusat dan PJB UP
Brantas melepas 700 tukik. Pelepasan
dilakukan di Pantai Serang Blitar, Sabtu
23 September 2017, bersama aparat
pemerintahan, pelajar dan masyarakat
sekitar. Pelepasan dilakukan sore hari,

Kirap menjelang pelepasan tukik.

dengan cara yang tidak kalah menarik.
Wakapolres Blitar, Camat Panggungrejo,
Kapolsek Panggungrejo, General Manager
UP Brantas, Manajer CSR dan Komunikasi
Korporasi PJB, Perwakilan UP Paiton,
BSMI Blitar dan Pokmas Bina Samudra
berbaris di Pantai Serang membentuk
formasi “PJB.” Secara serentak mereka
melepaskan tukik ke Laut Selatan. Setelah
itu, seluruh undangan dan masyarakat
sekitar beramai-ramai turut melepas tukik.
Pelepasan tukik yang dilakukan PJB
merupakan rangkaian kegiatan Serang
Festival yang digelar selama seminggu
oleh pemerintahan desa dan warga
setempat. “Partisipasi PJB dalam Serang
Festival bukan hanya melepas tukik,
tetapi juga melakukan penanaman 100
bibit Keben dan 1000 Cemara Udang
di Pantai Serang. Keduanya tanaman
tersebut merupakan tanaman langka yang
dilindungi, sehingga patut kita lestarikan.
Penanaman dilakukan bersama aparat
pemerinntahan, pelajar dan masyarakat,”
ungkap Heri Supriyanto.
Kepala Desa Serang, Dwi Handoko
mengapresiasi sumbangsih dan respon
positif PJB dalam mendukung kegiatan
Serang Festival. Hal yang sama juga
disampaikan Kapolsek Panggungrejo, AKP
Edi Sumartono, SH. Pelepasan tukik dan
penanaman pohon merupakan kepedulian
PJB dalam menyelamatkan yang
satwa dan tanaman langka dilindungi.
Kegiatan ini sangat berkontribusi dalam
penyelamatan dan pemberdayaan
masyarakat pesisir serta menaikan indeks
keanekaragaman hayati di Indonesia
khususnya di wilayah Jawa Timur.(*)

Ribuan warga turut menyaksikan
pelepasan tukik ke laut.
n Edisi
n Edisi
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kompete n s i

Kompetensi O&M Excellence
G

una mendorong peningkatan
kompetensi di bidang
operation and maintenance serta
peningkatan kinerja pembangkit,
PT Indonesia Power menggelar
Kompetisi Kompetensi Operational
and Maintenance Exellence dan
Museum Rekor Kinerja Pembangkit.
Kompetensi berlangsung di Unit
Pembangkitan Tambaklorok,
Semarang, 22-25 Oktober 2017, diikuti
PLN Pembangkitan Sumatera Bagian
Utara (KIT SBU), PLN Pembangkitan
Sumatera Bagian Selatan (KIT SBS),
PLN Pembangkitan Kalimantan
Selatan (KIT KLST), PLN Tanjung Jati
B, Indonesia Power, dan PJB. Indonesia
Power dan PJB masing-masing
mengeluarkan dua tim.
Menurut Direktur Utama PT
Indonesia Power, Sripeni Inten
Cahyani, penguasaan kompetensi
operasi dan pemeliharaan merupakan
kunci keberhasilan perusahaan
jangka panjang. Peningkatan
kompetensi dapat dilaksanakan
dengan berbagai cara, dan satu di
antaranya melalui kompetisi. Lomba
meliputi pemahaman teori dan praktik
pemeliharaan pembangkit. Juri berasal
dari PLN dan unsur perguruan tinggi.
Pada penutupan acara diberikan
penghargaan Museum Rekor Kinerja
Pembangkit (Murkit) yang merupakan
upaya untuk memacu semangat dari
tiap-tiap unit di lingkungan PLN.
Pencatatan Murkit bekerjasama
dengan Divisi SPKK PLN yang meliputi
rekor Kinerja Operasi EAF, NPHR, dan
EFOR untuk kinerja operasi lima tahun
terakhir.
Dalan kompetisi tersebut PJB
meraih empat penghargaan kejuaraan
untuk kompetensi operator Operation
and Maintenance (O&M), serta
empat penghargaan Gold dan enam
penghargaan Silver untuk kinerja
pembangkit. PJB juga terpilih sebagai
Juara Favorit atas penilaian yang
diberikan media massa.
Kompetisi kompetensi O&M
terbagi dalam dua kelompok,
yaitu Operator Operasi dan Teknisi
Pemeliharaan. Masing-masing
kategori terbagi dalam dua kategori,
PLTGU dan PLTU. Sedangkan kinerja
pembangkit didasarkan pada tiga

