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Menciptakan
KEUNGGULAN KOMPETITIF

A

lhamdulillah, berbagai prestasi diperoleh di sepanjang tahun 2017. Kita berhasil
memperoleh PROPER Emas, mempertahankan performance kelas dunia, menjadi juara
umum inovasi di lingkungan PT PLN (Persero), memperoleh Asian Power Award, memperoleh
skor Malcolm Baldrige tertinggi se-Indonesia, Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) tertinggi
se-PLN Group, target penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tercapai, dan masih banyak
lagi. Atas prestasi itu tentu kita patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan
kemudahan kepada kita dalam menjalankan program-program yang telah kita tetapkan.
Seperti dipesankan oleh Komisaris Utama PJB, prestasi-prestasi tersebut hendaknya tidak
membuat kita jumawa, tetapi justru memacu kita untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi,
mengingat tantangan ke depan jauh lebih berat dibandingkan tantangan di tahun sebelumnya.
Setidaknya ada enam tantangan yang membentang di tahun 2018, yaitu: harga energi primer
sebelumnya naik sementara tarif dasar listrik tidak naik, hadirnya pemain baru di bidang energi
listrik, disrupsi sumberdaya manusia, disrupsi teknologi, disrupsi model bisnis, dan hadirnya
pesaing baru dari kawasan regional ASEAN. Tantangan-tantangan tersebut memperkuat
kebenaran teori VUCA, dimana lingkungan bisnis selalu mengalami perubahan, dan perubahan
terjadi begitu cepat, penuh ketidakpastian, rumit serta ambigu.
Menghadapi bermacam tantangan tersebut, tak ada jalan lain kecuali menciptakan
keunggulan kompetitif, sehingga PJB tetap mampu bersaing dengan kompetitor baik kompetitor
dari dalam negeri maupun kompetitor dari kawasan regional ASEAN. Dan strategi yang kita
jalankan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah, melakukan Standarisasi
dan Kustomisasi Produk dengan sasaran penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), segmentasi
jasa operation and maintenance, serta optimalisasi dan integrasi resource PJB Raya. Itu sebabnya
tahun 2018 ini kita tetapkan sebagai The Year of Standarize and Customise Product.
Sebagai konsekuensinya, maka akan terjadi penyesuaian-penyesuaian di beberapa bagian,
terutama yang terkait dengan tata kelola pembangkitan. Kita menginginkan organisasi yang
ramping dan gesit, sehingga lincah dalam menghadapi perubahan. Untuk itu, fokus tata kelola
pembangkitan nantinya bukan pada organisasi, melainkan pada fungsi. Organisasi bisa jadi
berbeda antara unit satu dengan unit lain, disesuaikan dengan kondisi masing-masing, namun
fungsi yang ada dalam tata kelola pembangkitan tetap standar. Ada banyak kemungkinan. Bisa
jadi fungsi-fungsi dimerger dalam satu bidang, atau dipisah menjadi beberapa bidang. Bisa jadi
setiap fungsi disusun dalam sebuah jenjang jabatan struktural, namun bisa juga cukup tim task
force. Bisa jadi fungsi-fungsi tetap berada di setiap unit, atau ditarik secara korporat di kantor
pusat. Semua tergantung kondisi unit masing-masing. Semua ditentukan hasil kajian, demi
terciptanya keunggulan kompetitif. Bila mana perlu kita juga harus siap untuk tiba-tiba berubah
di tengah perjalanannya. Kita tidak perlu takut melakukan perubahan, karena sesungguhnya
tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini selain perubahan. Dan disadari atau tidak, perusahaan
yang kita cintai ini dapat bertahan dan bahkan berkembang karena perubahan demi perubahan
yang kita lakukan. Perusahaan yang hebat tidaklah percaya pada kehebatan, melainkan
percaya pada perbaikan dan perubahan yang berkesinambungan. Apapun yang terjadi di
masa depan, PJB harus selalu menjadi organisasi yang agile terhadap perubahan, baik perubahan
di dunia luar, maupun perubahan di internal PJB dan PLN.
Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama
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STANDARDISASI DAN
KUSTOMISASI PRODUK
Harga batubara naik menembus angka 100 Dollar Amerika per ton,
jauh di atas estimasi PLN sebesar 63 Dollar Amerika per ton. Hal ini
berdampak luar biasa bagi pengelola pembangkit berbahan bakar
batu bara. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tentu saja melonjak.
Di sisi lain, pemerintah belum ada rencana menaikkan tarif dasar
listrik dengan alasan demi menjaga daya beli masyarakat. Bahkan
pemerintah menargetkan tarif dasar listrik bisa turun dengan sudah
mulai beroperasinya beberapa pembangkit dari proyek 35.000 MW.
PT PLN (Persero) diperkirakan bakal mengalami kerugian belasan
triliun, mengingat hampir 60 persen pembangkit yang dikelola PLN
Group menggunakan bahan bakar batubara.

D

irektur Utama PT PLN (Persero), Sofyan
Basir meminta Presiden Joko Widodo
agar harga batu bara dalam negeri (Domestic
Market Obligation /DMO) tidak seperti harga
pasar. PLN menginginkan harga batubara

ada pada kisaran 60 Dollar Amerika per ton.
PLN akan terbebani apabila tarif listrik tidak
naik tetapi harga batu bara terus melonjak.
Menurut estimasi Institute for Development
of Economics and Finance (Indef), pemerintah
5
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perlu menambah suntikan anggaran ke PLN sekitar Rp 20 triliun
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tarif
listrik tidak naik.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada
awal Pebruari 2018 telah mengundang PT PLN (Persero) dan
Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), serta pengusaha
batu bara besar seperti Adaro, membahas penerapan harga
khusus batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
dalam negeri. Pembahasan dalam rapat tersebut berlangsung
alot. APBI belum bisa menerima upaya pengendalian harga
batubara menggunakan skema DMO. Menteri ESDM memberi
kesempatan PLN dan APBI untuk membahas secara business
to business terlebih dulu, sebelum pemerintah menentukan
solusi terbaik. Akhirnya pemerintah memberikan patokan harga
batubara untuk PLN sebesar 70 dollar Amerika per ton, angka
yang masih berada di atas perkiraan PLN.
Kenaikan harga batubara tentu saja berimbas pada anak
perusahaan di lingkungan PLN, terutama yang bergerak di
bidang pembangkitan seperti PJB. Bagaimana tidak? Kenaikan
harga batubara berdampak langsung pada kenaikan BPP. Di
sisi lain, PJB telah berkomitmen mendukung PLN menurunkan
BPP. Oleh karena itu, PJB harus melakukan terobosan guna
mendukung PLN dalam menurunkan BPP melalui usaha
efisiensi dan meningkatkan penjualan. “PJB di tahun 2017
telah berhasil melakukan efisiensi, namun masih ada potensi
efisiensi lain. Masih banyak potensi menurunkan biaya di semua
lini. Diperlukan usaha yang intens melalui program-program
terobosan,” kata Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara
ketika memberikan arahan pada Raker PJB 2018.
Selain penurunan BPP, tantangan lain di tahun 2018 adalah:
• Hadirnya pemain baru di bidang energi listrik. Mereka bukan
hanya mengusung teknologi baru, tetapi juga memiliki
organisasi yang ramping dan gesit ala start up.
• Disrupsi SDM. Sebagian besar karyawan PJB saat ini adalah
generasi millenial yang memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda
dengan generasi X ataupun generasi baby boomers.
• Disrupsi Teknologi. Perkembangan teknologi yang demikian
pesat telah mendisrupt bisnis PJB yang sebagian besar
adalah pembangkit berbahan bakar fosil, seperti teknologi
storage hingga pembangkit energi baru terbarukan seperti
PLTS maupun PLTB.
• Disrupsi model bisnis.
• Go to regional level. Sejak dibukanya era perdagangan bebas
ASEAN, tantangan PJB bertambah, karena pesaing tidak
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hanya dari dalam negeri saja, tetapi meningkat ke level
regional.
Berbagai tantangan tersebut semakin memperkuat
kebenaran teori VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity
dan Ambiguity), dimana lingkungan bisnis selalu mengalami
perubahan, dan perubahan terjadi begitu cepat, penuh
ketidakpastian, rumit serta ambigu. PJB dituntut dituntut agile
dalam menghadapinya. Artinya, apapun yang terjadi dimasa
depan, PJB harus selalu menjadi organisasi yang agile terhadap
perubahan, baik perubahan di dunia luar, maupun perubahan di
internal PJB dan PLN. Bilamana perlu, PJB harus siap untuk tibatiba berubah di tengah perjalanannya.
PJB pun telah menetapkan strategi dalam menghadapi
tantangan-tantangan tersebut, yaitu dengan melakukan
standarisasi dan kustomisasi produk, sehingga tercipta
keunggulan kompetitif. Itu sebabnya, tahun 2018 ditetapkan
sebagai The Year of Standarize and Customise Product. Produk
yang dimaksudkan adalah seluruh produk yang dihasilkan
PJB Raya, meliputi: produk energi listrik dari bahan bakar fosil
dan non-fosil (Energi Baru dan Terbarukan/EBT), produk jasa
operation and maintenance untuk setiap jenis dan kapasitas
pembangkit, produk jasa Engineering, Procurement and
Construction (EPC) pembangkit, transmisi dan gardu induk,
produk jasa penyediaan spare part pembengkit, dan produk jasa
Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan (IMAP). Mengacu
pada Economic Benefits of Standards yang menggunakan ISO
Methodology 2.0 dalam melakukan pengukuran, PJB memasuki
standar produk 2.0. ISO methodology 2.0 adalah standard
ISO yang diperuntukkan mengukur benefit ekonomi terhadap
implementasi dari berbagai standard manajemen yang
diterapkan di suatu perusahaan
Adapun sasaran utama standarisasi dan kustomisasi produk
adalah :
• Penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) sehingga
meningkatkan competitiveness unit pembangkit.
• Terciptanya segmentasi jasa operation and maintenance
sehingga meningkatkan citra dan daya saing PJB Raya pada
industri ketenagalistrikan.
• Optimalisasi dan Integrasi Resource PJB Raya melalui sinergi
lini bisnis untuk menguatkan kinerja keuangan PJB Raya.
Penyesuaian Tata Kelola
Terkait dengan standarisasi dan kustomisasi produk,
banyak hal yang akan mengalami penyesuaian. Tata kelola
pembangkitan misalnya. Strategi tata kelola akan mengalami
penyesuaian. Fokus tata kelola pembangkitan nantinya bukan
pada organisasi, melainkan pada fungsi. Fungsi-fungsi utama
pada tata kelola pembangkitan untuk setiap unit tetap standard,
hanya saja organisasinya disesuaikan. Penyesuaian tergantung
pada jenis, kapasitas, usia maupun pola operasi pembangkit.
Bisa jadi fungsi-fungsi yang ada pada tata kelola dimerger dalam
satu bidang, atau dipisah menjadi beberapa bidang. Setiap
fungsi disusun dalam sebuah jenjang jabatan struktural atau
mungkin cukup tim task force. Selain itu, fungsi-fungsi bisa
berada di setiap unit, atau ditarik secara korporat di kantor
pusat.
Pemain baru di bidang energi listrik memiliki organisasi yang
ramping dan gesit ala startup. Dengan penyesuaian strategi
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tata kelola, PJB diharapkan memiliki organisasi yang ramping,
namun memiliki kompetensi dan kapabilitas yang lebih
dibandingkan kompetitor.
Terkait dengan disrupsi SDM, tantangan yang dihadapi PJB
adalah menciptakan suasana kerja yang mendukung harapan
generasi milenial, mengingat mayoritas karyawan saat ini
adalah generasi milenial, yaitu generasi yang lahir antara
tahun 1980 - 2000. Mereka memiliki karakteristik yang sangat
berbeda dengan generasi sebelumnya, diantaranya:
• Mengutamakan keseimbangan antara pekerjaan dengan
kehidupan personal.
• Mengatur pola kerjanya sendiri.
• Imajinatif, fleksibel, inovatif dan multi-tasking.
• Membutuhkan arahan.
Generasi milenial juga dikenal sebagai kutu loncat, karena
jika suasana kerja dirasa kurang nyaman, mereka cenderung
mudah berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
Ini merupakan tantangan bagi PJB. Jika suasana kerja di PJB
tidak mendukung, maka PJB harus bersiap untuk ditinggalkan
aset-aset SDM terbaiknya dari generasi millenials. Tantangan
menjadi semakin besar dengan hadirnya pesaing-pesaing baru
yang siap untuk membajak SDM terbaik perusahaan yang
sudah ada sebelumnya.
Suasana yang mendukung dalam hal ini tentu saja suasana
yang sesuai dengan keempat karakteristik tersebut, yaitu
suasana yang memungkinkan terciptanya keseimbangan
antara pekerjaan dan kehidupan personal, suasana yang
memungkinkan mereka mengatur pola kerjanya sendiri,

serta memberikan ruang untuk berkembang dan ruang untuk
menyalurkan ide-ide kreatif dan inovatif. Selain itu juga perlu
arahan dan dukungan atasan. Mereka membenci tipikal
atasan yang bertindak sebagai bos, hanya memberi perintah
tanpa memberikan arahan dan contoh yang jelas. Mereka
membutuhkan sosok atasan yang memberi support, bisa
mengayomi, tetap tegas namun di sisi lain memberikan contoh,
memberikan kritik dan saran agar bisa terus maju.
Mengenai disrupsi teknologi, PJB telah melalukan langkahlangah strategis yang diawali dengan implementasikan REMDO
serta digitalisasi dan remotisasi unit pembangkit. PJB juga terus
mengembangkan teknologi informasi dengan menciptakan
berbagai aplikasi baru untuk berbagai kepentingan. PJB juga
mendorong fungsi-fungsi research and development di PJB Raya
untuk berkolaborasi. Dengan demikian, maka PJB bukannya
akan ter-disrupt oleh teknologi, tetapi justru menjadi pemain
utama dari teknologi tersebut. Sedangkan mengenai disrupsi
model bisnis, PJB melalukan partnership sebagai salah satu usaha
untuk melakukan pengembangan bisnis yang memberikan
keuntungan bagi perusahaan berupa sharing pendanaan, sharing
market dan sharing risiko.
Sementara untuk penghadapi persaingan di tingkat regional,
PJB perlu untuk berkiprah di tingkat regional, diantaranya melalui
program talent global, aktif mengikuti seminar maupun forum
bisnis level regional dan sebisa mungkin menjadi nara sumber
pada acara-acara tersebut, serta mengikuti awarding pada
level regional sebagai upaya untuk mensejajarkan diri dengan
perusahaan-perusahaan terkemuka di kawasan regional.(*)
7
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ISO Methodology 2.0
MEASURING THE BENEFITS
of STANDARDS

I

SO sebagai organisasi standardisasi
internasional mendesain perhitungan
manfaat ekonomi standar (Economic
Benefits of Standards/EBS) dan
memunculkan sebuah metode
universal yang telah disebarluaskan
dan diujicobakan di berbagai negara.
Metode standar universal ini dikenal
dengan ISO Methodology 2.0 :
Measuring the Benefits of Standards.
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)
menggunakan metode pengukuran
ini dalam standarisasi dan kustomisasi
produk, dengan harapan hasilnya
sesuai dengan standar internasional.
Itu sebabnya, sandar produk yang
digunakan adalah STANDAR PRODUK
2.0.
Dijelaskan dalam ikhtisar buku
Economic benefits of Standards –
International case studies – Volume 1,
metodologi perhitungan EBS oleh ISO
dimunculkan sebab hasil dari studistudi yang sudah pernah dilakukan
sebelumnya sulit dibandingkan karena
pendekatan yang berbeda-beda, tidak
ada metodologi yang umum dalam
menilai manfaat ekonomi standar.
Untuk menyamakan basis metode
dalam melakukan penilaian manfaat
ekonomi standar, ISO bekerja sama

dengan konsultan strategi Roland Berger
mengembangkan Metodologi ISO.
Metodologi ISO dipublikasikan dan
diujikan oleh anggota ISO pada tahun
2010, termasuk di Indonesia. Metodologi
ISO memiliki fokus pendekatan mikro
ekonomi, utamanya untuk melingkupi
penilaian dalam sebuah organisasi yang
mencari keuntungan atau badan usaha,
namun dapat diperluas lingkupnya
pada organisasi publik, ditingkat
sektor, negara, dan analisis rantai nilai
internasional. Hal ini dimungkinkan
karena Metodologi ISO didasarkan pada
identifikasi dampak standar dengan
value chain analysis dan business function
analysis.
Berdasarkan hasil terkini pada April
2014 saat konferensi The Benefits of
Standards di Singapura, Metodologi
ISO telah diaplikasikan di hampir
30 perusahaan di berbagai bidang
usaha. Metodologi ISO menyediakan
kerangka acuan yang umum dan
terstruktur dengan mempertimbangkan
perspektif perusahaan yang meliputi
lingkungannya, tujuan, proses bisnis dan
kegiatan.
Metodologi ISO dapat digunakan dan
dimanfaatkan oleh banyak pihak, yaitu
badan standar nasional, perusahaan

dan juga lembaga akademis. Penerapan
Metodologi ISO dapat membantu
perusahaan memahami dampak standar
dan memungkinkan stakeholders
menghargai dengan lebih baik dan
meningkatkan kesadaran manajemen
tetang pentingnya standarisasi.
Metodologi ISO dilakukan dalam 4
tahapan,yaitu:
• Tahap 1 : melakukan analisa value
chain, kemudian menentukan
lingkup fungsi organisasi yang akan
dilakukan studi.
• Tahap 2 : mengidentifikasi standar
yang digunakan serta dampaknya
pada efisiensi aktivitas di dalam
fungsi organisasi.
• Tahap 3 : identifikasi value drivers dan
indikator operasional.
• Tahap 4 : melakukan perhitungan
ekonomi dari dampak standar.
Penerapan metodologi ISO tentang
EBS, tahapannya dapat diubah atau
dimodifikasi urutannya. Ada yang
terlebih dahulu menentukan standar
yang akan dicari menfaatnya kemudian
menganalisa value chain yang terkena
dampak. Namun demikian, perubahan
yang dilakukan tetap didasari dengan
filosofi untuk mencapai tujuan akhir yang
sama.(*)

Steps to determine impact of standards
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EVENT

Tasyakuran
Tutup Tahun dan
Mengawali Tahun
Sepanjang tahun 2017 sejumlah prestasi berhasil
ditorehkan oleh PT Pembangkitan Jawa-Bali
(PJB), baik tingkat nasional maupun Regional
Asia. Serangkaian prestasi itu bukan alasan untuk
menjadi jumawa, melainkan pemacu semangat
untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa
mendatang.

