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PROPER EMAS
“P

embangkit PLN Ini Dapat Penghargaan Paling Peduli Lingkungan.” Kalimat
tersebut adalah judul berita detik.com yang ditujukan kepada PJB UP
Paiton yang berhasil mendapatkan penghargaan PROPER Emas dari Kementerian
Lingkungan Hidup (KLHK) dan merupakan satu-satunya pembangkit di Indonesia
yang memperoleh PROPER Emas tahun 2017. Kabar proper senada menghiasi
sejumlah media massa, baik media online maupun media cetak.
Sebagai insan PJB wajar kalau kita merasa bersyukur dan bangga membaca
berita yang mengangkat citra perusahaan tersebut. Penghargaan tertinggi
di bidang lingkungan hidup tersebut bukan saja sebagai legitimasi bahwa
pengelolaan lingkungan yang kita lakukan sesuai dengan yang digariskan
pemerintah, tetapi juga merupakan bukti kita mampu menciptakan keunggulan
lingkungan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan bahkan bukti bahwa
komitmen kita peduli lingkungan bukan sekadar slogan.
Keberhasilan UP Paiton memperoleh PROPER Emas kami harapkan
mendorong unit-unit lain, baik unit eksisting maupun unit Jasa Operation and
Maintenance (JOM) semakin baik dalam mengelola lingkungan. Kita tentu sepakat
harmoni dengan lingkungan merupakan harga mati. Artinya, kinerja operasi dan
keuangan harus sejalan dengan kinerja lingkungan. Terlalu besar risiko yang harus
kita hadapi jika lingkungan tidak kita kelola dengan baik. Kita akan dihadapkan
dengan sederet permasalahan, mulai dari permasalahan sosial, hingga masalah
hukum yang akan menguras habis tenaga, waktu dan pikiran.
Seluruh unit pembangkitan telah berupaya keras dalam
mewujudkan keunggulan lingkungan. UP Gresik, UP Muara
Tawar, dan UP Muara Karang telah memperoleh PROPER Hijau,
yang berarti telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup
melebihi dari yang dipersyaratkan. Ini adalah prestasi yang
membanggakan, dan kami harapkan di tahun mendatang
ketiga unit tersebut dapat memperoleh Emas. Sementara unit
JOM kita harapkan meningkatkan peringkatnya dari Biru
menjadi Hijau.
Keyakinan kami bukan tanpa alasan. Kesungguhan
dan semangat yang diperlihatkan unit dalam mengelola
lingkungan beberapa tahun terakhir ini terlihat begitu
luar biasa. Tentu kesungguhan dan semangat itu tidak
akan pernah luntur, karena ada nilai yang lebih besar dari
sekadar penghargaan dari pemerintah, yaitu nilai spiritual
yang berdampak langsung terhadap kelestarian alam dan
kesejahteraan masyarakat. Dan ini pulalah sebenarnya hakikat
kita mengelola lingkungan, sebagai wujud pengabdian dan beribadah
yang telah kita sepakati sebagai spirit PJB Way. Kesungguhan dan
semangat dalam beribadah itu pula yang akan mengantarkan unit-unit
pembangkitan PJB mendapatkan Emas.(*)
Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama
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05 Ciptakan Keunggulan Lingkungan

PJB Satu-satunya Perusahaan
Pembangkitan Peraih PROPER Emas
2017

Employee Engagement menjadi persoalan serius
dengan hadirnya generasi milinial (lahir antara
tahun 1986 hingga tahun 2000) yang jumlahnya
mulai mendominasi di perusahaan. Mereka dikenal
hanya loyal pada profesi, namun tidak loyal terhadap
perusahaan. Keluh-kesah manajemen mengenai
karyawan keluar-masuk mulai sering terdengar.

34 Peduli Bencana Pacitan

Salurkan Bantuan dan Buka
Kawasan Terisolir

09 Employee Engagement

Bencana banjir dan tanah longsor yang ditimbulkan Siklon
Cempaka dan Dahlia menelan korban jiwa dan kerugian
material. Beberapa kawasan terisolasi karena jalan
penghubung tertimbun longsoran tanah. Sejumlah pihak
bergandeng tangan untuk memberikan bantuan, termasuk
PJB dan PJB Services.

Penentu Kinerja Perusahaan

14 Percepatan Pembangunan PLTU Jawa 7
16 Indonesia GCG Award 2017

Konsisten Implementasikan GCG,
PJB Raih Platinum

18 Indonesia Best Electricity Awards
2017

19 Festival Film Nusantara 2017
Video Profile CSR UP Gresik
dan UP Muara Tawar Juara 1

Sebanyak 15 perusahaan yang bergerak di
sektor energi dan ketenagalistrikan memperoleh
penghargaan dalam ajang IBEA 2017. Pemberian
penghargaan dilakukan Kamis 23 Nopember 2017
di Hotel Bidakara, Jakarta, dihadiri Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

20 Digitalisasi dan Remotisasi UP Brantas
PJB Operasikan Pembangkit
Dari Jarak Jauh

Peningkatan Kompetensi Berbasis
Action Learning

36 Indonesia Future Business Leaders 2017

24 Re-Design Bypass Cascade Drain to
26 ATOMICOLT Tingkatkan Safety,
Perpendek Durasi Over Haul

28 PLTS Terapung di Cirata

Ditargetkan Beroperasi 2019

29 SKP Tak Hanya Melayani
Sertifikasi PJB Raya

Seiring laju pembangunan dan industrialisasi, ditambah
dengan pola hidup masyarakat yang cenderung tidak
peduli keberlanjutan lingkungan, terjadinya penurunan
kualitas lingkungan dan ekosistem di wilayah pesisir,
berimbas pada masyarakat sekitar yang mulai resah
karena hasil tangkapan ikan cenderung menurun.

33 Rejeki yang Berkah

22 Operator Excellent Akselerasi
Deaerator

41 Secercah Asa di Pesisir Bekasi

38 Bussiness Continuity Plan
Rencana pembangunan Floating Photovoltaic
Solar Power Plant atau Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata dengan
kapasitas 200 MW kian mendekati kenyataan. PT
Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) telah mendatangani
Project Development Agreement (PDA) dengan
Masdar, anak usaha Mubadala asal Abu Dhabi
- Uni Emirat Arab, 28 Nopember 2017 di Kantor
Kementerian ESDM, Jakarta.

Penanganan Demo Massa dan Teror
Bom di PLTA Sutami

42 Komunitas Terbaik Dalam
Pengolahan Sampah

43 BPWC Fasilitasi UMKM Cirata Go
Online

44 PJB Services The Best O&M Company

30 Teknologi Informasi PJB Supporting

45 Tim Basket PJB Berlatih Sendiri-

32 PJB Box Media

46 Difteri Penyakit Kuno yang Kembali

Agency dan Business Enabler

Penyimpan Data Online
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lapor an ut a m a

Direktur Utama PJB,
Iwan Agung Firstantara
menerima penghargaan
Proper Emas dari Wakil
Presiden, M Jusuf Kalla.

CIPTAKAN
KEUNGGULAN
LINGKUNGAN

PJB Satu-Satunya Perusahaan Pembangkitan Peraih PROPER Emas 2017
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) melalui Unit Pembangkitan
(UP) Paiton memperoleh penghargaan PROPER Emas 2017, dan
satu-satunya perusahaan di bidang pembangkitan energi listrik
di Indonesia yang mendapatkan emas. Penghargaan tertinggi
di bidang lingkungan hidup tersebut diserahkan Wakil Presiden
Jusuf Kalla kepada Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara,
Senin, 18 Desember 2017 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

K

ementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (LKHK) menilai
UP Paiton konsisten menunjukkan
keunggulan lingkungan dalam proses
produksi, melaksanakan bisnis yang
beretika, dan bertanggung jawab

terhadap masyarakat. “Alhamdulilah. Bagi
kami penghargaan dari KLHK ini penting,
sebagai legitimasi bahwa pengelolaan
lingkungan yang dilakukan PJB sudah
sesuai yang digariskan pemerintah, bahkan
melebihi dari yang dipersyaratkan dan
5

l a p o ra n u t am a

Bupati Probolinggo panen sayuran organik (foto kiri), dan Sekper PJB, M. Bardan saat meninjau sayuran hidroponik (foto kanan atas) serta beberapa tanaman program
Organic Integrated System UP Paiton (foto kanan tengah dan bawah).

berhasil menciptakan keunggulan lingkungan. Hal ini akan
memacu kami untuk senantiasa melakukan sesuatu yang
lebih baik lagi, demi kemaslahatan kita semua,” kata Direktur
Utama PJB, Iwan Agung Firstantara.
Selain UP Gresik, tiga unit eksisting lainnya, yaitu UP
Gresik, UP Muara Tawar dan UP Muara Karang, memperoleh
PROPER Hijau. Ini artinya, ketiga unit tersebut telah
melakukan pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketaatan
melalui sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan
sumberdaya secara efisien, dan melakukan pemberdayaan
masyarakat dengan baik. Bagi UP Gresik dan UP Muara Tawar,
PROPER Hijau kali ini merupakan yang keempat kalinya,
sedangkan bagi UP Muara Karang merupakan yang ketiga
kalinya. Bahkan UP Gresik sempat dua kali masuk daftar
kandidat peraih PROPER Emas, namun dalam seleksi akhir
kalah bersaing dengan perusahaan lain.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
03 Tahun 2014 Tentang PROPER, perusahaan yang dapat
dapat ditetapkan sebagai kandidat peringkat Emas adalah
mereka yang telah memperoleh peringkat hijau 2 tahun
dan dipilih sebagai kandidat peringkat emas pada penilaian
tahun berjalan. Dan untuk mendapatkan PROPER EMAS,
perusahaan harus dapat mengimplementasikan sistem
6

Info PJB

n

Edisi 108 | Tahun 2017

manajemen lingkungan dengan baik, berhasil melakukan
efisiensi pemanfaatan sumber daya alam secara signifikan.
Faktor lain yang sangat menentukan adalah pelaksanaan
program CSR harus dapat memberdayakan masyarakat secara
berkekanjutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) menilai PJB UP Paiton memiliki keunggulan dalam
pelaksanaan program CSR, terutama Program Organic
Integrated System (OIS), yaitu program pemberdayaan
masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui sistem
pertanian selaras alam atau yang biasa disebut sistem
Pertanian Organik. Program ini berhasil menghilangkan
ketergantungan petani terhadap obat-obatan dan pupuk
kimia, serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian
dari 6,7 ton padi per hektar menjadi 11,6 ton padi per hektar.
Keberhasilan itu menginspirasi banyak petani di daerah
sekitar. Program OIS pun secara alami bergulir bak bola salju,
hingga wilayah Paiton dan sekitarnya kini dikenal sebagai
Sentra Pertanian Organik.
Sistem pertanian organik dikembangkan bukan hanya
di lahan pertanian, tetapi juga di pekarangan rumah dalam
bentuk budidaya aneka sayuran organik. Ada yang langsung
ditanam di tanah, ada yang menggunakan media polibag dan

lapor an ut a m a
Goals (SDGs) untuk kategori program Peningkatan
Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin.

Terumbu karang di Paiton.

ada pula yang dalam bentuk hidroponik dengan media paralon.
Sebagian diantara mereka mengolah hasil pertanian menjadi
aneka makanan dan minuman organik. Wilayah kecamatan
Paiton dan Gading akhirnya dikenal sebagai Sentra Pertanian
Organik dan menjadi tempat benchmarking petani-petani dari
berbagai daerah di Indonesia.
Keberhasilan UP Paiton dalam memberdayakan
masyarakat melalui Program OIS mendapat pengakuan secara
resmi dari pemerintah dalam bentuk penghargaan yang antara
lain:
• Penghargaan Labdhakretya dari Kementerian Riset
dan Teknologi. Program OIS dinilai berhasil dalam hal
kreativitas dan inovasi pangan, karena berhasil mengubah
limbah menjadi berkah (pupuk organik). Sasaran dari
penganugerahan ini adalah meningkatkan kepedulian
serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam
menghasilkan dan memanfaatkan ilmu pegetahuan
dan teknologi (IPTEK) untuk mendukung kegiatannya,
sehingga dihasilkan produk berdaya saing.
• Gelar Pemberdayaan Masyarakat berbasis Budaya (GPMB)
Award dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat. UP Paiton mendapatkan penghargaan Gold dalam
GPMB 2015 CSR Best Practice for Sustainable Development

HARMONIS DENGAN ALAM
Selain pertanian organik, program CSR UP Paiton yang
juga mendapat apresiasi dari KLHK adalah kebersihan
kawasan pesisir sekitar pembangkit dan pelestarian terumbu
karang. “Terumbu karang terpelihara dan berkembang dengan
baik di dekat pembangkit listrik. PJB berhasil menciptakan
keharmonisan antara pembangkit dengan ekosistem laut,”
kata Sekretaris Tim PROPER KLHK, Sigit Reliantoro, ketika
melakukan kunjungan lapangan ke PJB UP Paiton.
Terumbu karang merupakan ekosistem unik perairan
tropis dengan tingkat kesuburan, keanekaragaman biota,
dan nilai estika yang tinggi, namun juga termasuk biota
yang paling peka terhadap perubahan kualitas lingkungan.
Termasuk juga pada terumbu karang yang berada di perairan
sekitar PLTU Paiton. Aktifitas pembangkitan listrik dapat
menyebabkan perubahan kualitas lingkungan perairan
PLTU Paiton, yang akan mempengaruhi faktor pembatas
pertumbuhan terumbu karang. UP Paiton berhasil menjaga
lingkungan dengan baik, sehingga prasyarat pertubuhan
terumbu karang dapat terpenuhi, yaitu: suhu perairan,
kecerahan (kejernihan air), salinitas, dan sedimentasi.
Kawasan pesisir sekitar pembangkit terlihat bersih, dan
terumbu karang berkembang serta terawat dengan baik.
Pelestarian terumbu karang dilakukan UP Paiton melalui
transplantasi dan penanaman bersama siswa dan warga
sekitar. Pelatihan perawatan dan penanaman diberikan
kepada warga dan siswa, sehingga terumbu karang terpelihara
dengan baik dan menjadi rumah bagi bermacam jenis ikan.
Nelayan tidak perlu jauh-jauh ke tengah laut untuk mencari
ikan. PJB juga membuka Spot Tourism untuk diving di perairan
sekitar pembangkit. Pemandangan itu diabadikan dalam
Cover Buku Publikasi PROPER 2017 yang diterbitkan oleh
KLHK.
Keberhasilan UP Paiton dalam melaksanakan Program OIS
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: perencanaan,
keterlibatan banyak pihak, pemilihan kelompok sasaran
dan mitra, serta monitoring, evaluasi dan pengembangan.
Perencanaan dilakukan secara matang, diawali dengan
pemetaan sosial (social maping) dan melibatkan banyak
pihak (kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat dan
pemerintah daerah). Begitu juga dalam implementasi,
sehingga banyak yang mendukung dan turut bertanggung
jawab.
Pemilihan kelompok sasaran sangat menentukan, apalagi
program yang akan digulirkan merupakan sesuatu yang
baru yang belum dilakukan oleh masyarakat setempat, dan
program tersebut diharapkan bergulir dan berkelanjutan.
Pemilihan kelompok sasaran harus tepat karena mereka akan
dijadikan model yang sangat menentukan keberlangsungan
program. Pemilihan didasarkan pada potensi yang dimiliki,
serta kemauan dan semangat kelompok. Sedangkan
monitoring dan evaluasi diperlukan untuk melihat progres dan
kemungkinan adanya kendala serta untuk pengembangan.(*)
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10 BESAR TERBAIK DUNIA
T

im teknis dan dewan pertimbangan
PROPER melakukan penilaian
kandidat emas dengan menggunakan
kriteria penilaian program
pengembangan masyarakat. Penilaian
diberikan apabila persyaratanpersyaratan sebelumnya berhasil
dilewati, yaitu persyaratan tentang
implementasi Sistem Manajemen
Lingkungan (SML) dan pemanfaatan
sumberdaya alam yang dituangkan
dalam Dokumen Ringkasan Kinerja
Pengelolaan Lingkungan (DRKPL) dan
Dokumen Hijau PROPER.
Implementasi SML mengacu pada
ISO 140001 yang telah disertifikasi
sejak tahun 2001 oleh Badan Sertifikasi
KEMA, TUV, Singapore Test Services
(STS) dan Transpacific Certifications
Limited. Dalam pemakaian sumberdaya
alam, yang meliputi: efisiensi energi,
penurunan emisi, 3R limbah B3,
pemanfaatan limbah padat non B3,
efisiensi air dan penurunan beban
pencemaran, serta keanekaragaman
hayati, berdasarkan benchmarking
dengan industri sejenis tingkat global,
UP Paiton menempati peringkat 10
besar, kecuali dalam hal 3R Limbah
B3 yang menempati peringkat ke-14.
Benchmarking ini pada tahun 2016 telah
diverifikasi oleh lembaga independent
Pusat Studi Lingkungan Hidup
Universitas Gajah Mada (PSLH-UGM)
Yogyakarta, dan tahun 2017 diverifikasi
oleh ITS Kemitraan.
Dalam hal efisiensi energi, banyak hal
yang dilakukan UP Paiton, diantaranya
melalui Program Instalasi Drain Bypass
Cascade HPH Unit 2. Program ini
meningkatkan efisiensi PLTU sebesar
0,5 persen, setara dengan efisiensi
energi 141.472,33 Giga Joule (GJ) atau
Rp 4,5 Miliar per tahun. Berdasarkan
bechmarking dengan industri sejenis
yang dilakukan ITS Kemitraan, UP Paiton
berada pada urutan ke-4 dunia dengan
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intensitas energi 0,00712 GJ atau setara
dengan 25,64 GJ/GWh.
Sedangkan dalam upaya penurunan
emisi gas buang, UP Paiton melakukan
Condenser Cleaning pada saat unit
beroperasi normal, bukan saat unit shut
down. Walaupun berisiko, program ini tetap
dilaksanakan dan berhasil meningkatkan
efisiensi termal 0,254 persen. Kenaikan
efisiensi termal tersebut dapat menghemat
pemakaian batu bara dan mengurangi
emisi yang dihasilkan 15.915,76 ton
CO2/tahun. Keberhasilan ini telah
dipubllikasikan pada International Journal
of Research in Engineering Technology
(Volume 1, May- June 2016).
Upaya-upaya lain juga dilakukan
dan UP Paiton dan berhasil menurunkan
emisi gas buang secara signifikan.
Modifikasi Fin Tube Boiler Bagian
Superheater S17 misalnya, berhasil
menurunkan emisi 532.933,01 ton
CO2. Berbagi upaya itu berdasarkan
benchmarking dengan industri sejenis
tingkat dunia yang dilakukan ITS
Kemitraan, posisi intensitas emisi yang
dihasilkan UP Paiton berada pada
peringkat ke-9 dunia.
Terkait limbah padat non B3, intesitas
limbah padat non UP Paiton berada pada
peringkat 6 terbaik dunia. Upaya yang
dilakukan UP Paiton cukup banyak, dua
diantaranya adalah pemanfaatan limbah
berbasis ekonomi kreatif pemanfaatan
limbah besi untuk media tanam
terumbu karang. Pemanfaatan limbah
berbasis ekonomi kreatif telah terbukti
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sekitar. Limbah diolah kembali menjadi
aneka kerajinan tangan. Sementara
pemanfaatan pagar BRC bekas sebagai
media transplantasi terumbu karang,
mengurangi biaya secara signifikan dan
berhasil melestarikan terumbu karang di

wilayah perairan PLTU Paiton. Umumnya
rumah terumbu karang terbuat dari bahan
material beton dan pipa PVC.
Sedangkan intensitas air limbah
dan penurunan beban pencemaran, UP
Paiton menempati peringkat 10 terbaik
dunia. Salah satu upaya yang dilakukan
UP Paiton adalah melakukan inovasi
dalam pendingin Motor CWP dengan
sistem tertutup dengan menggunakan
media pendingin dari air penambah
(water make up). Dengan sistem ini maka
tidak ada air yang terbuang karena air
pendingin disirkulasikan kembali secara
tertutup. Sedangkan untuk mengurangi
beban pencemaran, pembuangan air dari
boiler Continuous Blow Down (CBD) yang
sebeluknya dilakukan setiap hari selama
2 jam, dilakukan inovasi pada sistem
sehingga pembuangan air dari Boiler
CBD menjadi setiap 2 hari sekali selama
1 jam. Selain menghemat biaya produksi
Rp 63 juta per tahun, menghemat
pemakaian air hingga 4.504,85 M3 dan
beban pencemaran turun 0.005075 ton.
Inovasi dalam pemanfaatan sumber
daya alam juga dilakukan semua unit
pembangkitan di lingkungan PJB. Secara
korporat, PJB berhasil menghemat
pemakaian energi, menurunkan
pemakaian air dan beban pencemaran,
menurunkan emisi gas buang,
menurunkan limbah B3 dan limbah non
B3, serta meningkatkan keanekaragaman
hayati. Dalam kurun 2016-2017 diperoleh
penghematan sekitar Rp 12,5 Miliar.
Penghematan itu berasal dari: efisiensi
energi 12.349.698,613 Giga Joule,
Efisiensi penggunaan air 271.002 M2,
Penurunan emisi gas buang 556.149,168
ton CO2, Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) 2541.279,98 ton, 3R limbah non B3
8,12 ton, dan Keanakeragaman hayati
sebanyak 13.700 pohon, 800 karang, dan
22.000 mangrove.(*)

h uman capi t a l

EMPLOYEE ENGAGEMENT

Penentu Kinerja Perusahaan

FGD perumusan dan
penetapan indikator employee
satisfaction dan employee
angagement PJB Raya