Para juara dari PJB didampingi Direktur Human Capital Management PLN, Muhammad Ali, dan Direktur Utama PT
Indonesia Power, Sripeni Inten Cahyani.

parameter kinerja pembangkit, EAF,
EFOR dan NHPR. Masing-masing
terbagi dalam tiga kategori, yaitu
PLTU, PLTG/U/D/DG, dan PLTA/PLTP.
Khusus NHPR hanya untuk jenis
pembangkit PLTU dan PLTG/U/D/DG.
Untuk kategori Operator Operasi,
kompetisi dikemas dalam bentuk
cerdas-cermat. Tim Operasi PLTGU
PJB berhasil meraih juara pertama,
sekaligus sebagai juara favorit pilihan
media massa yang mengikuti, meliput
dan mengabadikan seluruh rangkaian
kegiatan lomba. Sementara Tim
Operasi PLTU meraih juara ketiga.
Untuk kategori Teknisi Pemeliharaan,
kompetisi dikemas dalam bentuk
cerdas- cermat plus praktek. Tim
Pemeliharaan PLTU PJB meraih juara
kedua, sedangkan Tim Pemeliharaan
PLTGU meraih juara ketiga.
Sementara untuk kategori kinerja
pembangkit, penilaian didasarkan
pada data-data kinerja pembangkit.
Tiga penghargaan emas (gold) dan
empat penghargaan perak (silver)
berhasil diraih PJB. Penghargaan Gold
diraih PLTA Cirata unit 8 (kategori
EAF), PLTA Cirata unit 3 dan 8 (kategori
EFOR), dan PLTU Rembang unit 1
(kategori NPHR FTP). Penghargaan
Silver diraih PLTGU Gresik unit 1 dan 2
(kategori PLTG/U/D/DG), PLTGU Muara
Tawar 3.3 (kategori EFOR PLTG/U/D/
DG), PLTA Cirata unit 7 & 8 (kategori
PLTA/PLTP), dan PLTU Rembang unit 2
(kategori EFOR FTP-1).

Prestasi yang diraih dalam
lomba kompetensi O&M cukup
membanggakan, mengingat waktu
yang sangat terbatas bagi PJB Academy
selaku koordinator tim untuk persiapan
mengikuti lomba, mulai pencarian
peserta, pembekalan sampai penyiapan
sarana dan teknis kompetisi.
Berikut daftar pemenang
Kompetisi Kompetensi Operational and
Maintenance Exellence dan Museum
Rekor Kinerja Pembangkit:
• Kategori Operasi PLTU
o Juara I : Indonesia Power 1
		(skor 1.400)
o Juara II : Indonesia Power 2
(skor 1.125)
o Juara III : PJB 1 (skor 975)
• Kategori Operasi PLTG dan PLTGU
o Juara I : PJB 2 (skor 1.050)
o Juara II : PT Indonesia Power 2
(skor1.000)
o Juara III : PLN KIT SBU
		(skor 925)
• Kategori Pemeliharaan PLTU
o Juara I : Indonesia Power 2
		(skor 772)
o Juara II : PJB 2 (skor 705)
o Juara III : PLN KIT KLST
		(skor 695)
• Kategori Pemeiharaan PLTG dan
PLTGU
o Juara I : Indonesia Power 2
		(skor 820)
o Juara II : Indonesia Power 1
		(skor 788)
o Juara III : PJB 1 (skor 690)
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HAPUA

10th

ARSEPE Fokus

Penerapan K3
Bisnis di bidang pembangkitan adalah bisnis
yang padat modal dan teknologi dengan
risiko tinggi. Potensi bahaya sangat besar
dan kompleks, baik potensi bahaya terhadap
manusia maupun terhadap aset dan lingkungan,
sehingga faktor keselamatan dalam operasional
pembangkit harus mendapat perhatian serius.
Hal ini menjadi pertimbangan ASEAN Residental
School In Electric Power Engineering (ARSEPE)
ke 10 di Surabaya, sehingga penerapan
kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) di
lingkungan pembangkit listrik menjadi
fokus pembelajaran.