D

ari berbagai prstasi yang
diperoleh, setidaknya ada
enam prestasi yang sangat
membanggakan dan memberikan
pengaruh besar bagi perusahaan,
yaitu:
• Memperoleh PROPER Emas.
• Juara umum inovasi PLN.
• Asian Power Award.
• Skor tertinggi Malcolm
Baldrige se Indonesia.
• KPKU tertinggi se PLN Grup.
• Pencapaian program
penurunan BPP.
• Novasi Add on Muara Tawar.
Atas prestasi tersebut dan
sekaligus mengawali tahun 2018,
PJB mengadakan tasyakuran,
Jumat 12 Januari 2018. Tasyakuran

dilakukan secara serentak di PJB
Kantor Pusat dan 19 unit PJB yang
tersebar di seluruh Indonesia
melalui video conference. Menurut
Direktur Utama PJB, Iwan Agung
Firstantara, keberhasilan PJB
meraih berbagai prestasi bukan
karena kehebatan PJB semata,
melainkan karena Allah yang
memudahkan urusan PJB.
Komisaris Utama PJB, Sriyono
D. Siswoyo mengapresiasi
keberhasilan PJB meraih berbagai
prestasi di tahun 2017. Ia berpesan
agar prestasi itu tidak menjadikan
jumawa karena tantangan ke
depan lebih berat lagi. “Kerja harus
lebih keras dan lebih semangat
agar target dari pemegang saham

bisa tercapai,” katanya.
Dalam kesempatan itu,
Direktur Keuangan PJB Tjutju
Kurnia Sutjiningsih menyampaikan
overview Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan 2018,
mulai perjalanan RKAP 2018
hingga point-point strategisnya.
Selain itu diulas juga harapan
pemegang saham serta target
yang dibebankan pada PJB di tahun
2018. Paparan Direktur Keuangan
kemudian dikuatkan dengan BOD
Statement oleh Direktur Utama
PJB Iwan Agung Firstantara,
yang menyampaikan capaian PJB
di tahun 2017, serta tantangan
dan rencana strategis yang akan
dijalankan pada 2018.
Sebagai puncak acara,
tasyakuran diisi dengan
pemotongan tumpeng yang
didahului tausiah singkat serta doa
oleh ustadz Misbahul Huda. Enam
tumpeng dipotong oleh direksi
dan diserahkan kepada perwakilan
unit atau divisi yang berjasa dalam
pencapaian prestasi PJB. Selama
tahun 2017 tercatat 24 prestasi
yang berhasil diraih PJB. (*)

9

DEWAN KOMISARIS PJB
Berdasarkan keputusan pemegang saham pada tanggal 18 September 2017, PJB
memiliki lima orang komisaris. Mereka adalah Sriyono D Siswoyo (Komisaris
Utama), Defi Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Alihuddin Sitompul, dan Benny MM
Marbun (Komisaris). Sebelumnya komisaris PJB hanya tiga orang yang terdiri
dari Sriyono D Siswoyo (Komisaris Utama), Wiluyo Kusdwiharto, dan Benny MM
Marbun (Komisaris). Pada 24 Juli 2017, Wiluyo Kusdwiharto mengundurkan diri
dari jabatan komisaris karena mendapatkan amanah baru sebagai Direktur Bisnis
Regional Sumatera PT PLN (Persero). Berikut profil singkat Dewan Komisaris PJB.
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Sriyono D. Siswoyo, Komisaris Utama

Benny MM. Marbun, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di
Jakarta, 1 November 1959. Diangkat
sebagai Komisaris Utama melalui
RUPS tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dewan Komisaris
Perseroan Tanggal 2 Desember
2016. Saat ini berdomisili di Jakarta.
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil
dari ITB Bandung dan Pascasarjana
di bidang Project Management dari
Melbourne University.
Memulai karier di PT PLN (Persero)
sejak tahun 1984. Dalam 15 (lima belas)
tahun pertama ikut serta membangun
PLTU Suralaya 3 dan 4, PLTP Kamojang
dan PLTGU Gresik. Pernah menduduki
jabatan-jabatan penting di PT PLN
(Persero) dan Anak Perusahaan PLN
antara lain sebagai Manajer Senior
Pengembangan Unit di PLN Pusat,
Direktur SDM dan Direktur Utama
PT PLN Batam, terakhir menjabat
sebagai Kepala Divisi Pengembangan
Organisasi PT PLN (Persero) dan dosen
Project Management di STT PLN.

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung
Balai, 27 Juni 1960. Diangkat sebagai
Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Dewan Komisaris Perseroan Tanggal 2
Desember 2016. Saat ini berdomisili di
Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik
Elektro dari Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta pada tahun 1985 dan gelar
Pascasarjana dari di Bidang Teknik Elektro
dari Universitas Indonesia pada tahun
1994.
Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak
tahun 1986. Selama berkarier di PT PLN
(Persero), pernah menduduki jabatanjabatan penting antara lain sebagai
Manager Cabang Kebayoran (1995-1997),
Manager Cabang Fak-Fak (1997-1999),
Manager Cabang Jayapura (1999-2000),
Manager Cabang Surabaya Selatan (20002002), Ahli Layanan Pelanggan di Kantor
Pusat (2003-20008), General Manager PLN
Wilayah Papua (2008-2010), Kepala Divisi
Komersial PT PLN (Persero) pada 2010,
dan Kepala Divisi Bisnis pada Maret 2010.

Sunarsip, Komisaris

Alihuddin Sitompul, Komisaris

Defi Indiyanto Budiarto, Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir Tuban, 25 Mei 1973. Diangkat
sebagai Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris
Perseroan Tanggal pada tanggal 18 September 2017. Saat
ini berdomisili di Jakarta. Lulus Diploma III Akuntansi (D-III)
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1994,
Diploma IV (setara S1) STAN tahun 2000, dan gelar Magister
Ekonomi (M.E.) dari Program Magister Perencanaan dan
Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
tahun 2008.
Berkarir di Kementerian Keuangan sejak 1994, mengalami
beberapa kali pindah kantor, mulai dari Bapeksta Keuangan
(1994-1999), STAN (2000-2004), Badan Analisa Fiskal
(Juni 2004-Oktober 2004), Tenaga Ahli Bidang Riset dan
Kebijakan Kementerian BUMN (Oktober 2004-Juni 2007),
Komisaris PT Bank BRI Tbk (Mei 2005 – September 2007),
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Juni
2007 – 1 Desember 2008), Dikenal sebagai ekonom dan
banyak mengisi sebagai pembicara di berbagai seminar,
talkshow di berbagai institusi, pada tanggal 1 November
2008 mengundurkan diri dari PNS, dan menjadi Komisaris
Independen PT Bank BRI Syariah, Konsultan Bank Dunia
untuk Program REDD (Oktober 2009 – Juni 2010), Tenaga
Ahli Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (1 Agustus 2009 31 Juli 2011), Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT Pertamina (1
Juni 2010 - Desember 2012),

Warga negara Indonesia, lahir di Sibolga, 28
Pebruari 1958. Diangkat sebagai Anggota Dewan
Komisaris melalui RUPS tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan
Tanggal pada tanggal 18 September 2017.
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro
dari Universitas Sumatera Utara tahun 1984
dan Master manajemen dari Universitas
Krisnadwipayana tahun 2000.
Berkarir di Departemen Energi dan Sumberdaya
Mineral sejak tahun 1986. Selama berkarier pernah
menduduki jabatan-jabatan penting antara lain:
Kepala Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Tenaga
Listrik (1993-2000), Kepala Seksi Penyiapan
Pengaturan Pemimpin Proyek Bimbingan dan
Pembinaan Usaha Kelistrikan (2000-2001), Kepala
Seksi Evaluasi Usaha Kelistrikan (2001-2002),
Kepala Sub Direktorat Analisa Harga (20022006), Kepala Sub Direktorat Harga dan Subsidi
(2006- 2007), Kepala Sub Direktorat Standarisasi
Ketenagalistrikan (2007-2011), Kepala Sub
Direktorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan
(2011-2012), dan terakhir sebagai Direktur
Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan.

Warga negara Indonesia, lahir di
Lahir di Jakarta, 14 Oktober 1981.
Diangkat sebagai Anggota Dewan
Komisaris melalui RUPS tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan
Dewan Komisaris Perseroan Tanggal
pada tanggal 18 September 2017.
Mengawali karid di PT Rediss
Papua sebagai Marketing Manager
(2006-2010), General Manager
(2010-2011), Komisaris (2011-2014)
dan tahun 2014 menjabat Direktur
Utama PT Rediss Papua. Selain itu,
tahun 2008-2010 menjabat sebagai
Direktur PT Bara Inti Surya, lalu pada
2010-2014 sebagai Komisaris Utama
PT Wireless One Nusantara, dan
tahun 2014-2015 menjadi Direktur PT
Definisi Bumi Resources.
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PJB
BANGUN
DELAPAN
MOBILE
POWER
PLANT

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) membangun delapan
Mobile Power Plant (MPP) di berbagai daerah dengan
total kapasitas 360 MW. Pembangunan dimulai dari
Banda Aceh 1 (50 MW) dan Banda Aceh 2 (100 MW),
disusul kemudian MPP Tanjung Jabung, Jambi (30 MW),
MPP Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (30 MW), MPP
Rengat, Indragiri Hulu - Riau (30 MW), MPP Sulawesi
Tengah (60 MW), MPP Siberida, Indragiri Hilir - Riau (30
MW), dan MPP Timika, Papua (30 MW). Pelaksanaan
pembangunan dilakukan PT Rekadaya Elektrika
(RE), anak perusahaan PJB yang bergerak di bidang
Engineering, Procurement and Construction (EPC)
Pembangkit.

Keceriaan usai melakukan groundbreaking Mobile Power Plant Banda Aceh 4 Januari 2018.

M

PP Banda Aceh berlokasi di
Desa Ladong, Kecamatan
Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar,
menempati lahan seluas 4,7 hektar.
Pembangunan MPP Aceh phase 1 (50
MW) dimulai 4 Januari 2018, ditandai
dengan peletakan batu pertama
(groundbreaking) oleh Wakil Gubernur
Aceh, Nova Iriansyah, didampingi
Direktur Utama PJB, Iwan Agung
Firstantara, dan Kepala Divisi Operasi
Regional Sumatera PLN, Supriyadi,
General Manager PT PLN (Persero)
UIP Pembangkit Sumatera, Weddy B.

12
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Sudirman; dan General Manager Wilayah
Aceh, Jefri Rosiadi.
Menurut Direktur Utama PJB, Iwan
Agung Firstantara, keberadaan MPP
bukan saja dapat menjaga kestabilan
pasokan dan mendorong pertumbuhan
perekonomian daerah, tetapi juga
menggairahkan industri kelistrikan di
dalam negeri. Sebab Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) MPP cukup besar.
Pada tahap pertama, kandungan lokal
sebesar 30 persen, dan secara bertahap
meningkat hingga mencapai 75 persen.
Bahkan proses Engineering, Procurement,

dan Construction (EPC) MPP dilakukan
sendiri oleh putra-putri Indonesia, yaitu
PT Rekadaya Elektrika yang merupakan
anak perusahaan PJB yang bergerak di
bidang EPC pembangkit.
Awalnya PJB mendapat
penugasan dari PLN (Persero) untuk
mengembangkan 12 unit MPP dengan
total kapasitas 480 MW. Namun
dalam perkembangannya, 4 unit MPP
dibatalkan, yaitu MPP Nusa Tenggara
Timur (30 MW), MPP Ternate (10 MW),
MPP Madura (50 MW) dan MPP Sorong
(30 MW). MPP merupakan pembangkit
listrik yang bisa dibangun dalam
waktu relatif cepat dan bersifat mobile.
MPP Banda Aceh ditargetkan selesai
tahun 2019, namun PJB berkomitmen
untuk melakukan akselerasi, sehingga
proyek ini diharapkan beroperasi pada
semester II Tahun 2018. MPP Aceh yang
mendapat pasokan gas bumi dari Arun itu
merupakan bagian program kelistrikan
35.000 MW.
Selain memenuhi pasokan energi
listrik untuk wilayah Aceh, keberadaan
MPP Banda Aceh juga akan memperkuat
sistem kelistrikan di Sumatera Bagian
Utara. Saat ini, untuk menopang beban di
Aceh dan sekitarnya, PJB mengoperasikan
Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas

pengembangan usa ha

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara, ngobrol sesaat sebelum groundbreaking Mobile Power Plant Banda Aceh.

(PLTMG) Arun dengan kapasitas 184 MW.
Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah,
menyambut dengan antusias kehadiran
MPP Banda Aceh, yang diharapkan
menjadi pendorong perekonomian
daerah. Meski bukan faktor utama,
namun ketersediaan listrik menjadi
pertanyaan pertama yang dilontarkan
calon investor. Jika suplai listrik di Aceh
mencukupi, Pemerintah Provinsi Aceh
yakin banyak investor masuk ke Aceh.
Pembangunan MPP Banda Aceh
diharapkan dapat selesai tepat waktu.
Untuk itu PT PLN dan PJB diminta
aktif melakukan koordinasi dengan
pemerintah, baik pemerintah provinsi
maupun pemerintah kota/kabupaten. Ia
meyakini dengan koordinasi yang baik,
permasalahan yang timbul dapat segera
diselesaikan. “Kami selalu membuka
pintu bagi PLN dan PJB, sebagai
wujud komitmen kami mendukung
pembangunan sektor ketenagalistrikan
di Aceh,” tutur Nova Iriansyah.
Ia minta kepada jajaran PLN dan PJB,
agar dalam pelaksanaan pembangunan,
pengoperasian dan pemeliharaan, dapat
memperhatikan kearifan lokal, sehingga
akan tercipta kolaborasi dan sinergi
yang baik. Wagub juga mengapresiasi
komitmen PJB memberdayakan tenaga

lokal. Untuk operasional PLTMG
Arun misalnya, dimana dari total 104
karyawan, 85 pekerja diantaranya putra
asli Aceh, bahkan ada yang masuk
jajaran manajemen. Mereka tenaga
muda potensial yang terlebih dahulu
diberikan pendidikan dan pelatihan
operation and maintenance pembangkit,
sehingga menjadi tenaga yang memiliki
kompetensi di bidang pembangkitan.
Begitu juga tenaga pendukung, 100
persen berasal dari daerah sekitar
pembangkit.
MPP merupakan teknologi lama
yang dikemas dalam bentuk baru.
Pembangkit ini merupakan pembangkit
listrik berbahan bakar gas alam yang
efisien dan ramah lingkungan. MPP
mempunyai keunggulan dapat dipindah
karena jenisnya mobile ke wilayah lain
membutuhkan pasokan listrik. Hal ini
sangat sesuai dengan kondisi geografis
Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau
dari ujung barat hingga ujung timur
Indonesia. Proses pembangunan MPP
pun jauh lebih cepat dibandingkan
dengan pembangkit jenis lain.
Oleh karena itu, PT PLN (Persero)
dalam upaya menerangi nusantara
sedang membangun sejumlah MPP di
berbagai daerah di Indonesia. Khusus

untuk Wilayah Sumatera, selain di Aceh,
MPP juga dibangun di Air Anyir (Bangka),
di Tarahan (Lampung), di Balai Pungut
(Riau), di Suge (Belitung), di Paya Pasir
(Medan), di Tanjung Jabung (Jambi), di
Tanjung Pinang (Kepulauan Raiu), di
Rengat dan Siberida (Riau). Dengan
adanya MPP diharapkan penyediaan
tenaga listrik di wilayah Sumatera
dapat menjangkau hingga ke pelosok
agar ekonomi di daerah-daerah dapat
tumbuh pesat serta dapat menjangkau
masyarakat yang selama ini belum
terjangkau pasokan listrik. Bertambahnya
kapasitas pembangkit ini akan membuat
pasokan listrik semakin andal, dimana
jika ada pemeliharaan terhadap salah
satu pembangkit, pasokan listrik masih
mencukupi.
PLN berkomitmen memasok listrik di
desa-desa terpencil hingga pulau terluar
Indonesia, karena masih banyak banyak
desa yang sejak kemerdekaan belum
menikmati listrik. Target PLN pada tahun
2019 seluruh desa terlistriki sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Hambatan yang paling besar
adalah akses menuju lokasi pemasangan
jaringan pada daerah terpencil, sehingga
diperlukan dukungan pemerintah daerah.
(*)
13
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Apresiasi dan Arahan
Komisaris mengapresiasi kinerja
PJB tahun 2017 yang mencapai
skor tertinggi di lingkungan PT
PLN (Persero), dan keberhasilan
PJB meraih penghargaan tertinggi
di bidang lingkungan hidup, yaitu
PROPER Emas. Apresiasi itu
disampaikan Komisaris Utama PJB,
ketika memberikan arahan dalam
Rapat Kerja (Raker) PJB 2018 di
Surabaya. “Atas Kinerja tahun 2017
dan pencapaian Proper Emas,
Dewan Komisaris memberikan
apresiasi yang tinggi,” kata Sriyono
D Siswoyo.
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P

enilaian kinerja perusahaan dilakukan mengacu pada
kriteria penilaian yang tertuang dalam Keputusan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor :
KEP-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan
BUMN. PJB termasuk perusahaan bidang infrastruktur
(perusahaan yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa
untuk kepentingan masyarakat luas). Penilaian kesehatan
perusahaan infrastruktur meliputi :
• Aspek keuangan (bobot penilaian 50). Indikator yang
dinilai meliputi: return on equity (bobot 15), return on
investment (bobot 15), rasio kas (bobot 3), rasio lancar
(bobot 4), collection period (bobot 4), perputaran
persediaan (bobot 4), perputaran total aset (bobot 4), dan
rasio modal sendiri terhadap total aktiva (bobot 6).
• Aspek operasional (bobot penilaian 35). Indikator yang
dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap
paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan
operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jumlah
indikator aspek operasional yang digunakan untuk
penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal dua
indikator dan maksimal lima indikator, dimana apabila
dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan
untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya
dapat berubah.
• Aspek administrasi (bobot penilaian 15). Indikatior yang
dinilai meliputi; laporan perhitungan tahunan (bobot 3),
rancangan RKAP (bobot 3), laporan periodik (bobot 3),
dan kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (bobot
6).
Penilaian tingkat kesehatan perusahaan
digolongkan menjadi tiga, yaitu sehat, kurang sehat
dan tidak sehat. Perusahaan dikatakan sehat dengan
nilai AAA apabila total skor dari ketiga aspek
tersebut di atas lebih besar dari 95, sehat dengan
nilai AA apabila total skor lebih dari 80 namun
kurang dari 95, dan sehat dengan nilai A apabila
total skor lebih dari 65 namun kurang dari
80. Sedangkan perusahaan dikatakan
kurang sehat apabila total skor kurang
dari 65, dan tidak sehat apabila total
skor kurang dari 30. Kinerja PJB
taun 2017 mendapatkan skor 95,78
dengan nilai AAA. Ini merupakan
nilai tertinggi di lingkungan PT PLN
(Persero).
Prestasi yang tidak kalah
membanggakan dan mendapatkan
apresiasi tinggi dari dewan komisaris
adalah keberhasilan PJB melalui
Unit Pembangkitan (UP) Paiton
memperoleh PROPER Emas. Ini
merupakan PROPER Emas pertama di
lingkungan PT PLN (Persero). Piala
PROPER didedikasikan untuk

MANAGEM ENT

Komisaris Utama PJB
PT PLN (Persero) dengan harapan menginspirasi unit
pembangkit lain di lingkungan PT PLN (Persero).
Selain memberikan apresiasi, Komisaris Utama
dalam Raker PJB 2017 mengingatkan bahwa PJB di
tahun 2018 akan menghadapi tantangan yang lebih
berat. Untuk itu, direksi dan karyawan PJB diminta:
• Meningkatkan kinerja operasi baik unit existing
maupun Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance
(UBJOM), termasuk melakukan berbagai upaya
peningkatan kinerja pada Aspek Kesehatan &
Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dengan
target zero accident.
• Menjaga keberhasilan pengembangan usaha dan
pelaksanaan pembangunan pembangkit secara
tepat BMW (Biaya Mutu dan Waktu) + Safety.
• Sosialisasi berkelanjutan dan pemantapan budaya
perusahaan sehingga tata nilai IPJB (Integrity,
Profesionalism, Joint Collaboration & Business
Excellence) terpatri kuat di setiap insan PJB dan
menjadi kebiasaan sehari-hari.
• Melakukan efisiensi biaya korporat secara
berkesinambungan melalui pengelolaan biaya
yang efektif dengan pendekatan life cycle costing
terhadap aset perusahaan, khususnya aset yang
telah berumur lebih dari 30 tahun, sehingga dapat
mencapai Biaya Pokok Penyediaan (BPP) yang
optimal.
• Menyusun strategi untuk meningkatkan collection
ratio serta kebijakan pengelolaan piutang sehingga
piutang dapat dimanfaatkan dengan maksimal bagi
perusahaan.
• Meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan
pembangkit guna mencapai merit order yang lebih
baik dan memenangkan persaingan bisnis termasuk
efisiensi pada kegiatan Operation and Maintenance
(O&M) untuk menurunkan BPP.
• Menyiapkan langkah strategis untuk menjamin
security of supply energi primer jangka panjang,
harga lebih murah, termasuk kemungkinan dan
penetrasi pengembangan usaha bidang energi
primer.
• Memperkuat fungsi portofolio dan Program
Management Office (PMO) untuk mendukung
koordinasi serta kegiatan pengawasan dan
pengendalian atas investasi yang dikembangkan
perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan
afiliasi.
• Melakukan penyempurnaan pedoman kebijakan
tata kelola investasi antara lain tata kelola investasi
dan pemilihan proyek, tata kelola pemilihan
partner, tata kelola manajemen risiko investasi, dan
tata kelola monitoring dan evaluasi pelaksanaan
investasi.
• Meningkatkan pengembangan SDM dan Intellectual