“There are only three measurements that tell you nearly everything you need to know
about your organization’s overall performance: employee engagement, customer
satisfaction, and cash flow. It goes without saying that no company, small or large, can
win over the long run without energized employees who believe in the mission and
understand how to achieve it”
 Jack Welch

K

utipan dari CEO legendaris, Jack
Welch tersebut menunjukkan
bahwa employee Engagement
merupakan satu dari tiga faktor utama
penentu kinerja perusahaan secara
keseluruhan. Employee Engagement
sendiri dikenalkan oleh Kahn tahun
1990 pada sebuah jurnal bisnis.
Kahn menyatakan bahwa employee
Engagement sebagai keterikatan

karyawan atau anggota organisasi
dengan organisasi itu sendiri bukan
hanya secara fisik, kognitif tetapi
bahkan secara emosional dalam hal
kinerjanya.
Pada dasarnya ada tiga jenis
karyawan di dalam sebuah organisasi,
yaitu:
• Fully engaged, yaitu karyawan yang
bekerja dengan semangat tinggi

•

dan merasakan ikatan kuat dengan
perusahaannya. Mereka inilah
yang menjadi sumber pendorong
inovasi dan kemajuan organisasi.
Partially engaged, yaitu karyawan
yang menjalankan rutinitas
pekerjaan sehari-hari sematamata sebagai kewajiban belaka,
tidak lebih. Mereka menghabiskan
waktunya di tempat kerja, tanpa
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Forum Group Discussion (FGD) untuk menetapkan indikator kepuasan dan engagement.

mencurahkan energi dan semangat
kerja sebagaimana mestinya.
• Disengaged, yaitu karyawan
yang tidak puas di tempat kerja,
dan mereka sibuk mengumbar
ketidakpuasan, dan bahkan ikut
mempengaruhi dan merusak moral
teman-teman kerja di sekitarnya.
Hasil penelitian Gallup tahun
2013 menyebutkan bahwa karyawan
yang memiliki Engagement pada
perusahaan tinggi, 4-5 kali lebih komit
membantu suksesnya perusahaan, dan
2,5 kali lebih efektif dalam mendorong
perbaikan atau improvement dalam
perusahaan. Selain itu, karyawan
dengan Engagement tinggi juga 3-4
kali lebih banyak merekomendasikan
perusahaan atau menjadi ambassador
perusahaan. Sedangkan karyawan
dengan tingkat Engagement rendah 4
kali lebih besar keinginan untuk keluar
dari perusahaan. Bahkan level manajer
yang disengaged membuat karyawan
atau bawahan disangaged 3 kali lebih
besar.
Employee Engagement menjadi
persoalan serius dengan hadirnya
generasi milinial (lahir antara tahun
1986 hingga tahun 2000) yang
jumlahnya mulai mendominasi di
perusahaan. Mereka dikenal hanya
loyal pada profesi, namun tidak loyal
terhadap perusahaan. Keluh-kesah
manajemen mengenai karyawan
10
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keluar-masuk mulai sering terdengar.
Jaman memang jelas sudah
berubah. Tidak seperti dulu, orang
tidak lagi bercita-cita untuk setia
sampai mati pada organisasi.
Penelitian terbaru dari Gallup di
Amerika, menyebutkan bahwa hanya
30 persen dari karyawan merasa
‘happy’ di pekerjaan. Sisanya 70
persen, tergolong disengaged, tidak
menyukai pekerjaannya, menunjukkan
tidak antusias dengan peranannya di
pekerjaan, hanya pemikiran dan upaya
seadanya sajalah yang dilibatkan di
tempat kerja.
Kondisi serupa juga ditemukan
Dale Carnegie Indonesia (DCI)
yang melakukan studi bertajuk
“Employee Engagement Among
Millennials” (2016). Hasil penelitian
DCI mennyebutkan hanya 25 persen
tenaga kerja milenial yang fully
engaged dengan perusahaan tempat
mereka bekerja. Padahal, milenial
segera menjadi angkatan kerja
terbesar dan mereka yang akan
menjadi penanggung jawab utama
keberlangsungan bisnis perusahaan.
Survei dilakukan di enam kota besar
di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya,
Bandung, Makassar, Balikpapan dan
Medan, untuk mengetahui tingkat
employee Engagement di Indonesia.
Ternyata hanya 25 persen tenaga kerja
milenial yang fully engaged dengan

perusahaan mereka bekerja. Bahkan
menurut Director National Marketing
Dale Carnegie Indonesia, Joshua
Siregar, hasil studinya menunjukkan
bahwa 9 persen karyawan milenial
disengaged dengan perusahaan, dan
66 persen partially-engaged.
Tentunya kondisi ini
mengkhawatirkan, sebab golongan
partially engaged bisa berpindah
ke disengaged jika perusahaan
tidak lekas mengambil langkah
antisipasi. Berdasarkan survei Towers
Watson (perusahaan konsultan SDM
global), kemampuan merekrut dan
mempertahankan karyawan terbaik
menjadi tantangan perusahaan di
Indonesia. Survei dilakukan tahun
2014 terhadap 1.637 perusahaan di
dunia termasuk 36 perusahaan di
Indonesia. Hasilnya, menyatakan,
lebih dari 70 persen perusahaan
mengalami kesulitan dalam merekrut
dan mempertahankan tenaga kerja
yang kompeten. “Hasil studi bahwa
karyawan Indonesia cenderung
meninggalkan perusahaan tempat
mereka bekerja jelas mengkhawatirkan
perusahaan-perusahaan di Indonesia,”
kata Johannes Eckold, senior
consultant Organisational Surveys &
Insights, Towers Watson dalam press
release-nya ke berbagai media.
Karyawan yang engaged
cenderung loyal dan bersedia

h uman capi t a l

Sumber: Harvard Business Review 2015 – The Impact of Employee
Engagement on Performance

bertahan dalam jangka waktu
yang panjang, berkontribusi pada
keuntungan perusahaan, serta bekerja
secara produktif dan berkualitas.
Sementara, mereka yang partially
engaged lebih berkonsentrasi pada
pengerjaan tugas (asal selesai, bukan
mutu hasilnya), enggan menerima
masukan, serta berorientasi pada gaji
semata dengan prinsip do it, get paid,
go home. Kategori disengaged lebih
berbahaya lagi, karena menyebarkan
pengaruh negatif, menampakkan
ketidakpercayaan dan
permusuhan, sudi
menyabotase pekerjaan
bahkan kemajuan perusahaan.
DCI mendapati bahwa
tenaga kerja milenial memiliki
harapan khusus untuk
tempat kerja mereka
yang teratas antara lain:
mendapatkan perasaan terjamin
dari perusahaan, perusahaan
mengapresiasi karyawan,
perusahaan menawarkan gaji
yang kompetitif, mendapatkan
keseimbangan waktu bekerja
dan kehidupan pribadi,
atasan berkomunikasi
secara terbuka dan
jujur. Lebih jauh, studi juga
merumuskan adanya tiga
pendorong kunci untuk
memaksimalkan employee

Engagement di kalangan milenial,
yaitu: keselarasan nilai, penghargaan/
pengakuan yang adil, dan komunikasi
yang transparan. “Dengan masuknya
milenial sebagai angkatan kerja,
perusahaan harus mau dan mampu
membangun budaya baru untuk
membuat mereka merasa terlibat,
atau feel at home,” tegas Joshua.
Employee Engegement PJB Raya
Bagaimana dengan PJB yang
59 persen karyawannya generasi
milenial? Survei yang dilakukan
bersama Stellar HR tahun ini
(2017) memperlihatkan bahwa Index
Employee Satisfaction dan Index
Employee Engagement PJB Raya
sangat tinggi, mencapai 77,20
persen dan 82.48 persen. Populasi
dalam survei adalah karyawan tetap,
karyawan On Job Training (OJT),
dan karyawan outsource dari PJB,
PJB Services, Rekadaya Elektrika
dan PJB Investasi. Sampel sebanyak
4.351 orang, diambil dari berbagai
jabatan dan masa kerja.
Survey diawali dengan
penetapan indikator kepuasan
dan Engagement berdasarkan hasil
Forum Group Discussion (FGD)
dengan membandingkan indikator
pada Herzberg dan Aon Hewitt. FGD
melibatkan perwakilan PJB, PJBS, RE
dan PJBI. Indikator yang ada di dalam
11
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product moment, faktor kepemimpinan
memiliki korelasi yang paling tinggi
dengan kerjasama tim untuk persepsi
derajat kepentingan. Sementara itu,
secara analisa regresi, kerjasama
tim ini memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap peningkatan
kepuasan bersama manajemen
karir. Artinya, secara keseluruhan,
faktor kepemimpinan perlu menjadi
perhatian utama. Dengan membangun
aspek kepemimpinan dan manajemen
karir akan berdampak pada
terbangunnya sinergi dan kerjasama
tim antara pusat dan anak perusahaan
Herzberg dan Hewitt tercakup di
dalam indikator employee satisfaction
dan employee Engagement PJB 2017
ataupun di dalam sub indikator dan
item. Indikator yang dipergunakan
PJB tahun-tahun sebelumnya tidak
digunakan karena tidak sesuai teori
dan benchmarking dunia. Adapun
indikator kepuasan dan Engagement
PJB Raya 2017 antara lain:
• Reputasi dan budaya (brand
reputation & culture).
• Manajemen karir (career
management).
• Manajemen kinerja (performance
management).
• Rekognisi dan penghargaan
(reward & recognition).
• Lingkungan kerja dan infrastruktur
(working environment &
infrastructure).
• Kompensasi/gaji dan benefit/
tunjangan (compensation &
benefit).
• Kepemimpinan (leadership).
• Kerjasama tim (teamwork).
• Pelatihan dan pengembangan
(learning & development).
• Nilai kerja karyawan (employee
value preposition).
Berdasarkan uji statistik
(alpha cronbach, pearson product
moment, analisa anova atau t-test,
dan confirmatory factor analysis)
membuktikan bahwa indikator dan
instrumen kepuasan dan Engagement
PJB Raya 2017 memiliki validitas
dan reliabilitas sangat tinggi (0.99)
sehingga kesimpulan yang didapatkan
12
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INDEKS KEPUASAN &
ENGAGEMENT PJB RAYA
No.
1.
2.
3.

Perusahaan
PJB
PJB Services
Rekadaya Elektrika
PJB RAYA

Indeks Kepuasan
77,26%
76,97%
67,45%
77,20%

dari hasil survey dapat dipercaya.
Sedangkan batasan kriteria sangat
puas/sangat engage (75-100 persen),
puas/engage (50-75 persen), tidak puas/
tidak engage (25-50 persen), sangat
tidak puas/sangat tidak engage (0-25
persen).
Hasil survey menyebutkan bahwa
Indeks Kepuasan dan Engagement
di PJB Raya masih masuk kategori
sangat puas dan sangat engage. Indek
Kepuasan 77.20 persen, sedangkan
Indeks Engagement 82.48 persen.
Angka ini melebihi rata-rata employee
Engagement di negara-negara Asia
Pasific dan dunia. Index Employee
Engagement di Asia Pasifik sebesar
62 persen, sedangkan Index Employee
Engagement dunia 63 persen.
Berdasarkan hasil FGD yang
dibuktikan oleh uji korelasi pearson

Indeks Engagement
82,58%
82,57%
76,60%
82,48%

yang memang dari hasil FGD hampir
seluruh responden menyatakan
kepemimpinan dan penyatuan budaya
antar perusahaan yang masih banyak
menimbulkan ketidakpuasan kerja.
Indeks Kepuasan dan Engagement
khusus untuk PJB juga masuk kategori
sangat puas dan sangat engage,
dimana Indeks Kepuasan 77.26 persen
dan Indeks Engagement 82.58 persen.
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi,
indikator yang dipersepsikan dengan
indeks tertinggi untuk aspek kepuasan
dan Engagement adalah kerjasama
tim (82,34 persen dan 85,00 persen).
Dari hasil analisa regresi, faktor
nilai kerja serta reputasi dan budaya
memiliki indeks korelasi tertinggi
dan menjadi faktor yang membuat
karyawan PJB engage. Indikator lain
yang juga memiliki pengaruh terhadap

h uman capi t a l
peningkatan Engagement secara
keseluruhan adalah manajemen
kinerja dan faktor kepemimpinan.
Demikian juga Indeks Kepuasan
dan Engagement di PJBS, masuk
kategori sangat puas dan sangat
engage, dimana Indeks Kepuasan
76.97 persen, Indeks Engagement
82.57 persen. Berdasarkan hasil
distribusi frekuensi, indikator
yang dipersepsikan dengan indeks
tertinggi untuk aspek kepuasan
dan Engagement adalah kerjasama
tim sementara indeks terendah
adalah kompensasi & benefit. Angka
terendah ini pun masih berada pada
angka 71,68 persen untuk index
kepuasan yang berarti puas dan 80,77
persen untuk index Engagement
yang berarti sangat enggage.
Sedangkan dari hasil analisa regresi,
faktor kerjasama tim memiliki
pengaruh yang paling besar terhadap
peningkatan Engagement. Faktor
lain yang juga dapat meningkatakan
Engagement adalah nilai kerja,
reputasi dan budaya manajemen
karir, manajemen karir, manajemen
kinerja, serta kompensasi dan
benefit.
Insdeks Kepuasan dan
Engagement di RE masuk kategori
puas dan sangat engage, dimana
Indeks Kepuasan 67.45 persen,
dan Indeks Engagement 76.60

persen. Berdasarkan hasil
distribusi frekuensi, Indikator
yang dipersepsikan dengan indeks
tertinggi untuk aspek kepuasan
dan Engagement adalah kerjasama
tim (76,47 persen dan 81,15 persen)
sementara indeks terendah adalah
manajemen kinerja (65,64 persen
dan 69,17 persen). Dari hasil analisa
regresi, faktor kerjasama tim
memiliki pengaruh yang paling besar
terhadap peningkatan Engagement.
Pada analisa gap, indikator yang
berada pada kuadran 1 yakni
dianggap penting namun mereka
belum merasa puas terhadap faktor
ini adalah kompensasi dan benefit,
manajemen karir, manajemen
kinerja, serta pelatihan dan
pengembangan.
Insdeks Kepuasan dan
Engagement di PJBI masuk
kategori puas dan engage,
dimana Indeks Kepuasan 62.11
persen, dan Indeks Engagement
74.94 persen. Berdasarkan hasil
distribusi frekuensi, Indikator
yang dipersepsikan dengan indeks
tertinggi untuk aspek kepuasan dan
Engagement adalah nilai kerja (70,00
persen dan 77,50 persen), sementara
indeks terendah adalah manajemen
kinerja (58,89 persen dan 74,44
persen). Pada analisa gap indikator
yang berada pada kuadran 1 yakni

dianggap penting namun mereka
belum merasa puas terhadap faktor
ini adalah kompensasi dan benefit,
manajemen karir, manajemen kinerja,
serta rekognisi dan penghargaan.
“Yang cukup menarik, indeks
Engagement keseluruhan lebih
tinggi dari indeks kepuasan yang
menunjukkan bahwa meskipun masih
ada indikator yang belum terlalu
membuat karyawan puas secara umum,
mereka tetap menunjukkan tingkat
keterlibatan kerja yang baik. Fenomena
ini perlu mendapat perhatian,
mengingat satisfaction merupakan
pondasi dari Engagement,” kata
Manajer Budaya Organisasi, Ace Johara.
Kendati indeks kepuasan dan
Engagement tinggi, masih banyak hal
yang perlu mendapatkan perhatian dari
manajemen PJB. Menurut StellarHR,
dalam jangka pendek, PJB perlu
melakukan antara lain:
• Membangun kepemimpinan
melalui pemetaan kompetensi
untuk mendapatkan kandidat.
Selanjutnya, kandidat diberikan
pembekalan (inhouse training),
project assignment 3 bulan, dan post
assessment.
• Membangun tim komunikasi
untuk mensosialisasikan dan
mengkampanyekan kebijakan
SDM.
• Membangun kapabilitas
dan soliditas SDM dengan
membentuk forum SDM
pusat – unit – anak perusahaan
untuk kesamaan informasi dan
peningkatan kompetensi tim
SDM sekaligus memonitor
program SDM di masingmasing unit dan anak perusahaan.
• Memastikan kesiapan personil
yang akan ditugaskaryakan
melalui assessment
dan pembekalan untuk
meningkatkan motivasi mereka.
• Mengkaji ulang kebijakan
paket kompensasi dan benefit
dengan mempertimbangkan
aspek demografis dan
psikologis di masing-masing
wilayah penempatan khususnya
penempatan di luar pulau jawa.(*)
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Administrator of National Energy Administration of the People’s Republic of China, Nur Bekri, berkunjung PLTU Jawa-7.

Percepatan Pembangunan
Pembangunan PLTU Jawa 7 diharapkan selesai dan beroperasi tahun
2019, lebih cepat dari target yang ditetapkan dalam PPA, yaitu April 2020.
Peletakkan batu pertama dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis
5 Oktober 2017, bersamaan PLTU Jawa 9 dan 10 (2 x 1.000 MW), serta
peresmian PLTU Banten 1 x 660 MW dan pembangunan terminal batubara.

P

LTU Jawa 7 yang berlokasi di Desa
Terate, Kecamatan Kramatwatu,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten
merupakan bagian proyek 35.000
MW. Pembangkit ini dibangun dengan
skema Independent Power Producer
(IPP) oleh konsorsium China Shenhua
Energy Company Limited dan PJB
melalui PT PJB Investasi. PPA PLTU
Jawa 7 ditandatangani 7 April 2016
dengan harga jual ke PLN sebesar
4,21 sen Dollar AS per kWh. Target
Commercial Operation Date (COD)
pada tanggal 7 Apr 2020 untuk unit 1,
dan tanggal 7 Okt 2020 untuk unit 2.

14
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Layout PLTU Jawa 7

Pembangunan PLTU tersebut
mendapatkan dana dari China
Development Bank dengan nilai
investasi 1,879 Miliar Dollar AS.
Teknologi yang digunakan memiliki

pengembangan usa ha
efisiensi yang tinggi dan lebih ramah
lingkungan, yaitu ultra super critical
boiler, berbahan bakar batubara
kalori rendah (4.000 – 4.600 kkal/
kg AR). Senhua dan PJB Investasi
membentuk Special Purpose Company
dengan nama PT Shenhua Guohua
Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB)
dengan komposisi saham; Shenhua 70
persen, PJB Investasi 30 persen.
“Proyek pembangunan
pembangkit listrik penting dilakukan
untuk kepentingan masyarakat.
Tiga tahun yang lalu setiap saya
pergi ke daerah, baik di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua, keluhannya selalu
sama, listriknya kurang. Byar pet.
Keluhannya itu terus. Setelah tiga
tahun, saya muter lagi, saya enggak
mendengar lagi masyarakat mengeluh
listrik. Artinya kerja ngebut yang
dilakukan PLN sudah mulai dirasakan
masyarakat,” kata Jokowi.
Proyek pembangunan PLTU
Jawa 7, 9, dan 10 dan PLTU Banten
merupakan salah satu proyek yang
masuk ke dalam program 35.000 MW.