Peserta ARSEPE menyaksikan demo K3 di halaman PLN Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali.

A

RSEPE adalah salah satu kegiatan
yang dikelola oleh Working Group
5 Heads of ASEAN Power Utilities /
Authorities (HAPUA). Sedangkan HAPUA
sendiri merupakan organisasi yang
bertujuan untuk menjalin kerjasama
antara negara-negara di kawasan Asia
Tenggara yang bergerak di bidang
ketenagalistrikan. HAPUA terbagi dalam
n Edisi
n Edisi
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5 kelompok kerja (working group), yaitu:
• Working group 1 : Generation &
Renewable Energy.
• Working group 2 :Transmission / APG.
• Working group 3 : Distribution and
Power Reliability & Quality.
• Working group 4 :Policy Studies &
Commercial Development.
• Working group 5 :Human Resources.

ARSEPE ke 10 berlangsung di
Surabaya, dibuka Direktur Utama
PJB, Iwan Agung Firstantara, Jumat 2
Oktober 2017. Forum pelatihan bagi
perusahaan listrik yang tergabung
dalam HAPUA berlangsung hingga 2
Oktober 2017, diikuti oleh 59 peserta
yang berasal dari Indonesia, Malaysia,
Vietnam, Filipina, Thailand, Laos dan

HAPUA

Peserta ARSEPE foto bersama
di depan Knowledge Center UP
Gresik.

Staf UP Gresik menjelaskan manajemen K3 dan implementasi IZAT di UP
Gresik

Singapura.Fokus pembelajaran adalah
penerapan Occupational Safety and Health
Engineering (OSHE), mengingat tingginya
nilai aset serta risiko dan potensi bahaya
yang kompleks.
Selain secara teori, peserta juga
ditunjukkan implementasi OSHE di PLN
Group melalui site visit ke unit kerja.
Sejumlah ahli dan praktisi dari dalam
dan luar negeri menjadi pengajar dalam
ARSEPE ke 10. Diantaranya Jim Trucsott,
ahli krisis management dari Autralia
yang membedah perilaku aman dalam
kaitannya dengan manajemen darurat
dan krisis. Pengajar lain berasal dari PT
PLN (Persero), Pertamina, PT PJB, VICO,
Kementerian Ketenagakerjaan, dan
lembaga lainnya.
Bentuk pembelajaran dilakukan
melalui tiga program yaitu lecture,
tutorial dan syndicate group activites.
Melalui pembelajaran ini peserta tidak
hanya mendapatkan teori, namun juga
bentuk praktisnya melalui penugasan
kelompok. Kegiatan ini diharapkan
menjadi ajang pembelajaran, pertukaran
ilmu, dan sebagai sarana networking bagi
peserta. Site visit mengunjungi PT PJB

Suasana diskusi peserta ARSEPE.

Unit Pembangkitan Gresik dan PT PLN
(Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan
Bali.
“K3 sebagai fokus dalam pembelajaran
didasarkan pada tingginya nilai asset
serta resiko dan potensi bahaya yang
kompleks di bisnis kelistrikan. ARSEPE
ke-10 ini diharapkan mampu berkontribusi
dalam menyiapkan kader-kader SDM
unggulan di bidang ketenagalistrikan
dalam menghadapi Asean Power Grid atau
interkoneksi kelistrikan di Asean,” kata
Iwan Agung.
Hal senada disampaikan Okto
Rinaldi. Pada kesempatan tersebut,
Kepala Divisi Talenta PLN. Terapan K3
dalam bidang kerja di kelistrikan harus
dikelola dengan baik dan benar. Untuk
itu, PLN secara terbuka memberikan
penjelasan dan informasi kepada peserta
pelatihan tentang safety di dunia kerja
dan perusahaan listrik. K3 harus diinduksi
dan diterapkan sebaik-baiknya. Harus
dibangkitkan tentang kepedulian terhadap
K3, sehingga terwujud zero accident.
ARSEPE pertama kali dilaksanakan
pada tahun 2007 di Malaysia. Peserta
ARSEPE ke 10 di Surabaya tercatat peserta