Komisaris Utama PJB, Sriyono D Siswoyo, saat memberi arahan pada acara Raker

Capital secara cepat dan tepat, termasuk
pelaksanaan rekrutmen melalui buy and borrow
sehingga kelemahan SDM khususnya pada bidang
project dan financial management segera tertutupi.
• Mengimplementasikan sistem organisasional
management terintegrasi dan terpusat, sehingga
pengelolaan organisasi dan SDM PJB Raya menjadi
lebih produktif dan efisien.
• Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi
Informasi yang terpusat dan di semua lini sehingga
meningkatkan produktifitas dan memperbaiki
efisiensi pengelolaan perusahaan.
• Menyusun proses bisnis untuk seluruh fungsi bisnis
sampai dengan level lima yang dilengkapi risk and
control pada tiap tahapan proses.
Sriyono D Siswoyo mengingatkan bahwa saat ini
telah terjadi disruption, dimana hampir semua industri
bertarung menghadapi lawan baru yang masuk tanpa
mengikuti pola yang kita kenal. Dalam pertarungan itu
yang tersungkur bukan lagi perusahaan yang sakit, tapi
juga perusahaan yang baik namun terkunci di masa lalu.
Mengutip Prof. Renald Kasali, Komut mengungkapkan
bahwa perusahaan-perusahaan yang mengalami
kesulitan menghadapi tantangan disruption karena
pengambilan keputusan yang sangat lambat, merasa
nyaman (comfort zone) dengan model bisnis yang ada,
kuatir bisnisnya terkanibalisasi inovasi yang dibuatnya,
marjin yang rendah saat transisi, dan terikat organisasi
dan sumber daya yang tidak fleksibel. Sementara
perusahaan-perusahaan yang berhasil menghadapi
disruption adalah perusahaan yang membawa pemikiran
baru dan merekrut bakat digital (digital talent), meniru
produk yang sudah ada, mengakuisisi bisnis/start up baru,
menghadang pemain baru melalui pendekatan hukum,
dan melakukan terobosan proses.(*)
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ISU GLOBAL:
DARI KRISIS LISTRIK
L

Oleh:
Rina Sri Novrianti, Divisi
Pengembangan Bisnis, Produk
dan Marketing

Pada tahun 2014 kondisi
ketenagalistrikan nasional
sedang mengalami krisis
sebagai akibat terjadinya
lonjakan permintaan energi
listrik yang lebih besar
dibanding pasokannya. Seiring
dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi, maka tingkat
permintaan energi listrik
cenderung meningkat pada
waktu yang akan datang.
Dengan mempertimbangkan
asumsi pertumbuhan ekonomi
nasional rata-rata tumbuh
sebesar 6,1 persen pertahun
dan pertumbuhan penduduk
secara nasional tumbuh
sebesar 1,3 persen per tahun,
perkiraan kebutuhan tenaga
listrik nasional sesuai Rencana
Umum Ketenagalistrikan
Nasional (RUKN) 20082027 diperkirakan akan
mencapai rata-rata sebesar
9,2 persen per tahun
(Master Plan Pembangunan
etenagalistrikan 2010 – 2014
KESDM, 2009: 13).
16
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ain hal pada tahun 2017 lalu, PT
PLN (Persero) berencana menunda
kontrak jual beli listrik (Power
purchase Agreement/PPA) bagi proyek
ketenagalistrikan sebesar 9.000 MW
di pulau Jawa. Kebijakan tersebut
seiring dengan pasokan listrik Pulau
Jawa yang diproyeksi bakal mengalami
kelebihan (oversupply) sekitar 5.000
MW.
Mayoritas pembangkit tersebut
adalah PLTU Batubara. Berdasarkan
RUPTL 2015-2024 sampai dengan 2019
Pulau Jawa dan Bali pada awalnya
akan mendapatkan penambahan
pembangkit sebesar 19.500 MW
namun melihat pertumbuhan
permintaan listrik di Pulau Jawa saat
ini, kapasitas listrik sebesar 13.000
MW dinilai cukup untuk memenuhi
kebutuhan Jawa.
Isu terkait akan terjadinya
oversuplly tenaga listrik tidak hanya
di Indonesia saja (khususnya di Pulau
Jawa) namun juga merupakan isu
global yang terjadi di negara maju
maupun negara berkembang. Faktor
dibalik turunnya pertumbuhan
demand listrik global diantaranya
disebabkan oleh inisiatif agresif
untuk mengurangi pembangkit
listrik batubara dan mengalihkan
penambahan pembangkit listrik ke
energi terbarukan, sehingga banyak
pembangkit batubara yang ditunda
pembangunannya dan bahkan
ada yang belum habis lifetimenya
dimatikan untuk mencapai target
bauran energi terbarukan. Selain itu
teknologi baru yang meningkatkan
efisiensi penggunaan listrik dan
kenaikan tarif listrik dan sosialisasi
efisiensi program penggunaan listrik
juga menjadi pendorong turunnya
demand energi listrik.
Seperti yang terjadi di China,
tahun 2016 sebanyak 35% energi
yang disupply sudah melebihi dari
jumlah energi listrik yang dibutuhkan.

Di Thailand berdasarkan Power
Development Plan (PDP) tahun 2015
demand tenaga listrk diproyeksikan
dengan CAGR 3,3 % untuk 5 tahun
ke depan, dan pertumbuhan demand
listrik terus diproyeksi turun menjadi
2.2% setelah periode tersebut.
Efisiensi energi menjadi alasan utama
dibalik turunnya demand listrik
tersebut. Selanjutnya pada tahun
2017 pemerintah Thailand merevisi
PDP tersebut dimana pertumbuhan
tenaga listrik menjadi 2.5%. Pemerintah
Thailand juga memundurkan jadwal
penambahan kapasitas pembangkit dan
menunda proses pengadaan IPP baru.
Di India, beberapa pembangkit
listrik ditunda pembangunannya
karena pembangkit listrik yang
sekarang gagal menjual istrik yang
telah diproduksi. Hampir 40% dari
kapasitas pembangkit listrik di negara
tersebut tidak terpakai. Perusahaan
distribusi listrik di India sedang
berjuang menghadapi permasalahan
untuk peningkatan penjualan untuk
memenuhi pelunasan pinjaman dan
kerugian dalam kasus pencurian listrik,
ketidaksesuaian metering dan menjual
dengan harga dibawah biaya pokok
produksi.
Ketidakmampuan mengutilisasi
pembangkit listrik saat ini
mengakibatkan melimpahnya
kapasitas pembangkit listrik di daerah
tertentu dan masih terdapat krisis
listrik di daerah lainnya khususnya
daerah terpencil. Pertumbuhan
pembangkit listrik terbarukan yang
cepat menambah tingkat oversupply
tenaga listrik di India, selama April
sampai dengan November 2017 telah
dibangun 4.8 Gigawat kapasitas
pembangkit listrik terbarukan. Angka
tersebut enam kali lebih banyak dari
penambahan kapasitas pembangkit
listrik batubara.
Di Afrika Selatan juga dialami
diantaranya oleh Zimbabwe dimana
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MENJADI OVERSUPPLY
Zimbabwe Power Company (ZPC)
telah mematikan dua pembangkit
listrik karena mengalami produksi
yang oversupply di negara tersebut.
Tidak hanya di Asia, oversupply
tenaga listrik juga dialami California,
Amerika Serikat. Seperti dikutip dari
latimes.com, beberapa pembangkit
sudah dimatikan sebelum lifetimenya
berakhir.
Pembangkit Listrik di California
saat ini telah menghasilkan listrik lebih
dari 21% yang dibutuhkan dan angka
tersebut belum memperhitungkan
produksi listrik dari Solar PV yang
akan menambah persentase tersebut.
Walaupun pertumbuhan listrik
California menurun 2.6% per tahunnya
dari tahun 2008, California tetap
membangun pembangkit listrik baru
dengan kapasitas 6 kali lipat dari
sebelumnya. Pemerintah California
melakukan perencanaan tersebut
untuk meningkatkan kehandalan
untuk mempersiapkan pembangkit
yang telah habis lifetimenya, dan
tidak efisien. Selain itu target untuk
mencapai 50% pembangkit listrik
yang ramah lingkungan juga menjadi
alasan penambahan pembangkit walau
sudah melebihi dari kapasitas yang
dibutuhkan.
Menghadapi hal tersebut
beberapa program strategis yang
dapat dilakukan untuk mengatasi
melimpahnya pasokan tenaga listrik
diantaranya melakukan program
subtitusi penggunaan bahan bakar
lain menjadi listrik seperti trolley bus,
kereta api listrik dan mobil listrik,
serta kompor listrik. Selain lebih
ramah lingkungan, mesin bertenaga
listrik lebih efisien dibanding mesin
bensin atau diesel. Dengan jumlah
energi primer yang sama, mesin lsitrik
dapat melaju empat hingga lima kali
lipat lebih jauh ketimbang mesin
konvensional lain. Untuk menjalankan
program subtitusi tersebut diperlukan

persiapan infrastruktur diantaranya
Stasiun Penyedia Listrik Umum
yang saat ini masih terbatas. PLN
sebagai perusahaan penyedia energi
listrik dapat bekerja sama dengan
perusahaan manufaktur kendaaan
bermotor listrik guna mempercepat
dan memperlancar eksekusi dari
subtitusi tersebut.
Selain itu penjualan listrik PLN
juga dapat ditingkatkan dengan
menyediakan energi listrik pada
kawasan industri captive yang saat
ini banyak yang memilih untuk
memproduksi sendiri energi listriknya.
Penyediaan energi listrik dengan
menawarkan skema bisnis yang
menarik bagi pelanggan kawasan
industri captive seperti pemberian
insentif atau strategic partnership anak
perusahaan PLN yaitu PJB dengan
pengembang kawasan energi listrik
tersebut.
PJB sebagai anak perusahaan PLN
dapat ikut serta dalam pengembangan

bisnis tersebut, benefit yang diperoleh
tidak hanya meningkatkan penjualan
listrik juga meningkatkan revenue
melalui bisnis dan model bisnis baru.
Berdasarkan proyeksi, penjualan PJB
tahun 2018 mengalami penurunan
sebesar 8% dibanding tahun 2017.
Jika rencana strategis PJB sebelumnya
berfokus memberikan solusi kepada
PLN dalam penyediaan listrik maka
mungkin sudah saatnya PJB juga
mentransformasikan strategisnya
untuk memberikan solusi kepada PLN
dalam peningkatan penjualan untuk
mengatasi adanya kerugian akibat
energi listrik yang tidak terserap
tenaga listrik di masa yang akan
datang. Beberapa inisiatif yang sudah
mulai dilakukan PJB terkait ini adalah
menginisiasi strategic partnership
dengan kawasan Industri untuk
menangkap peluang Captive Market
dan pengembangan bisnis baru yaitu
Trolley Bus yang sudah mulai dikaji
oleh Divisi Bisnis Solution PJB.(*)
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e-LHKPN
B

erdasarkan ketentuan yang
tertuang dalam Surat Keputusan
Bersama (SKB) Direksi dan Komisaris
tentang Pedoman LHKPN di
Lingkungan PJB, ke-678 karyawan
tersebut antara lain:
• Komisaris dan Direksi PJB.
• Komisaris dan Direksi Anak
Perusahaan PJB.
• Komisaris dan Direksi Anak
Perusahaan Afiliasi PJB.
• Pejabat struktural (manajemen
atas, menengah, dasar, dan
supervisor atas).
• Pejabat fungsional setara
fungsional 1, fungsional 2 dan
fungsional 3.
LHKPN diatur dalam Keputusan
KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman
dan Pemeriksaan LHKPN. Tujuan dan
manfaat LHKPN adalah mewujudkan
penyelenggara Negara yang bersih,
sebagai instrumen transparansi
dan manajemen SDM pada awal
menjabat, sebagai instrumen
pengawasan. Untuk memudahkan
pelaporan, KPK melakukan inovasi dari
pengisian manual menjadi pengisian
secara online melalui jaringan internet
dengan aplikasi e-LHKPN.
Pada awal tahun 2015 PJB
juga telah mengadakan workshop
tentang pemberantas korupsi dan
18

Info PJB

n

Edisi 109 | Tahun 2018

Direktur Human Capital Management PLN,
Muhammad Ali menerima penghargaan
dari Komisioner KPK

Sebanyak 678 pejabat di lingkungan PJB wajib
membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN). Mereka telah
melakukan pengisian LHKPN secara elektroik (e-LHKPN)
di bawah bimbingan langsung pejabat dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengisian dilakukan
dalam acara Workshop Pencegahan Gratifikasi dan
Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN Berbasis Elektronik
di PJB Kantor Pusat, Selasa, 30 Januari 2018.
sekaligus asistensi pengisian dan
pengumpulan LHKPN dengan nara
sumber dari KPK. Peserta workshop
kali ini banyak yang baru, sebagai
konsekuensi dari peningkatan karir.
Oleh karena itu bimbingan dari KPK
tetap diperlukan PJB, terutama
yang bersifat teknis. Manajemen
PJB ingin LPHKN yang dibuat
insan PJB Raya benar-benar sesuai
dengan ketentuan yang digariskan
KPK. Bimbingan Teknis Pengisian
e-LHKPN disampaikan oleh Spesialis
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN,
Hardy Saragih.
e-LHKPN sendiri diberlakukan
sejak 1 Juni 2017, tetapi ada masa
transisi. Baru pada tahun 2018 seluruh
jajaran pejabat wajib melaporkan
harta kekayaan melalui aplikasi

e-LHKPN. Periode pelaporan
mengalami perubahan. Sebelumnya
laporan disampaikan pada saat awal
menjabat, sedang menjabat, apabila
terjadi promosi mutasi, atau pada saat
jabatan yang sama per dua tahun atau
pada saat mengakhiri jabatan. Kini
laporan disampaikan satu tahun sekali
(periodik), yaitu dilaporkan setiap 1
Januari sampai 31 Maret dengan posisi
harta tahun sebelumnya.
Selain bimbingan teknis e-LHKPN,
workshop yang dihadiri oleh pejabat
di lingkungan PJB Grup ini juga
diisi dengan pemaparan terkait
gratifikasi oleh Direktur Gratifikasi
KPK, Giri Suprapdiono, dan Kepala
Divisi (Kadiv) Manajemen Risiko dan
Kepatuhan PT PLN (Persero) Wasito
Adi. Giri Suprapdiono menjelaskan

pjb bers i h

Workshop Bimbingan Teknis Pengisian e-LHKPN dan Pencegahan Gratifikasi

overview pencegahan gratifikasi
yang dapat dilakukan di lingkungan
ketengalistrikan. Sedangkan Wasito Adi
menjelaskan pedoman pengendalian
gratifikasi di lingkungan PLN
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Direksi PT PLN Nomor 0076.P/DIR/2017
tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di PT PLN (Persero).
Adapun yang dimaksud dengan
gratifikasi dijelaskan Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
adalah pemberian dalam arti luas,
meliputi: pemberian uang, barang,
rabat (discount), komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya. Setiap gratifikasi dianggap
suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya.
Gratifikasi tidak akan dianggap sebagai
suap apabila penerima gratifikasi
melaporkan kepada KPK. Pelaporan
paling lambat 30 hari sejak tanggal
diterimanya gratifikasi. Ancaman
pidananya tidak main-main, pidana
penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat empat tahun
dan paling lama 20 tahun, dan pidana
denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.
Dalam kesempatan itu Direktur
Utama PJB, Iwan Agung Firstantara

kembali menegaskan komitmen PJB
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
melalui program PJB Bersih. Upaya
untuk mewujudkan PJB bersih
dilakukan dengan menerapkan CGC
secara konsisten, dan internalisasi
budaya perusahaan secara terus
menerus. Budaya perusahaan PJB
yang mengandung spirit Berkarya,
Mengabdi dan Beribadah di dalamnya
menekankan integritas dan amanah.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa
bisnis yang kami jalankan mempunyai
potensi yang cukup besar terhadap
tindak pidana korupsi, gratifikasi, kolusi,
nepotisme dan semacamnya. Kami
juga menyadari bahwa memberantas
tindakan-tindakan yang digolongkan
korupsi tersebut bukan hal yang mudah.
Berbagai upaya kami lakukan untuk
mewujudkannya PJB Bersih. Salah
satunya dengan menerapkan Good
Corporate Governance (GCG) secara
konsisten, dan internalisasi budaya
perusahaan secara terus menerus,” kata
Iwan Agung.
Terkait dengan gratifikasi, PJB
telah menerbitkan Surat Keputusan
Bersama (SKB) antara Direksi PT PJB
dan Dewan Komisaris PJB tentang
Pedoman Pelaksanaan Pelaporan
dan Pengendalian Gratifikasi.
Kendati demikian, pencerahan dari
KPK sangat diperlukan, mengingat

gratifikasi bisa dalam berbagai bentuk
yang terkadang tidak kasat mata.
“Pencerahan sangat kami perlukan,
untuk memberikan arah yang jelas
bagi kami dalam melangkah di masa
mendatang, dan sebagai sinar terang
yang dengan jelas dapat membedakan
mana gratifikasi dan mana yang
bukan,” kata Iwan Agung.
PLN TERBAIK
Terkait dengan LHKPN, PLN
dinilai sebagai instansi dengan
Implementasi e-LHKPN terbaik dan
Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN
terbaik. Penilaian diberikan oleh
KPK. Karenanya PLN mendapatkan
penghargaan yang diserahkan
Komisioner KPK Laode M Syarif
dan Alexander Marwata kepada
Direktur Human Capital Management
PLN Muhamad Ali, 12 Desember
2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Ini
menjadi bukti bahwa PLN sebagai
Penyelenggara Negara (PN) telah
secara transparan melaporkan harta
kekayaannya.
“Semoga penghargaan ini dapat
menambah semangat internal PLN
untuk mengimplementasikan sikap
berintegritas dan transparan sesuai
dengan Good Corporate Governance
(GCG),” kata Direktur Human Capital
Management PLN Muhamad Ali.(*)
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Keberhasilan PT PJB Unit
Pembangkitan (UP) Paiton meraih
PROPER Emas, sebagai satusatunya perusahaan di bidang
pembangkitan energi listrik di
Indonesia, dipersembahkan kepada
PT PLN (Persero). Piala PROPER
tersebut diserahkan Direktur
Utama PJB, Iwan Agung Firstantara
kepada Direktur Human Capital
Management PT PLN (Persero),
Muhammad Ali, 16 Januari 2018 di
Unit Pembangkitan (UP) Paiton,
disaksikan oleh Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan (Dirjen
PPKL) Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK),
Karliansyah, Sekretaris Dirjen PPKL
KLHK, Sigit Reliantoro, dan Ketua
Dewan Pertimbangan PROPER,
Prof. Sudarto. Bersamaan dengan
itu, PJB juga menyerahkan buku
berjudul Langkah PJB Meraih
PROPER Emas. Buku ini berisi
tentang langkah dan strategi PJB
hingga berhasil meraih PROPER
Emas.
Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara, menyerahkan Piala PROPER Emas kepada Direktur
Human Capital Management PLN, Muhammad Ali.