Administrator of National Energy Administration of the People’s Republic of China, Nur Bekri, mendengarkan laporan
progres pembangunan PLTU Jawa-7 dari manajemen PT SG-PJB.

untuk PLTU pada wilayah Jawa Bagian
Barat. Keseluruhan proyek ini bernilai
6,015 Miliar Dollar AS. Lokasi terminal
batubara bersebelahan dengan PLTU
Jawa 7 dengan target beroperasi
secara bersamaan dengan kebutuhan
PLTU Jawa 7.

PLTU Jawa 7
Sementara pembangunan terminal
batubara dengan kapasitas 20 juta
ton merupakan salah satu sarana
pendukung untuk memperkuat dan
mengefektifkan rantai pasok batubara

Pembangunan PLTU Jawa 7 sempat
dikunjungi Administrator of National
Energy Administration of the People’s
Republic of China, Nur Bekri, Minggu
12 Nopember 2017. Selain ingin

memantau perkembangan konstruksi,
pejabat setingkat menteri tersebut
juga melakukan koordinasi internal
dengan para pihak yang terlibat dalam
pembangunan PLTU Jawa 7.
Kedatangan Nur Bekri ke PLTU
tersebut merupakan rangkaian kegiatan
delegasi China dalam acara The 5th
Indonesia - China Energy Forum yang
dibuka Senin 13 Nopember 2017.
Mereka disambut Direktur Produksi
1 PT PJB, Sugiyanto, dan Direktur
Utama PT SGP-JB, Yan Zhizeng. “Beliau
berharap pembangunan PLTU Jawa
7 bisa diselesaikan sesuai rencana
dan kerja sama dengan PJB bisa
ditingkatkan lagi di masa mendatang,”
kata Sugiyanto. (*)

Direktur Operasi
1 PJB, Sugiyanto,
mendampingi
kunjungan
Administrator of
National Energy
Administration
of the People’s
Republic of China,
Nur Bekri, dan
menyerahkan
cinderamata.
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Direktur Utama PJB, Iwan
Agung Firstantara menerima
piagam Indonesia GCG
Award 2017.

INDONESIA GCG AWARD 2017

Konsisten Implementasikan
PJB berkomitmen mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara
konsisten dan berkelanjutan. Implementasi GCG bukan sekedar menggugurkan
kewajiban, tetapi juga bukti nyata adanya unsur sukarela, sebagaimana penurunan/
ratifikasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam kebijakan-kebijakan
perusahaan.

M

anajemen meyakini bahwa dengan
mengimplementasikan GCG secara konsisten dan
berkelanjutan akan mengarahkan perusahaan pada budaya
pengelolaan bisnis yang lebih baik, sehingga pertumbuhan
perusahaan lebih terjaga dan terkendali sesuai harapan.
Selain itu juga akan memberikan daya tahan yang lebih
baik atas segala gejolak yang menimpa perusahaan,
sehingga unsur ketidakpastian (uncertainty) bisnis dan
tantangan yang berpotensi merugikan perusahaan dapat
diminimalisasi.
Bagi PJB, tujuan implementasi GCG bukan sekedar
meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga untuk
meningkatkan efisiensi operasi, meminimalisasi cost of
capital, dan meningkatkan nilai perusahaan bagi seluruh
pemangku kepentingan. PJB juga menyadari bahwa
16
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penerapan GCG yang optimal bermanfaat bagi Perusahaan
karena menghasilkan timbal balik antara lain:
• Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organorgan perusahaan guna mencapai kinerja terbaik,
profitabilitas yang unggul, dan nilai tambah yang
diharapkan bagi seluruh pemangku kepentingan.
• Membangun mekanisme pengambilan keputusan yang
berkualitas pada tiap organ perusahaan.
• Mendorong pengelolaan perusahaan yang berjalan
secara profesional, efektif, dan efisien dalam rangka
mewujudkan visi dan misi PJB.
• Memaksimalkan nilai erusahaan melalui peningkatan
kualitas pengelolaan sesuai prinsip transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan
kewajaran pada tiap aktivitas operasional dan bisnis

pengh ar ga a n
•

Keterbukaan terhadap masalah yang dialami
perusahaan (5%).
Pendiri dan Dirut Economic Review, Irlisa Rachmadiana
mengatakan peraih IGCGA III- 2017 merupakan perusahaan
yang terbukti mampu bertahan dan tangguh dalam
menghadapi persaingan yang makin ketat. Mereka dapat
menerapkan etika bisnis dan mewujudkan iklim usaha yang
sehat dan transparan.
Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penerapan
GCG, PJB telah memiliki kebijakan internal yang berlaku
sebagai pedoman harian di lingkungan Perusahaan.
Selain itu, PJB juga secara berkala melakukan serangkaian
kegiatan guna mendukung tata kelola perusahaan
yang berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan internal serta
serangkaian kegiatan tersebut di antaranya:
• Pedoman GCG.
• Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Code of
Conduct (CoC).
• Melaksanakan pengukuran assessment GCG secara
berkala.
• Pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board
of Manual).
• Pedoman terkait Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LKHPN).
• Pedoman terkait benturan kepentingan (Conflict of
Interest/CoI).
• Program Pengendalian Gratifikasi.

GCG, PJB Raih Platinum
•
•

perusahaan.
Mendorong terlaksananya pengelolaan perusahaan
yang berjalan secara profesional dan independen.
Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan
perusahaan.

Konsistensi PT PJB dalam menerapkan prinsip - prinsip
GCG mendapat apresiasi majalah Economic Review. Pada
malam penganugerahan Indonesia GCG Award III - 2017 di
Jakarta, 2 Nopember 2017, PJB mendapatkan penghargaan
tertinggi, yaitu Penghargaan Platium. Majalah Economic
Review menempatkan PJB pada peringkat pertama untuk
kategori anak perusahaan BUMN non TBK, dengan skor
95.07. Selain itu PJB juga mendapatkan penghargaan
sebagai 20 besar perusahaan GCG terbaik di Indonesia.
Indonesia GCG Award III - 2017 merupakan ajang
penghargaan bagi perusahaan dengan penerapan 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%).

•
•

•

Pedoman penegakan disiplin dan penanganan
pelanggaran.
Berbagai kebijakan dan prosedur Perusahaan yang
senantiasa dilengkapi dan disempurnakan secara
terus-menerus serta disesuaikan dengan peraturan/
perundang-undangan yang berlaku dan terbaru.
Program PJB Bersih;(*)
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Indonesia Best
Electricity Awards

2017

Direktur Oparasi 2 PJB, Miftahul Jannah menerima Piala Indonesia Best Electricity Awards 2017
dari Dewan Energi Nasional.

Dewan Energi Nasional (DEN) secara rutin menggelar event
Indonesia Best Electricity Awards (IBEA) guna mendorong pelaku industri
ketenagalistrikan dalam negeri untuk menopang kemandirian energi.
“Kami terus mendorong bagaimana industri ketenagalistrikan nasional
berkomitmen untuk menunjukan jati dirinya dan secara berkesinambungan
memperkuat struktur industri ketenagalistrikan di tanah air untuk menuju
kepada kemandirian energi,” kata Ketua Dewan Juri IBEA 2017 sekaligus
anggota DEN, Dr. Ir. Tumiran, M.Eng.

I

a mengingatkan bahwa infrastruktur ketenagalistrikan
merupakan faktor penting sebagai penggerak roda
perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan
tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik,
dan harga wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran masyarakat. Pameran kelistrikan dan ajang
penghargaan IBEA diharapkan dapat memberikan kontribusi
positif dalam peningkatan kemampuan dalam peningkatan
kemampuan dalam negeri pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan nasional.
Seperti penyelenggaraan sebelumnya, IBEA 2017 tetap
konsisten memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para
pelaku usaha terbaik di bidang pembangunan, pengelolaan,
penyediaan listrik, baik dari sisi pembangkitan, transmisi maupun
distribusi serta sub sektor lain yang terkait dengan industri
ketenagalistrikan. Dewan juri IBEA 2017 beranggotakan 17 orang
yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan profesi seperti pakar
kelistrikan, akademisi, pengamat, hingga politisi yang mumpuni
di bidangnya. Diantaranya; Direktur PLN Nicke Widyawati,
mantan Direktur Utama PLN Nur Pamudji, serta mantan Direktur
PLN, Herman Darnel Ibrahim, Ali Herman Ibrahim, dan Harry Jaya
Pahlawan.
IBEA 2017 terbagi dalam beberapa kategori, antara lain:
The Best Power Plant Company, The Best Power Plant <10 MW,
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The Best Power Plant 10 - 100 MW, The Best Power Plant >100
MW, The Best New Comer Power Plant (est. less than 3 years),
The Best O&M Company, The Best EPC Company, The Best
Electrical Supporting Company (komponen jaringan), dan The
Best Electrical Supporting Company (komponen non jaringan).
Sedangkan untuk kategori Special Award terdiri dari: The Best
Environmentally Concerned Company, The Best Local Content
Electricity Company, The Best Innovation Electricity Company,
dan The Best CSR Electricity Company.
Sebanyak 15 perusahaan yang bergerak di sektor energi dan
ketenagalistrikan memperoleh penghargaan dalam ajang IBEA
2017. Pemberian penghargaan dilakukan Kamis 23 Nopember
2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, dihadiri Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Beberapa
penghargaan berhasil diraih PJB, yaitu:
• The Best Power Plant <10 MW (PLTA Selorejo).
• Top 5 Power Plant Company.
• Top 3 CSR Electricity Company.
• Top 3 Power Plant 10-100 MW.
• Top 5 Power Plant >100 MW.
• Top 5 Environmentally Concerned
Yang tidak kalah membangakan, anak perusahaan PJB di
bidang operation and maintenance pembangkit, yaitu PT PJB
Services kembali memperoleh penghargaan sebagai The Best
O&M Company.(*)

pengh ar ga a n

Festival Film Nusantara 2017

Video Profile CSR UP Gresik
dan UP Muara Tawar
Juara 1

PJB diwakili
Oinike
Simorangkir
menerima piala
Festifal Film
Nasional.

V

ideo profil kegiatan Corporate
Social Responsibility (CSR)
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)
terpilih sebagai yang terbaik dalam
Festival Film Nusantara (FFN) 2017,
untuk Bidang Ekonomi Kerakyatan.
Video tersebut menampilkan
kegiatan CSR di Unit Pembangkitan
(UP) Gresik dan UP Muara Tawar.
Trofi penghargaan diserahkan pada
malam penganugrahan FFN 2017

yang berlangsung di Gedung Teater
Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa
10 Oktober 2017.
FFN 2017 diselenggarakan
sebagai rangkaian acara dalam
memperingati HUT TNI ke 72.
Kegiatan ini menjadi ajang bagi
masyarakat untuk memberikan karya
kreatif yang mampu meningkatkan
semangat kebangsaan, kebersamaan
yang religius dan solidaritas
serta sekaligus menjadi benteng
pertahanan Proxy War Media. FFN
2017 mengambil tema, “Festival
Film Kebangsaan Terbesar, Bersama
Membangun Jaringan Studio
Kebangsaan”. FFN terselenggara atas
kerja sama antara PUSPEN TNI dan
Pengurus Besar Nahdatul Ulama,
serta menggandeng kementerian,
lembaga negara, Komunitas
Kebangsaan dan Forum Lintas
Agama.
Ajang FFN 2017
mengkompetisikan dua macam
lomba,  lomba film dan lomba poster.
Pada lomba film terdapat sebelas
kategori, yaitu: Kategori Budaya
dan Pariwisata, Kategori Keluarga
dan Perlindungan Anak, Kategori
Nasionalisme dan Bela Negara,
Kategori Pemuda dan Olahraga,
Kategori Pendidikan dan Kesehatan,
Kategori Religi dan Toleransi,
Kategori Sosial Humanisme dan
SDM, Kategori Desa dan Maritim,
Kategori Profil TNI dan Soldiers
Journalism, Kategori Pemberdayaan
Masyarakat, serta Kategori Profil
CSR.
Selanjutnya, kategori Profil
CSR dibagi dalam empat bidang,
yaitu bidang lingkungan, bidang
pendidikan, bidang kesehatan, dan

bidang ekonomi kerakyatan. Penjurian
dilakukan tim juri yang diketuai oleh
IGP Wiranegara, M.Sn (Akademisi
Televisi Indonesia), dengan anggota
berasal dari Pusat Penerangan
(PUSPEN) TNI dan The La Tofi
School of CSR. Selain PJB, beberapa
perusahaan juga berhasil menjadi
juara dalam kompetisi ini. Berikut
pemenang untuk kategori profil CSR
selengkapnya:
1. Bidang Lingkungan
Juara 1 :
PT PLN Persero dalam “FGD
Bersihkan Langit Jepara”
Juara 2 :
PT Petrokimia Gresik dalam
“Pelestarian Keanekaragaman
Hayati”
2. Bidang Pendidikan
Juara 1 :
BTPN dalam “BTPN Mendidik”
Juara 2 :
PT Telkom Tbk dalam “Telkom
Disability Care”
3. Bidang Kesehatan
Juara 1 :
PT Indonesia Power dalam
“Kampung Sehat Hijau Indonesia”
Juara 2 :
PT Industri Jamu & Farmasi
Sidomuncul Tbk dalam “Operasi
Katarak Tolak Angin Sidomuncul”
4. Bidang Ekonomi kerakyatan :
Juara 1 :
PT Pembangkitan Jawa-Bali
dalam “PJB UP Gresik & UP Muara
Tawar membangkitkan ekonomi
kerakyatan”
Juara 2 :
PT PLN Persero dalam
“Membangkitkan Ekonomi Rakyat
Melalui Taman Sungai Mudal
Kulonprogo”
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Direktur Oparesi 1 PJB, Sugiyanto meresmikan
Remoote Operation Center UP Brantas.

Digitalisasi dan
Remotisasi UP Brantas

PJB
Operasikan
Pembangkit
Dari Jarak Jauh
Guna meningkatkan efisiensi pembangkit, PJB melakukan
digitalisasi dan remotisasi pembangkit. Dengan demikian,
operasi unit pembangkit dapat dilakukan secara terpadu
dari jarak jauh. Saat ini digitalisasi dan remotisasi
diimplementasikan di Unit Pembangkitan (UP) Brantas
yang mengelola 14 PLTA yang tersebar di lima kabupatan,
dan tidak tertutup kemungkinan dikembangkan untuk
PLTU FTP-1 Luar Jawa.

P

engoperasian pembangkit
dari jarak jauh diresmikan
Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto,
bersamaan Peringatan Hari Listrik
Nasional ke-72, Jumat 27 Oktober
2017. Peresmian ditandai dengan
penandatanganan prasasti peresmian
Gedung Remote Operation Center
(ROC) UP Brantas yang merupakan
pusat pengoperasian pembangkit
dari jarak jauh. Dalam kesempatan itu
Sugiyanto berkesempatan melakukan
start up PLTA Wlingi. Sekali tombol
start dipencet, PLTA Wlingi langsung
beroperasi. Indikator operasi terlihat
20
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dengan jelas di layar monitor,
termasuk perputaran trubin.
Manajer Operasi UP Brantas, Yaris
Santoso menjelaskan, digitalisasi
dan remotisasi sebenarnya sudah
dilakukan sejak tahun 2011. Saat itu,
sebagai pilot project, PLTA Giringan di
Kabupaten Madiun. Langkah pertama
yang dilakukan adalah melakukan
retrofit sistem kontrol. Kegiatan ini
dilakukan pada akhir Desember 2010,
ketika terjadi gangguan mendadak
pada Power Line Communication (PLC).
Awalnya tim Pemelharaan UP Brantas
bermaksud mengganti PLC tersebut,

namun ternyata PLC buatan sebuah
perusahaan elektrical di Perancis itu
sudah tidak ada di pasaran (tidak
lagi diproduksi). Akhirnya dilakukan
penggantian PLC baru buatan
Scheneider Electric.
Retrofit control system berhasil
diselesaikan pada Mei 2011.
Pelaksanaan retrofit sebenarnya
hanya butuh waktu 12 hari, namun
untuk mendatangkan PLC baru
membutuhkan waktu lima bulan.
PLC yang baru ini jauh lebih canggih
dibandingkan PLC sebelumnya.
Pencatatan data operasi tidak lagi
dilakukan secara manual. Data secara
otomatis akan tersimpan di server,
sehingga penyimpanan data dapat
diset-up sesuai kebutuhan. Hebatnya
lagi, server mampu menyimpan
data hingga lima tahun. Bahkan
bisa sepuluh atau duapuluh tahun,
tergantung kapasitas server.
Bersamaana dengan pelaksanaan
retrofit control system tersebut
dilakukan improvement teknologi

Oper at ion & maint ena n c e
yang memungkinkan pemantauan
dan pengoperasian sistem kontrol
dari jarak jauh, tanpa harus berada
di control room. Tim pemeliharaan
mengaplikasikan teknologi remote
control, sehingga pemantauan dan
pengoperasian unit PLTA Giringan
dapat dilakukan dari jarak jauh.
Digitalisasi dan remotisasi PLTA
Giringan berjalan dengan baik,
dilanjutkan dengan PLTA yang lain.
Retrofit control system dilanjutkan
ke seluruh PLTA yang ada di wilayah
UP Brantas, dan tahun 2017 berhasil
dituntaskan. Memang butuh waktu
lama, sekitar enam tahun. Ini karena
pelaksanaan retrofit menunggu unit
over haul, sehingga tidak mengganggu
operasi unit pembangkit. Bersamaan
itu, ruangan di lantai dua gedung
kantor pusat UP Brantas menjadi
ROC, pusat pengendalian operasi
pembangkit.
Teknologi remote control dinilai
sangat tepat untuk diterapkan di
UP Brantas, mengingat lokasi unit
pembangkitan yang dikelola jaraknya
saling berjauhan, tersebar di lima
kabupaten yaitu: Kabupaten Malang,
Blitar, Tulungagung, Ponorogo dan
Madiun. Dengan digitalisasi dan

penerapan teknologi remote control,
banyak keuntungan yang diperoleh,
diantaranya:
• Kantor pusat dapat memantau
dan memperoleh data operasi
secara real time, sehingga dapat
mengambil keputusan secara cepat
dan tepat.
• Efisiensi waktu pemeliharaan.
Bila terjadi gangguan pada sistem
kontrol, tim pemeliharaan tidak
perlu datang ke unit pembangkit
yang memerlukan waktu berjamjam, tetapi cukup memberikan
supervisi dari kantor pusat.
• Efisiensi SDM karena bisa
mengurangi jumlah operator dan
supervisor. Operator di PLTA tidak
diperlukan lagi, dan supervisor
bisa melakukan supervisi dari jarak
jauh.
• Meningkatkan efisiensi operasi
pembangkit dan meminimalkan
error sistem.
Dengan teknologi remote, bisa
saja operator di unit ditiadakan
(zero operator), karena operasi bisa
dikendalikan dari jarak jauh. Namun
hal itu tidak dilakukan. Pengurangan
operator dilakukan secara bertahap
dan alami. Caranya, sebagian dimutasi

ke kantor pusat, terutama yang masih
muda, sementara yang mendekati usia
pensiun dipertahankan hingga mereka
pensiun sampai akhirnya terjadi zero
operator. Saat ini tugas mereka sebagai
patrol check.
“Seiring dengan perkembangan
teknologi dan semakin ketatnya
persaingan bisnis pembangkitan,
digitalisasi dan remotisasi pembangkit
merupakan kebutuhan untuk
meningkatkan keandalan dan efisiensi
pembangkit, sehingga Biaya Pokok
Produksi (BPP) energi listrik turun,” tutur
Sugiyanto.
Remotisasi bisa juga diterapkan di
pembangkit FTP-1, kususnya yang ada
di luar Jawa, dengan dua syarat, yaitu
kesehatan pembangkit dan ketersediaan
jaringan internet. Pembangkit harus
sehat, dan jaringan internet juga
harus memadai. “Dua syarat itu harus
terpenuhi. Kalau pembangkitnya masih
batuk-batuk, ya harus disehatkan dulu.
Begitu juga jaringan internet, kalau putus
nyambung-putus nyambung ya tidak
bisa,” tandas Sugiyanto.(*)