terbanyak sepanjang penyelenggaraan
ARSEPE yang dilakukan secara tahunan
sejak tahun 2007. Di sela-sela kegiatan
di Surabaya peserta dikenalkan dengan
budaya dan sejarah Surabaya serta
makanan khas Indonesia. Mereka diajak
mengunjungi tempat bersejarah seperti
Hotel Majapahit dan mendapatkan sajian
kesenian daerah. Selain itu sebagai
refreshing peserta juga diajak berwisata ke
Kota Batu.
Pada gelaran ARSEPE ke-10
diperkenalkan aplikasi COMMGEAR
yang berbasis android sebagai sarana
untuk mempermudah pembelajaran dan
networking di antara para peserta.
ARSEPE ke 10 diututup oleh General
Manager (GM) PT PLN Transmisi Jawa
Bagian Timur dan Bali, Maryadi, 13
Oktober 2017. “Kami ingin sharing atau
berbagi knowledge tentang bagaimana
meng-create K3 menjadi kebutuhan
dalam kehidupan kerja, apalagi di ranah
kelistrikan yang memiliki banyak risiko
dan kompleks dengan bahaya. Kami
ingin menjadikan, safety is my life,” kata
Maryadi, didampingi Direktur SDM dan
Administrasi PJB, Suharto.(*)
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Gunawan Yudi Hariyanto, Direktur Utama PJB Investasi

MEMANFAATKAN KELEMAHAN S
Keuangan dan akuntansi. Itulah bidang yang selama bertahuntahun digeluti Gunawan Yudi Hariyanto, pria kelahiran Magelang
Jawa Tengah yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT
PJB Investasi. Ini sesuai dengan latar belakang pendidikannya,
yaitu Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajahmada (UGM)
Yogyakarta.

P

engalaman panjang di bidang
keuangan dan akuntansi dirasa belum
cukup untuk mengelola perusahaan yang
bergerak di bidang investasi. Banyak
hal baru yang harus dipelajari, terutama
masalah negosiasi dan manajemen
proyek. Sebab investasi bukan sekadar
menanamkan uang untuk sebuah proyek
dan menungggu hasilnya, tetapi yang
lebih penting dari itu adalah pencarian
partner bisnis.
Untuk meyakinkan calon partner
dan juga lender tentu bukan hal mudah,
mengingat PJB Investasi perusahaan
baru yang belum memiliki aset. Proyek
pertama yang dikerjakan adalah PLTU
Jawa 7 di Serang, Banten, dengan
kapasitas 2 x 100 MW, disusul kemudian
PLTA Batang Toru 4 x 127,5 MW. Kedua
proyek tersebut masih dalam proses
pembangunan. Belum beroperasi,
apalagi menghasilkan rupiah dan
memberikan keuntungan, sehingga
track record perusahaan belum terlihat.
Kelemahan tersebut oleh Gunawan
justru dijadikan ‘senjata’ dalam

melakukan negosiasi. “Memang
PJB Investasi belum memiliki aset
dan belum terbukti memberikan
keuntungan. PJB Invetasi masih kecil.
Namun perusahaan ini memiliki
prospek yang sangat bagus dan sangat
berpotensi menjadi perusahaan besar.
Mumpung masih kecil, saatnya untuk
menjalin kerjasama. Kalau perusahaan
ini sudah besar, akan sangat berbeda.
Bukan hal yang mustahil PJB Investasi
menjadi rebutan. Itu yang saya
katakan kepada calon partner,”
tutur Gunawan, ditemui di Kantor
Perwakilan PJB Investasi di Surabaya.
Gunawan tidak dapat dipungkiri,
status sebagai anak perusahaan PJB
dan posisi PJB Investasi sebagai bagian
PLN Grup sangat membantu dalam
melakukan negosiasi dengan calon
partner bisnis. Begitu juga kompetensi
dan pengalaman PJB dalam hal
material cadang, pengadaan energi
primer, transportasi energi primer dan
sebagainya, sangat mendukung gerak
bisnis PJB Investasi yang bukan hanya