PJB Persembahkan

PROPER Emas
untuk PLN
“K

ami berharap keberadaan
Piala PROPER Emas ini di PLN
dapat menginspirasi dan memacu
semangat pembangkit di Indonesia,
khususnya pembangkit yang ada di
lingkungan PLN untuk meningkatkan
20
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kinerja lingkungan, demi terciptanya
hubungan yang harmoni antara
pembangkit listrik dengan
lingkungan,” kata Direktur Utama PJB,
Iwan Agung Firstantara.
PROPER Emas diperoleh PJB

lingk unga n
melalui perjalanan panjang, diawali
dengan perubahan paradigma
dalam mengelola lingkungan hidup
tahun 2013. Paradigma pengelolaan
lingkungan untuk memenuhi regulasi,
digantikan dengan paradigma
menciptakan keunggulan lingkungan
untuk meningkatkan kinerja
perusahaan. Perubahan paradigma
tersebut diiringi dengan akselerasi
peningkatan kompetensi Sumber
Daya Manusia (SDM) di bidang
lingkungan. Hal ini dilakukan karena
hasil assessment menunjukkan
bahwa pemahaman SDM pengelola
lingkungan dan CSR terhadap
mekanisme penilaian PROPER belum
sama antara unit satu dengan yang
lainnya. Bahkan banyak diantara
mereka belum memahami mekanisme,
aspek penilaian dan kriteria penilaian
PROPER.
Akselerasi peningkatan
kompetensi SDM dilakukan
bekerjasama dengan Pusat Studi
Lingkungan Hidup Universitas Gadjah
Mada (PSLH-UGM) Yogyakarta,
lembaga yang dinilai memiliki
kompetensi di bidang PROPER karena
terlibat langsung dalam penyusunan
kriteria penilaian PROPER. Nota
kesepahaman (Memorandum of
Understanding/MoU) antara PT PJB
dengan PSLH-UGM ditandatangani
Nopember 2013, bersamaan
dengan Rapat Koordinasi LK3 yang
berlangsung di Cirata. Ini merupakan
tonggak sejarah bagi PJB dalam
pengelolaan lingkungan menuju
PROPER Emas. Pelatihan diikuti
pengelola lingkungan PJB Kantor Pusat
dan Unit Pembangkitan.
Melalui pelatihan, workshop dan
semacamnya, diperoleh pemahaman
bahwa mengelola lingkungan hidup
tidak semata untuk memenuhi aturan
perundang-undangan dan kepentingan
bisnis, tetapi juga pemenuhan
terhadap hak asasi manusia untuk
memperoleh kehidupan yang layak.
Disamping itu, tanggung jawab dalam
mengelola lingkungan bukan hanya
Divisi LK3, melainkan tanggung jawab
seluruh lini di perusahaan.
Hal ini mengubah pola pikir dan

pola kerja secara fundamental. PJB
segera melakukan review terhadap
beberapa kebijakan, termasuk mereview SK Direksi tentang Pedoman
Pelaksanaan CSR dan SK Direksi
tentang Kebijakan Lingkungan. Selain
itu Direksi PT PJB juga membentuk
Environmental Working Group dalam
rangka mewujudkan visi dan misi
perusahaan, serta target pencapaian
PROPER Hijau-Emas dan untuk
mengimplementasikan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor
06 Tahun 2013. Working group
beranggotakan lintas divisi dan unit.
Melalui berbagai langkah
tersebut, pengelolaan lingkungan
akhirnya berjalan secara terintegrasi
yang melibatkan seluruh unsur di
perusahaan. Program-program yang
dijalankan, baik program lingkungan
maupun CSR, selaras dengan PROPER
hingga akhirnya PJB berhasil meraih
PROPER Emas. Langkah dan strategi
tersebut diuraikan secara rinci dalam
buku yang berjudul, Langkah PJB
menuju PROPER Emas yang ditulis
oleh Tim LK3 dan Tim CSR PJB.

Direktur Human Capital PLN,
Muhammad Ali, merasa bangga salah
satu unit pembangkitan PJB berhasil
meraih PROPER Emas dan berharap
segera disusul unit-unit lain, baik
unit pembangkitan di lingkungan
PJB maupun unit pembangkitan di
lingkungan PLN. Ia berharap PJB
terus berupaya meningkatkan kinerja
lingkungan, karena penilaian PROPER
tidak hanya didasarkan pada total nilai
yang diperoleh, tetapi juga ditentukan
oleh kompetitor. Bisa jadi nilai yang
diperoleh sama dengan yang diperoleh
sekarang, tetapi karena nilai yang
diperoleh para kompetitor jauh lebih
bagus, maka PROPER Emas bisa lepas,
kembali ke PROPER Hijau.
Hal itu dibenarkan Dirjen PPKL
KLHK, Karliansyah. Dijelaskan bahwa
untuk memperoleh PROPER Emas,
maka nilai total yang diperoleh
haruslah di atas 75 persen dari
distribusi nilai total per sektor.
Oleh karena itu, meskipun sudah
memperoleh PROPER Emas, kinerja
lingkungan harus terus ditingkatkan.
(*)

Buku Langkah PJB Meraih PROPER Emas.
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FGD

Pengelolaan Limbah FABA
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3) adalah hal yang penting dan dan harus
dilakukan setiap industri yang menghasilkannya.
Dalam pengelolaan limbah B3 ini, prinsip pengelolaan
dilakukan secara khusus, from cradle to grave, yaitu
pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak
dihasilkannya limbah B3 sampai pada fasilitas akhir
pengelolaan. Prinsip ini termaktub dalam UndangUndang (UU) Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014
tentang Pengelolaan Limbah B3 bagi Penghasil
Limbah B3.
Yayah Rodiana memaparkan tentang pengolahan limbah B3
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T

ujuan dari pengelolaan dan
pengolahan limbah B3 secara
umum adalah untuk memisahkan
sifat berbahaya yang terdapat
dalam limbah tersebut. Hal ini
harus dilakukan agar limbah B3 ini
tidak mencemari ataupun merusak
lingkungan hidup tempat dimana
mahluk hidup berada. Dengan adanya
pengelolaan dan pengolahan limbah
B3, barulah limbah tersebut dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan lebih
lanjut.
Pemanfaatan limbah ini sendiri
dapat berupa Reuse (penggunaan
kembali), Recycle (daur ulang),
atau Recovery (perolehan kembali).

lingk unga n

Pemanfaatan ini harus berpedoman
pada prinsip agar aman bagi
kesehatan manusia dan lingkungan,
memiliki proses produksi yang
handal serta memiliki standard
produk mutu yang baik. Sedangkan
limbah B3 yang sudah tidak dapat
dimanfaatkan atau diolah kembali
maka harus ditimbun di landfill.
Penimbunan limbah ini harus
dilakukan oleh badan usaha yang
telah mendapatkan ijin dari KLH
serta dengan melaporkan kegiatan
penimbunan tersebut.
Direktorat Verifikasi
Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah
Non B3, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK),
Yayah Rodiana, mengungkapkan
bahwa pengelolaan Limbah
B3 merupakan satu rangkaian
manajemen Limbah B3 yang
meliputi kegiatan pengurangan,
penyimpanan, pengumpulan,
pemanfaatan, pengangkutan,
pengolahan dan penimbunan
Limbah B3. “Perusahaan yang tidak
melakukan pengelolaan limbah bisa

dikenai sanksi pidana dan dicabut
izin usahanya,” kata Yayah Rodiana
ketika berbicara dalam Focus Group
Discussion (FGD) di UBJOM Kaltim
Teluk, Balikpapan, Jumat 26 Januari
2018.
FGD membahas masalah
Limbah B3 Fly Ash dan Bottom
Ash (FABA) pembangkit dipimpin
Kepala Divisi LK3 II PJB, Ajrun
Karim, diikuti karyawan UBJOM
Kaltim Teluk dan karyawan PLN
Sektor Pembangkitan Balikpapan.
Menurut Yayah Rodiana,
“Pemanfaatan FABA harus diawasi
terutama terkait skema izin atau
rekomendasi pengelolaan limbah
B3,” katanya.
Yayah Rodiana mengapresiasi
Focus Group Discussion (FGD)
pengelolaan limbah B3 FABA yang
dilakukan oleh PJB. Ia berharap agar
selepas FGD setiap unit pembangkit
dapat meningkatkan ketepatan
dalam pengelolaan limbah B3,
baik menyangkut perizinan hingga
pemanfaatan limbah. Ketepatan
ini diperlukan untuk menghindari
terjadinya hal-hal yang tidak di
inginkan.
Masalah FABA memang
menjadi pembahasan menarik
dalam bekalangan ini, karena
limbah yang tergolong B3 tersebut
dapat dimanfaatkan menjadi
barang yang bernilai ekonomi
seperti; batako, batu bata
ringan, campuran semen beton,
campuran wash water treatment,
dan sebagainya. Secara teknis,
FABA ini bisa mensubsitusi semen
hingga 10- 20 persen untuk beton
tanpa mengurangi kualitas beton
tersebut.
Pemanfaatan limbah FABA
didukung oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK). Bahkan KLHK telah
melakukan penandatangan
kesepakatan dengan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Kemenpupera) dan
Kementerian Energi Sumber
Daya Mineral (ESDM) untuk
memanfaatkan fly ash dari PLTU
yang menggunakan batu bara.(*)
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Revitalisasi Sungai
Kabar gembira bagi Unit Pembangkitan (UP) Cirata dan Badan
Pengelola Waduk Cirata (BPWC). Pemerintah melakukan
ravitalisasi Sungai Citarum, dengan harapan sungai yang menjadi
sumber utama Waduk Cirata itu bisa kembali jernih seperti dulu.
Revitalisasi telah dimulai dan direncanakan rampung dalam tujuh
tahun. “Saya ingin Sungai Citarum yang kini tercemar, bisa kembali
jernih seperti dulu. Sudah kita hitung bahwa pekerjaan besar ini
dari hulu, tengah, sampai hilir akan diselesaikan Insya Allah dalam
7 tahun,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

P

residen Joko Widodo
menyampaikan hal itu ketika
mengunjungi hulu Sungai Citarum yang
ada di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya,
Kecamatan Kertasari, Kabupaten

24

Info PJB

n

Edisi 109 | Tahun 2018

Bandung, Kamis 22 Pebruari 2018.
Kunjungan dimaksudkan untuk melihat
perkembangan normalisasi Sungai
Citarum yang telah dicanangkan sejak
1 Februari 2018 lalu. Acara dihadiri

oleh Menteri KLHK, Pangdam III
Siliwangi, Gubernur Jawa, Direktur
Utama PJB Iwan Agung Firstantara,
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
penggiat lingkungan hidup.
Revitalisasi Citarum merupakan
pekerjaan besar yang meliputi:
• Normalisasi Sungai Citarum Hulu
(2017-2019) dengan anggaran Rp 78
miliar.
• Pembangunan floodway Cisangkuy
paket I dan II (2015-2019) dengan
anggaran Rp 311 miliar dan Rp 320
miliar.
• Normalisasi beberapa anak sungai
Citarum seperti Sungai Cimande
dengan anggaran Rp 93,15 miliar,

Citarum
•

•

•

Sungai Cikijing dengan anggaran
Rp 92,56 miliar, Sungai Cikeruh
dengan anggaran Rp 53,31 miliar.
Pembangunan Embung Gedebage
di Kota Bandung dengan anggaran
Rp 85,48 miliar.
Pembangunan Kolam Retensi
Cieuntung (2015-2018) dengan
anggaran Rp 203,83 miliar. Luas
kolam retensi 8,7 ha dengan
kapasitas tampung 220.000 M3,
dilengkapi 3 unit pompa pengendali
banjir berkapasitas 3,5 M3/detik dan
1 unit pompa harian berkapasitas
1,5 M3/detik.
Pembangunan terowongan
hidraulik Nanjung di Desa Nanjung,

Kecamatan Margaasih, Kabupaten
Bandung dengan anggaran Rp
352 miliar. Panjang terowongan
tersebut 2 x 230 meter yang
bermafaat untuk mengurangi
durasi dan tinggi genangan banjir.
• Perbaikan tanggul-tanggul kritis
dan pemeliharaan Daerah Aliran
Sungai (DAS) Sungai Citarum di
Hulu dan Hilir.
“Jadi sudah dimulai, bukan hanya
seremonial. Ini pekerjaan besar, bukan
hanya di hulu saja, tapi di tengah dan
di hilir. Semua terintegrasi. Mulai
rehabilitasi lahannya, mengenai limbah
dan polusi industri, dan di bawahnya
lagi. Semua dikerjakan secara
terintegrasi oleh pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten kota. Semua kementrian
terlibat,” papar Jokowi.
Revitalisasi dicanangkan berangkat
dari keprihatinan terhadap kondisi
sungai Sugai Citarum. Pada 2013,
sungai terpanjang di Jawa barat ini
dianugerahi predikat sebagai sungai
terkotor di dunia bersama sembilan
sungai lainnya yang berada di berbagai
negara. Predikat itu diberikan
Blacksmith Institute, sebuah organisasi
nirlaba yang berbasis di New York dan
Green Cross, Swiss. Dasar penilaian

lingk unga n

Blacksmith Institute mengacu pada
tingginya tingkat pencemaran di sungai
terpanjang dan terbesar di Provinsi
Jawa Barat ini.
Predikat memalukan itu memang
tidak terbantahkan. Secara kasat
mata, badan Sungai Citarum dipenuhi
berbagai macam sampah, mulai
sampah plastik hingga bangkai hewan.
Di akhir tahun 2017, Tim Survei Kodam
III Siliwangi mencatat sebanyak 20.462
ton sampah organik dan anorganik
dibuang ke Sungai Citarum. Air sungai
semakin jorok dengan tambahan 35,5
ton per hari tinja manusia dan 56 ton
per hari kotoran ternak. Sungai Citarum
telah berubah menjadi kakus raksasa.
Tidak hanya kotor, sungai
sepanjang 300 kilometer tersebut
juga beracun. Hasil uji klinis Balai
Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) Bandung pada air dan ikan,
ditemukan berbagai zat berbahaya,
seperti Merkuri, Coliform, Besi,
Mangan, Timbal, Sulfur, dan Klor. Zat
kimia tersebut berbahaya jika masuk
ke dalam tubuh manusia. Padahal, air
Sungai Citarum selain untuk pengairan,
juga digunakan sebagai bahan baku
air minum yang dikonsumsi sekitar
27,5 juta penduduk Jawa Barat dan DKI
Jakarta.
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Ikan yang dikembangbiakkan di
Citarum juga dipasarkan ke berbagai
daerah, terutama Kota Bandung dan
Jakarta. Zat kimia di Sungai Citarum
dibawa oleh limbah cair yang dibuang
pabrik.
Pemerintah daerah bukannya
berdiam diri atas kondisi pencemaran
Sungai Citarum. Pada 2013,
Pemerintah Jawa Barat sempat
membentuk Forum DAS Citarum
guna memperbaiki kualitas air di

pemerintah pusat, pemerintah
daerah, betul-betul nyata dan bisa
kita kerjakan di lapangan, Saya kira,
ini menyangkut generasi kita ke
depan. Kalau ini bisa kita integrasikan,
perkiraan saya tujuh tahun ini bisa kita
selesaikan dengan baik,” kata Jokowi
saat membuka rapat terbatas tentang
Sungai Citarum di Kantor Balitbang
Permukiman Kementrian PUPR pada
Selasa, 16 Januari lalu.
Jokowi kemudian memerintahkan

banyak memiliki dampak negatif
karena ada sisa pakan yang terendap.
Pakan ikan itu mengandung protein
tinggi sehingga ketika terjadi proses
pembusukan akan menimbulkan gas
yang bisa menjadi racun. Oleh karena
itu maka setiap tahun pasti ada berita
kematian banyak ikan saat terjadi
pengangkatan endapan. Selain itu,
sisa-sisa pakan yang bersifat korosif
dapat merusak peralatan PLTA Cirata.
PJB melalui BPWC dan Unit

sungai yang bermuara di Situ Cisanti.
Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan waktu itu memasang target
air Sungai Citarum bisa diminum di
tahun 2018.
Tapi cita-cita itu hingga kini belum
terwujud. Berbagai upaya telah
dilakukan melalui berbagai program,
dengan nama yang terus berubah,
dari Forum DAS Citarum kemudian
berganti nama menjadi Citarum
Bestari pada 2014. Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat juga membentuk Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum untuk
melaksanakan program revitalisasi
sungai yang memiliki luas 12.000
kilometer persegi ini.
Presiden Jokowi menilai persoalan
Citarum belum berhasil diatasi lantaran
kerja setiap lembaga, pemda, dan
pemerintah pusat belum terintegrasi.
“Kuncinya ada di integrasi. Semua
kementerian lembaga, pemerintah
pusat, pemerintah daerah, provinsi,
kabupaten, kota, harus semuanya.
Kami harapkan, integrasi antara

Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar
Panjaitan untuk memimpin program
revitalisasi Sungai Citarum. Luhut
membawahi langsung Gubernur
Jawa Barat yang bertugas sebagai
Komandan Satuan Tugas. Sebagai
koordinator, Luhut menargetkan lima
tahun ke depan, air Sungai Citarum
bisa diminum.
Kondisi Sungai Citarum secara
otomatis mempengaruhi kualitas
air Waduk Cirata. Hal ini diperparah
dengan hadirnya Keramba Jaring
Apung (KJA) yang jumlahnya jauh
melebihi toleransi. Sisa pakan
ikan yang terus bertumpuk turut
mendorong laju sedimentasi. Saat
ini jumlah KJA di perairan Waduk
Cirata mencapai kurang lebih 77.000
petak. Padahal, jumlah KJA sesuai
dengan Surat Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 41/2002 adalah
12.000 petak, yang terdiri atas tiga
zona di Kabupaten Bandung Barat,
Purwakarta, dan Cianjur.
Jumlah KJA yang terlampau