Suasana peresmian Remoote
Operation Center UP Brantas.
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OPERATOR EXCELLENT
Akselerasi Peningkatan Kompetensi
Berbasis Action Learning

assessment pasca pembelajaran

Usaha jasa operation and maintenance yang dijalankan PJB
Raya mengalami pertumbuhan sangat pesat, sejalan dengan
beroperasinya PLTU FTP-1 dan PLTU Program 35.000 MW.
Hal ini memiliki konsekuensi terhadap penyiapan tenaga
kerja bidang operation and maintenance pembangkit dalam
kapasitas dan kapabilitas yang memadai.

besar dalam pengelolaan SDM. Diperlukan
terobosan untuk menjawab kebutuhan
akselerasi peningkatan kompetensi
karyawan.
Permasalahan program
pengembangan kompetensi untuk
kebutuhan akselerasi telah di-capture
melalui proses diagnostik, dan dilakukan

Alur proses proses
akselerasi pembelajaran
bidang operasi

U

P Paiton sebagai satu-satunya PLTU
batubara yang dimiliki PJB menjadi
penyedia utama SDM untuk pengelolaan
pembangkit-pembangkit baru. Banyak
tenaga ahli yang dimiliki dipromosikan
sebagai leader-leader baru pengelola
PLTU FTP-1, digantikan karyawan
baru. Tingginya perputaran karyawan
berpengaruh pada stabilitas kesiapan
organisasi UP Paiton dan meningkatnya
kesalahan pengoperasian peralatan,
berkurangnya kesigapan pengoperasian
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baik saat unit beroperasi normal maupun
emergency, serta pengoperasian yang
kurang memperhatikan faktor efisiensi
menjadi sangat dominan.
Kajian manajemen resiko
menunjukkan bahwa faktor ketersediaan
serta kompetensi SDM berada pada status
level risiko tinggi. Level ini memiliki skala
dampak kategori signifikan sebagai faktor
penyebab turunnya pencapaian target
kinerja operasional unit pembangkitan.
Hal ini membutuhkan perhatian yang

analisa akar permasalahan melalui
penyusunan Root Cause Problem Solving
(RCPS). Berdasarkan hasil diagnostik
sesuai RCPS, terdapat beberapa akar
permasalahan terkait penurunan
departement readiness pengoperasian
pembangkitan yang dirangkum menjadi 2
permasalahan utama yaitu:
• Faktor ketersediaan pelaksana
pekerjaan. Promosi karyawan kader
yang sangat cepat ke Unit FTP 1 dan
adanya pengisian karyawan baru dari

Oper at ion & maint ena n c e

Pembelajaran di lapangan

sumber fresh graduate. Hal tersebut
berimplikasi pada komposisi Junior
Operator lebih banyak daripada Senior
Operator sehingga mempengaruhi
tingkat kesiapan organisasi.
• Faktor kompetensi pelaksana
pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan
kompetensi pengoperasian belum
ditindaklanjuti dengan program
pengembangan akselerasi. Masih
sebatas pada training, sertifikasi, serta
pendampingan tugas yang belum
termonitor dengan baik.
Melalui matrik prioritisasi, untuk
menjawab kebutuhan akselerasi
peningkatan kompetensi karyawan
didapatkan opsi, yaitu Pembelajaran
Akselerasi Keahlian Teknis Berbasis Action
Learning. Program ini diawali dengan
pre-assessment dilaksanakan oleh Tim
Assessor OPEXC (Operation Excellence)
dan Supervisor Senior Daytime dengan
menggunakan metode presentasi,
wawancara, dan observasi (bila diperlukan).
Cakupan kompetensi dan sub kompetensi
yang diujikan sesuai dengan job description
operator yang bersangkutan saat ini.
Dengan mengacu pada hasil pre
assessment, Supervisor Senior Produksi
bersama Tim Assessor OPEXC menyusun
rencana pembelajaran. Rencana

pembelajaran berisi informasi tentang
materi, metode, referensi pembelajaran
serta timeline dalam 1 bulan proses
pembelajaran yang ada didalamnya
meliputi:
• Self learning yaitu kegiatan yang
dilakukan oleh individu atau tim
kecil mencakup aktivitas diagnosis,
merumuskan tujuan, mengidentifikasi
permasalahan, memilih dan
melaksanakan strategi dan
mempresentasikan hasilnya.
• Job Shadowing yaitu kegiatan
pendampingan intensif bagi operator
junior oleh operator senior/lebih
berkompeten langsung saat proses
pekerjaan. Tugas operator junior
selanjutnya melakukan pencatatan
hasil observasi kegiatan.
• On site training adalah kegiatan
praktek dan pengamatan/belajar
secara langsung di lapangan yang
didampingi oleh bidang pemeliharaan
dengan tujuan agar pada saat
pelaksanaan First Line Maintenance
(FLM) yang dilakukan oleh operator
sesuai dengan kaidah pemeliharaan.
• Praktek simulator Pembangkit adalah
kegiatan praktek dan pengamatan/
belajar secara langsung pada
peralatan simulator yang dipandu oleh
instruktur pembangkit.
• Mentoring - Coaching yaitu kegiatan
komunikasi dua arah yang bersifat
informal, berkelanjutan, dan konsisten
dimana karyawan/operator/tim
OPEXC yang lebih senior atau lebih
berkompeten dan berpengalaman
memastikan pembelajaran mandiri
yang dilakukan oleh operator yang
sedang belajar sesuai dengan standar
yang berlaku.

•

Kelas Induksi yaitu kegiatan in
class training yang difokuskan pada
penyampaian materi penunjang
untuk bidang operasi yaitu tata kelola
pembangkitan, mekanisme niaga,
manajemen efisiensi, permit to work,
pengelolaan batubara, dan lain-lain.
Adapun alur proses akselerasi
pembelajaran adalah diawali dengan
penjelasan program keseluruh operator,
penugasan pembuatan presentasi sesuai
dengan job dan diukur untuk mendapatkan
gap yang akan ditindak lanjuti dalam
proses pembelajaran dengan metode:
induksi, sharing, coaching, mentoring, job
shadowing , cross training atau praktek
simulator terakhir dilakukan pengukuran
kembali sampai peserta dinyatakan
kompeten. Terobosan sistem pembelajaran
yang digagas Sunarto, I Komang Gede
Suardika dan I Wayan Sukerta mampu
mempercepat proses pembelajaran yang
diterapkan sebelumnya, dari enam bulan
menjadi hanya satu bulan dengan hasil
yang relatif sama. Terjadi percepatan yang
luar biasa, dan mendapat apresiasi dalam
ajang Asian Power Award 2017 di Bangkok
sebagai Fast-Track Power Plant of The Year
2017.
Menurut Sunarto, program
percepatan Peningkatan Kompetensi
Berbasis Action Learning tersebut dapat
diimplementasikan di PJB Raya dan PT
PLN (Persero) dengan memanfaatkan
expert sesuai jenis pembangkit, distribusi
atau unit kerja yang lain. Selain itu,
dengan melihat latar belakang kebutuhan
yang hampir sama, pembelajaran
akselerasi dapat diimplementasikan
di bidang pemeliharaan. Hanya saja
memerlukan beberapa modifikasi dalam
penyelenggaraan.(*)

Pembelajaran di kelas
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Cascade Drain to Deaerator

Line Bypass Cascade Drain

Mohamad Zainulloh Rizal

Musanta Harrisa Ginting

Nurul Hakim Prasetya

P

LTU Paiton Unit 1 & 2 adalah
PLTU berbahan bakar batubara
dengan kapasitas 2 x 400 MW. Untuk
meningkatkan efisiensi thermal dalam
proses pemanasan feed water (air
umpan boiler) menjadi superheated
steam, terdapat tiga tingkat pemanas
air bertekanan rendah (low pressure
heater), pemanas air di deaerator dan tiga
tingkat pemanas air bertekanan tinggi
(High Pressure Heater/HPH). HPH PLTU
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Paiton termasuk alat penukar panas
jenis tertutup dimana feed water tidak
bercampur dengan extraction steam.
Pada deaerator termasuk jenis pemanas
air pengisian terbuka dimana feed water
bercampur dengan extraction steam yang
bertujuan untuk meningkatkan temperatur
dan menghilangkan kandungan oksigen
terlarut di feed water.
Pada sistem HPH PLTU Paiton,
line feed water memiliki sistem bypass
sehingga apabila HPH diatasnya
mengalami out of service, maka feed
water dapat di bypass tanpa melalui HPH
yang out of service. Namun line dari drain
condensate tidak memiliki sistem bypass.
Apabila salah satu HPH mengalami
kebocoran tubes yang berdampak pada
peningkatan level shell HPH atau HPH di
out of service, maka pilihan pola operasi
yang dapat dilakukan adalah:
• Extraction steam condensate dialirkan
masuk kondensor dengan menutup

pr es t a s i

•

normally drain valve ke HPH yang
di out of service dan membuka
emergency drain valve ke
kondensor. Pola operasi ini memiliki
kelebihan tidak merusak HPH
yang out of service karena tidak
terjadi thermal stress pada tube.
Namun pola operasi seperti itu
memiliki kelemahan, diantaranya:
terjadi kerusakan kondensor akibat
kavitasi dan peningkatan flow
drain condensate, terjadi kerusakan
emergency drain akibat erosi korosi
yang timbul karena peningkatan
flow extraction steam condensate,
dan menibulkan kerugian akibat
heat loss karena panas yang tidak
dimanfaatkan untuk memanaskan
feed water.
Extraction steam condensate dari
HPH in service dialirkan menuju
HPH dibawahnya yang out of
service berakhir di deaerator. Pola
operasi ini memiliki kelebihan
tidak merusak kondensor akibat
kavitasi dan peningkatan flow drain
condensate. Kerusakan emergency
drain akibat erosi korosi juga dapat
dicegah. Begitu juga kerugian
akibat heat loss dapat diminimalisir
karena panas dari extraction steam
condensate dapat digunakan untuk
memanaskan feed water di HPH
yang in service dan deaerator.
Namun pola operasi seperti itu

menyebabkan kerusakan HPH out
of service akibat thermal stress pada
tube.
Dalam dunia industri kelistrikan,
pembangkit listrik dituntut untuk
menghasilkan biaya pokok produksi
(BPP) yang rendah agar dapat bersaing
dengan pembangkit listrik lainnya.
Untuk menghasilkan BPP yang rendah,
tentu membutuhkan suatu sistem
yang efisien dan handal. Sistem efisien
dan handal sangat sulit dilakukan
terutama untuk pembangkit listrik yang
sudah tua. Sehingga perlu dilakukan
suatu upgrade sistem pada sistem
pembangkit yang sering mengalami
masalah yang menyebabkan tidak
efisien dan tidak handal untuk
menciptakan BPP yang rendah.
Untuk itu, Mohamad Zainulloh
Rizal, Musanta Harrisa Ginting dan
Nurul Hakim Prasetya mencoba
melakukan re-design bypass cascade
drain menuju deaerator pada sistem
feedwater. Design bypass cascade
mampu menghubungkan drain masingmasing HPH, sehingga jika terjadi
out of service pada salah satu HPH,
extraction steam condensate dapat
dialirkan masuk ke deaerator tanpa
melewati HPH out of service. Misalnya
HPH 6 out of service, maka extraction
steam condensate dialirkan dari HPH
7 langsung ke HPH 5 dan berakhir di
deaerator. Jika HPH 5 out of service,

maka extraction steam condensate
dialirkan dari HPH 7 ke HPH 6 dan
langsung menuju deaerator. Bahkan
jika dua HPH mengalami out of service,
misalnya HPH 6 dan HPH 5, maka
extraction steam condensate dialirkan
dari HPH 7 langsung ke deaerator.
Pola operasi bypass cascade drain
to deaerator pada sistem feedwater
tersebut tidak merusak kondensor
akibat kavitasi dan peningkatan
flow drain condensate. Kerusakan
emergency drain akibat erosi korosi
yang timbul karena peningkatan flow
extraction steam condensate dapat
dicegah, dan kerugian akibat heat loss
dapat diminimalisir karena panas dari
extraction steam condensate dapat
digunakan untuk memanaskan feed
water di HPH yang in service. Selain
itu juga tidak merusak HPH yang out
of service karena tidak akan terjadi
thermal stress pada tube.
Dengan bypass cascade drain to
deaerator dapat memberikan nilai
saving yang sangat besar apabila
sistem feedwater mengalami out of
service yang besaran nilainya antara
Rp 13,3 juta hingga Rp 32,5 juta
per hari. Re-design bypass cascade
drain to deaerator pada sistem
feedwater dapat diterapkan di semua
unit pembangkitan yang memiliki
permasalahan dan sistem yang sama.
(*)

Implementasi bypass cascade drain HPH to deaerator
25
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ATOMICOLT
Tingkatkan Safety,
Perpendek Durasi Over Haul

Nanang Tri Wahyuna

Pudji Budiarto

A

TOMICOLT adalah special tool
bongkar dan pasang tube atomizing
cooler (perlatan yang berfungsi
meningkatkan efisiensi pembakaran
26
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Yusuf Abdillah

dalam turbin gas) PLTGU Muara Karang
Blok 1 Karang yang menggunakan turbin
gas merek General Electric tipe MS9001E.
Special tool ini merupakan pengembangan

Lokasi atomizing cooler

tool existing dimodifikasi dengan
penambahan tracker, adjuster level
gerakan horizontal pada keempat kakinya,
dudukan beroda dan rel.
Nanang Tri Wahyuna, Pudji Budiarto
dan Yusuf Abdillah dari Unit Pelayanan
Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB)
menciptakan ATOMICOLT karena setiap
kali melakukan inspeksi atomizing cooler
dengan menggunakan tool eksisting (tool
support dan chain block), selalu mengalami
hambatan. Padahal inspeksi atomizing
cooler merupakan suatu keharusan dalam
pelaksanaan overhaul. Inspeksi dilakukan
dengan melepas atomizing cooler dari
shell, melakukan cleaning pada bagian
dalam dan luar pipa, inspeksi visual,
pengetesan kebocoran dengan pompa
vakum dan memasukkan kembali tube

pr es t a s i
atomizing cooler ke dalam shell.
Setiap kali dilakukan pelepasan
selalu menimbulkan kerusakan pada
baffle, dan memerlukan waktu yang
lama dikarenakan tali sling untuk
mengangkat atomizing cooler harus
dilepas dan dipasang saat menggeser
atomizing cooler. Belum lagi lokasi
atomizing cooler susah diakses karena
berada dibawah greating dan diatas
instalasi pipa water cooling. Potensi risiko
kecelakaan kerja pada saat pemasangan
dan pembongkaran atomizing cooler
juga cukup besar.
Sebelum ada ATOMICOLT, proses
bongkar dan pasang atomizing cooler
dilakukan dengan cara memisahkan
flange atomizing terhadap body
(flange shell) menggunakan jackbolt,
kemudian tube ditarik keluar dari
shell menggunakan lever block
sampai tepat berada di bawah
serandang. Proses tersebut dilakukan
dengan cara menggantung bagian
belakang tube atomizing cooler
menggunakan manuver chain block
untuk memastikan berat tube stabil
sampai tube berada di atas papan
serandang. Proses pembongkaran
dan pemasangan atomizing cooler
tersebut memerlukan ketrampilan
khusus karena memiliki potensi risiko
yang relatif tinggi.
Sedangkan penggunaan

ATOMICOLT diawali dengan
memasang plat tracker penarik pada
penampang tube atomizing sisi
luar, selanjutnya dilakukan proses
leveling antara rel dengan tube yang
akan ditarik untuk memastikan
kesejajarannya dengan sumbu tube.
Setelah rel serandang sejajar dengan
atomizing cooler, tracker ditarik
sampai penumpu dapat menopang
permukaan tube sehingga tracker
dapat dilepaskan untuk melakukan
langkah selanjutnya tanpa bantuan
tracker. Penggunaan ATOMICOLT
tidak memerlukan lagi mobile crane,
chain block, dan lever block karena
proses manuver chainblok dan sling
telah digantikan oleh tracker dan
serandang penumpu beroda.
Dengan menggunakan
ATOMICOLT, proses pembongkaran
dan pemasangan atomizing cooler
dapat dilakukan dengan aman dan
efisien, karena konstruksinya sangat
sederhana dan dimensinya sudah
disesuaikan dengan ruang kerja dan
atomizing cooler. ATOMICOLT mulai
diimplementasikan pada overhaul
MI GTG 13 Muara Karang tanggal 10
September 2016. Dari implementasi
tersebut tidak ditemukan kegagalan
pada konstruksi ATOMICOLT. Hasil
implementasi ATOMICOLT juga
menunjukkan kualitas pekerjaan yang

baik dimana tidak terjadi rework,
dent, ataupun kecelakaan kerja.
Waktu yang dibutuhkan lebih cepat
2,7 jam, sehingga terjadi penurunan
biaya man power sekitar Rp 8,5
juta. Selain itu juga tidak perlu lagi
menyewa mobil crane yang biayanya
mencapai Rp 35.714.000. Potensi
penjualan listrik dikarenakan efisiensi
mencapai Rp 115,6 juta, dan potensi
penghematan kerusakan atomizing
cooler Rp 1,9 Miliar. Sementara biaya
pembuatan ATOMICOLT hanya Rp
8,4 juta.
Bukan hanya itu, secara non
finansial, pemakaian ATOMICOLT
dapat meningkatkan citra
perusahaan karena PJB mampu
mengelola aset pembangkitan
dengan baik, tercapainya kepuasan
pelanggan karena pekerjaan on
quality, memotivasi karyawan karena
tool yang dipakai lebih safety,
dan keandalan peralatan terjaga.
Nanang Tri Wahyuna, Pudji Budiarto
dan Yusuf Abdillah mengusulkan
karyanya tersebut didaftarkan
perlindungan patennya, sebagai
paten sederhana. ATOMICOLT yang
terpilih sebagai juara III LIKE PLN
kategori technical support tersebut
dapat digunakan pada pemeliharaan
peralatan sejenis dengan
penyesuaian spesifikasi.(*)
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PLTS Terapung di Cirata
Ditargetkan Beroperasi 2019

Penandatanganan Project Development Agreement (PDA) PLTS terapung oleh Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama Masdar, Muhamed Jameel Al Ramahi.