Gunawan Yudi Hariyanto bersama jajaran direksi dan komisaris PT SGPJB saat kunjungan ke PLTU Jawa 7.
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pengembangan pembangkit baru,
tetapi juga dalam bidang pembuatan
dan peralatan ketenagalistrikan,
penyediaan energi primer, transportasi
energi primer dan sebagainya.
Dengan dukungan PJB, Gunawan
optimis PJB Investasi akan tumbuh
menjadi perusahaan besar yang dapat
berinvestasi di sektor ketenagalistrikan
di dalam dan luar negeri. Status
sebagai unrestricted subsidiary PJB
memberikan keleluasaan PJB Investasi
bergerak, karena tidak terikat dengan
covenant global bond PLN.
Hal baru yang dihadapi Gunawan
dalam menjalankan tugasnya sebagai
Direktur Utama PJB Investasi adalah
pemahaman tentang manajemen
proyek. Memang, PJB Investasi dalam
melakukan pengembangan proyek
IPP bersama partner akan membentuk
joint venture company (JVC) IPP
baru yang merupakan perusahaan
pengelola pembangkit. JVC inilah yang
bertanggungjawab menjalin kontrak
dengan beberapa pihak, antar lain:
offtaker atau pembeli, EPC Contractor,
lender, fuel supplier, serta perusahaan
operation and maintenance
pembangkit. Namun sebagai investor
berkewajiban melakukan monitoring
dan controling sehingga sedikit banyak
harus memahami manajemen proyek.
Dalam proyek pembangunan
PLTU Jawa 7, PJB Investasi bermitra
dengan perusahaan asal China,
Shenhua Energy Company Limited

Gunawan Yudi Hariyanto (Kanan), bersama Engineering
dan Design PT SGPJB, Mr Cui Yukui.
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SEBAGAI ‘SENJATA’
((CSECL), membentuk JVC IPP yaitu
PT Shenhua Guohua Pembangkitan
Jawa Bali (PT SGPJB). Kepemilikan
saham CSECL 70 persen dan PJB
Investasi 30 persen. Sedangkan dalam
proyek pembangunan PLTA Batang
Toru, PJB Investasi menjadi project
sponsor dan pemegang saham dalam

pengembangan IPP PLTA Batang
Toru pada 5 Januari 2017. Kepemilikan
saham PJB Investasi di JVC IPP PLTA
Batang Toru sebesar 25 persen,
sedangkan sisanya PT North Sumatera
Hydro Energy (NSHE) 25 persen, PT
DHN 52,82 persen, dan Fareast Green
Energy 22,18 persen.(*)

Sekilas Tentang
PJB Investasi

P

T PJB Investasi merupakan anak perusahaan dari PT Pembangkitan
Jawa-Bali (PJB) yang didesain sebagai pengembang Independent
Power Producer (IPP) yang agresif dan profesional. Perusahaan yang
didirikan pada tanggal 18 Desember 2015 ini diharapkan menjadi
kendaraan PJB dalam pengembangan IPP yang mampu memperoleh
pendanaan sendiri.
Pendirian PJB Invetasi dilatarbelakangi potensi bisnis pembangkitan
di Indonesia yang begitu besar, menyusul adanya program 35.000 MW,
dimana 25.000 MW menjadi porsi IPP. Sementara PB tidak bisa leluasa
dalam pencarian dari pihak luar karena terikat covenant global bond PLN.
PJB Investasi dibentuk dengan status unrestricted subsidiary, sehingga
tidak terikat dengan covenant global bond PLN.
PJB Invetasi memfokuskan diri pada pengembangan pembangkit
dengan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. PJBI dalam
melakukan pengembangan proyek IPP bersama partner akan
membentuk Joint Venture Company (JVC) IPP baru yang merupakan
perusahaan pengelola pembangkit. Dalam skema bisnisnya, PJB
Investasi berusaha memaksimalkan peran PJB Grup.
PJB Investasi kini menangani dua proyek, yaitu Proyek
Pembangunan PLTU Jawa 7 di Serang, Banten, dan Pembangunan
PLTA Batang Toru di Sumatera. Groundbreaking PLTU Jawa 7 dilakukan
Presiden Joko Widodo, 5 Oktober 2017, dan diperkirakan beroperasi
secara komersial 2020.. Pengadaan proyek ini menggunakan skema
bisnis Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT) selama 25 tahun,
dengan harga jual listrik 4,21 sen US Dollar per kWh. Selain menjadi
pemegang saham di JVC IPP, PJB Invetasi juga menjadi pemegang 30
persen di JVC pengelola Operation and Maintenance (O&M), PT Guohua
Taidian Pembangkitan Jawa-Bali (GHPJB). Perusahan jasa O&M ini
didirikan bersama Taishan Power Generation Company yang menjadi
pemegang 70 persen saham.
Sementara PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan ditargetkan
beroperasi secara komersial pada 2022. penandatanganan kontrak PPA
dilakukan pada 21 Desember 2015, namun fase konstruksi baru dimulai
2017. PLTA Batang Toru merupakan upaya PJB untuk memaksimalkan
potensi sumberdaya air dalam proses produksi listrik dalam negeri.
Selain dua proyek tersebut, PJB Investasi berancang-ancang
mengerjakan sejumlah proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang.
Beberapa bisnis lain juga digeluti, diantaranya: jasa pengoperasian
dan pemeliharaan pembangkit serta usaha penunjang pembangkit
listrik lainnya, pembuatan dan peralatan ketenagalistrikan, penyediaan
energi primer dan transportasinya, perdagangan peralatan atau mesin
pembangkit listrik, dan sebagainya. (*)