Pembangkitan (UP) Cirata berperan
aktif dalam program penanggulangan
pencemaran dan kerusakan DAS
Citarum. Kontribusi PJB berupa
program penghijauan dan program
CSR di sepanjang DAS Citarum,
terutama di hulu sungai yang
merupakan sumber utama mata air
sungai tersebut. Program ini dilakukan
pada wilayah Kabupaten Bandung
Barat, Kabupaten Cianjur serta
Kabupaten Purwakarta. Kontribusi
yang dilakukan menjadi salah satu
wujud komitmen manajemen PJB
dalam kepedulian terhadap kelestarian
lingkungan di seluruh wilayah
operasionalnya.
Bukan hanya itu, PJB berupaya
memberdayakan masyarakat sekitar
waduk melalui berbagai program
pemberdayaan, diantaranya;
penanggulangan penyebaran eceng
godok berbasis energi, kerajinan
tangan berbahan eceng gondok,
pembuatan pupuk dan pakan ikan
berbahan baku eceng gondok dan
masih banyak lagi.(*)
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BAHAYA!
Menggunakan Email

di
Luar
Email Perusahaan
P

T Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) memiliki email dengan nama
domain sendiri, dengan format default nama karyawan@ptpjb.
com. Keberadaan email perusahaan ini hendaknya dimanfaatkan
untuk kepentingan korporat. Jangan gunakan selain PJB Mail untuk
keperluan korporat! Ingin tahu alasannya?
Sudah menjadi kelaziman, selain memiliki email perusahaan,
karyawan memiliki akun email gratis yang banyak tersedia
di internet. Tidak jarang email yang bukan PJB Mail tersebut
dimanfaatkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi
juga untuk kepentingan korporat. Ini sangat berbahaya. Cloud
Indonesia melaporkan telah terjadi penipuan yang menimpa sebuah
perusahaan dan mengalami kerugian mencapai milyaran rupiah.
Metode penipuannya sangat sederhana, pelaku melakukan
pembajakan email yang kebetulan menggunakan akun email gratis
di internet. Pelaku melakukan manipulasi percakapan lewat email
tersebut dengan beberapa pelanggan perusahaan tersebut dan
suppliernya. Alhasil, beberapa dokumen Surat Perintah Kerja (SPK),
kontrak maupun softcopy invoice asli berhasil dicuri pelaku dan
dimanfaatkan untuk memperkaya diri.
Penggunaan akun email gratis untuk melakukan transaksi
resmi perusahaan merupakan faktor kerawanan yang menimbulkan
risiko tinggi terhadap aksi cyber crime. Seorang pakar keamanan
menyarankan penggunaan email gratisan untuk transaksi korporasi
sebaiknya dihindari. Biaya pengadaan email dengan domain khusus
perusahaan tidaklah sebanding dengan kerugian yang diakibatkan
oleh kejahatan dunia maya, baik yang berupa material maupun yang
bukan material.
Masih menggunakan email pribadi untuk transaksi korporasi?
Berikut risiko yang harus ditanggung:
 Legal Risk. Penggunaan email pribadi atau email gratis artinya
kita menyetujui data yang ada di dalam email tersebut untuk
disimpan di tempat yang bahkan tidak kita ketahui. Tidak
percaya? Ingat saat register email gratis, anda harus mencentang
I Agree Terms and Conditions yang bahkan anda tidak tahu apa isi
dari serentetan text panjang tersebut. Dengan email berisi data
korporat yang penyimpanannya diluar kontrol yang bahkan kita
tidak tahu bagaimana prosedur security dari email gratis tersebut.
Bila terjadi kehilangan data penting, kepada siapa anda bisa
protes?
 Corporate Risk. Dengan tidak adanya kontrol terhadap konten
yang disimpan dan ditransmisikan “entah-dimana”, kemungkinan
terjadi kehilangan data dan data tidak bisa ter-backup. Apabila
menggunakan PJB Mail, sudah jelas dimana data tersimpan,
data terbackup, dan terjaganya keamanan data dengan berbagai
prosedur keamanan yang diterapkan saat ini.
 Decrease Corporate Profesionality. Email yang seharusnya menjadi
media komunikasi profesional akan menjadi “kurang” profesional
atau bahkan tidak professional apabila menggunakan email
gratis. Stakeholder yang menjunjung tinggi profesionalitas akan
curiga terhadap kebenaran pemilik email dan memberikan kesan
tidak serius dalam menjalankan bisnis.
 Security Data Risk Increased. Secara logika, bagaimana cara anda
memastikan keamanan data dalam email gratis? Anda bahkan

t ek nologi infor m a s i
tidak tahu di server dan storage mana data anda berada. No
backup, no archives for discovery, no governance, too much risk.
Untuk itu, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan email
dengan domain perusahaan. Banyak keuntungan dan ada beberapa
poin penting kontribusi karyawan dengan menggunakan PJB Mail
untuk transaksi korporasi. Diantaranya:
• Prestige. Memiliki email dengan nama domain perusahaan akan
memberikan penilaian dan reputasi tersendiri. Ini akan membuat
kita lebih terlihat profesional baik dimata sesama pebisnis
ataupun dengan pelanggan. Sebab, bagaimanapun alamat email
yang disertai dengan nama domain perusahaan memberikan
kepercayaan kepada si pengirim email.
• Branding. Memiliki alamat email dengan domain perusahaan
akan mempermudah dalam mempromosikan perusahaan.
Penerima email pasti akan memperhatikan setiap alamat email
yang masuk. Dari alamat email tersebut bisa diketahui siapa dan
apa maksud serta tujuan dari email yang dikirimkan.
• Membangun kepercayaan pelanggan. Menggunakan domain
perusahaan pada alamat email sudah cukup kuat untuk
meyakinkan pelanggan saat menerima email. Selain itu juga
memudahkan pelanggan untuk menemukan perusahaan. Bila
ingin mencari informasi lebih lanjut tentang perusahaan, mereka
tinggal mengunjungi alamat domain setelah tanda @ pada
alamat email.
• Keamanan data. Email perusahaan baik kepada sesama
karyawan, antar perusahaan ataupun dengan pelanggan memiliki
sifat yang rahasia atau hanya untuk kepentingan penerima.
Setiap email yang dikirimkan karyawan dan seluruh pengguna
email merupakan aset penting yang perlu dijaga agar tidak jatuh
ke tangan orang lain. Menggunakan email dengan nama domain
perusahaan akan lebih menjaga keamanan informasi perusahaan.
Bidang Teknologi Informasi (BTIF) PJB telah melakukan
improvement terhadap keandalan layanan PJB Mail. Beberapa fitur
terkini dari layanan email korporat PJB adalah sebagai berikut :
• Kapasitas daya tampung lebih besar (hingga 3 GB)
• Lampiran (attachment) sama dengan layanan email popular
• Akses langsung dari intranet dan internet (mail.ptpjb.com)
• Kemampuan membuat invitation meeting
• Antispam dan antivirus
• Mendukung email client menggunakan protocol IMAP, POP3, dan
SMTP
• SmartAttach untuk kapasitas lampiran yang lebih besar dari
lampiran standar
Banyaknya notifikasi pada Kotak Masuk dan dianggap sebagai
“spam” menjadi salah satu alasan mengapa masih ada beberapa
karyawan yang tidak menggunakan PJB Mail. Mereka kesulitan dalam
mencari email tertentu yang “tertimbun” oleh notifikasi. Maka dari
itu, BTIF selalu siap melayani pada office hours melalui web http://
helpdesk.ptpjb.com telepon (031) 8283180 ext. 335 atau email
helpdesk@ptpjb.com. Feel free to contact us. * (Nuruning)

27

T E KNOLOGI

MODIFIKASI ADDITIONAL START GT-HRSG

TURUNKAN BPP PLTGU
PT PLN (Persero) secara korporat telah menetapkan program “Perang BPP (Biaya
Pokok Penyediaan)”, dalam rangka menekan harga jual listrik ke pelanggan. Program ini
diterapkan pada semua sektor bisnis PT PLN (Persero), mulai dari hulu (pembangkitan)
sampai hilir (distribusi ke pelanggan). Berbagai upaya digalakkan oleh unit-unit maupun
anak perusahaan, termasuk PJB. Salah satunya melalui Modifikasi Additional Start GTHRSG PLTGU Peaker seperti yang dilakukan Unit Pembangkitan (UP) Gresik.

U

P Gresik memiliki PLTGU
dengan kapasitas 1.500
MW. Bila dibandingkan
dengan kapasitas total
Sistem Jawa Bali saat ini
sebesar 36.000 MW, maka
kontribusi PLTGU Gresik
terhadap Sistem Jawa Bali
termasuk cukup besar, yaitu
4.16 persen. Dengan kondisi
demikian, upaya-upaya untuk
menurunkan BPP pada
PLTGU Gresik memiliki
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dampak yang cukup signifikan terhadap
Sistem Jawa Bali secara keseluruhan.
PLTGU Gresik didirikan Tahun 19921993 dengan kapasitas 3 x 500 MW,
konfigurasi 3-3-1, yaitu 3 Gas Turbine
(GT), 3 Heat Recovery Steam Generator
(HRSG) dan 1 Steam Turbine (ST). PLTGU
ini didesain sebagai pembangkit yang
beroperasi secara kontinyu / pemikul
beban dasar (base load), karena pada
masa itu efisiensi thermal HRSG
lebih bagus dibanding yang
lain, baik di sistem 150 kV,
ataupun 500 kV.
Namun dengan
masuknya pembangkit-

pembangkit baru yang lebih efisien
dan memiliki BPP yang lebih rendah,
maka peran PLTGU Gresik bergeser
dari pembangkit base load menjadi
pembangkit peaker. Akibatnya semakin
sering dilakukan start stop GT. Pada
saat proses start/additional start GT
tidak seluruh energi kalor bahan bakar
dikonversi untuk membangkitkan listrik,
tetapi ada yang terbuang ke atmosfir
sebelum GT berbeban 25 MW. Hal ini
berpengaruh terhadap performance
PLTGU, yaitu nilai heat rate yang semakin
tinggi. Besaran gas buang yang terbuang
ke atmosfir bertemperatur 65˚C sampai
dengan 280˚C selama minimal 27 menit
untuk mode hot start, mode dengan durasi
start paling cepat di antara mode yang lain
(mode cold start dan warm start).
Untuk menangani masalah kenaikan
heat rate akibat seringnya start-stop GT
PLTGU sebenarnya bisa dilakukan dengan
memaksimalkan load GT
yang running, sehingga

TEKNOLOGI

Combined cycle (PLTGU) Gresik dengan aliran gas vertikal

tidak perlu sering start-stop GT. Namun ini
sulit dilakukan karena order pembebanan
pembangkit oleh P2B sangat tergantung
kondisi sistem.
Bisa juga dengan meningkatkan
capacity factor pembangkit 500 kV dengan
memasang trafo 150 kV, sehingga dapat
memasok ke sistem 150 kV. Ini juga sulit
dilakukan, karena outlet GITET 150 kV
sudah mencapai 90 persen kapasitas, dan
pemasangan trafo membutuhkan investasi
besar.
Setelah dilakukan kajian, alternatif
yang paling memungkinkan adalah
melakukan perubahan kurva additional
start untuk meminimalkan energi yang
terbuang. Alternatif ini dapat dilakukan
karena dalam kendali internal UP Gresik
dan tidak memerlukan tambahan
investasi. Langkah yang dilakukan antara
lain:
• Tahap pertama: modifikasi additional
start GT – HRSG melalui pembukaan
exhaust damper 100 persen. Tujuannya
untuk mengoptimalkan pemanfaatan
energi panas dari gas buang GT
pada saat additional start. Caranya
dengan menentukan waktu yang
paling optimal kapan exhaust damper
mulai dibuka, sehingga gas panas
bisa digunakan untuk memanaskan
tube HRSG. Pertimbangan utamanya
adalah ketika pembakaran GT
sudah mencapai kestabilan.
Kestabilan pembakaran ini
diperlukan agar temperatur
gas buang yang masuk ke
HRSG sudah merata. Berdasar
tinjauan kurva additional start
dan pengamatan distribusi
temperatur
exhaust,

Pengaruh Jumlah Start Stop PLTGU Terhadap Kenaikan Nilai Heat Rate

•

maka kestabilan ini diperoleh saat
putaran GT mencapai 1000 rpm.
Selanjutnya, diperoleh metode
modifikasi additional start, yaitu
membuka exhaust damper saat
putaran GT 1000 rpm, kemudian
dilanjutkan syncronize GT 25 MW.
Secara garis besar langkah yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
o Start turbin gas.
o Pada putaran gas turbin 1000 rpm
buka exhaust damper sampai 100
persen.
o Naikkan beban gas turbin dari
beban minimum ke 25 MW, lanjut
ke 50 MW (sesuai acuan waktu
mode start)
o Buka HP boiler outlet valve hingga
terbuka penuh.
o Tutup HP TBV pressure menuju full
close.
Tahap kedua: modifikasi additional
start GT – HRSG melalui pengaturan
rate kenaikan beban GT. Tujuannya
memperlambat laju kenaikan beban
GT untuk memberi kesempatan
kepada komponen HRSG meratakan
temperaturnya, dan tidak terjadi
thermal stress. Disepakati untuk
melakukan penaikan beban dengan
4 MW/menit hold 1 menit. Tahapan
utama dalam proses additional start
dengan mode modifikasi ini adalah:
o Start turbin gas.
o Pada putaran Gas Turbine 1000 rpm
buka exhaust damper sampai 100
persen.
o Naikkan beban gas turbine dari
beban minimum ke 50 MW pelan
pelan (4 MW/menit dengan hold
selama 1 menit).
o Buka HP boiler outlet valve hingga

terbuka penuh.
o Tutup HP TBV pressure menuju full
close.
Dari implementasi tahap pertama dan
tahap kedua, maka implementasi tahap
kedua yaitu modifikasi additional start GT
– HRSG sesuai kenaikan beban GT yang
diimplementasikan di PLTGU UP Gresik
mulai Nopember 2016, dan berhasil antara
lain:
• Memperpendek durasi additional start
GT – HRSG PLTGU Gresik sebesar 13
menit (pada mode hot).
• Menghemat pemakaian bahan bakar
gas sebesar 2 kNm3 / additional start.
• Menurunkan BPP Gas Turbine sebesar
Rp 19,18/kWh.
• Meningkatkan energi listrik yang
dibangkitkan oleh siklus rankine ST
sebanyak 6.500 kWH tiap additional
start.
Modifikasi ini secara nyata terbukti
berhasil meningkatkan performance PLTGU
(heat rate) walaupun harus beroperasi
dengan pola peaker (start-stop). Selain
itu juga menghasilkan penghematan
pemakaian bahan bakar gas untuk setiap
additional start sebesar Rp 546.654.160
per GT per tahun, dengan asumsi dalam
satu tahun dilakukan 80 kali start per GT
dengan mode hot start dan warm start).
Selain itu juga menurunkan BPP Rp 19,18
per kWh.
Inovasi karya Hilman Aziz Tamimi,
Agus Istari dan Ageng Wahyudianto dari
UP Gresik ini dapat diimplementasikan
pada PLTGU yang memiliki permasalahan
yang sama dengan PLTGU Gresik dalam
hal perubahan peran dari base load
menjadi peaker. PT PJB UP Gresik siap
menjadi benchmark penerapan inovasi
modifikasi additional start ini.(*)
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Memahami manajemen risiko tidak harus menjadi ekspert
manajemen risiko atau sekolah S2 manajemen risiko.
Sesungguhnya setiap tindakan yang dilakukan seharihari selalu bersentuhan dengan risiko, namun tidak setiap
orang menyadari hal tersebut. Misalnya saat mandi, kita
berisiko terpeleset lantai yang licin. Saat berjalan kita
berisiko tertabrak atau menabrak sesuatu. Apalagi dalam
hal bisnis, setiap tindakan menghadapi berbagai risiko,
entah itu risikonya besar atau kecil.

K

ata risiko sudah sering kita dengar.
Namun kita akan sedikit bingung
ketika harus mendefinisikannya. Akan
terjadi perbedaan definisi ketika secara
spontan hal tersebut ditanyakan. Dalam
melakukan tindakan untuk mencapai
tujuan terkadang ditemui hambatan
maka sesungguhnya hambatan yang
mungkin terjadi itulah risiko. Karena
itu kita perlu melakukan manajemen
risiko agar bisa mengurangi dan
mengatasi risiko yang kita hadapi.
Untuk mengetahui seberapa besar
pemahaman individu atau organisasi
terkait risiko, perlu dilakukan survey
khusus dimana hasilnya akan menjadi
informasi yang menarik untuk dianalisa
lebih lanjut.
SEBUAH TANTANGAN
Tentu belum hilang dari ingatan
ketika tahun 1997 Indonesia mengalami
krisis ekonomi. Ditandai dengan
merosotnya kurs tukar rupiah terhadap
dolar yang luar biasa, serta penurunan
drastis pendapatan per kapita bangsa
Indonesia. Lebih jauh lagi, sejumlah
pabrik dan industri hampir gulung tikar
atau disita oleh kreditur menyusul
hutang sebagian pengusaha yang jatuh
tempo pada tahun 1998.
Merosotnya nilai tukar rupiah
berdampak terutama pada bankbank pemerintah maupun swasta.
Inilah yang menjadi tonggak awal
ramai-nya perkembangan manajemen
risiko di Indonesia khususnya risiko
finansial. Pada tahun 1998 terjadi
sebuah pergeseran basis pengambilan
keputusan pasca krisis moneter
dari “berbasis fungsi” (keuangan,
pemasaran, produksi dll) menjadi
“berbasis risiko”. Dari waktu ke waktu
risiko juga selalu bertambah, yang
tadinya sederhana menjadi lebih
kompleks, dari yang jumlahnya
sedikit menjadi banyak.
Bermacam terminologi
berkembang seiring berjalannya
waktu. Istilah – istilah dalam
risiko ikut berkembang
sehingga kita harus berpikir

sejenak ketika mendapati istilah-istilah
tersebut, agar tidak terjebak dan
akhirnya gagal paham. Kadang kita
terjebak dengan deretan daftar dari
sebuah kolom hasil asesmen risiko yang
pada akhirnya tidak memiliki manfaat.
Namun tidak ada hal yang sia-sia
ketika deretan kolom tersebut kita
kreatifkan dengan membuat pertanyaanpertanyaan : Bagaimana deretan risiko
itu akan mempengaruhi pencapaian
tujuan dan sasaran? Apakah ada
keputusan yang bisa diambil lebih baik
dari deretan risiko tersebut?
KENALI DIRI KITA
Dalam segala aspek apapun,
kenali diri kita. Dengan mengenali
diri kita, maka kita akan lebih bisa
mengetahui kemampuan dan kapasitas
kita. Begitulah cara mengenali risiko
dengan diawali mengenal diri kita
sendiri, karena risiko akan melekat
pada diri kita dan organisasi dimana
kita bekerja. Mengenali diri kita dengan
mengetahui tindakan/aktifitas rutin/non
rutin dan target/tujuan/sasaran. Untuk
lebih jauhnya kita mengenali interaksi
proses bisnis. Bahasa sederhananya
untuk mengenali proses bisnis dengan
pertanyaan yang sederhana misalnya:
Kita bekerja sesungguhnya hasil karya
kita di nikmati oleh siapa ?
Proses bisnis adalah suatu kumpulan
aktivitas atau pekerjaan terstruktur
yang saling terkait untuk menyelesaikan
suatu masalah tertentu atau yang
menghasilkan produk atau layanan
(demi meraih tujuan tertentu). Secara
sederhana dapat digambarkan sebagai
berikut :
Dari gambar 1, hal yang terpenting
dalam mengenal diri kita sendiri adalah
dari interaksi aktifitas (peran joint
collaboration) posisi kita ada dimana.
Bagaimana peran-peran dari pemangku
risiko dari bisnis proses tersebut yaitu :
• Peran pemilik risiko/pelaksana/staff:
Tugas utamanya mengidentifikasi
atas risiko aktifitas yang mungkin
terjadi yang akan menghambat
tercapainya sasaran kinerja.
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Gambar 1. Illustrasi Sederhana Risiko dalam Proses Bisnis

•

Peran manajer/kepala risiko: Tugas
utamanya memastikan bahwa risiko
yang dihadapi perusahaan senantiasa
masih dalam batas kapasitasnya.
Kadang cenderung berfikir tentang
kerugian dan kejadian-kejadian
buruk (cenderung pesimistis).
• Peran manajer/unit bisnis: Tugas
utamanya menghasilkan pendapatan
dengan membuat target-target
pendapatan. Cenderung berfikir
keuntungan (optimistis) dan proyeksi
yang indah-indah.
• Peran top manajemen/BOD:
Bertanggung jawab atas eksitensi
perusahaan agar tetap tumbuh dan
berkembang. Kualitas keputusan
BOD tergantung dari keseimbangan
antara masukan dari manajer risiko
dan manajer bisnis.
Tentu harus dipahami juga lahirnya
proses bisnis karena adanya sebuah
cita- cita/visi dan tujuan/misi, kemudian
diturunkan menjadi sebuah kebijakan
dan komitmen. Adanya proses bisnis
tentu juga karena adanya sebuah risiko
yang harus dijawab oleh BOD. Setiap
tindakan yang ada dalam proses bisnis
diturunkan menjadi uraian pekerjaan
memiliki tingkat risiko yang berbedabeda sehingga untuk ketepatannya
perlu diukur tingkat uraian pekerjaan
dan workload analisisnya. Sehingga
sangatlah elok bila kesejahteraan (gaji/
upah) dan penilaian kinerja diberikan
karyawan disesuaikan dengan tinggi
rendahnya risiko yang dikelolanya bukan
seberapa capeknya dia bekerja. Bukan
juga seberapa tinggi pendidikannya.
Setiap individu yang sanggup mengatasi
risiko (sesuai Key Risk Indicators/KRI)
seharusnya secara otomatis akan dapat
mencapai target kinerjanya (sesuai
Key Performance Indicators/KPI). Peran
leadership memagang kunci utama dalam
pergerakan sebuah organisasi.
9 HAL PENTING
Beberapa hal penting dalam
membumikan manajemen risiko adalah :
1. Memahami ekpektasi/harapan
pelanggan