R

encana pembangunan Floating
Photovoltaic Solar Power Plant
atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) Terapung di Waduk Cirata dengan
kapasitas 200 MW kian mendekati
kenyataan. PT Pembangkitan JawaBali (PJB) telah mendatangani Project
Development Agreement (PDA) dengan
Masdar, anak usaha Mubadala asal Abu
Dhabi - Uni Emirat Arab, 28 Nopember
2017 di Kantor Kementerian ESDM,
Jakarta.
Penandatanganan PDA dilakukan
Direktur Utama PJB, Iwan Agung
Firstantara dan Direktur Utama Masdar,
Muhamed Jameel Al Ramahi, disaksikan
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar dan
Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk
Indonesia, Mohamed Abdulla Mohammed
Bin Mutleq Alghafli. Penandatangan PDA
tersebut merupakan tindak lanjut dari
Memorandum of Understanding (MoU)
pengembangan proyek pembangkit
EBT skala besar di Indonesia yang
ditandatangani 16 Juli 2017 di Abu Dhabi.
““Proyek ini adalah yang terbesar
untuk proyek sejenis, seluas 200 hektar
disiapkan di Waduk Cirata, dengan business
to business yang baik, proyek ini juga
mengakselerasi untuk pengembangan
Energi Baru Terbarukan (EBT) dan
memperkuat kerjasama antara Indonesia
dan PEA” ungkap President Direktur PT
28
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PJB, Iwan Agung Firstantara.
Arcandra berharap PLTS Terapung
tersebut memanfaatkan konten-konten
lokal sehingga bisa menurunkan beban
biaya pembangunan yang berdampak
pada harga listrik. “Kami berharap tarif
listrik PLTS Terapung itu nanti tidak
melebihi dari Biaya Pokok Produksi (BPP)
setempat. Kalau tarifnya diatas lokal BPP
maka tidak akan bisa bersaing. Pemerintah
maunya, seperti yang ada di PP Nomer 50
Tahun 2017 tentang tarif listrik EBT. Harga
tidak lebih dari 85 persen BPP wilayah
tersebut. Jika mengacu pada BPP Jawa
Barat maka listrik yang dihasilkan dari
pembangkit ini tak lebih dari 6,5 cent per
kWh,” kata Arcandra.
PJB bersama Masdar nantinya akan
membentuk Joint Venture Company
(JVC) dengan kepemilikan saham PJB 51
persen dan Masdar 49 persen. Untuk tahap
pertama, PLTS Terapung Cirata sebesar
50 MW dan ditargetkan Commercial
Operation Date (COD) pada kuartal kedua
2019. Sedangkan tahap kedua hingga
keempat sebesar 150 MW direncanakan
COD pada kuartal pertama 2020.
Direktur Utama Masdar, Muhamed
Jameel Al Ramahi dalam kesempatan itu
menegaskan komitmen perusahaannya
untuk mewujudkan PLTS Terapung
tersebut. Apalagi kerja sama kali ini akan
menghasilkan PLTS terapung pertama di

Indonesia dan salah satu yang terbesar
di dunia nantinya. “Ini langkah maju
dalam pengembangan dan konstruksi
PLTS terapung terbesar tidak hanya di
Indonesia tapi juga di dunia. Saya sangat
senang dengan penandatangan PDA
ini, mengingat Mubadalla juga menjalin
hubungan kerja sama kurang lebih 10
tahun, dan sekarang Masdar tidak hanya
membangun yang terbesar di Indonesia
tetapi juga yang terbesar di dunia,
dengan adanya perjanjian kerjasama
ini mempermudah jalan agar cepat
beroperasi,”ujarnya
Saat ini ada tim teknis khusus yang
bekerja untuk bisa merumuskan struktur
komersial dalam proyek serta untuk
menemukan solusi dari sisi teknis dan
komersial untuk menghasilkan tarif listrik
yang sesuai dengan keinginan pemerintah
Indonesia,” kata Muhamed.
Di negaranya, Masdar mampu
memproduksi listrik melalui PLTS dengan
harga kurang dari 3 sen dollar AS pe kWh.
Menurut Iwan Agung, hal itu sulit untuk
diwujudkan di Indonesia. Ada banyak
faktor yang menjadikan harga listrik PLTS
di Abu Dabi dan Emirat Arab bisa di bawah
3 sen dollar AS pe kWh, diantaranya; tidak
ada pembebasan lahan karena lahan
disediakan pemerintah, tidak ada bunga
bank dan masih banyak faktor-faktor lain,
sehingga biaya investasi murah.(*)

s er t ifik a s i

TAK HANYA MELAYANI
SERTIFIKASI PJB RAYA

P

T Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik
(SKP) semakin mantap dalam menjalankan usaha sertifikasi
kompetensi tenaga operation and maintenance pembangkit.
Dalam usia dua tahun, anak perusahaan PT PJB Services ini telah
memperoleh Sertifikat Akreditasi dari Kementerian Energi dan
Sumberdaya Mineral (ESDM), sehingga berhak melakukan uji
kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi.
SKP dapat dikatakan pemain baru di bidang sertifikasi
kompetensi. Lembaga Sertifikasi kompetensi ini didirikan oleh
PT PJB Services dan Yayasan Kesejahteraan PJB berdiri tanggal
06 Mei 2015. Kendati demikian, didukung asesor berpengalaman,
SKP  tidak kalah dibanding lembaga sertifikasi yang sudah
ada sebelumnya. Sebagian besar asesor adalah expert PJB
dan pensiunan PJB, yang memiliki sertifikat asesor tentunya.
Sertifikasi dilakukan SKP secara profesional dan memiliki standar
nasional.
Komitmen SKP adalah memberikan jaminan kepada
perusahaan/klien bahwa personel yang telah lulus uji tersebut
adalah benar kompeten sesuai bidangnya. Jaminan ini diberikan
karena tenaga ahli atau penguji adalah tenaga yang senantiasa
meningkatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan
teknologi saat ini. Selain itu, SKP berkomitmen memberikan
bantuan atau masukan kepada perusahaan/klien dalam proses
indentifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan agar personilnya
berpredikat kompeten.
SKP mendapat ijin beroperasi secara komersial dari
Menteri ESDM pada 1 Januari 2016 sebagai Lembaga Sertifikasi
Kompetensi. Dalam satu tahun (Januari-Desember 2016), SKP
mensertifikasi 1.253 tenaga teknnik operasi dan pemeliharaan di
lingkungan PJB dan PJB Services. Tahun 2017 diperkirakan jauh
lebih banyak karena tidak hanya mensertifikasi tenaga teknik PJB
Raya, tetapi juga tenaga teknik PT PLN (Persero), Independen
Power Producer (IPP), perusahaan jasa maintenance pembangkit
dan sebagainya, termasuk Lembaga Pendidikan.
“Kita tidak hanya menunggu, tetapi jemput bola dan aktif
membangun jaringan. Harga yang kita tawarkan juga sangat
kompetitif, karena SKP bukan sekedar memburu keuntungan,
tetapi juga mengemban misi nasionalisme, yaitu supaya operation
and maintenance pembangkit dikuasai asing. Jangan sampai
tenaga kerja teknik di bidang pembangkitan tidak memiliki
sertifikat kompetensi hanya karena biaya,” tutur Direktur
SKP, Mudjiono, ditemui disela-sela pelaksanaan sertifikasi di
perusahaan jasa maintenance pembagkit di Kota Sidoarjo.
Selain dari PJB Group, permintaan dari luar, baik dari
pengelola IPP, lembaga pendidikan maupun dari perusahaan
jasa maintenance pembangkit sangat besar. Kami harus pandaipandai mengatur jadwal dan mengatur asesor, karena lokasinya
tersebar di berbagai daerah di Indonesia. SKP juga menjalin
kerjasama dengan ST PLN untuk mensertifikasi mahasiswa yang

mengikuti pemagangan, sehingga begitu mereka lulus bukan
hanya mengantongi ijazah, tetapi juga memegang sertifikat
kompetensi.
Peningkatan kinerja SKP ditunjang adanya program
percepatan pembangunan pembangkit, yaitu Fast Track
Program Tahap Pertama (FTP-1) yang telah beroperasi dan kini
dilanjutkan dengan program 35.000 MW. Program pemerintah
tersebut membutuhkan tenaga kerja bidang operation and
maintenance pembangkit dalam jumlah besar. Sesuai dengan
peraturan perundangan yang mewajibkan tenaga kerja di bidang
ketenagalistrikan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh
lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi kepada tenaga
teknik yang memenuhi standar kompetensi.
Pelaksanaan ujian kompetensi dilakukan dalam tiga tahapan,
yaitu; uji tertulis, wawancara dan praktek. Uji tertulis dilakukan
untuk mengukur kemampuan peserta dengan bukti tertulis.
Wawancara untuk memastikan hasil uji tertulis sekaligus
menggali sikap, perilaku, kebiasaan dan kepatuhan peserta
terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
perundangan. Praktek untuk memastikan peserta telah terampil
dengan sikap kerja yang baik dan benar dalam memperagakan
tugas pekerjaannya berdasarkan SOP, instruksi kerja dan
sebagainya.(*)

Pelaksanaan sertifikasi di Arun, Nangroe Aceh Darussalam.
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TEKNOLOGI INFORMASI PJB

Supporting Agency dan
Business Enabler

Tidak dapat dipungkiri,
peran Teknologi
Informasi (TI) sangat
dominan dalam proses
bisnis perusahaan,
apalagi perusahaan
yang bergerak di
bidang pembangkitan
seperti PJB. Hal ini
disadari betul oleh para
pendiri PJB, sehingga
menempatkan teknologi
informasi sebagai
bagian dari proses bisnis
perusahaan.
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P

JB memandang penggunaan TI
merupakan aspek penting dalam
menciptakan proses bisnis yang lebih
efisien, akurat, dan berorientasi pada
sistematika cepat tanggap. Penggunaan
TI tidak hanya menjadi suatu pemacu
pada prosedur-prosedur bisnis, tetapi
juga menjadi suatu agen inovatif yang
memungkinkan perusahaan untuk
mencari alternatif-alternatif baru dalam
pemecahan masalah atas proses dan
prosedur operasional kerja. TI terintegrasi
menjadi business enabler.
PJB pun membentuk unit/divisi
khusus untuk menangani TI dan secara
konsisten mengimplementasikan dan
mengembangkan TI dengan berbagai
aplikasi untuk mendukkung proses bisnis.
Nama organisasi pengelola TI PJB dari
waktu ke waktu mengalami perubahan,
mulai dari Bidang SINFO (Sistem
Informasi), lalu Unit Bisnis Teknologi

Informasi (UBTI), dan seterusnya hingga
sekarang menjadi Bidang TI yang berada
di bawah Satuan Manajemen dan Kinerja.
Bidang TI membawahi 3 fungsi, yaitu;
• Perencanaan dan Kebijakan TI.
• Pengembangan TI & Analisa Bisnis.
• Operasi Layanan TI.
Pengelolaan TI mengacu pada
pedoman dan kebijakan umum tata
kelola TI, sebagaimana yang ketentuan
dalam Surat Keputusan (SK) Direksi
Nomor: 078.K/010/DIR/2011 tanggal
10 Oktober 2011 yang mengatur
pengelolaan teknologi informasi
mulai dari proses perencanaan,
pengembangan, operasional, hingga
evaluasi dalam rangka meningkatkan
efektivitas sarana teknologi informasi.
Secara umum, dukungan TI dalam
operasional perusahaan meliputi fungsifungsi berikut:
• Sarana menjalankan proses bisnis

TEKNOLOGI
inti PJB dalam tata kelola unit
pembangkit yaitu Operation
and Maintenance (OM), Material
Management (MM), Human
Resource (HR) dan Finance and
Accounting (FA).
• Sebagai enabler dalam
pelaksanaan rencana bisnis
perusahaan, yang memudahkan
proses pengambilan keputusan
bisnis strategis secara lebih cepat
dan akurat, terutama terkait
aktivitas pengawasan dan kontrol
di level manajemen.
• Sarana berkomunikasi,
berinteraksi, dan berkolaborasi,
baik antar individu di lingkungan
perusahaan maupun terkait
kemitraan strategis atau
partnerships antara Perusahaan
dengan PT PLN (Persero) beserta
unit-unitnya.
Kepala Bidang Teknologi Informasi
PJB, Sapto Nugroho, mengungkapkan
bahwa saat ini PJB telah memiliki
tidak kurang dari 48 layanan atau
aplikasi teknologi informasi, dan
sedang dilakukan pengembangan lebih
lanjut dari beberapa aplikasi tersebut.
“Teknologi informasi sangat dinamis.
Oleh karena itu kita selalu melakukan
pengembangan menyesuaikan dengan
dinamika dna kebutuhan perusahaan,”
kata Sapto Nugroho.
PJB berhasil
mengimplementasikan solusi TI guna
meningkatkan kinerja, daya saing
serta layanan pelanggan, antara lain
dengan:
• Aplikasi ERP (Ellipse dan Maximo)
yang mengintegrasikan bisnis
proses operation maintenance,
management material, HR, finance
• Laporan Pengusahaan Pembangkit
(Lapuskit) dan Enterprise
Performance Management (EPM).
Merupakan dashboard operasional
dan stratejik yang dimanfaatkan
PJB untuk meningkatkan kinerja
dan daya saing.
• Aplikasi MACO, sebagai media
interaksi informasi dua arah antara
customer dan korporasi.
• Digital transformation & trend
Industry 4.0
Terkait transformasi digital, papar
Sapto, PJB telah memulai konvergensi
information technology dan operation
technology dengan beberapa solusi,
diantaranya :
• Holistic Operation and Maintenance
Excellence (HOME), memanfaatkan
konsep fungsi Life Cycle Cost (LCC)
analysis yang bisa diterapkan

secara luas dari level equipment
hingga level pembangkitan
dengan sistem terintegrasi. PJB
HOME sebagai forecasting tools
yang befungsi untuk menentukan
optimasi umur suatu aset dengan
menentukan nilai ekonomis yang
dapat membantu memberikan
informasi terkait kapan suatu
equipment pembangkit diperbaiki,
diganti atau tetap digunakan;
• Remote Engineering, Monitoring,
Diagnostics & Optimization
(REMDO), sistem monitoring,
analisis, diagnosis dan optimasi
pada operasi, pemeliharaan
dan enjiniring keseluruhan
peralatan dan sistem peralatan
unit pembangkit secara realtime dan secara remote dengan
menggunakan teknologi big data.
• Atomatic Meter Reading (AMR).
Sejak awal tahun 2000 aplikasi
ini dikembangkan sebagai
sistem pembacaan meter jarak
jauh secara otomatis dengan
menggunakan software melalui
saluran komunikasi yang terpusat
dan integrasi.
Implementasi TI telah banyak
memberikan manfaat bagi
perusahaan. Fokus kepada pelanggan
menjadi lebih baik karena ada
dukungan aplikasi/modul TI untuk
itu. Efektifitas produk juga lebih
baik, demikian pula dengan aspek
keuangan-pasar. “Pengelolaan SDM
(sumber daya manusia) juga lebih
terfokus karena penerapan TI. Sistem
TI juga membuat peningkatan
dalam leadership dan tata kelola
perusahaan. Terdapat aplikasi/
modul TI yang dapat
meningkatkan pengelolaan
kedua hal itu,” tutur Sapto.
Implementasi
TI di PJB dengan
berbagai inovasi dan
pengembangannya
ternyata
mendapatkan
perhatian dari
Majalah Itech.
Dalam Ajang Top
IT and Telco 2017,
PJB dinobatkkan sebagai
TOP IT Implementation on Operation
Monitoring and Optimization 2017 &
Top Digital Transformation Readiness
2017, dan Direktur Utama PJB, Iwan
Agung Firstantara dinobatkan sebagai
TOP Leader on IT Leadership 2017.
Sejak awal 2017, PJB telah
membentuk IT Steering Commitee,

yang diisi oleh dewan direksi dan
para kepala satuan. Pembentukan IT
Steering Committee dimaksudkan
untuk memberikan arahan dan
pengammbilan keputusan strategis
yang berdampak besar terhadap
kelangsungan bisnis perusahaan. Pada
tahun 2018 PJB akan mengembangkan
Enterprise Architecture dimana proses
bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur
TI akan dirancang dan diterapkan
secara terpadu untuk membantu
kegiatan organisasi agar lebih efisien
dan efektif serta lebih responsif
terhadap bentuk-bentuk perubahan.
Perusahaan senantiasa melakukan
evaluasi terhadap kinerja bagian
TI dan salah satu tindakan yang
dilakukan adalah dengan melakukan
audit. Melalui proses audit, PJB dapat
mengetahui implementasi kebijakan TI
yang kurang efisien untuk selanjutnya
dapat dilakukan perbaikan dan
penyelesaian. (*)

Kepala Bidang Teknologi
Informasi PJB, Sapto
Nugroho, dengan
piala The Best Top
IT Implementation
Operation Monitoring and
Optimization
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Media Penyimpan
Data Online

Seiring berkembangnya perusahaan, tentu semakin
banyak data, informasi dan bebagai pengetahuan yang
dihasilkan. Adanya kebutuhan PJB untuk sharing dan
kolaborasi antar karyawan atau divisi dengan lebih mudah
dan aman dengan mekanisme backup yang handal
untuk menghindari berbagai resiko yang menyebabkan
hilangnya data seperti virus, data rusak atau hilangnya
media penyimpanan. PJB Box hadir sebagai solusi yang
dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan
teknologi cloud storage.

Cloud Storage adalah media penyimpanan
online, dimana setiap karyawan dapat
menyimpan data pada media penyimpanan
layaknya flashdisk, CD atau hard disk, namun
data disimpan di cloud. Istilah cloud yang
dimaksud disini adalah internet. Sehingga tidak
perlu khawatir jika flashdisk, CD atau hard
disk tertinggal, hilang atau rusak. Data dapat
diakses kapan pun dimanapun melalui perangkat
apapun (PC, laptop, tablet, smartphone dan yang
lainnya).
PJB Box menyediakan media penyimpanan
berbasis internet dimana setiap karyawan
dapat “meletakkan” foto, video dan file
apapun. Kemudian secara otomatis file tersebut
akan muncul disetiap perangkat dengan
akun yang sama dan tersinkronisasi. PJB Box
memungkinkan untuk berbagi dengan sangat
mudah kepada siapapun, antar karyawan
maupun antar bidang / divisi. Bahkan dokumen
dapat diubah secara online melalui online editor
layaknya menggunakan aplikasi perkantoran.
Dapatkan akses dari mana saja
Untuk lebih mempermudah dalam kolaborasi
antar karyawan atau divisi menggunakan PJB
Box, maka diperlukan aplikasi tambahan yang
bekerja di belakang layar (secara background)
untuk melakukan pengecekan secara berkala dan
sinkronisasi antar perangkat. Misalnya, jika ingin
mengubah isi file atau folder pada suatu perangkat
komputer, maka isi file atau folder perangkat lain
(komputer lain, smartphone atau tablet) atau
pengguna lain yang sudah mendapatkan hak akses
juga akan diperbarui secara otomatis berdasarkan
pengaturan pada aplikasi web. Selain itu aplikasi
client ini juga akan terintegrasi dengan file
explorer pada komputer yang terinstal. Aplikasi
yang bersifat opsional ini bernama Nextcloud
client.
Aplikasi untuk platform smartphone dapat
diunduh pada Apple App Store dan Android Play
Store, sedangkan untuk platform Windows,
Linux atau Mac dapat diakses online melalui web
http://box.ptpjb.com (user dan password sesuai
Login OA/Portal), dengan keunggulan dan fitur
sebagai berikut:
• Media kolaborasi data korporat / dokumen
kerja karyawan.
• Akses dimana saja, kapanpun & dimanapun.
• Support Windows, Linux, Android, iOS, dll.
• Kemudahan sharing file.
• Keamanan data terjaga.
Bagi karyawan PJB yang memerlukan bantuan
terkait PJB Box, BTIF siap membantu melalui web
http://helpdesk.ptpjb.com atau email helpdesk@
ptpjb.com.(Ryan)
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Rejeki yang Berkah
B

ekerja bukan sekadar mendapatkan
rejeki. Namun yang terpenting
adalah kehalalan dan keberkahan dari
pekerjaan yang kita lakukan. Begitulah
sepenggal tausiah yang disampaikan
ustadz Wijayanto, MA dalam pengajian
umum di Kantor Pusat PJB, Surabaya 1
Nopember 2017.
Suasana santai penuh tawa dan
terkadang juga menohok kesadaran
mewarnai pengajian. Ustadz yang biasa
mengisi kajian di berbagai tv nasional
itu piawai dalam memadukan antara
materi dengan presentasi hingga mudah
diterima jamaah. Menurut Wijayanto,
rejeki yang berkah bukan dilihat dari
jumlah yang diterima, melainkan dari
ketenangan dan kecukupan yang
dirasakan. Dan bekerja yang terbaik
adalah bekerja sebagai pengabdian
kepada Allah SWT. Cirinya bisa dilihat
dari motivasi kerja yang ditujukan
untuk mencari ridha Allah SWT. Selain
itu cara kerjanya juga sesuai dengan
syariat Islam, bidang kerjanya halal, dan

manfaat kerjanya memberi kebaikan,
kesejahteraan serta keselamatan bagi
semua (rahmatan lil alamin).
Bayak yang berpandangan bahwa
orang yang sukses adalah orang yang
kaya harta. Pandangan demikian adalah
salah. Allah menyalahkan orang-orang
yang mengatakan bahwa kekayaan itu
adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan
adalah suatu kehinaan seperti yang
tersebut pada Al Qur’an Surat Al Fajr
ayat 15 – 16, tetapi sebenarnya kekayaan
dan kemiskinan adalah ujian Tuhan
bagi hamba-hamba-Nya. Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda
dalam Hadits shahih bahwa; “Rusaknya
manusia pada suatu zaman nanti apabila
orang memandang keberhasilan hanya
dilihat dari banyaknya harta yang
dimiliki.”
Rezeki akan menjadi berkah bila
memenuhi empat hal, yaitu :
• Niat yang benar. Allah subhanahu
wata’ala melihat seluruh perbuatan
manusia tergantung pada niatnya.
Setiap perkara tergantung pada
maksud yang ada dalam hatinya.
Niat setiap orang mukmin kelak
jauh lebih baik dari amalnya sendiri.
Karena yang dinilai oleh Allah
subhanahu wata’ala adalah proses
perbuatannya bukan pada hasil.
• Cara kerja yang benar. Niat-baik
harus disertai dengan cara yang
benar. Niat mencari nafkah untuk
anak-isteri adalah baik, tetapi bila
dengan cara mencuri, korupsi dan
sebagaiya, maka itu tidak benar.
• Bidang kerja yang benar. Bila
niatnya benar, caranya benar, tetapi
bidang kerjanya tidak benar, penuh
kemaksiatan, maka akan menjadi
masalah. Maka bidang kerjanya juga
harus benar.
• Hasil kerjanya disalurkan dengan
cara benar. Misalnya untuk biaya
hidup anak-isteri, untuk ibadah,
untuk zakat, shodakoh, infak, dan
sebagainya. Rezeki yang berkah
bisa ditandai dengan anak-anak
yang sholih, isteri yang sholihah dan
orientasinya pada keluarga. Karier
sehebat apapun dan rezeki sebanyak
apapun, rezeki itu tidak berkah, bila
keluarganya berantakan.
Suatu hari ada seorang Arab Gunung