Gunawan Yudi Hariyanto
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NIKMATNYA BERSYUKUR
Indahnya Bersabar dan Berbagi
Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang
yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun
sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orangorang yang berbuat kebajikan (Qur’an Surat Ali Imron
134). Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.
(Qur’an Surat Ibrahim 7)
Direktur Utama
PJB, Iwan Agung
Firstantara
memberikan kata
sambutan.

S

ebagai salah satu wujud rasa
syukur atas nikmat yang
dilimpahkan selama 22 tahun
perjalanan mengarungi bisnis
pembangkitan, PJB memberikan
santunan kepada anak yatim. Kegiatan
berbagi ini merupakan rangkaian
Peringatan HUT ke-22 PJB, dilakukan
secara serentak di PJB Kantor Pusat
dan seluruh unit, Jumat 6 Oktober
2017. Selain berbagi, kegiatan tersebut
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diisi dengan ceramah agama dan do’a
bersama.
“Tuhan memberikan nikmat yang
begitu banyak dalam kehidupan
ini. Namun kita sering lupa untuk
bersyukur. Berbagi merupakan salah
satu wujud rasa syukur dan menjadi ciri
orang bertakwa, sebagaimana Firman
Allah dalam Surat Ali imron 134 bahwa
ciri-ciri orang bertakwa adalah berinfak
saat sempit dan lapang,” kata Direktur

Utama PJB Iwan Agung Firstantara
dalam kata sambutannya.
Anjuran dan perintah berinfaq
pada waktu lapang adalah untuk
menghilangkan perasaan sombong,
rakus, cinta yang berlebihan terhadap
harta, dan lainnya. Sedangkan anjuran
bersedekah di waktu sulit adalah untuk
merobah sifat manusia yang lebih suka
diberi dari pada memberi. Sesusah
apapun, sebenarnya manusia masih

r e li g i

Khataman Al Qur’an (foto kiri), GM UP Paiton
memberikan santuan kepada anak yatim. (foto
kanan)

bisa memberikan sesuatu walaupun
sedikit. “Jauhkanlah dirimu dari api
neraka walaupun dengan (bersedekah)
sebutir kurma”. (HR. Muttafaq alaih).
Pada ulang tahun di-launching
Budaya Perusahaan yang didasari
tiga kata inspiratif yang menjadi spirit
insan PJB, yaitu: Berkarya, Mengabdi
dan Beribadah, dengan tata nilai
I-PJB yang merupakan akronim
dari Integrity, Professional, Joint
Collaboration, dan Business Excellence.
Spirit berkarya, mengabdi dan
beribadah yang mengandung makna
berkarya untuk perusahaan, mengabdi
untuk bangsa dan negara, beribadah
pada Tuhan Yang Maha Esa.
Berbagi merupakan bagian dari
perwujudan spirit insan PJB, sebagai
bentuk syukur atas nikmat yang
diberikan kepada Tuhan. Apabila kita
bersyukur, Allah akan menambah
nikmat-Nya. “Saat berbagi akan
terasa indah karena pada saat itulah
nikmatnya Allah datang dengan
merasa lebih dan akan diberikan
keberkahan rejeki, yang datangnya
tidak disangka-sangka. Mari kita
tingkatkan rasa syukur dengan cara
berbagi, dan mari kita jadikan berbagi
sebagai budaya,” seru Iwan Agung.
Hal yang senada diungkapkan
Ustazd Miftahul Huda. Berbagi
disebutnya sebagai bagian dari
upaya menempa kesadaran spiritul.
Ia mengapresiasi PJB yang dalam
memperingati ulang tahunnya
menggunakan pendekatan spiritual
agar tidak tergelincir dalam menjalani
kehidupan. Tak sedikit pejabat dan