2. Menyampaikan sebuah risiko dengan
gambaran-gambaran, maupun
cerita-cerita yang mudah dimengerti
(tidak berkutat hanya pada definisidefinisi belaka)
3. Merubah persepsi risk owner
terhadap gambaran negatif,
melarang-larang menjadi pihak
yang mendampingi untuk memilih
kegiatan yang prioritas.
4. Menyampaikan laporan risiko ke
BOD dengan sederet opsi pro/pilih
atau kontra/tidak pilih serta urutan
peringkat/prioritas daripada sederet
informasi yang belum executive
summary.
5. Menyampaikan laporan manajemen
risiko tidak terjebak pada periodesasi
karena kecepatan pengambilan
keputusan ditentukan pula dalam
kecepatan pelaporan.
6. Menjadikan Manajemen Risiko
sebagai alat bantu pengambil
keputusan tapi bukan sebagai alat
untuk mengatakan “ Tidak “.
7. Dalam perekrutan tenaga baru
bukan hanya sekedar ijasah atau

kompetensi yang menjadi penilaian lain tapi
apakah pelamar bertipe penghindar dan
pencari aman saja atau tipe orang berani
menghadapi risiko.
8. Menyederhanakan setiap situasi risiko untuk
mengukur efektifitas dan effisiensi sebuah
kontrol risiko
9. Memastikan bahwa tidak ada satupun risiko
tanpa pemilik. Lini Pertahanan Pertama
adalah Pemilik Risiko, Lini Pertahanan Kedua
adalah Manajer/Kepala Risiko, dan Lini
Pertahanan Ketiga adalah Pengawas Risiko.
KATA KUNCI RISIKO
Organisasi perlu mendapatkan sebuah kata
kunci untuk menggambarkan risiko dengan
menggunakan kalimat standar. Berikut adalah
dua kemungkinan pendekatannya:
• Kemungkinan (menggambarkan potensi
kejadian atau keadaan) dan dampak yang
terkait pada (menggambarkan tujuan
bisnis yang spesifik yang ditetapkan oleh
organisasi)
Contoh: 		 kemungkinan perubahan nilai
tukar mata uang dan dampak
yang terkait dengan pendapatan
• Risiko untuk (menggambarkan kategori
yang ditetapkan oleh organisasi) yang
berkaitan dengan (menggambarkan
kemungkinan kejadian atau keadaan) dan
(menggambarkan dampak yang terkait)
Contoh:
- Risiko terhadap kinerja keuangan
yang berkaitan dengan kemungkinan
perubahan nilai tukar mata uang asing
dan dampaknya terhadap pendapatan
- Risiko hambatan pada penyediaan
material akibat kegagalan pelelangan,
akan berdampak pada mundurnya
jadwal penyelesaian proyek dan tuntutan
pihak pelaksana pekerjaan kontruksi.(*)

Gambar 2. Illustrasi Risk Register
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MENGUBAH GULMA
MENJADI ENERGI, PUPUK DAN
Eceng Gondok, gulma yang hidup di air ini telah memenuhi
sebagian area Waduk Cirata. Penurunan kualitas air Waduk
Cirata telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air ini semakin
cepat dan tidak terkontrol. Pertumbuhan eceng gondok semakin
mengkhawatirkan dan menjadi permasalahan serius, khususnya
bagi Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) yang berdampak
pada peningkatan biaya pemeliharaan waduk.

B

PWC telah berusaha
menanggulangi penyebaran
eceng gondok tersebut dengan cara
membersihkan dan membuangnya,
serta memberdayakan masyarakat
untuk menjadikannya sebagai barang
kerajinan. Namun hasilnya dirasakan
kurang efektif. Untuk itu, BPWC
mencoba menerapkan cara baru,
berbasis pemanfaatan energi dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Caranya, dijadikan sebagai bahan
bakar, setelah terlebih diubah menjadi
biogas. Sebagian lagi diolah menjadi
pakan ikan, pupuk dan barang
kerajinan. Cara ini dinilai lebih efektif
karena:
• Dapat mengubah mindset
masyarakat mengenai eceng
gondok yang dapat memberikan
manfaat sekaligus mata
32
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•
•
•
•

pencaharian bagi masyarakat.
Dapat meningkatkan keterlibatan
masyarakat dan stakeholder dalam
menjaga Waduk Cirata.
Dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang
tinggal di Waduk Cirata.
Dapat menciptakan energi ramah
lingkungan yang mudah didapat
dari Waduk Cirata.
Dapat mengurangi biaya
pemeliharaan corrective dari
penyebaran eceng gondok.

BIOGAS
Penanggulangan eceng gondok
berbasis pemanfaatan energi dilakukan
dengan mengubahnya menjadi biogas
melalui biodigester. Caranya sangat
sederhana, eceng gondok yang diambil
dari waduk kemudian dicacah dengan

mesin pencacah menjadi ukuran yang
lebih kecil dan halus. Selanjutnya
eceng dimasukan ke dalam biodigester
dan dicampurkan bersama kotoran
sapi untuk difermentasikan selama
kurang lebih 2-4 pekan. Pencacahan
dilakukan untuk mempercepat proses
fermentasi. Gas yang dihasilkan dapat
dimanfaatkan untuk kebutuhan seharisehari seperti memasak, menggantikan
kayu bakar atau gas LPG.
Lokasi biodisgester berdekatan
dengan Waduk Cirata agar
memudahkan masyarakat saat
mengambil bahan baku eceng gondok
untuk dibawa ke instalasi biogas yang
ada. BPWC membangun lima unit
biodegester dan pembangunannya
melibatkan masyarakat sekitar. Gas
yang dihasilkan disalurkan melalui
pipa-pipa ke rumah-rumah penduduk.
Selain mendapatkan gas,
fermentasi eceng gondok juga
menghasilkan sisa biogas berupa
pupuk organik. Pupuk ini kualitasnya
lebih baik dari pupuk organik
lain karena mengalami proses
fermentasi yang lebih sempurna di
dalam digester. Masyarakat dapat
memanfaatkan pupuk itu untuk
kebutuhan tanaman mereka di kebun.
Saat ini PJB bersama JICA sedang
melakukan pembahasaan kerjasama
dengan PT Pupuk Kujang terkait
pemanfaatan kompos dari eceng
gondok sebagai bahan dasar campuran
produksi pupuk pada perusahaan
tersebut.Produsen Listrik Terpercaya
Kini dan Mendatang
Pakan Ikan
Penanggulangan eceng gondok
berbasis pemberdayaan masyarakat
dilakukan melalui program pengolahan
eceng gondok menjadi pakan ikan.

inov a s i

PAKAN IKAN
Proses pebuatan pakan
ikan berbahan baku enceng
gondok dan pembuatan
kerajinan tangan dari
enceng gondok.

Program ini dilaksanakan dengan
melibatkan kelompok tani yang
tergabung dalam Masyarakat
Peduli Cirata (MPC). Pada tahapan
pertama dilakukan pengambilan dan
pengangkutan eceng gondok dari
waduk Cirata ke stockpile yang terletak
di sekitar tempat produksi pakan.
Selanjutnya eceng gondok tersebut
dimasukkan ke dalam mesin pencacah
sampai menjadi partikel kecil. Eceng
yang telah dicacah selanjutnya di
keringkan melalui mesin pengering.
Setelah kering eceng tesebut
dihaluskan dengan mesin pengggiling
sampai menjadi tepung. Pada tahap
akhir tepung eceng gondok tersebut
dicampur bahan pendukung dengan
komposisi yang ideal dan selanjutnya
dicetak menjadi palet/pakan dengan
mesin pencetak. Selanjutnya pakan
ikan dibungkus dan dipasarkan kepada
masyarakat yang tergabung dalam
MPC.
Program pengolahan eceng
gondok menjadi pakan telah
dilaksanakan pada tiga titik berbeda
yang tersebar di tiga kabupaten yaitu:
Kabupaten Purwakarta, Cianjur dan
Bandung Barat. Program pengendalian
eceng gondok melalui pembuatan
pakan telah berlangsung selama 2

tahun (2015-2017). Dalam program
ini BPWC memberikan bantuan
alat pencacah, alat pengering, alat
penghalus dan pencetak palet/
pakan, yang di berikan kepada tiga
kelompok tani yang tergabung dalam
MPC. Selain itu juga melakukan
pendampingan, memberikan pelatihan
dan membantu pemasaran produk.
Potensi pemasaran pakan ikan sangat
besar mengingat di Waduk Cirata
terdapat sekitar 77.000 petak keramba
jaring apung.
Kerajinan tangan
Penanggulangan eceng
gondok berbasis pemberdayaan
masyarakat juga dilakukan melalui
program kerajinan tangan. Program
ini sudah berjalan lama dengan
memberdayakan tiga kelompok
pengrajin di tiga desa, yaitu Desa
Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy,
Kabupaten Bandung Barat, Desa
Tegal Datar Kecamatan Maniis,
Kabupaten Purwakarta, dan Desa
Maniis Kecamatan Maniis, Kabupaten
Purwakarta. Pemberdayaan dilakukan
melalui pemberian bantuan alat
jahit dan bahan baku eceng gondok
untuk dijadikan kerajinan berupa
tas, dompet, topi, sandal dan barang

kerajinan lainnya yang memiliki
nilai ekonomis. Selain itu BPWC
juga melakukan pendampingan
dan memberikan pelatihan, serta
membantu pemasaran.
Penanggulangan eceng gondok
berbasis energi dan pemberdayaan
masyarakat mempunyai manfaat
yang sangat besar. Setiap hari,
kebutuhan eceng gondok untuk
produksi biogas, pakan ikan dan
kerajinan sebesar 317,08 M3 atau
256.260,42 M3 per tahun. Angka ini
relatif kecil dibandingkan populasi
eceng gondok di Waduk Cirata, hanya
sekitar 25 persen. Kendati demikian,
program tersebut selain meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, juga
menghemat biaya perawatan Waduk
Cirata hingga Rp 3.4 Miliar karena
masyarakat telah berpartisipasi
melakukan pembersihan eceng
gondok di perairan Waduk Cirata.
Keberhasilan BPWC melaksanakan
program penanggulangan eceng gondok
berbasis pemanfaatan energi dan
pemberdayaan masyarakat mendapat
apresiasi dalam ajang Asian Power
Awards 2017 yang digelar di Thailand, 20
September 2017. BPWC mendapatan
penghargaan Environmental Upgrade of
The Year 2017.(*)
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Sinergi Dunia Industri
dan Dunia Pendidikan
Regional Sumatera. Saat ini di
Sumatera sedang dikembangkan
teknologi boiler yang berfungsi
untuk mengubah air menjadi uap,
namun masih saja mengalami
penurunan kapasitas. PLN berharap
ITS mengkaji hal tersebut sehingga
dapat memberikan solusi atas
penurunan kapasitas pembangkit.
• Pengembangan kelistrikan di pulaupulau terluar untuk menaikkan
rasio elektrifikasi. Saat ini rasio
elektrifikasinya masih sebesar
93 persen, dan diharapkan pada
tahun ini akan melonjak menjadi
Penandatanganan Head of Agreement antara PJB dengan ITS.
100 persen. ITS diharapkan dapat
memberikan solusi peningkatan
Dunia industri dan dunia pendidikan adalah dua hal yang berbeda,
rasio elektrifikasi tanpa membebani
namun keberadaannya sejatinya tidak dapat dipisahkan karena saling
PLN dan sekaligus menguntungkan
membutuhkan. Dunia industri bukan hanya membutuhkan tenaga kerja
masyarakat.
lulusan dunia pendidikan, tetapi juga memerlukan hasil penelitian yang • Pengembangan motor listrik untuk
kapal nelayan di Sumatera. PLN
dilakukan dunia pendidikan untuk pengembangan industri. Sementara
mempercayakan hal ini kepada
dunia pendidikan membutuhkan dunia industri sebagai tempat untuk
ITS karena dianggap berkompeten
menyalurkan para alumninya, serta sarana untuk melakukan penelitian
dalam menciptakan motor listrik.
dan mengaplikasikan hasil penelitiannya.
“Kami harap kerjasama ini nantinya
bisa menghasilkan inovasi-inovasi
enyataannya, hubungan yang
baru yang bisa menciptakan teknologi
PLN Wilayah Sumatera Utara, PLN
seharusnya saling menguntungkan Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, PLN dan kinerja yang efisien untuk
tersebut kurang terpelihara. Dunia
perkembangan infrastruktur kelistrikan
Wilayah Bangka Belitung, dan PLN
industri dan dunia pendidikan
Distribusi Lampung. Penandatanganan tanah air,” kata Wiluyo Kusdwiharto.
seakan tepisah, berjalan sendiriSecara keseluruhan terdapat
dilakukan Kepala Satuan Teknologi
sendiri. PT PLN (Persero) mencoba
11 rencana kerjasama di bidang
dan Enjiniring PJB, Teguh Widjajanto,
mensinergikan antara dunia industri
pembangkitan tenaga listrik, antara
dan para General Manager Unit PLN
dengan dunia pendidikan melalui
lain:
Regional Sumatera dengan Kepala
kerjasama pendidikan, penelitian dan
• Pemodelan aliran dan Pembakaran
Badan Pengembangan dan Pengelola
penerapan teknologi ketenagalistrikan. Usaha (BPPU) ITS, Dr Ir Ketut Gunarta
CFB dan PC Boiler PLTU di PLN KIT
Memorandum of Understanding
SBU dan PLN KIT SBS.
MT, 18 Januari 2018, disaksikan Direktur
(MoU) telah ditandatangani Direktur
• Studi water intake dan outlet, water
Bisnis Regional Sumatera PT PLN
Human Capital Management PT PLN
dan steam boiler PLTU, Monitoring
(Persero), Wiluyo Kusdwiharto, Direktur
(Persero), Muhammad Ali, dan Rektor
dan evaluasi program-program
Utama PJB, Iwan Agung Firstantara,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
proper emas PLTGU Indralaya di
Kepala Divisi Pengembangan PLN
(ITS) Surabaya, Prof Ir Joni Hermana
PLN KIT SBS.
Regional Sumatera, Budi Pangestu, dan
MSc ES PhD, 15 Desember 2017.
• Studi kharakterisasi, pendampingan
Rektor ITS.
Penandatanganan MoU disaksikan
dan pemanfaatan FABA PLTU di
Direktur Bisnis Regional Sumatera
oleh Menteri Riset, Teknologi, dan
PLN KIT SBS, PLN KIT SBU, PLN
PT PLN (Persero), Wiluyo Kusdwiharto
Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof mengungkapkan, terdapat banyak
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau
H Mohamad Nasir PhD Ak.
dan PLN Wilayah Bangka Belitung.
kesepakatan yang dijalin namun ada
MoU tersebut ditindaklannjuti
• Studi Efektifitas Organisasi Operasi
tiga proyek terkait kelistrikan yang
dengan penandatanganan Head of
dan Pemeliharaan Pembangkit
mendesak untuk segera diselesaikan
Agreement (HoA) antara ITS dengan
(Kompetensi SDM, Supply
tahun ini. Tiga proyek tersebut antara
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB),
Chain Management dan Asset
lain:
PLN Pembangkitan Sumatera Bagian
Management) di PLN KIT SBU.
• Peningkatan efisiensi pembangkit
Utara (KIT SBU), PLN Pembangkitan
• Pemodelan Laju Air Sedimentasi di
listrik yang masih mengalami
Sumatera Bagian Selatan (KIT SBS),
Unloading Jetty PLTU Nagan Raya,
kendala penurunan kapasitas di

K
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BERAWAL DARI CHINA

M

Penandatanganan Head of Agreement antara PLN Regional
Sumatera dengan ITS

Penandatanganan MoU antara PLN dan ITS disaksikan
Menristekdikti, Mohamad Nasir

Audit Energi untuk Peningkatan Efisiensi
di PLTU, Assesment Efektivitas Cathodic
Protection pada PLTU di PLN KIT SBU
• Studi Smart Grid (Micro Grid) dengan
Renewable Source (tenaga matahari dan
tenaga angin) untuk daerah Kepulauan di
PLN (PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau
dan PLN Distribusi Lampung.
• Studi pemanfaatan dan pembuatan
prototype motor listrik untuk perahu nelayan
dan pariwisata di PLN Wilayah Bangka
Belitung dan PLN Distribusi Lampung.
• Studi Pembangunan Sistem Kelistrikan
dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui
Potensi Pembangkit Biomass di Pulau Nias
(PLN Wilayah Sumatera Utara)
• Studi Pembangunan Transmisi Tegangan
Tinggi dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung
di PLN Wilayah Bangka Belitung)
• Studi di bidang operasi dan pemeliharaan
pembangkit, diantaranya implementasi
failure model dan cause matrix system, kajian
heat balance dan permasalahan FTP1, kajian
dan implementasi hydrokinetik, serta kajian
bersama tentang pemanfaatan Fly Ash dan
Bottom Ash (FABA) PLTU di lingkungan PJB.
“Kerja sama ini dimaksudkan untuk
meningkatkan daya saing perusahaan dan
menunjang proses pembangunan nasional
yang berkelanjutan. Selain kerja sama ini, kami
telah melakukan beberapa kerja sama dengan
ITS. Diantaranya kerja sama pengembangan
energi baru dan terbarukan yang diharapkan
bisa terwujud tahun ini,” kata Diretur Utama PJB
Iwan Agung Firstantara.

emorandum of Understanding (MoU) dan Head of Agreement (HoA)
antara PT PLN (Persero) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Surabaya merupakan tindak lanjut dari lawatan Direksi PT PLN (Persero)
bersama sejumlah rektor perguruan tinggi negeri dan praktisi pendidikan ke
China pada akhir 2017. Dalam kunjungan kerja tersebut, kalangan akademis
diajak mengunjungi School of Mechanical Engeneering di Shanghai Jiao Tong
University, untuk mengetahui lebih jauh kolaborasi antara kampus dengan
perusahaan listrik di China.
Shanghai Jiao Tong University merupakan kampus tertua nomor dua di
China, didirikan tahun 1896. Perguruan Tinggi ini banyak melakukan kerja sama
demi memajukan sektor industri, salah satunya dengan Shanghai Electric untuk
pengembangan sektor ketenagaistrikan. Shanghai Electric kerap memakai hasil
riset dari Teknik Mesin Shanghai Jiao Tong University di bidang energi. “Hasil
riset universitas bisa dipakai untuk pengembangan energi. Kami berharap
di Indonesia juga demikian. Terjalin kerjasama yang saling menguntungkan
antara dunia industri dengan dunia pendidikan,” kata Direktur Human Capital
Management PT PLN (Persero), Muhammad Ali.
Rektor yang ikut dalam kunjungan tersebut antara lain Rektor Institut
Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB),
Kadarsah Suryadi, Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya,
Joni Hermana, Rektor Universitas Udayana, Anak Agung Raka Sudewi, dan
perwakilan Rektor Universitas Indonesia, Bambang Wibawarta. Direksi PLN juga
mengajak 10 orang ahli dari berbagai perguruan tinggi negeri Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi Indonesia disambut Associate Dean
dan Professor dari School of Mechanical Engineering Shanghai Jiao Tong
University, Junliang Zhang. Mereka diperkenalkan berbagai fasilitas, kondisi
perkuliahan hingga kerja sama riset yang telah dilakukan Shanghai Jiao Tong
University, termasuk riset tentang ketenagalistrikan. Riset yang dilakukan untuk
pengembangan energi di China dibiayai pemerintah (40 persen) dan dunia
industri (60 persen). Kunjungan tersebut ditindaklanjuti dengan kerjasama
antara ITS dan PT PLN (Persero), diantaranya penggunaan fasilitas PLN untuk
digunakan ITS guna mengembangkan penelitiannya. PLN juga membuka
kesempatan magang bagi mahasiswa ITS di PLN.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof
H Mohamad Nasir PhD Ak mengapresiasi kerjasama antara ITS dan PT PLN
(Persero). “Saya senang akhirnya PT PLN dan ITS menjalin kerjasama. ITS
yang telah memiliki banyak penelitian dapat diaplikasikan bersama PT PLN.
Bersama ITS, saya berharap kita dapat mewujudkan program 35.000 MW untuk
Indonesia,” kata Nasir ketika menyaksikan penandatanganan MoU antara PT
PLN (Persero) dam ITS beberapa waktu lalu.(*)

Kunjungan PLN bersama pimpinan perguruan tinggi ke China
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Kemampuan dalam menjalankan pekerjaan sebagai konsultan di bidang ketenagalistrikan
tidak perlu diragukan. Namun hal itu ternyata tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan
investor dan perbankan luar negeri. Dibutuhkan popularitas. Terbukti, ketika menangani
proyek yang melibatkan invetor dan perbankan asing, mereka minta hasil pekerjaan
Reconsult diperiksa oleh konsultan asing yang telah memiliki nama besar, meski pekerjaan
tersebut sudah bagus.