Karyawan PJB Kantor Pusat antusias mengikuti
pengajian Ustadz Wijayanto MA.

datang kepada Rasulullah shollallahu
‘alaihi wasallam mengajak ber-salaman
(jabat-tangan). Lalu beliau bersalaman
dengan orang tersebut. Rasulullah
bertanya; “Siapa namamu dan dari mana,
kenapa tanganmu kasar sekali?” Orang itu
menjawab : “Namaku Sa’ad Al Anshori,
aku orang Arab gunung, pekerjaanku
pengumpul kayu dan pengumpul batu,
untuk aku jual ke pasar. Hasil kerjaku
adalah untuk anak-isteriku. Juga untuk
memberi makan kepada tetanggaku
seorang perempuan tua yang sudah tidak
bisa mencari makan, serta seorang anak
kecil yang setiap hari aku beri makan
karena ia ditinggal oleh orangtuanya
mencari nafkah di kota”.
Mendengar kata-kata orang itu
Rasulullah saw menundukkan kepala.
Turunlah malaikat Jibril berkata; “Ya
Muhammad, sesungguhnya tangan yang
mengajak jabat-tangan itu adalah tangan
yang sudah ditulis di surga dan tangan
yang engkau lepaskan itu adalah tangan
yang tidak pernah disentuh api neraka”.
Mendengar kata-kata Jibril itu, segera
Rasulullah saw menegakkan kepala, lalu
bersabda; “Mana tanganmu?” Mendengar
itu Sa’ad Al Anshori mengulurkan
tangannya dan disambut oleh Rasulullah.
Beliau berjabatan-tangan lama sekali dan
dicium oleh beliau, dengan disaksikan oleh
para sahabat yang lain. Lalu Rasulullah
bersabda kepada para sahabat; “Orang ini
telah melakukan cara kerja yang baik, inilah
cara hidup yang diberkahi, dia bekerja di
dunia dan tidak lupa dengan Akhirat”.(*)
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Peduli
Bencana
Pacitan

PJB kerahkan alat berat
untuk membuka kawasan
yang terisolasi akibat
tanah longsor.

Salurkan Bantuan dan
Buka Kawasan Terisolir

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah
Pacitan, Yogyakarta dan beberapa daerah lain, mengundang
keprihatinan nasional. Bencana banjir dan tanah longsor yang
ditimbulkan Siklon Cempaka dan Dahlia itu menelan korban
jiwa sebanyak 25 orang dan kerugian material sedikitnya Rp 600
miliar. Beberapa kawasan terisolasi karena jalan penghubung
tertimbun longsoran tanah. Kerugian material terdiri dari
infrastruktur, rumah penduduk dan tanaman pertanian. Tak
sedikit rumah penduduk yang porak poranda sehingga tidak
lagi dapat ditempati.
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P

ara korban memerlukan
bantuan agar dapat bertahan
di tengah cuaca yang belum
sepenuhnya bersahabat. Sejumlah
pihak bergandeng tangan untuk
memberikan bantuan, termasuk
PJB dan PJB Services. Bantuan
berupa bahan makanan, air minum,
selimut, pembalut, perlengkapan
bayi, perlengkapan mandi dan
lainnya diserahkan PJB dan PJB
Services secara berkesinambungan.

s os i a l
Tahap pertama diserahkan Kamis 30
Nopember 2017 kepada warga Desa
Pucung, Hadiwarno dan Sido Mulyo.
Bersamaan itu, PJB juga melakukan
evakuasi material longsor dengan
alat berat untuk membuka akses
jalan menuju PLTU Pacitan yang
tertutup longsor.
Bantuan berikutnya diserahkan
Minggu 3 Desember 2017 melalui
KODIM Pacitan dan Kecamatan
Sudimoro. Bantuan bagi
Kecamatan Sudimoro diterima oleh
Camat Sudimoro dan langsung
didistribusikan ke Desa Karangmulyo
dan Desa Ketanggung. Bantuan
tersebut berupa perlengkapan tidur
seperti bantal, bahan makanan,
serta perlengkapan cuci dan mandi.
Sedangkan bantuan tahap ketiga
diberikan Senin 4 Desember 2017
malam untuk 19 desa di Kecamatan
Kebonagung.
Sekilas tentang Siklon Cempaka
dan Dahlia
Siklon Cempaka dan Dahlia.
Itulah jenis siklon yang telah
mengakibatkan Pacitan (dan juga
beberapa daerah lainnya) banjir,
rumah-rumah penduduk porak
poranda, tanah longsor dan pohonpohon bertumbangan. Tidak
mengherankan jika dalam beberapa
bulan terakhir, cempaka dan dahlia
menjadi perbincangan di tanah air.
Penamaan siklon tropis dengan
nama-nama bunga sudah diajukan
sejak awal pertemuan internasional
saat Badan Meteorologi Klimatolotgi
dan Geofisika (BMKG) Indonesia
diakui oleh Komisi BMKG se-Dunia.
Siklon tropis pertama yang muncul
di Indonesia diberi nama Siklon
Tropis Anggrek, tahun 2010. BMKG
memberi nama siklon tropis dengan
nama-nama bunga agar siklon tropis
yang muncul tidak dianggap sebagai
suatu hal yang buruk, supaya tidak
menimbulkan kesan menyeramkan.
BMKG mengurutkan nama
siklon tropis sesuai abjad. Siklon
tropis pertama diberi nama Siklon
Anggrek (2010), kedua Siklon Bakung
(2014), ketiga Siklon Cempaka

(2017), dan keempat Siklon Dahlia
(2017). Pemberian nama bunga akan
dilakukan sampai huruf Z, dan setelah
habis akan digantikan nama buah.
Dalam meteorologi, siklon tropis
merupakan badai dengan kekuatan
yang besar. Radius rata-rata siklon
tropis mencapai 150 hingga 200 km.
Siklon tropis terbentuk di atas lautan
luas yang umumnya mempunyai
suhu permukaan air laut hangat,
lebih dari 26.5° C. Angin kencang
yang berputar di dekat pusatnya
mempunyai kecepatan angin lebih
dari 63 km/jam. Secara teknis, siklon
tropis didefinisikan sebagai sistem
tekanan rendah non-frontal yang

berskala sinoptik yang tumbuh di
atas perairan hangat dengan wilayah
perawanan konvektif dan kecepatan
angin maksimum mencapai 34 knot
pada lebih dari setengah wilayah yang
melingkari pusatnya.
Kadangkala di pusat siklon tropis
terbentuk suatu wilayah dengan
kecepatan angin relatif rendah dan
tanpa awan yang disebut dengan mata
siklon. Diameter mata siklon bervariasi
mulai dari 10 hingga 100 km. Mata
siklon ini dikelilingi dengan dinding
mata, yaitu wilayah berbentuk cincin

yang dapat mencapai ketebalan 16
km, yang merupakan wilayah dimana
terdapat kecepatan angin tertinggi
dan curah hujan terbesar. Masa hidup
suatu siklon tropis rata-rata berkisar
antara 3 hingga 18 hari. Karena energi
siklon tropis didapat dari lautan
hangat, maka siklon tropis akan
melemah atau punah ketika bergerak
dan memasuki wilayah perairan yang
dingin atau memasuki daratan. Daerah
pertumbuhan siklon tropis paling subur
di dunia adalah Samudera Hindia dan
perairan barat Australia. Menurut Biro
Meteorologi Australia, pertumbuhan
siklon di kawasan tersebut mencapai
rata-rata 10 kali per tahun. (*)

Penyerahan
bantuan di beberapa
lokasi bencana
Pacitan.
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Indonesia Future Business Leaders 2017

General Manager Unit
Pengembangan Usaha PJB, Vernon Sapalatua (tengah),
menerima penghargaan Indonesia Future Business Leaders 2017.

M

empersiapkan leader masa depan merupakan salah satu
fokus Direktorat SDM PJB sebagai bagian dari proses
kaderisasi dan sekaligus untuk menjamin keberlangsungan
perusahaan. Program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
secara rutin diselenggarakan, sebagai bagian dari
Leadership Development Program. PJB sendiri juga dipercaya
menyelenggarakan menyelenggarakan pembelajaran leadership
SE 1 (Supervisory Education 1) dan SPE 1 (Specialist Education
1) sesuai Standar Corporate University sebagai proses kaderisasi
kepemimpinan yang visioner di PJB.
Selain itu, dalam upaya mencetak kader-kader potensial
atau calon-calon pemimpin yang mampu membawa perusahaan
untuk tubuh dan berkembang, PJB mengimplementasikan talent
management. Melalui talent management perusahaan dapat
mengindentifikasi karyawan yang mempunyai potensi dan track
record kompetensi serta prestasi yang baik untuk kemudian
dikembangkan dalam suatu mekanisme yang terstruktur sebagai
kader yang akan diproyeksikan untuk menduduki suatu jabatan
kunci di perusahaan.
Sepanjang tahun 2016 PJB melaksanakan pengelolaan SDM
melalui implementasi Human Capital Management System
(HCMS) yang terintegrasi, dengan perspektif “Learning &
Growth”. Melalui perspektif tersebut, kemampuan kepemimpinan
menjadi salah satu fokus pengelolaan SDM Perusahaan. Sedangan
di tahun 2017 Direktorat SDM mempunyai program kerja Build
World Class Leadership Capabilities, untuk mempersiapkan
leader PJB Group dengan kapabilitas world-class dari sisi bisnis
dan soft skills. Keahlian tersebut mencakup global business sense,
negotiation skill, leadership for execution of strategy, leadership
capability to develop the next leaders.
Berbagai upaya untuk menciptakan pemimpin tersebut
menempatkan PJB sebagai salah satu Best Companies in Creating
Leaders from Within & Indonesia Future Business Leaders 2017,
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dan menempatkan Vernon Sapalatua, General Manager
Unit Pengembangan Usaha PJB, Vernon Sapalatua,
sebagai salah satu pemenang Indonesia Future Business
Leaders 2017. Penghargaan diberikan oleh SWA Media
Group bersama lembaga independen NBO Group pada
tanggal 15 November 2017 di Hotel Shangri-la Jakarta.
Terpilihnya salah satu insan muda PJB Group ini,
diharapkan akan memacu kader-kader muda potensial
PJB Group lainnya untuk selalu membuktikan bahwa
PJB Raya mampu berprestasi di kancah nasional,
regional maupun internasional.
Indonesia Best Companies in Creating
Leaders from Within 2017 merupakan ajang
kompetisi dan pemberian penghargaan kepada
perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia dalam
menyelenggarakan program pengembangan
kepemimpinan (leadership development program) untuk
melahirkan pemimpin masa depan dari dalam perusahaan.
Penilaian yang digunakan mencakup beberapa parameter, yaitu
visi, misi dan strategi perusahaan dalam menciptakan pemimpin
dari dalam, keberadaan program kepemimpinan, implementasi
dan eksekusi program pengembangan kepemimpinan, tingkat
keberhasilan mencetak pemimpin dari dalam, dan dampak
bisnisnya.
Perusahaan yang mengikuti kompetisi Indonesia Best
Companies in Creating Leaders from Within 2017 ini harus
memenuhi kriteria antara lain: memiliki dan menjalankan
leadership development program minimal 3 tahun, memiliki
omset minimal Rp 100 miliar pada tahun 2016, mengirimkan
paper berisi gambaran ringkas program pengembangan
kepemimpinan yang telah dijalankan dan hasil-hasilnya, serta
presentasi dan dinilai oleh Dewan Juri. Sedangkan Indonesia
Future Business Leaders 2017 merupakan ajang bagi calon
peimpin bisnis untuk menunjukkan kemampuan leadership
mereka, kemampuan dalam melakukan terobosan strategi bisnis
yangcerdas, kreatif, bijak dan beretika sehinga dapat membawa
perusahaan makin kompetitif dan terus tumbuh berkembang.
Mereka yang mengikuti kompetisi ini harus memenuhi
persyaratan antara lain: menduduki jabatan direktur, GM atau
manajer senior, berusia 45 tahun, mengirimkan tulisan berisi
terobosan yang dilakukan jika menjadi CEO agar perusahaan
bisa terus tumbuh berkembang dengan kompetitif, kokoh, dan
berkelanjutan.
Ajang pencarian pemimpin bisnis masa depan Indonesia dari
SWA Media Group dan NBO Group tahun 2017 ini sangat istimewa
karena para pemenang berasal dari lintas industri. Mereka terpilih
setelah melalui seleksi ketat dari para dewan juri yang kredibel,
antara lain Zulkifli Zaini (Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia, ex
Dirut Bank Mandiri), Irham Dilmy (Wakil Ketua Komisi Aparatur
Sipil Negara), Johnny Darmawan (Wakil Ketua Umum KADIN
Bidang Perindustrian, ex Dirut Toyota Astra Motor), Hotbonar
Sinaga (Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi, ex
Dirut Jamsostek).(*)

BERITA FOTO
Investasi Jaman Now: Suasana penuh tawa meng
iringi penampilan Cak Lontong yang melakukan stand up
comedy di hadapan karyawan PJB Kantor Pusat, Jumat 17
Nopember 2017. Komedian alumnus ITS itu melemparkan
aneka joke yang mampu menciptakan gelak tawa hadirin.
Komedian bernama asli Lies Hartono itu juga menampilkan
lelucon terkait investasi yang menjadi bahasan utama acara
hari itu. Penampilan Cak Lontong merupakan bagian dari
acara seminar financial planning yang diadakan BRI bekerja
sama PJB. Pada kesempatan itu dihadirkan juga artis
Andrew White dan Felix Loho. Andrew memaparkan
pengalamannya dalam berinvestasi. Sementara Felix Loho
dari BRI memaparkan sharing knowledge terkait financial
planning dan produk-produk investasi BRI. Mereka
mengingatkan bahwa untuk melakukan investasi, terlebih
dahulu harus menentukan tujuannya, baru caranya. Jenis
investasi yang diambil bisa berbeda antar individu,
tergantung pada risk profile masing-masing. Bagaimana
cara menentukan risk profile, bisa dicari di internet atau
menghubungi bank. Selain para karyawan, seminar ini juga
dihadiri Direksi PJB dan Pemimpin Kantor Wilayah BRI
Surabaya, Ebenazer Girsang.(*)

UBJOM Kaltim Teluk Kembangkan Lele dan
Nila: UBJOM Kaltim Teluk berusaha memberdayakan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar
dengan mengembangkan budidaya lele jenis Sangkuriang
dan nila jenis Gesit. Kedua jenis ikan memiliki pangsa
pasar yang bagus dengan maraknya usaha warung pecel
lele dan nilai di daerah tersebut. Program pengembangan
lele dan nila tersebut diluncurkan Rabu 22 Nopember
2017 di Teluk Waru, Kelurahan Karangau, Balikpapan
Barat. Dalam budidaya ikan itu, UBJOM Kaltim Teluk
memberikan bantuan berupa kolam terpal sebanyak 15
buah, bibit lele 13.000 ekor dan bibit nila 2.000 ekor.
Menurut GM UBJOM Kaltim Teluk, Maryono, kedua jenis
ikan tersebut tidak memerlukan banyak perawatan dan
memiliki masa tunggu panen yang singkat. Peluncuran
program disaksikan sejumlah pejabat dari Dinas
Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Balikpapan,
Ketua Forum Komunikasi CSR Kota Balikpapan, Koramil
0905 Balikpapan Barat, Kapolsek Balikpapan Barat,
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kariangau, serta tokoh Kelurahan Kariangau. Pada
kesempatan tersebut, mereka menyampaikan apresiasi
kepada UBJOM Kaltim Teluk.(ars)

Kopassus Menyerbu Cirata: Sebanyak 50 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Batujajar
menyerbu Cirata, dimpimpin Lettu Ahamd Suadi, Kamis 23 Nopember 2017. Mereka bukan sedang berperang,
melainkan mengunjungi obyek vital nasional yang dikelola PJB, yaitu BPWC dan UP Cirata. Kegiatan itu merupakan
bagian dari pendidikan yang sedang mereka jalani. Pengelolaan BPWC dan PLTA Cirata selalu menjadi tempat
studi lapangan siswa Kopassus untuk melihat langsung pengelolaan obyek vital nasional. Kunjungan diisi dengan
pemaparan pengelolaan OBVITNAS dan Sistem Manajemen Pengamanan oleh BPWC, dilanjutkan tanya jawab.
Pada akhir kunjungan mereka melihat situasi di lapangan, diantaranya mengunjungi Bendungan Cirata dan Power
House PLTA Cirata.(azz)
Dewan Ketahanan Nasional ke UP Paiton:
Dalam upaya penggalian isu strategis di bidang
ketahanan energi nasional, Dewan Ketahanan Nasional
mengunjungi obyek vital nasional, PLTU Paiton, Rabu
6 Desember 2017, dipimpin Laksda TNI Djajeng Tirto
S, Staf Ahli Sosial Budaya Sekretariat Jendral Dewan
Ketahanan Nasional. Kunjungan dimulai dengan
pemaparan profil dan pencapaian UP Paiton yang
disampaikan PH General Manager UP Paiton, Dwi Juli
Harsono, dan Kepala Divisi Perencanaan dan Evaluasi
Operasi dan Pemeliharaan-1 PJB, Racmanoe Indarto
yang juga mantan GM UP Paiton. Selain masalah
energi primer dan tenaga kerja, dalam sesi diskusi juga
disinggung mengenai bela negara. Dewan Ketahanan
Nasional mengapresiasi penanaman prinsip bela negara
melalui budaya perusahaan yang diterapkan PJB, serta
pemutaran hymne dan mars PJB yang dilakukan setiap
hari. Menurut mereka, hymne dan mars mengandung
unsur unsur bela negara yang ditekankan oleh Presiden
RI. Informasi yang didapatkan dari kujungan tersebut
akan disampaikan untuk kemudian jadi pertimbangan
Presiden dalam pengambilan keputusan.(*)

UBJOM Arun Berbagi Ilmu: UBJOM Arun melakukan sharing knowledge kepada mahasiswa Politeknik
Lhokseumawe dan Universitas Negeri Lhokseumawe, Rabu dan Kamis, 15-16 Nopember 2017. Kegiatan berupa
kuliah umum itu disampaikan oleh General Manager (GM) UBJOM Arun, Agus Prastyo Utomo, didampingi Manajer
Enjiniring, Verry Mardiananta Arsana, dan Manajer Administrasi Bayu Ian Kusuma. Mereka memaparkan berbagai hal
terkait sistem kelistrikan Indonesia dan pembangkit listrik. Civitas akademika kedua perguruan tinggi tersebut sangat
antusias mengikuti kuliah umum, termasuk Direktur Politeknik Lhokseumawe, Ir. Nahar, MT dan di Universitas Negeri
Lhokseumawe, Prof. Dr. Apridar, SE. Selain kuliah umum, pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) dan penyerahan beasiswa. MoU antara UBJOM Arun dengan kedua perguruan tinggi berkaitan
dengan penyaluran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Beasiswa diprioritaskan kepada
mahasiswa yang berasal dari masyarakat ring 1 UBJOM Arun. “Ini merupakan langkah awal kita untuk pemberdayaan
masyarakat di bidang pendidikan. PJB memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berprestasi agar terus
meningkatkan kapasitasnya,” kata Agus Prastyo Utomo. (riz)
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Bussiness Continuity Plan

PENANGANAN DEMO MASSA dan TEROR BOM

Kepala PLTA Sutami memimpin proses evakuasi personil menuju safe area.