Khotmil Alquran di Masjid PJB Kantor Pusat.

orang pandai di negeri ini yang
tergelincir dalam kasus kejahatan
karena tidak kokoh secara spiritual.
Menurut Miftahul Huda, bersyukur
dan berbagi merupakan salah satu
cara untuk mengasah sisi spiritual.
Bersyukur dengan memberi dan
berbagi akan dimudahkan segala
urusan. Sedangkan bersabar menjadi
kunci untuk selalu bisa memberikan
yang terbaik dalam kehidupan ini.
Acara berbagi dengan anak yatim
dikhiri dengan doa bersama dan
berfoto serta ramah tamah dengan
anak yatim. Semoga apa yang
dibagikan hari ini menjadi berkah dan
bisa memberi kebahagiaan bagi anak
yatim piatu di sekitar PJB.
Khotmil Qur’an
Kegiatan spiritual juga dilakukan
PJB dalam memperingati Hari Listrik
Nasional 2017 dalam bentuk khotmil
Qur’an. Acara khataman baca Al Quran
itu dilakukan di Masjid Baitun Nur
Surabaya, Jumat 27 Oktober 2017.
Acara ini diprakarasi komunitas Cinta
Mushola (Ci-Mush) PJB dan dibuka

Sekretaris Perusahaan PJB, Muhammad
Bardan. Melalui kegiatan religius ini
diharapkan agar semangat cinta Qur’an
pada insan PJB dapat berperan dalam
meningkatkan kinerja excellent dan
kerja bersama menerangi Indonesia.
Selain khataman di Masjid
Baitun Nur, kegiatan pembacaan Al
Qur’an juga dilakukan oleh beberapa
kelompok karyawan yang sedang ada
di luar Surabaya (tim online). Mereka
melakukan khataman mulai hari Kamis
26 Oktober 2017 pukul 18.00 WIB hingga
Jumat 27 Oktober 2017 pukul 18.00 WIB.
Tim online dipantau pelaksanaannya
oleh koordinator melalui grup wa CiMush.
Beberapa unit PT PJB juga
melakukan kegiatan yang sama,
meskipun waktu pelaksanaannya ada
yang berbeda dengan Kantor Pusat PJB.
Sekretaris Perusahaan PJB, Muhammad
Bardan yang membuka acara Khotmil
Al Qur’an berharap agar kegiatan ini
memberi berkah bagi keluarga besar
PJB. Ia berharap agar kegiatan ini bisa
dijadikan sebagai agenda rutin di kantor
pusat dan unit-unit PJB.(*)
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STROKE