H

asilnya, tidak ada koreksi sama
sekali. Bahkan konsultan asing
memuji pekerjaan Reconsult yang
dinilai sangat detail. “Nama memang
sangat penting. Reconsult belum
dikenal di luar negeri. Padahal proyek
ketenagalistrikan banyak melibatkan
investor dan perbankan asing. Kami
perlu memperkenalkan Raconsult
bukan hanya di dalam negeri, tetapi
juga di luar negeri. Kami mencoba
melakukan dengan berbagai cara
termasuk melalui media sosial,” kata
Direktur Bisnis Reconsult, Iwan Tri
Setiawan.
Secara defacto, Recolsult berdiri
pada akhir 2009. Namun secara dejure,
perusahaan ini sama tuanya dengan
PT Rekadaya Elektrika, karena pada
hakikatnya Reconsult merupakan
tranformasi dari usaha jasa konsultansi
yang dijalankan Rekadaya Elektrika.
Reconsult didirikan tidak lain untuk
lebih mengoptimalkan sumber daya
RE dan menangkap peluang bisnis di
bidang konsultansi ketenagalistrikan.
Usaha jasa konsultansi sebenarnya
sudah dilakukan sejak RE didirikan
tahun 2003, dan memberikan
kontribusi pendapatan yang signifikan
terhadap perusahaan.
Selain itu, potensi pasar bidang
konsultansi ketenagalistrikan cukup
besar dan akan semakin besar seiring
perkembangan sektor ketenagalistrikan
di tanah air. Saat itu PT PLN (Persero)
telah meluncurkan program percepatan
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10.000 MW tahap kedua, dan
tentunya akan disusul dengan tahaptahap berikutnya. Sebab kebutuhan
pembangkit listrik masih sangat besar
untuk mewujudkan rasio elektrifikasi
100% pada HUT ke-75 Republik
Indonesia. Pertimbangan lainnya
adalah, usaha jasa konsultansi yang
dijalalankan PT Rekadaya Elektrika sulit
dikembangkan, terkendala masalah
sertifikasi badan usaha yang diperlukan
untuk memenuhi persyaratan tender.

Asosiasi konsultan menciptakan
entry barrier kepada perusahaanperusahaan EPC untuk masuk ke
sektor jasa konsultansi, sehingga RE
sulit mendapat Sertifikat Badan Usaha
Jasa Konsultan dari asosiasi yang
terakreditasi.
Jasa konsultasi yang ditawarkan
Reconsult sangat komprehenshif,
mulai dari penyusunan studi kelayakan
hingga proses produksi, yang meliputi:
• Proses Procurement:

ber it agro
fou
to
p

o
o
o
o

•

•

Pembuatan pra-feasibility study
dan feasibility study.
Pembuatan conceptual design
dan detail design.
Pembuatan proposal
penawaran.
Pendampingan negosiasi PPA
dengan PT PLN (Persero).

Proses Pra-Construction:
o Project financial arrangement.
o Pembuatan bidding document
untuk pemilihan kontraktor
EPC.
o Pendampingan CDA dengan
kontraktor EPC.
Proses Konstruksi:
o Project management.
o Supervisi konstruksi.
o Review design.
o Supervisi enjiniring.

Quality assurance dan quality
control.
o Pendampingan tes dan
komisioning.
Periode Produksi:
o Asesmen teknikal.
o Pendampingan manajemen
aset.

Gate Cycle, SAP 2000, ETAP, AutoCAD
CadWorx, Caesar II dan Integraph. Reconsult
sangat serius dalam pengembangan
kompetensi SDM dan investasi dalam
software engineering yang diperlukan untuk
memberikan yang terbaik bagi klien.
Sejak didirikan tahun 2009, ratusan
proyek telah dikerjakan Reconsult, baik

o Reverse engineering.
o Review design.
o Supervisi enjiniring.
Dengan dukungan aplikasi
engineering dan kompetensi yang
dimiliki para engineer, Reconsult dapat
menghasilkan suatu conceptual design
sampai dengan detail design yang
akhirnya dapat dipresentasikan secara 3D
(tiga dimensi) sehingga mempermudah
pelaksanaan konstruksi. Software
engineering yang digunakan diantaranya:

di bidang transmisi, gardu induk, maupun
pembangkitan dengan berbagai jenis dan
kapasitas pembangkit. Reconsult juga
dipercaya beberapa bank untuk melakukan
penilaian atas kelayakan proposal
proyek insfrastruktur yang diajukan ke
bank. Hanya saja, publikasi masih lemah
sehingga nama Reconsult kurang dikenal.
Iwan Tri Setiawan berharap PJB Raya turut
membantu memperkenalkan Raconsult
ke publik, khususnya ke kalangan investor,
kontraktor dan perbankan.(*)

o

•
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FK-CSR Kota Balikpapan

Penandatanganan
MoU pelaksanaan
CSR antara
Walikota Balikpapan
dengan GM UBJOM
teluk Kaltim.

Sinergi Pemerintah-Dunia Usaha
dalam Percepatan Pembangunan

F

orum Komunikasi Corporate Social
Responsibility (FK-CSR) Kota
Balikpapan sudah lama terbentuk
seiring banyaknya perusahaan di kota
tersebut. FK-CSR dipimpin langsung
oleh Walikota Balikpapan, HM Rizal
Effendi. Forum ini berperan sebagai
media kerjasama antara pemerintah
dengan dunia usaha dalam percepatan
pembangunan di Kalimantan Timur
khususnya di Kota Balikpapan.
Keberadaan FK-CSR dirasakan
sangat efektif dalam mendukung
pelaksanaan program CSR perusahaan.
FK-CSR Kota Balikpapan telah
memiliki visi dan misi. Visinya :
Memaduselaraskan Program CSR dari
kalangan perusahaan dalam rangka
optimalisasi Program Pembangunan
di Kota balikpapan. Visi tersebut
hendak diwujudkan melalui misi
yang antara lain; sinkronisasi dan
peningkatan kerjasama pembangunan
CSR, dan memperluas Kemitraan
Pembangunan di Kota Balikpapan,
tercapainya akselerasi dan penguatan
program CSR di kalangan perusahaan,
melalui pemanfaatan program yang
ditawarkan oleh pemerintah, dan
menjadikan CSR sebagai wujud
komitmen dunia usaha untuk
38
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membantu PBB dalam merealisasikan
Millenium Development Goal’s (MDG’s).
FK-CSR Balikpapan tidak
mengelola dana, tetapi melakukan
komunikasi dengan sejumlah
perusahaan dan memerankan diri
sebagai fasilitator, komunikator
dan dinamisator. Setiap perusahaan
diwajibkan melaporkan rencana
kegiatan, bahkan dilakukan lewat
Memorandum of Understanding (MoU)
antara pemerintah kota dengan
perusahaan. Tujuannya, supaya
pelaksanaan CSR yang dilakukan
perusahaan lebih terarah, selaras
dengan pembangunan daerah
dan tidak tumpang tindih antara
perusahaan satu dengan perusahaan
lain.
Penandatanganan MoU antara
Pemerintah Kota Balikpapan dengan
perusahaan yang tergabung dalam
F-KCSR Kota Balikpapan tahun 2018
dilakukan pada Hari Jumat, 9 Pebruari
2018 di Kantor Dinas Penanaman
Modal dan Perijinan Terpadu (DPMPT)
Kota Balikpapan. PJB UBJOM Kaltim
Teluk adalah salah satu anggota
FK-CSR Kota Balikpapan, sehingga
General Manager UBJOM Kaltim Teluk,
Maryono, turut menandatangani MoU

tersebut.
Pada kesempatan itu Walikota Balikpapan,
HM Rizal Effendi menuturkan bahwa konsep
CSR dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan
kemampuan masing-masing perusahaan sebagai
bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan
sosial di sekitarnya. Rizal juga menyebutkan
berbagai bentuk kegiatan CSR yang dilakukan
perusahaan bagi masyarakat. Diantaranya
peningkatan kesejahteraan masyarakat,
perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa,
bantuan fasilitas umum, dan lainnya.(*)

ber it a fo t o

Belajar Hidroponik di Kebun Binaan PJB:
Budidaya sayur dengan sistem hidroponik di
Desa Meuria Paloh, Lhokseumawe, Aceh,
menarik perhatian masyarakat, termasuk
kalangan pelajar. Kebun yang dikelola
kelompok tani binaan UBJOM PLTMG Arun itu
tak ubahnya agrowisata yang terbuka untuk
siapa saja yang ingin belajar sistem pertanian
hidroponik, seperti dilakukan siswa dan guru
SMA Sukma Bangsa Kota Lhokseumawe,
Sabtu 10 Maret 2018. Mereka berkunjung
ke kebun yang dikelola kelompok tani Bina
Daun Hijau untuk belajar budidaya sayuran
dengan sistem hidroponik. Para pelajar dengan
antusias mencatat dan menanyakan berbagai
hal seputar pertanian hidroponik selama
kunjungan tersebut.(rzk)

Helm untuk Warga Sekitar: Dalam upaya
membudayakan pemakaian helm standar dalam
berkendaraan untuk keselamatan diri dan
penumpangnya, Badan Pengelola Waduk Cirata
(BPWC) membagikan helm SNI kepada masyarakat
yang tinggal di sekitar kompleks kantor BPWC,
28 Pebruari 2018. Pembagian helm dilakukan di
depan Taman CSR yang ada di kompleks BPWC,
Cipeundeuy, Bandung Barat. Program pembagian
helm SNI dilakukan PT PJB BPWC bekerja sama
dengan Polda Jawa Barat sebagai upaya untuk
mengurangi kecelakaan saat berkendara. Pembagian
helm dihadiri oleh AKBP Daros ( Kabag Op Dit Polda
Jabar ), Kompol Permana (Perwira keamanan PLTA
Cirata), Manager Keuangan dan Administrasi BPWC
M. Najib, serta Supervisor Pengamanan Aset dan
CSR BPWC Rizki Tri Pamungkas. Selain itu hadir
juga warga masyarakat dan persatuan tukang ojek di
Cirata. (azz)

Sarana Air Bersih untuk Warga: Warga
Dusun Mendalan, Desa Pondok Agung
Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang,
kini tak perlu risau dengan persediaan
air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
PJB melalui UP Brantas membangun
tandon air yang dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan air bagi empat RT
di dusun tersebut. Bantuan CSR tersebut
diserahkan kepada warga) oleh Manajer
Keuangan & Administrasi UP Brantas, Reddy
Marhenanto, 29 Januari 2018. (hsn)
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PROGRAM
Internship
Pembelajaran dan Pengalaman Skala Internasional
P

Salah seorang
peserta program
internship
melakukan
sharingknowledge
di depan direksi
dan senior leader.

40

rogram internship merupakan
rangkaian dari Program Pendidikan
Pasca Sarjana (S2) Bidang Keahlian
Manajemen Energi yang dilakukan
bekerja sama dengan Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Program internship di lingkungan
industri di luar negeri hanya diberikan
kepada peserta program pendidikan
S2 yang berhasil memperoleh Indeks
Prestasi Komulati (IPK) diatas 3.4 pada
Semester II. Sebanyak delapan peserta
memperoleh penghargaan tersebut.
Mereka mengikuti program internship
selama satu bulan di Mitsubishi Hitachi
Power Systems (MHPS) Jepang, yang
dalam pelaksanaannya terbagi dalam
tiga lokasi, yaitu; Nagasaki, Kure dan
Hitachi.
Kepala Divisi Pengembangan
Talenta, Paramita Purwanto,
menjelaskan bahwa program internship
bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi karyawan PJB di bidang
manajemen energi yang berdaya
saing di luar negeri dan memberikan
pengalaman berskala internasional.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah
sebagai bentuk dalam meninjau best
practice yang dimiliki oleh perusahaan
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tujuan. Pemilihan perusahaan
tujuan internship dan penyusunan
kegiatannya juga didasarkan pada
kebutuhan pemenuhan kompetensi
karyawan terkait design, engineering,
operation dan maintenance maupun
kebutuhan PJB.
Usai mengikuti program
internship, delapan karyawan tersebut
berkewajiban melakukan presentasi
untuk sharing knowledge di depan
direksi dan senior leader, disaksikan
Kepala Program Studi (Kaprodi) Pasca
Sarjana Teknik Mesin dan tim dari
ITS. Mereka memaparkan kondisi
umum unit di Mitsubishi Hitachi Poser
Systems, teknologi pemeliharaan
boiler, turbin, sistem pengendalian
mutu udara dan tata kelola keamanan
di MHPS. Selain itu juga disinggung
tentang budaya kerja di lingkungan
MHPS dan juga budaya Jepang secara
keseluruhan. Hasil pembelajaran
tersebut dapat dipelajari seluruh
karyawan PJB, karena seluruh materi
sharing beserta catatan hasil paparan
telah di-upload pada portal KM
perusahaan.
Program internship ini akan
berlanjut dengan diberangkatkannya

10 orang peserta program Pasca
Sarjana (S2) Bidang Keahlian
Manajemen Energi ITS lainnya ke
Amerika dan Belanda awal 2018.
“Diharapkan program internship ini
dapat menjadi pengalaman sekaligus
pembelajaran nyata bagi para peserta
dan hasil pembelajaran dari program
ini dikomunikasikan kepada bidang
terkait sehingga ada tindaklanjut
dalam menciptakan inovasi baru
bagi PT PJB“, kata Direktur SDM
dan Administrasi, Suharto. Para
peserta diminta untuk terus menjalin
komunikasi dengan perusahaan tujuan
program internship untuk kepentingan
continuous improvement.
Program pendidikan S2 yang
disertai dengan program internship
di luar negeri merupakan upaya
peningkatan kompetensi sekaligus
penyiapan global talent. Program
tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kompetensi karyawan
PJB di bidang manajemen energi
yang berdaya saing dengan standar
internasional. Sebanyak 25 karyawan
mendapatkan beasiswa program
pendidikan S2 tersebut, setelah
melalui seleksi dengan bermacam
persyaratan yang ditetapkan,
termasuk psikotes dan seleksi
akademik. Selain program pendidikan
S2 di ITS, juga terdapat Program
Tugas Belajar Beasiswa Manajemen
Gas di Universitas Indonesia yang
diberikan oleh PLN. Dari seleksi yang
dijalankan PLN, dua karyawan PJB
berkesempatan mengikuti program
tersebut.
Peserta program pendidikan
S2 wajib menyusun laporan akhir
berikut naskah-naskah ilmiah
yang bermanfaat dan dapat
diimplementasikan di perusahaan,
serta menyerahkan ijazah asli dan
transkrip pendidikan S2 mereka.
Mereka juga menjalani ikatan dinas
selama melaksanakan program
tugas belajar dan selama jangka
waktu minimal 3 kali dari lama masa
pendidikan terhitung atau maksimal 6
tahun sejak dinyatakan lulus. Mereka
juga harus bersedia mengajar di
lingkungan PJB sesuai dengan arahan/
petunjuk dari Direksi.(*)

Pe ndid i k a n

Peserta pendidikan beasiswa S2 Magister Manajemen bersama Direktur SDM PJB, Suharto dan beberapa senior leader PJB.

BEASISWA S2 MAGISTER MANAJEMEN
Mempersiapkan Kader Pengembangan Bisnis Kelistrikan

M

encetak pemimpin dari dalam perusahaan menjadi sebuah
trend dan keharusan yang dibutuhkan perusahaan saat
ini. Hal ini penting karena pemimpin yang diciptakan dari dalam
perusahaan dinilai terbukti lebih memiliki pemahaman visi, misi,
dan strategi perusahaan yang mumpuni. Pandangan ini menjadi
pertimbangan fundamental perusahaan dalam menyiapkan
karyawan untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang
begitu cepat, penuh dengan ketidakpastian, sangat kompleks,
dan ambigu atau yang biasa dikenal dengan VUCA.
Dalam persiapan menghadapi pemenuhan kebutuhan
tersebut serta mendukung arah transformasi perusahaan
PJB menyelenggarakan program pengayaan kapasitas dan
kapabilitas karyawan melalui pendikan formal beasiswa S2
Magister Manajemen. Agar program dapat berjalan sesuai dengan
harapan, manajemen PJB melakukan seleksi pemilihan mitra
penyelenggara pendidikan pada Sekolah Bisnis dan Manajemen
terkemuka di Indonesia. Kriteria mitra pendidikan tersebut
utamanya adalah tingkat akreditasi yang dimiliki serta kualifikasi
pengajar dan rancangan kurikulum yang dirasakan sesuai dengan
kebutuhan perusahaan.
Kekhasan pengembangan bisnis ketenagalistrikan
merupakan modifikasi atas kurikulum program yang telah
disepakati bersama mitra pendidikan terpilih yaitu PPM School
Of management Jakarta. Program ini memiliki beberapa mata
kuliah kekhasan diantaranya adalah Kebijakan dan Hukum Usaha
Ketenagalistrikan, Strategi Bisnis Global Usaha Ketenagalistrikan,
Manajemen Keuangan Proyek Ketenagalistrikan, dan Electrical
Business Development. Referensi atas pemilihan mata kuliah
pilihan ini mengacu pada best practice penyelenggaraan
pendidikan ketenagalistikan di Negara lain, diantaranya adalah
dari MBA Program - Energy Management yang diselenggarakan
oleh University of Aberdeen dan Technische Universitat Berlin.

Selain tersedianya mata kuliah kekhasan tersebut nantinya studi
kasus pada mata kuliah lainnya akan disesuaikan dengan isu bisnis
ketenagalistrikan agar menambah kekhasan program.
Kesempatan untuk mengikuti program ini dilakukan secara
terbuka bagi seluruh karyawan PJB group yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan perusahaan. Ketertarikan karyawan PJB
group dinilai cukup tinggi yaitu sejumlah 85 orang mendaftarkan diri
sebagai kandidat peserta program. Seluruh peserta wajib mengikuti
rangkain tes seleksi ketat, seperti; Adminstrasi, Esai, Akademik
dan wawancara psikologi, serta wawancara final oleh direksi dan
manajemen PJB. Pada tahap akhir sebanyak 26 karyawan dinyatakan
lolos sebagai peserta dan berhak mengikuti program perkuliahan
dengan beasiswa penuh dari perusahaan.
“Program S2 Magister Manajemen ini merupakan bagian
dari proses mencetak calon pemimpin khususnya dalam
persiapan pengembangan usaha yang menjadi amanah dari
program transformasi perusahaan sebagaimana tercantum pada
RJPP PJB 2017-2022. Melalui program ini diharapkan seluruh
peserta mampu bertanggung jawab dalam pengaturan waktu
kerja para terkait program ini dilakukan dengan tidak melepas
tanggung jawab kedinasan di Perusahaan,” papar Direktur SDM &
Administrasi PJB, Suharto.
Peserta akan menjalani program ini selama 2 tahun dengan
kewajiban penyelesaian sebanyak 49 SKS. Seluruh peserta wajib
mengambil mata kuliah dasar sebanyak 16 SKS dilanjutkan
dengan mata kuliah wajib sebanyak 25 SKS dan mata kuliah
kekhasan sebanyak 8 SKS. Salah satu syarat kelulusan utama
bagi peserta adalah penelitian/ thesis yang pemilihan tema
sesuai dengan kekhasan program yaitu pengembangan usaha.
Besar harapan setelah lulus dari program ini seluruh peserta
akan memiliki kompetensi pengembangan bisnis yang mampu
mendukung keberlangsungan perusahaan.(*)
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Tak Hanya Mengajarkan

Operation and Maintenance

Direktur Human Capital Management PLN, Muhammad Ali, menandatangani prasasti peresmian TDC, didampingi Manajemen PJB Services.