J

Simulasi penaggulangan aksi unjuk rasa

arum jam tepat menunjukkan
pukul 08.00 WIB, terdengar
gemuruh dan reuntuhan benda di
PLTA Sutami, Karangkates, Malang.
Saat itu sedang berlangsung safety
briefing kepada siswa PKL. Tak lama
kemudian terdengar suara alarm
sirine tanda terjadinya bencana.
Operator Intake yang sedang bertugas
menginformasikan bahwa pipa
penstock Nomor 1, 2, dan 3 jebol,
sebagai akibat dari gempa yang
meruntuhkan bebatuan penyusun
dinding bendungan. Bendungan bocor
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dan air menggenangi area penstock
dan atap power house. Segera
dilakukan tindak evakuasi kepada
seluruh karyawan untuk pengamanan
dan keselamatan personel ke lokasi
aman.
Peristiwa pecahnya penstock yang
diakibatkan oleh gempa tersebut
menyebabkan PLTA Sutami dengan
kapasitas 3 x 35 MW mengalami
kerusakan dan mati total. Air bukan
saja membanjiri area PLTA, tetapi
juga merusak lahan pertanian serta
keramba warga yang berada di daerah

s imu la s i

di PLTA SUTAMI

Simulasi penjinakan BOM

aliran outlate PLTA Sutami. Berbagai
upaya dilakukan mulai dari melakukan
Emergency Shut Down generator,
tindakan-tindakan recovery dan terus
berkoordinasi dengan pihak-pihak
terkait membantu meminimalisir
dampak yang terjadi akibat peristiwa
tersebut.
Keesokan harinya, 13 September
2017, masa berbondong-bondong
mendatangi PLTA Sutami. Informasi
akan adanya unjuk rasa telah di
ketahui terlebih dahulu oleh petugas
kemanan PLTA Sutami, dan Kepala
PLTA pun telah berkoordinasi dengan

aparat kepolisian (Polsek dan
Polres Malang), serta menyiapkan
tim pengamanan. Massa hendak
memaksa masuk ke area PLTA,
namun dihalang-halangi tim
keamanan di pos penjagaan. Mereka
ngotot hingga terjadi saling dorong
dengan aparat kemanan. Mereka
menuntut ganti rugi atas kerusakan
lahan pertanian dan keramba apung.
Tim negosiator keamanan PT PJB
UP Brantas mencoba menenangkan
dan kericuhan berhasil diredam
setelah disepakati perwakilan massa
diperkenankan menemui Kepala
PLTA Sutami untuk menyampaikan
aspirasi. Terjadi dialog yang cukup
alot, hingga akhirnya diperoleh
kesepatan antara kedua belah pihak.
Massa akhirnya membubarkan diri,
kembali ke rumah masing-masing.
Kendati demikian, ketegangan
masih menyelimuti PLTA Sutami,
karena beberapa saat setelah massa
membubarkan diri, ada ancaman
teror bom. Ancaman disampaikan
oleh seseorang tak dikenal melalui
telepon yang diterima oleh
anggota satpam yang sedang
berjaga. Peneror mengancam akan
meledakkan pembangkit beserta
bendungannya.
Satpam yang berjaga segera
melapor kepada Kepala PLTA dan
Tim Gegana Brimob. Segera setelah
itu Kepala PLTA memerintahkan
evakuasi karyawan dan dilakukan
penyisiran benda mencurigakan.
Dalam proses pencarian tersebut

Satpam yang bertugas di area Intake
menjumpai seseorang mencurigakan
yang kemudian diamankan. Di area
Intake juga ditemukan benda asing
yang dicurigai sebagai bom, dengan
sigap dilakukan pemasangan security
line di daerah sekitar benda tersebut.
Tidak lama kemudian Tim Gegana
dari Detasemen B Pelopor Sat Brimob
Polda Jatim tiba dan langsung menuju
lokasi benda mencurigakan, setelah
diinvestigasi benda mencurigakan
tersebut memang bom. Proses
evakuasi bom oleh Tim Gegana yang
kemudian dilakukan penceraiberaian.
Tensi kembali landai setelah Kepala
PLTA menerima informasi dari Tim
Gegana bahwa bom telah diledakkan
dan lokasi dinyatakan aman.
Demikianlah simulasi Business
Continuity Plan (BCP) yang dilakukan
UP Brantas pada pada 12 September
2017, serta implementasi dari Sistem
Manajemen Pengamanan (SMP)
PT PJB UP Brantas yang merujuk
pada Perkap 24 Tahun 2007 tentang
Sistem Manajemen Pengamanan.
Dipilihnya PLTA yang berlokasi
di Desa Karangkates Kecamatan
Sumberpucung Kabupaten Malang
dengan mempetimbangkan berbagai
ancaman mulai dari risiko bencana
alam yang terjadi dan potensi
gangguan tindakan kriminalisme
yang ada. Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan kewaspadaan
dan kesiapsiagaan terhadap potensi
bahaya yang ada.
(Wahyu Aditya & Husni Thamrin)

Kolaborasi antara
PJB UP Brantas
dengan Stakeholder
terkait
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PJB UP Muara Tawar berada
di pesisir utara Pulau Jawa,
tepatnya di Desa Segarajaya,
Kecamatan Tarumajaya,
Kabupaten Bekasi. Layaknya
kawasan pesisir lainnya, sebagian
besar masyarakatnya berprofesi
sebagai nelayan. Bahkan tidak
jauh dari UP Muara Tawar,
tepatnya di Kampung Paljaya,
Kecamatan Tarumajaya, terdapat
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
dan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI).
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Secercah Asa
S

eiring dengan laju pembangunan
dan industrialisasi, ditambah
lagi dengan pola hidup masyarakat
yang cenderung tidak peduli dengan
keberlanjutan lingkungan, terjadinya
penurunan kualitas lingkungan dan
ekosistem di wilayah pesisir. Kondisi
ini berimbas pada masyarakat di
wilayah pesisir yang mulai resah karena
hasil tangkapan ikan yang cenderung
mengalami penurunan.
Melihat kondisi tersebut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) melakukan upaya perbaikan
ekosistem dengan membangun Pusat
Restorasi dan Pembelajaran Mangrove
(PRPM). KKP kemudian membangun
jembatan kayu yang berfungsi

untuk memantau kondisi lingkungan di
wilayah tersebut.
Bersama PJB UP Muara Tawar, KKP
dan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bekasi, menginisiasi
gerakan penanaman bibit pohon
bakau. Gerakan ini sebagai upaya
mengurangi dampak abrasi air laut,
serta mengembalikan ekosistem
mangrove untuk meningkatkan
keanekaragaman hayati dan fungsi
daerah pesisir di Kabupaten Bekasi.
Mengingat kondisi pesisir yang berupa
tambak-tambak untuk budidaya
ikan, udang, dan rumput laut, maka
penanaman yang dilakukan disesuaikan
dengan kondisi yang ada.
Penanaman bakau diikuti dengan
pembentukan kelompok binaan
untuk dilatih dalam hal pembibitan
dan penanaman pohon bakau.
Adapun kelompok binaan yang dilatih
merupakan pemuda di wilayah pesisir
yang menganggur, sehingga melalui
program ini, mereka diharapkan
mendapat penghasilan. Pelatihan
pembibitan diadakan supaya kelompok
mampu membuat bank bibit bakau,
yang nantinya akan digunakan
untuk tambal sulam bibit bakau
yang sudah ditanam di lokasi.
Selain itu, dengan adanya
pembibitan ini, kelompok
dapat menjual

lingk unga n

di Pesisir Bekasi
bibit kepada pihak yang membutuhkan
dan yang ingin berpartisipasi dalam
kegiatan penghijauan pesisir.
Sementara pelatihan teknik menanam
bibit pohon bakau, dilakukan agar
kelompok binaan mampu secara
mandiri melakukan perawatan serta
untuk mengoptimalkan pertumbuhan
bibit pohon bakau.
Seiring berjalannya waktu, wilayah
tersebut kini menjadi salah satu
destinasi wisata di Kabupaten Bekasi
dan dikenal sebagai Wisata Mangrove
Jembatan Cinta. Sebutan Jembatan
Cinta karena mayoritas pengunjung
adalah pasangan muda-mudi. Kawasan
ekowista itu menghadirkan kesegaran
khas hutan mangrove dengan terpaan
angin laut. Selain menapak jembatan
sepanjang 230 M untuk menikmati
keasrian mangrove, pengujung
juga bisa menyewa perahu nelayan
menyusuri rimbunnya hutan mangrove
yang menjorok ke arah laut itu.
Dari atas jembatan Cinta
pengunjung dengan leluasa menikmati
pemandangan hutan mangrove,
laut lepas dan kampung nelayan.
Pengunjung pun mengabadikan momen
tersebut. Wajah-wajah ceria berlatar
belakang pemandangan jembatan
berikut air laut pun segera tersebar
di grup Whatsapp, akun Facebook,
Twitter, dan Instagram, dan Jembatan
Cinta kian tersohor dan semakin ramai

dikunjungi.
Ramainya kunjungan wisatawan,
mendorong munculnya usaha-usaha
kecil yang mendukung kegiatan
pariwisata di Jembatan Cinta. Nelayan
menjadi punya pekerjaan sampingan
sebagai pengantar wisatawan
menyusuri perairan di wilayah pesisir
untuk menikmati hutan mangrove,
atau menjajakan makanan serta
minuman di area wisata. Tidak hanya
pada penghijauan, PJB UP Muara
Tawar juga berpartisipasi dalam
menumbuhkan usaha-usaha lokal
untuk mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat setempat,
di antaranya melalui Program
Pengolahan Kulit Kerang. Program
ini memberdayakan pemuda
setempat untuk mengolah limbah
kulit kerang yang ada di wilayah
pesisir untuk dijadikan kerajinan
tangan dan cindera mata. Sehingga,
selain bermanfaat secara ekonomi,

program pemberdayaan tersebut juga
bermanfaat bagi lingkungan.
Dengan adanya sinergi yang
baik antara PJB UP Muara Tawar,
pemerintah, dan masyarakat, maka
pembangunan berkelanjutan akan
semakin dapat diwujudkan untuk
kesejahteraan masyarakat di sekitar.
Hampir setiap tahun PJB UP Muara
Tawar melakukan penanaman bakau,
dan tak terhitung berapa banyak
pohon bakau yang telah ditanam.
Baru-baru ini, memperingati Hari
Menanam Pohon Indonesia, yang jatuh
tiap tanggal 28 November, PJB UP
Muara Tawar kembali menanam 3.000
pohon bakau di Area PRPM Kampung
Paljaya. Aksi itu melibatkan siswa
SDN Pantai Makmur 03 sebagai upaya
untuk menanamkan rasa cinta pada
lingkungan sejak dini. Selain siswa SD,
aksi itu juga diikuti oleh Kepala Dinas
terkait, Pemerintah setempat, serta
masyarakat sekitar. (*)
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KOMMA menerima penghargaan sebagai Komunitas Terbaik Pengelolaan Sampah dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

KOMUNITAS TERBAIK

DALAM PENGOLAHAN SAMPAH

U

paya pelestarian lingkungan
dengan mengubah kawasan
sampah menjadi hutan mangrove yang
dilakukan Unit Pembangkitan (UP)
Muara Karang bersama Komunitas
Mangrove Muara Angke (KOMMA)
mendapat apresiasi dari Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. KOMMA
diberikan penghargaan sebagai
Komunitas Terbaik Pengelolaan
Sampah, sedangkan UP Muara Karang
mendapatkan penghargaan Program
Penilaian Peringkat Perusahaan
Daerah (PROPERDA). Penghargaan
diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan, pada acara Apresiasi
Lingkungan Hidup Indonesia Tahun
2017 yang digelar di Balai Agung,
Balaikota Provinsi DKI Jakarta, 21
Nopember 2017.
Dalam kesempatan itu Anies
mengingatkan bahwa piagam
penghargaan yang diberikan
hanyalah sebuah simbol. Dibalik
piagam tersebut ada kerja keras
yang panjang dan penuh perjuangan
yang dilakukan oleh masyarakat
DKI Jakarta dalam pengelolaan
dan pelestarian lingkungan hidup.
Dengan penghargaan yang diberikan,
diharapkan dapat memicu gerakan
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aktif dari seluruh elemen masyarakat
untuk saling bahu-membahu menjaga
dan melestarikan lingkungan hidup.
KOMMA lahir pada tahun 2014
atas dasar kepedulian pemuda
dan masyarakat sekitar terhadap
lingkungannya. Gagasan datang dari
Nandar yang sekarang menjadi ketua
KOMMA. Komunitas ini terdiri dari
anak-anak nelayan. Mereka diajak
peduli terhadap ekosistem pesisir
laut tempat tinggalnya. Mereka
prihatin melihat kondisi hutan bakau
yang mulai punah, dan para nelayan
harus jauh mencari ikan sehingga
mengeluarkan biaya cukup besar.
Bersama UP Muara Karang,
KOMMA melakoni kegiatan rutin yaitu
pembibitan dan penananan mangrove
di kawasan yang dipenuhi sampah dari
berbagai penjuru Jakarta. Tumpukan
sampah yang mengeras menjadi
daratan kemudian dimanfaatkan
sebagai media tanam ekosistem
mangrove. Kini ribuan pohon
mangrove telah tertanam dan tumbuh
subur, menjadikan lahan sampah
tersebut sebagai kawasan ecomarine
Jakarta. Program konservasi ekosistem
mangrove tersebut pada tahun 2016
mendapatkan penghargaan Kalpataru

tingkat Provinsi DKI Jakarta.
Selain pembibitan dan penananam
mangrove, KOMMA bersama UP
Muara Karang mengedukasi tentang
perawatan tanaman mangrove serta
memberikan pelatihan pengolahan
buah mangrove menjadi sirup, dodol,
selai dan sebagainya. Kegiatan
tersebut melibatkan ibu-ibu PKK dan
nelayan. Hasil kelola buah ini bernilai
ekonomis bagi masyarakat.
Dengan penanaman mangrove
ini, para nelayan pun tidak perlu
jauh-jauh untuk mencari ikan. Karena,
mangrove itu salah satu fungsinya
untuk pengembangbiakan bibitbibit ikan yang ada di laut. Lokasi
ecomarine tersebut menjadi pusat
penelitian mangrove dan sebagai
destinasi wisata baru, yaitu wisata
mangrove dan wisata kampung
nelayan.
Bagi UP Muara Karang, pelestraian
lingkungan dan pemberdayaan
masyarakat merupakan bagian dari
tanggung jawab sosial perusahaan.
PJB senantiasa berupaya untuk
mendukung kelestarian lingkungan
dengan memastikan seluruh proses
bisnis yang dijalankannya dapat
memenuhi standar PROPER, yang
didalamnya juga menekankan
pentingnya pemberdayaan
masyarakat. Standar tersebut
merupakan penilaian kinerja
perusahaan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
berdasarkan dampak lingkungan yang
ditimbulkan. (sau)

CSR

BPWC FASILITASI UMKM CIRATA GO ONLINE
bisa langsung memasarkan produk
dagangannya dan gak harus pergi
kemana-mana, cukup memasarkan
dari rumah,” kata Abu Bakar.
Direktur Pemberdayaan
Informatika dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika,
Septriana Tangkari mengungkapkan
bahwa kegiatan yang difasilitasi
BPWC tersebut sejalan dengan
program pemerintah untuk
membantu pelaku UMKM
memanfaatkan IT. Pemerintah
menyediakan 1 juta domain gratis
bagi para pelaku UMKM di seluruh
Indonesia.
“Pelaku UMKM tentunya bisa
Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, memberikan presiasi kepada Kepala BPWC, Agustian atas kepedulian
BPWC terhadap UMKM.

K

urang lebih 500 Usaha Menengah,
Kecil dan Mikro (UMKM) di
sekitar Waduk Cirata, khususnya
di Kecamatan di Cipeundeuy,
Kabupaten Bandung Barat, mulai
menjalankan bisnis secara online
melalui market place bibli.com.
Mereka telah mendapatkan pelatihan
dari Badan Pengelola Waduk Cirata
(BPWC) bekerjasama dengan
KOMINFO, Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat, Dinas Perikanan dan
Peternakan, Bibli.com, PT Telkom
dan Relawan TIK, 28 Oktober 2017.
Pelatihan berlangsung di Gedung
Gedung Serba Guna (GSG) Kompleks
Kantor BPWC, dihadiri Bupati
Kabupaten Bandung Barat, Abu Bakar,
aparat kecamatan dan Kepala Desa se
Kecamatan Cipanduy.
Menurut Bupati Bandung Barat,
Abu Bakar, sudah selayaknya UMKM
mengikuti perkembangan zaman
supaya usahanya dapat lebih maju
dengan pemasaran produk ke
seluruh Indonesia, bahkan global. Ia
minta pelaku UMKM memanfaatkan
internet dalam melakukan pemasaran
produknya. Hal ini seiring pesatnya
perkembangan era digital economic
yang memberikan ruang bagi para
pelaku usaha untuk bisa bersaing

dalam memasarkan produknya. “Di
era Globalisasi yang serba cangih
dan juga memasuki Era Digital
Economic ini, peluang bagi pelaku
bisnis khususnya bagi pelaku UMKM
harus bisa memasarkan barang dan
jasa melalui internet,” katanya.
Bupati mengapresiasi usaha
yang dilakukan BPWC PT Telkom,
Bibli dan Relawan TIK sebagai
kepedulian terhadap UMKM dalam
kegiatan edukasi UMKM Go Online
yang bertemakan “Menuju satu juta
UMKM Go Online” tersebut.
Tak dapat dipungkiri, seiring
dengan perkembangan teknologi
informasi, belanja online menjadi
trend dan bahkan telah menjadi
bagian dari kehidupan masyarakat
terutama di perkotaan. Fenomena
ini merupakan peluang besar
untuk memasarkan produk-produk
pelaku UMKM tanpa biaya yang
terlalu mahal. Namun kurangnya
pengetahuan di bidang teknologi
informasi masih menjadi kendala
bagi para pelaku UMKM.
Pasar online sudah saatnya
menjadi bagian dari pemasaran
produk-produk UMKM. “Dengan
adanya internet bapak ibu tidak
hanya untuk mencari informasi, tapi

Peserta antusias mengikuti pelatihan pemasaran online

memiliki toko online. Sekarang kami
fasilitasi dulu pemasaran produk
melalui market place, kami bantu
cara mendaftar dan mengupload
foto produk. Sistem online ini bisa
memudahkan antara penjual dan
pembeli dilakukan melalui transfer ke
rekening pemilik usaha lalu barang
dikirim melalui jasa pengiriman,
transaksipun bisa dilakukan lebih
mudah,” tuturnya.
Selain mendapatkan pelatihan dan
diberikan akun di market place bibli.
com untuk dapat menjual produkproduknya secara online, 500 UMKM
di Kecamatan Cipanduy juga diajarkan
cara mengelola akun tersebut oleh
fasilitator dari bibli.com, supaya dapat
menjalankan usahanya secara online
dengan baik.(*)
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PJB Services
The Best O&M Company