DI USIA MUDA

B

anyak orang muda berpikir, mereka
tak mungkin terkena serangan stroke.
Faktanya, tidak ada rentang usia yang bisa
dibilang terlalu muda untuk terkena stroke.
Risiko stroke bertambah sejalan usia tapi
ada orang muda yang terkena. Penelitian
yang dipublikasikan di Neurology
menunjukkan adanya peningkatan stroke
sekitar 54 persen terhadap orang dewasa
yang berusia 20 hingga 45 tahun, dan
jumlah orang yang terkena stroke pada
usia muda justru meningkat.
Semua stroke disebabkan oleh
kurangnya asupan oksigen ke otak. Pada
usia tua, kebanyakan penyebabnya adalah
penyumbatan di jantung atau pembuluh
darah, menyebabkan pecahnya pembuluh
darah. Stroke jenis ini disebut stroke
ischemic. Sedangkan pada usia muda,
terkait erat dengan faktor gaya hidup
bermalas-malasan, stres tinggi, kurang
oleh raga, gemar mengkonsumsi makanan
junkfood, merokok, serta berbagai
kegiatan yang tidak mendukung gaya
hidup sehat.
Stroke bukan hal yang bisa dianggap
remeh, sebab penyakit ini akan membuat
penderitanya mengalami gangguan
kesehatan tubuh yang berupa sulit
menggerakkan beberapa organ tubuh.
Pada tahap awal, stroke mungkin hanya
akan membuat penderitanya sering
pusing saja tetapi lama kelamaan akan
menyebabkan rasa tidak nyaman pusing
kepala yang lalu disertai penurunan fungsi
beberapa organ tubuh secara perlahan.
Bisa dari mata yang sering mengalami
penurunan penglihatan secara tiba
tiba. bisa juga stroke akan mengalami
gangguan pada saat berbicara, sebab ada
46
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otot atau syaraf mulut yang terganggu
akibat dari stroke sehingga bibir sedikit
tertarik ke samping sehingga tidak bisa
berbicara dengan baik.
Ada beberapa faktor penyebab stroke
di usia muda yang perlu diketahui agar bisa
menghindarinya. Berikut beberapa faktor
penyebab stroke di usia muda :
• Makan makanan yang tidak sehat,
faktor penyebab stroke di usia
muda bisa dikarenakan oleh makan
makanan yang tidak sehat. Makanan
yang tidak sehat seperti konsumsi
makanan berlemak, makanan instan,
makanan yang cepat saji bisa memicu
terjadinya penyakit stroke. Makanan
tersebut bisa membuat penumpukan
lemak di dalam tubuh, sehingga
pembuluh darah semakin sempit dan
menghambat aliran darah. Oleh sebab
itu makanan tidak sehat menjadi
faktor penyebab stroke di usia muda.
• Merokok dan minum alkohol, gaya
hidup yang tidak sehat seperti sering
merokok dan minum alkohol juga
dapat menjadi faktor penyebab stroke
di usia muda. Merokok dan minum
alkohol bisa membuat pembuluh darah
menjadi lemah dan darah tidak bisa
mengalir dengan baik, sehingga bisa
mengakibatkan matinya sel pada otak
akibat kekurangan oksigen.
• Kurang olahraga, stroke kemungkinan
juga dialami oleh mereka yang
memiliki kelebihan berat badan atau
obesitas. Konsumsi makanan berlebih
dan kurang olahraga membuat
penumpukan lemak pada pembuluh
darah karena lemak tidak dibakar
dengan baik melalui olahraga. Tidak

melakukan olahraga bisa membuat
risiko stroke semakin tinggi.
• Hipertensi, hipertensi atau tekanan
darah yang selalu tinggi dan tidak
stabil akan meningkatkan risiko untuk
mengalami pecah pembuluh darah
bagian otak yang berbahaya. Gaya
hidup yang tidak sehat bisa memicu
tekanan darah tidak stabil.
• Penyakit diabetes, stroke bisa terjadi
karena lemahnya pembuluh darah
yang dipicu oleh penyakit diabetes.
Kadar gula darah harus dijaga dengan
baik agar efek buruk atau penyakit
yang lebih serius bisa dihindari.
• Pernah mengalami serangan jantung,
seseorang yang pernah mengalami
serangan jantung juga lebih besar
potensinya untuk mengalami stroke.
Pada saat serangan jantung, keadaan
jantung juga tidak mendapatkan
oksigen dari darah, sama seperti stroke
dimana otak juga tidak mendapatkan
pasokan oksigen.
Untuk menghindari penyakit
stroke dibutuhkan kontrol kesehatan.
Diantaranya melalui tes tekanan darah,
dan tes kadar darah untuk mengetahui
kadar kolesterol serta gula darah.
Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat
sangat dianjurkan agar tidak mengalami
stroke di usia muda. Mulai makan
makanan yang sehat, terutama makanan
yang tidak banyak memiliki lemak jenuh,
dan juga menjauhi rokok agar tidak
merusak organ tubuh.
Kenali tanda-tandanya
Bila mendapati satu atau lebih tandatanda berikut ini, segera periksakan
diri ke dokter. Bisa jadi tanda-tanda ini
mengisyaratkan kemungkinan terkena
stroke.
• Rasa lemah dan mati rasa mendadak
pada wajah, lengan dan kaki pada
salah satu tubuh.
• Kehilangan penglihatan pada salah
satu mata atau penglihatan menjadi
gelap dan kabur.
• Mengalami kesulitan berbicara dan
memahami pembicaraan.
• Sakit kepala yang hebat secara
mendadak tanpa diketahui penyebab
yang jelas dan bahkan menyebabkan
terjatuh.
Diagnosa stroke dapat diketahui dari
pemeriksaan fisik oleh dokter. Diagnosa
yang lebih pasti didapat dari pemeriksaan
dengan alat CT (computed tomography)
Scan otak atau MRI (magnetic resonance
impedance). Pelayanan ini terdapat di
rumah sakit, dan dipakai sebagai salah
satu cara untuk mendeteksi jenis stroke
maupun lokasi di otak yang terserang
stroke. (*)
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