Direktur Human
Capital PJB
Services,
Adi setiawan
menerima piala
penghargaan
dari Menteri
ESDM, Ignatius
Jonan
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P

T PJB Services kembali dinobatkan
sebagai The Best Opertion and
Maintenance (O&M) Company 2017.
Pemilihan dilakukan oleh Dewan Energi
Nasional (DEN) yang dalam tiga tahun
terakhir menyelanggaran kompetisi bagi
pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan,
dan PJB Services secara berturut-turut
terpilih sebagai The Best O&M Company.
Penghargaan diterimakan Menteri ESDM
Ignatius Jonan kepada Direktur Human
Capital PJB Services, Adi Setiawan, pada
malam penganugerahan Indonesia Best
Electricity Award (IBEA) 2017, di di Hotel
Bidakara Jakarta, 23 Nopember 2017.
Keberhasilan PJB Services meraih
predikat sebagai The Best O&M
Company merupakan bukti komitmen
dari seluruh insan perusahaan dalam
menjaga dan meningkatkan pelayanan
untuk memberikan kepuasan kepada
pelanggan dengan prinsip on quality, on
time delivery dan on cost. Perkembangan
usaha yang sangat pesat dan lokasi yang
tersebar tidak mengurangi layanan yang
diberikan. Indeks kepuasan pelanggan
cukup tinggi, mencapai 80,48 persen.
Untuk menjaga komitmen
tersebut, PJB Services senantiasa
berusaha meningkatkan kompetensi
SDM, melakukan improvement sistem
manajemen dan secara konsisten
menerapkan tata kelola pembangkitan/
sistem manajemen asset. Hal ini
tercermin dalam budaya perusahaan
yang dikenal dengan istilah SIAP, yaitu:
• Service oriented : Kemauan dan
kemampuan untuk peduli terhadap
kebutuhan pelanggan (internal/
eksternal) dalam memberikan
layanan produk/jasa dalam rangka
mencapai kepuasan pelanggan
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sehingga mampu membangun dan
menjaga loyalitas pelanggan.
• Integrity : Kemauan dan kemampuan
mematuhi peraturan dan etika
perusahaan, menegakkan
kejujuran, bertanggung jawab,
berani menyampaikan kebenaran,
menyelaraskan perilaku pribadi
terhadap nilai-nilai perusahaan agar
terwujud landasan yang kuat dalam
mencapai tujuan perusahaan.
• Active Learning : Secara aktif
mencari dan menemukan area-area
baru untuk pembelajaran, secara
reguler menciptakan dan mengambil
keuntungan dari kesempatan
belajar yang ada, menggunakan
pengetahuan dan keterampilan yang
baru diperoleh pada pekerjaan dan
belajar melalui aplikasinya.
• Professional : Kemauan dan
kemampuan untuk bekerja dengan
lebih baik, mencapai standar
keberhasilan yang lebih tinggi,
berorientasi pada kualitas dengan
mengoptimalkan sumber daya yang
tersedia.
PJB Services tumbuh seiring
dengan perkembangan jasa operasi dan
pemeliharaan di Indonesia. Perusahaan
yang didirikan 30 Maret 2001 ini awalnya
fokus pada bidang jasa pemeliharaan
pembangkit, dengan didukung kurang
dari 100 orang. Kini PJB Services
berkembang menjadi perusahaan O&M
pembangkit terbesar di Indonesia,
didukung lebih dari 3.500 karyawan yang
sangat kompeten dalam menjalankan
O&M berbagai jenis pembangkit.
Layanan yang diberikan meliputi:
• O&M Pembangkit Listrik.
• O&M Water Treatment Plant.
• O&M Waste Water Treatment Plant.

•
•
•
•
•

O&M Coal Handling.
Ash Handling Management.
Routine Maintenance (PdM & PM).
Pengelolaan Lingkkungan dan K3.
Set-up Manajemen Aset
Pembangkitan.
• Overhoul Pembangkit Listrik.
• Rehabilitasi & perbaikan main
equipment (boiler, turbin &
generator), auxiliary.
• Remaining Life Assessment (RLA).
PJB Services melayani pembangkit
milik PT PLN (Persero) Group dan
Independence Power Producer (IPP)
dengan berbagai jenis pembangkit
listrik seperti pembangkit listrik
tenaga uap berbahan bakar batu bara,
tenaga gas atau gabungan keduanya
(PLTGU), tenaga air, dan tenaga diesel.
PJB Services juga berpengalaman
menjalankan O&M pembangkit di
luar negeri, diantaranya di Singapura,
Malaysia, Kuwait, China dan Arab Saudi.
Untuk mendukung kegiatan usaha,
PJB Services pada tahun 2015 mendirikan
perusahaan di bidang penyedia tenaga
kerja, yaitu PT Mitra Karya Prima (MKP).
Perusahaan ini menyediakan jasa
tenaga kerja, pelatihan, penyelenggara
usaha teknik, konsultan manajemen,
pengamanan, perawatan gedung, dan
sebagainya. Lalu pada tahun 2015 PJB
Services mendirikan perusahaan di
bidang sertifikasi kompetensi, yaitu
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkit
(SKP).
PJB Services pada 2016 membukukan
laba bersih Rp 129,18 miliar, melonjak
82,91 persen dari Rp 70,62 miliar di
tahun 2015. Pendapatan perusahaan
di tahun lalu Rp 1,3 triliun. PJB Services
memproyeksikan revenue dalam lima
tahun mendatang bisa naik menjadi Rp
3,6 triliun hingga Rp 4 triliun. Proyeksi
itu juga diiringi target PJBS untuk
meningkatkan bisnis jasa operasional
dan perawatan pembangkit listrik yang
kapasitasnya diharapkan mencapai
17.000 MW dalam lima tahun ke depan.
(*)
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TIM BASKET PJB

Berlatih Sendiri-Sendiri,
Kumpul Jadi Juara
P

JB memang tidak memiliki
lapangan bola basket. Hal ini tidak
menghambat semangat berlatih atlit
bola basket PJB untuk menjadi juara.
Mereka rutin berlatih sendiri-sendiri
secara terpisah, dan berkumpul ketika
hendak mengikuti kejuaraan. Hasilnya
tidaklah mengecewakan. Beberapa kali
tim basket PJB menjuarai kompetisi,
baik di lingkungan PLN maupun antar
perusahaan.
Bulan September 2017 mereka
meraih juara ketiga dalam Turnamen
Eksekutif 2017 antar perusahaan
di Surabaya. Turnamen tersebut
diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi
Persatuan bola Basket Indonesia
(Pengprov Perbasi) Jawa Timur, diikuti
tim basket dari Bank BCA, Bank Mandiri,
Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, PJB,
Pelindo III, PT Wings, Armatim, Bea
Cukai, dan HM Sampoerna.
Perjalanan tim basket PJB tidaklah
mudah untuk meraih juara. Pada awal
kompetisi PJB berada satu grup dengan
PT Wings, Bank Mandiri, dan Tim Bea
Cukai yang merupakan juara basket
divisi 1 Surabaya. Di Grup ini PJB tak
terkalahkan dan keluar sebagai juara
grup. Dengan status juara grup, PJB
berhak melaju ke babak perempat final
bertemu dengan tim dari Bank BNI.
Dengan kemampuan yang dimiliki, tim
basket PJB mampu mengalahkan BNI
dan lolos ke babak semifinal.
Perjalanan tim PJB untuk meraih
juara harus terhenti di semifinal saat
bertemu tim tangguh Bank BCA.
PJB harus menerima kekalahan, dan
akan memperebutkan tempat ketiga
bertemu dengan Bank BRI. Pertandingan
perebutan tempat ketiga dilaksanakan
di GOR Kertajaya pada tanggal 9
September 2017. Dengan semangat
dan determinasi tinggi PJB mampu
mengalahkan BRI dengan skor 59-42, dan
keluar sebagai juara ketiga. Sementara
juara pertama BCA, dan posisi kedua
ditempati Pelindo III.
Tim basket PJB yang berlaga di
Turnamen Eksekutif 2017 memadukan
materi pemain dari PJB Kantor Pusat,
UP Gresik, Unit Pelayanan Pemeliharaan
Wilayah Timur (UPHT), Unit Bisnis Jasa
Operation and Maintenance (UBJOM)
Tanjung Awar-awar, dan PJB Services
Kantor Pusat. Mereka adalah Firmandi,
Arsito, Adam, Chandra, Yoga, Afian (PJB
kantor Pusat), Cristopher, Fauzan (PJBS

Kantor Pusat), Dimas, Ariyan (UP Gresik),
Galuh, Wega, Revan (UPHT), Rendra,
Sony, Tajuddin, Yuangga, Wahyu (UBJOM
Tanjung Awar-awar)
Prestasi lain yang pernah diraih tim
basket PJB adalah juara I turnamen bola
basket antar unit dan anak perusahaan
PLN dalam rangka memperingati Hari
Listrik Nasional tahun 2014. Turnamen
berlangsung di Bali. Tim Bola Basket PJB
yang kala itu baru terbentuk, berhasil
menumbangkan tim-tim bola basket
yang ada di lingkungan PT PLN (Persero).
Tahun 2015 Tim Basket PJB meraih
juara II pada Turnamen Bola Basket
memperingati HLN yang berlangsung di
Makassar.
Prestasi tersebut tentu saja sangat
membanggakan, mengingat Tim Bola
Basket PJB tidak pernah melakukan
latihan bersama. Pembentukannya pun
dilakukan secara mendadak pada tahun
2014, setelah PJB mendapat ‘undangan’
dari panitia HLN 2014. “Karena waktu
hanya satu bulan, karyawan PJB Kantor
Pusat, UP Gresik, UPHT dan UBJOM
Tanjung Awar-awar yang merasa bisa
bermain basket, kami kumpulkan. Lalu
kami mengundang pelatih dari UNESA
untuk melatih sekaligus menyeleksi.
Mereka berlatih di Lapangan Bola Basket
Kodam V Brawijaya. Hasilnya sungguh
luar biasa. Tim Bola Basket PJB meraih
Juara I Turnamen Bola Basket HLN yang
berlangsung di Bali,” kenang Santoso,

Ketua Tim Bola Basket PJB Periode
Pertama (2014 – 2016).
Tahun kedua, lanjutnya, seleksi
dilakukan dengan lebih baik. Pendataan
pemain dilakukan untuk seluruh unit PJB
yang ada di Jawa, lalu diadakan seleksi
oleh pelatih yang didatangkan dari luar
PJB. Rata-rata setiap unit menghasilkan
antara 3 - 6 orang. Namun mengenai
latihan, sama saja dengan sebelumnya.
Pemain berlatih sendiri-sendiri, dan
berkumpul ketika hendak mengikuti
turnamen.
“Memang ada anggaran dari
perusahaan untuk menyewa lapangan,
tapi percuma karena yang datang
berlatih hanya tiga atau empat orang.
Kalau dari unit diajak latihan bersama
secara rutin, rasanya tidak mungkin.
Terlalu jauh. Kami memilih berlatih
sendiri-sendiri dengan komunitas bola
basket masing-masing,” tutur Firmandi
Christiawan, atlit bola basket PJB Kantor
Pusat yang kini dipercaya sebagai Ketua
Tim Bola Bakset PJB.
Seandainya perusahaan
menyediakan lapangan basket,
lanjutnya, tentu disambut gembira.
Tidak perlu membangun lapangan baru,
tetapi cukup mengganti alas lapangan
bola volly yang ada di GOR PJB,
sehingga lapangan itu multi fungsi. Bisa
untuk bola volly, futsal, bola basket dan
sebagainya. Alas lapangan yang dipakai
sekarang tidak bisa untuk bermain
basket.(*)
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Penyakit Kuno yang
Kembali Mewabah

D

i penghujung tahun 2017, Indonesia
dihebohkan dengan munculnya kembali
penyakit difteri, dan pemerintah menyebut sebagai
Kejadian Luar Biasa (KLB). Negara lain yang
juga terserang adalah Bangladesh dan Yaman.
“Sangat mengejutkan bahwa pada 2017, ada
anak-anak yang meninggal karena penyakit kuno
yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin
dan mudah ditangani,” kata perwakilan Badan
Kesehatan Dunia, Dr Nevio Zagaria dikutip dari
NPR, 8 Desember 2017.
Difteri bukanlah penyakit baru. Ia sudah ada
sejak ratusan tahun lalu dan telah mewabah di
banyak negara. Ia juga disebut sebagai penyakit
masa lalu sejak difteri diperkenalkan pada tahun
1920-an dan 1930-an. Penyakit ini disebabkan oleh
bakteri Corynebacterium Diphtheriae. Bakteri
ini dapat hidup pada beberapa orang tanpa
menunjukkan gejala, sehingga dinamakan tipe
Typhoid Mary, yakni kondisi di mana seseorang
tidak sadar sudah memiliki bibit bakteri tersebut.
Seperti flu, difteri menyebar lewat udara,
terlebih saat ada orang yang sedang batuk
atau bersin. Jika pada anak-anak, mereka
dapat terjangkit karena mainannya yang
telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi sakit
tenggorokan, demam rendah, dan kurang nafsu
makan. Tanda-tanda ini diikuti timbulnya lapisan
keabu-abuan pada hidung atau tenggorokan, dan
pembengkakan tenggorokan yang disebut bullneck.
Difteri yang terjadi tahun ini berbeda dengan
sebelumnya. Salah satunya karena pengidap difteri
tidak hanya terjadi pada anak-anak saja, tetapi juga
orang dewasa. korban difteri paling muda berumur
3,5 tahun dan usia paling tua 45 tahun.
Pola Penyebaran
Bakteri pertama-tama akan menempel pada
lapisan sistem pernafasan dan menghasilkan
racun yang akan membunuh jaringan sehat. Hal ini
dilakukan dengan cara mencegah sel menciptakan
protein. Setelah beberapa hari, bakteri ini dapat
membunuh begitu banyak sel sehingga jaringan
yang mati tadi membentuk lapisan keabu-abuan
di hidung dan tenggorokan. Akibatnya, seseorang
yang terinfeksi difteri akan sulit bernafas dan
menelan. Jika racun masuk ke aliran darah, maka
difteri dapat ditransfer menuju organ vital seperti
jantung dan ginjal. Pada akhirnya, penyakit
ini dapat menyebabkan kerusakan saraf,
kelumpuhan, dan gagal napas.
Cara terbaik mencegah difteri
adalah dengan vaksin DPT
(Difteri, Pertusis, dan Tetanus).
Di Indonesia vaksin ini diberikan
sebanyak lima kali, yaitu saat
bayi berusia 2 bulan, 3 bulan, 4
bulan, 18 bulan, dan usia 4 sampai
6 tahun. Selain itu, juga disarankan
melakukan vaksinasi untuk orang
dewasa setiap 10 tahun sekali.
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Mengapa difteri masih menjadi wabah di
beberapa negara? Salah satu alasan dan faktor
utama infeksi dapat muncul kembali adalah karena
vaksinasi yang dilakukan saat masih bayi atau balita
di bawah 80 persen. Penolakan vaksin masih ada.
Banyaknya orangtua yang tidak mengindahkan
vaksin, atau menyepelekan pentingnya vaksin
lengkap untuk bayi, dapat meningkatkan penyakitpenyakit menular ini muncul dan menyerang.
Selain vaksin, faktor kekurangan gizi dan buruknya
perawatan medis juga dapat memicu munculnya
penyakit ini. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin
jika penyakit yang telah hilang ini sewaktu-waktu
dapat muncul kembali.
Di Indonesia sendiri, penyakit ini disebut
sudah hilang pada tahun 1990-an. Nyatanya, difteri
muncul lagi dan mewabah. Sejak Januari hingga
November 2017 sudah ada 593 kasus laporan difteri
dan 32 kematian di 20 provinsi Indonesia. Hal ini
meningkat sekitar 42 persen dari tahun 2016 di
mana ada 415 kasus dengan 24 kematian. Untuk
itu, Kementerian Kesehatan melakukan imunisasi
ulang atau Outbreak Response Immunization (ORI).
Tanda dan Gejala
Walaupun gejala yang paling mudah terlihat
adalah pada mulut dan tenggorokan, namun difteri
juga dapat dikenali dari beberapa tanda berikut:
• Tenggorokan seperti dilapisi selaput tebal
keabu-abuan.
• Radang tenggorokan dan suara menjadi serak.
• Pembengkakan pada kelenjar leher.
• Masalah pernapasan dan kesulitan menelan.
• Hidung berlendir.
• Demam dan menggigil.
• Batuk.
• Perasaan tidak nyaman.
• Gangguan penglihatan.
• Bicara yang melantur
• Kulit pucat, berkeringat dan jantung berdebar.
• Apabila seseorang diduga terkena difteri,
dokter akan segera memulai pengobatan,
bahkan sebelum ada hasil laboratorium.
Langkah pengobatan akan dilakukan dengan
2 jenis obat, yaitu antibiotik dan antitoksin.
Antibiotik akan diberikan untuk membunuh
bakteri dan menyembuhkan infeksi.
• Selain penderita, orang-orang yang
berada di dekatnya juga disarankan untuk
memeriksakan diri ke dokter karena penyakit
ini sangat mudah menular. Misalnya, keluarga
yang tinggal serumah atau petugas medis
yang menangani pasien difteri. Mereka
perlu menjalani tes dan
diberikan antibiotik.

Apabila seseorang diduga terkena difteri,
dokter akan segera memulai pengobatan, bahkan
sebelum ada hasil laboratorium, bahkan juga
dengan menjalani perawatan dalam ruang isolasi
di rumah sakit. Pengobatan akan dilakukan dengan
2 jenis obat, yaitu antibiotik dan antitoksin.
Antibiotik akan diberikan untuk membunuh
bakteri dan menyembuhkan infeksi. Sebagian
besar penderita keluar dari ruang isolasi setelah
mengonsumsi antibiotik selama 2 hari, nanum
tetap diwajibkan mengkonsumsi antibiotik selama
2 minggu.
Selain penderita, orang-orang yang berada
di dekatnya juga disarankan untuk memeriksakan
diri ke dokter karena penyakit ini sangat mudah
menular. Misalnya, keluarga yang tinggal serumah
atau petugas medis yang menangani pasien difteri.
Mereka perlu menjalani tes dan memberikan
antibiotik.
Komplikasi
Pengobatan difteri harus segera dilakukan
untuk mencegah penyebaran sekaligus komplikasi
yang serius. Karena jika tidak diobati dengan cepat
dan tepat, toksin dari bakteri difteri dapat memicu
beberapa komplikasi yang berpotensi mengancam
jiwa. Beberapa di antaranya meliputi:
• Masalah pernapasan. Sel-sel yang mati akibat
toksin yang diproduksi bakteri difteri akan
membentuk membran abu-abu yang dapat
menghambat pernapasan. Selain itu juga
berpotensi memicu reaksi peradangan pada
paru-paru yang menyebabkan gagal napas.
• Kerusakan jantung. Selain paru-paru, toksin
difteri berpotensi masuk ke jantung dan
menyebabkan peradangan otot jantung yang
membuat detak jantung tidak teratur, gagal
jantung, dan kematian mendadak.
• Kerusakan saraf. Toksin dapat menyebabkan
penderita mengalami masalah sulit
menelan, masalah saluran kemih, paralisis
atau kelumpuhan pada diafragma, serta
pembengkakan saraf tangan dan kaki.
• Difteri hipertoksik. Komplikasi ini adalah
bentuk difteria yang sangat parah. Selain
gejala yang sama dengan difteri biasa, difteri
hipertoksik akan memicu pendarahan yang
parah dan gagal ginjal.
Walaupun dapat ditangani oleh dokter dan
tenaga medis, namun akan jauh lebih baik
bila kita berperilaku sehat dan mencegah
datangnya difteri. Tidak sulit, beberapa
langkah dapat kita lakukan sendiri:
• Biasakan mencuci tangan agar
segala penyakit dapat dicegah
dari benda-benda terpapar
yang kita sentuh.
• Konsumsi makan kaya vitamin
dan mineral agar kekebalan
tubuh meningkat
• Konsumsi makanan dengan
kandungan asam lemak.
Tidak hanya berperan
dalam perkembangan otak,
asam lemak juga mampu
meningkatkan kekebalan
tubuh.(*)
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