Training Development Center (TDC) PJB Services telah mencetak
ribuan genarasi muda kompeten bidang operation and
maintenance pembangkit listrik yang kini telah bekerja sebagai
operator pembangkit di berbagai daerah Indonesia. Mereka
sebagai ujung tombak bisnis yang dijalankan PJB Services,
dengan mengoperasikan berbagai jenis dan ukuran pembangkit,
baik pembangkit skala kecil (kapasitas di bawah 10 MW) maupun
skala besar (kapasitas hingga 660 MW).

T

DC dirintis sejak tahun 2012, PJB
Services memperoleh kepercayaan
sebagai pengelola pembangkit
program percepatan pembangunan
pembangkit 10.000 MW tahap
42
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pertama (Fast Track Program/FTP-1).
Saat itu PJB Services banyak merekrut
lulusan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), dan mereka belum memiliki
keterampilan di bidang operasi dan

pemeliharaan pembangkit. Fasilitas
yang ada awalnya sangat terbatas,
sehingga harus meminjam fasilitas
yang ada di unit pembangkitan milik
PJB. Sistem pelatihan by request dan
belum memiliki materi khusus bidang
pembangkitan. Operasional TDC
mengandalkan provider.
Direktur Utama PJB
Services, Ahmad Djati Prasetya
mengungkapkan, seiring dengan
perkembangan perusahaan dan
meningkatkan tuntutan kompetensi
bagi operator pembangkit,
pembenahan terus dilakukan dan kini
TDC memiliki fasilitas yang komplit,
yang antara lain: laboratorium
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Pembangkit
komputer & bahasa, class room,
workshop mekanik, listrik dan
instrumen dengan kelengkapan
peralatan masing-masing ruang
workshop disesuaikan dengan kondisi
riil di unit pembangkitan. Bahkan
TDC dilengkapi simulator pembangkit
dengan teknologi terbaru, yaitu
teknologi Ultra Super Critical Boiler
(USC) 1.000 MW dan Circulating
Fluized Bed (CFB) 250 MW.
Selain itu, sistem pelatihan
dan materi pelatihan juga sudah
tertata, serta didukung instruktur
berpengalaman, yaitu para expert PJB,
baik yang masih aktif maupun yang
sudah pensiun, dan instruktur tetap
simulator bersertifikat Invensys. Materi
training bersifat aplikatif, dimana 40
persen teori dan 60 praktek lapangan.
Metode training menggunakan
sistem penekanan didalam praktek
hal ini agar lebih dapat memudahkan
personil cepat memahami materi dan
aplikasi yang sebenarnya. Namun
konsep tetap sesuai metode diklat
yaitu; training class, presentasi, tanya
jawab , uji tulis, praktik dan site visit.
Materi yang diajarkan tidak sebatas
bidang Operation, Maintenance and
Engineering (OME), tetapi tentang
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) dan Lingkungan, Keuangan,
Sumberdaya Manusia (SDM),
Pengadaan, Pemasaran, Manajemen
Kontrak, dan sebagainya. Bahkan
TDC juga memberikan pelatihan
tentang leadership yang terangkum
dalam Induction Leadership Program,
Behaviour Improvement Program, dan
Team Building Program.
Guna meningkatkan kualitas
pembelajaran, TDC bersinergi dengan

Direktur Utama PJB Services, Ahmad Djati Prasetya (foto kiri) dan Direktur
Human Capital Management PLN, Muhammad Ali (foto kanan).

PJB Academy dan PLN Corporate
University. Selain itu juga menjalin
kerjasama dengan dunia pendidikan,
diantaranya dengan Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya,
Institut Teknologi Bandung (ITB),
Sekolah Tinggi Teknik (STT) PLN,
serta bekerjasama dengan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Minyak
dan Gas (Pusdiklat Migas) Cepu,
serta lembaga diklat lainnya. “Semua
itu kami lakukan dengan satu
tujuan, meningkatkan kompetensi
SDM, sehingga PJB Services dapat
memenuhi ekspektasi pelanggan.
Ini sesuai dengan visi TDC, yaitu
menjadi pusat pelatihan yang mampu
mencetak SDM yang terampil
dan berkualitas yang mendukung
tercapainya visi PJB Services menjadi
pengelola aset pembangkit berstandar
internasional,” tutur Djati Prasetya.
Manajemen PJB Services
menyadari sepenuhnya, sebagai
perusahaan yang bergerak di
bidang operation and maintenance
pembangkit, SDM merupakan aset
utama. Di sisi lain, teknologi di bidang
pembangkit terus berkembang.
Teknologi baru telah bermunculan
yang tentunya akan disusul dengan
teknologi-teknologi baru yang lebh
canggih. Tanpa mempersiapkan

Kelas pembelajaran

diri dengan SDM yang kompeten dan
berkualitas, tentu perusahaan tidak
akan mampu bersaing. Keberadaan
TDC dipandang sangat strategis untuk
mendukung pencapaian Human Capital
Readiness (HCR) dan Organization
Capital Readiness (OCR), sehingga PJB
Services mampu bertumbuh kembang
dengan baik. “Sumbangsih TDC terhadap
perusahaan sangat besar, dan secara
langsung mengantarkan PJB Services
meraih penghargaan sebagai The Best
Operation and Maintenance Company tiga
tahun berturut-turut sejak tahun 2015,”
kata Ahmad Djati Prasetya.
TDC yang berlokasi di belakang
PJB Services Kantor Pusat tersebut
diresmikan Direktur Human Capital
Management PLN, Muhammad Ali,
15 desember 2017. “Saya bangga,
cucu PLN memiliki pusat pelatihan
dan pengembangan untuk mencetak
tenaga kompeten dan berkualitas di
bidang operation, maintenence and
engineering pembangkit. Tenagatenaga berkompeten seperti itu sangat
dibutuhkan untuk mensukseskan
program 35.000 MW,” kata Muhammad
Ali. Dalam kesempatan itu Direktur
Human Capital Management PLN
meninjau fasilitas TDC, didampingi
Direktur SDM dan Administrasi PJB,
Suharto dan Direksi PJB Services.(*)

Simulator pembangkit Ultra Super Critical dan CFB. Laboratorium Bahasa dan Komputer
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VERNON SAPALATUA

Bertahan
T

erkesan paparan manajemen PT Rekadaya Elektrika (RE). Itulah
alasan Vernon Sapalatua bergabung dengan RE tahun 2004. Kala
itu, manajemen RE road show ke kampus, salah satunya ke Institut
Teknologi Bandung (ITB). Selain memaparkan kondisi ketenagalistrikan
di tanah air, road show ke kampus bertujuan mencari generasi muda
potensial untuk bergabung dengan RE. Dan bukan hanya Vernon,
sejumlah mahasiswa Teknik Mesin ITB yang baru lulus juga tertarik
untuk bergabung dengan RE. “RE memiliki semangat nasionalisme yang
luar biasa. Itu yang membuat saya tertarik dan mendaftarkan diri untuk
bergabung dengan RE. Saya mendaftar, mengikuti tes dan diterima,”
kenang Vernon.
Direktur Utama RE yang saat itu dijabat Bambang Pratomo
mengungkapkan bahwa sektor ketenagalistrikan di Indonesia,
khususnya bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC)
pembangkit, dikuasai kontraktor asing. Ironisnya lagi, kontraktor
asing tidak banyak memanfaatkan sumber daya lokal. Keterlibatan
sumber daya lokal hanya sebatas tenaga kerja kasar. Padahal
pasar jasa konstruksi pembangkit sangat potensial. Saat itu jumlah
pembangkit listrik terbatas, sementara permintaan terus meningkat.
Jika tidak diimbangi dengan pembangunan pembangkit baru, tentu
Indonesia mengalami krisis listrik. Bahkan dalam Rancangan Umum
Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2003-2020 disebutkan bahwa pada
tahun 2007 Indonesia akan mengalami kekurangan pasokan listrik 7 GW,
tahun 2010 defisit sebesar 14 GW dan tahun 2014 defisit 24 GW.
Pemerintah tidak ingin kontraktor dalam negeri hanya sebagai
penonton. Pemerintah ingin pembangunan pembangkit mampu
mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Komponen pembangkit
beserta SDM-nya dari dalam negeri, kecuali yang belum bisa dibuat
di dalam negeri. Itu sebabnya pemerintah melalui PT PLN (Persero)
dan PT Rekayasa Industri mendirikan RE. Vernon merasa bangga bisa
bergabung dengan RE, untuk mendedikasikan diri untuk bangsa dan
negara melalui sektor ketenagalistrikan.
Setelah bergabung dengan RE, keraguan demi keraguan mulai
muncul. RE ternyata bukanlah perusahaan besar yang menangani
sejumlah proyek pembangunan pembangkit seperti yang dibayangkan.
Bahkan RE belum pernah membangun pembangkit dan tak kunjung
mendapatkan proyek pembangunan pembangkit. Justru RE menangani
proyek di luar pembangkitan. Satu per satu teman kerja seangkatan
mulai meninggalkan RE, mencari pekerjaan di perusahaan lain.
Kebimbangan pun menyelimuti Vernon, antara tetap bertahan di RE
atau keluar dari RE.
“Saya memutuskan untuk tetap bertahan di RE. Alasan saya cuma
satu, demi para junior, untuk memberi contoh dan memberi semangat
kepada mereka. Karyawan satu angkatan dengan saya, tinggal dua
yang bertahan, yaitu saya dan pak Iwan (Iwan S Triawan, Direktur Bisnis
PT Reconsult, anak perusahaan RE). Kalau kami keluar dari RE, kami
khawatir para junior kami juga ikutan keluar,” tutur Vernon.
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Demi Junior
Memang, kondisi RE saat itu kurang
menggembirakan, karena tidak ada pembangunan
pembangkit baru di Indonesia. Kesempatan baru
muncul setelah pemerintah melalui Peraturan Presiden
No 71 tahun 2006 menugaskan PT PLN (Persero) untuk
membangun pembangkit listrik tenaga batu bara
sebesar 10.000 MW, yang dikenal dengan sebutan
program percepatan pembangunan pembangkit 10.000
MW tahap pertama atau Fast Track Program Tahap
Pertama (FTP-1). RE berhasil memenangkan tender
empat proyek pembangunan pembangkit baru, yaitu
pembangkunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU
Tidore, PLTU ternate dan PLTU Ende/Roppa.
Kesabaran Vernon berbuah manis. Karirnya di RE
secara perlahan naik hingga akhirnya dipercaya menjadi
sekretaris perusahaan, jabatan tertinggi di perusahaan
setelah direksi. Bukan hanya itu, pada Pebruari 2017,
Vernon dipercaya sebagai General Manager Unit
Pengembangan Usaha (GM UBANG) PT Pembangkitan
Jawa-Bali (PJB). Sarjana Teknik Mesin ITB ini tercatat
sebagai karyawan organik anak perusahaan PJB yang
dipercaya menjadi GM di Unit PJB.
“Saya tidak pernah menyangka, karena sebelumnya
tidak pernah ada karyawan organik anak perusahaan
PJB dipercaya memimpin salah satu unit di PJB. Saya
diminta mengikuti fit and proper test di PJB, namun
setelah itu tidak ada kabar beritanya. Saya mengira
tidak lolos fit and proper. Setelah satu bulan lebih,
barulah ada penggilan dari PJB. Ternyata saya lolos dan
diberi SK sebagai GM UBANG,” tutur Vernon.
Core business yang berbeda antara PJB dengan
pekerjaannya terdahulu tidak begitu menjadi
penghambat. Kini ia lebih banyak bergerak di bidang
operation maintenance, investment, dan developer.
Sejumlah proyek sedang ditangani, termasuk Proyek
Novasi Add On Muara Tawar 650 MW. Bersama divisi lain
di PJB, ia ingin PJB menjadi lebih maju secara kapasitas
dan market share dengan cakupan yang lebih luas dan
menjadi leading di bisnis pembangkitan.
Kiprah Vernon, baik di RE maupun PJB, ternyata
mendapat perhatian tim pemerhati kepemimpinan
dari Majalah SWA. Pada acara penyerahan award Best
Companies in Creating Leaders from Within & Indonesia
Future Business Leaders 2017, Vernon dinobatkan
sebagai Indonesia Future Business Leaders 2017. Vernon
terpilih setelah melalui seleksi ketat dari para dewan
juri yang mumpuni dan terpandang di bidangnya yaitu:

Vernon saat menerima penghargaan Indonesia Future Business Leaders 2017.

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), dan Hotbonar Sinaga (Ketua Sekolah Tinggi
Manajemen Risiko dan Asuransi, ex Dirut Jamsostek).
Penghargaan tersebut tentu sangat membanggakan,
bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi PJB. Terpilihnya
salah satu insan muda PJB Group ini, diharapkan akan
memacu kader-kader muda potensial PJB Raya lainnya
untuk selalu membuktikan bahwa PJB Raya mampu
berprestasi di kancah nasional, regional maupun
internasional.(*)
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Dampak

Negatif

Smartphone Bagi Kesehatan
Beragam telepon seluler pintar (smartphone) dijual bebas dengan harga
mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Akses internet juga terdapat
dimana-mana, sehingga sulit bagi kita untuk lepas dari smartphone.
Perangkat elektronik ini mampu menggantikan peran komputer. Dari
tahun ke tahun smartphone semakin canggih. Bila dahulu spesifikasinya
terbatas, sekarang malah melewati spesifikasi komputer. Bila dahulu
hanya memperkuat pada sisi jaringan internet maka saat ini hampir
semua kemampuan komputer bisa dilakukannya misalnya, game, editing
gambar dan video, office dan lain-lain.

M

eski smartphone ini membawa manfaat positif, perlu diketahui
bahwa penggunaan yang berlebih dapat membawa dampak
buruk bagi kesehatan phisik maupun spikis. Berikut beberapa contoh
dampak buruk tersebut:
• Penglihatan menjadi terganggu. Dalam dunia kedokteran di
kenal istilah Computer Vision Syndrome (CVS) yang merupakan
gejala (sindrom) yang di akibatkan karena sering melihat layar,
dalam hal ini termasuk layar smartphone. Gejalanya, mata kering.
Normalnya mata akan berkedip 16-20 kali permenit, akan tetapi
saat melihat layar handphone mata hanya berkedip 6-8 kali
permenit. Hal ini menjadikan mata kering. Untuk mencegahnya,
kurangi durasi memandangi layar smartphone, hindari
menggunakan smartphone di tempat gelap yang memicu otot
dan syaraf mata bekerja lebih berat, dan hindari menggunakan
smartphone dalam posisi miring atau sambil tiduran.
• Sakit kepala. Ini di akibatkan karena posisi leher yang salah dan
tegang pada mata yang memicu timbulnya sakit kepala karena
seringnya melihat layar smartphone. Selain itu, kemungkinan
terburuknya dapat mengakibatkan rabun jauh. Untuk
meminimalisir kemungkinan buruk tersebut bisa dengan istirahat
yang cukup, kurangi melihat layar smartphone dalam waktu lama,
usahakan jarak mata terhadap smartphone tidak terlalu dekat.
• Pandangan kabur. Lama memandangi layar smartphone membuat
otot mata menjadi tegang. Otot mata yang tegang biasanya tidak
mampu fokus dengan cepat pada jarak yang berbeda. Kondisi
ini biasa disebut Blurry Vision. Cara mengatasinya, jika habis
memandangi layar smartphone yang cukup lama, pejamkan mata
terlebih dahulu sekitar 10 detik sebelum memandang ke arah
yang berbeda.
• Kelainan postur tubuh. Menggunakan smartphone berlama-lama
dengan posisi badan tidak benar dapat mengakibatkan kelainan
postur tubuh. Misalnya menggunakan smartphone sembari duduk
dengan posisi tulang belakang terlalu membungkuk ke depan.
Kelainan postur tubuh atau penyakit degeneratif ini biasanya
banyak ditemui pada usia sekitar 40 atau 50 tahun ke atas.
• Gangguan pendengaran. Selain digunakan untuk bermain
game, browsing, atau media sosial, smartphone juga digunakan
untuk memutar musik dengan earphone. Mendengarkan musik
menggunakan earphone dengan volume speaker terlalu tinggi bisa
mengakibatkan pendengaran terganggu.
• Menimbulkan kecanduan. Kemampuannya untuk terus terhubung
selama 24 jam nonstop selama 7 hari membuat pengguna
smartphone selalu update dengan berita apa pun, termasuk
untuk ngobrol dengan teman. Kesenangan yang timbul ketika
menerima e-mail, SMS, atau pesan ditengarai akan menimbulkan
kesenangan tersendiri. Lambat laun hal ini akan menimbulkan
kecanduan. Penelitian yang dilakukan tim dari/ Rutgers University
menyebutkan, untuk menyembuhkan pecandu smartphone,
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terapi yang digunakan sama seperti terapi untuk pecandu
narkoba.
• Mengganggu tidur. Suara nada masuk dari ponsel yang
menandakan ada e-mail atau pesan baru membuat kita penasaran
untuk mengintip isinya. Keasyikan ini bisa terus berlanjut hingga
malam hari, waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi.
Banyak penelitian yang menyebutkan dampak buruk kurangnya
waktu tidur. Mulai dari berkurangnya produktivitas kerja, naiknya
jumlah kecelakaan, hingga tubuh muda diserang penyakit. Karena
itu, matikan ponsel menjelang waktu tidur agar bisa beristirahat.
• Mengurangi produktivitas. Tak ada yang menyangkal
kecanggihan smartphone kini untuk memenuhi seluruh
kebutuhan komunikasi. Namun, alat ini bisa menyebabkan
kecanduan, mengganggu konsentrasi, bahkan merampas waktu
tidur. Penelitian yang dilakukan tim dari MIT Sloan School of
Management menunjukkan penggunaan smartphone memiliki
dampak negatif di lingkungan kerja, seperti tidak terpenuhinya
tenggat kerja akibat konsentrasi yang terbagi antara pekerjaan
dan smartphone.
• Merusak hubungan. Smartphone memiliki kemampuan
menghubungkan kita ke seluruh dunia melalui email, pesan,
jejaring sosial, dan situs. Tetapi, smartphone juga bisa
memutuskan hubungan dengan orang di sekeliling kita. Pecandu
smartphone terlihat cuek dengan sekitarnya, di mana-mana yang
dia perhatikan hanyalah benda mungil yang ada di genggaman
tangannya. Dia bisa jadi merasa tidak membutuhkan orang lain
karena merasa dunia ada di genggamannya. Orang menyebutnya
phubbing (phone snubbing). Menurut seorang psikolog di
University of Bedfordshiren, Dr. Emma Short, smartphone dapat
membuat seseorang sulit untuk mengelola batas-batas dalam
kehidupan mereka. Semakin sering mereka terlibat dengan
aktivitas di jejaring sosial, semakin berkurang pula waktu
berkualitas untuk teman, rekan kerja maupun keluarga. Maka,
batasi penggunaan smartphone pada waktu-waktu tertentu,
seperti saat makan dan berkumpul dengan keluarga, agar
hubungan tetap terjaga.
Bagi anak-anak, smartphone membuat anak menjadi manja dan
malas. Dengan adanya smartphone di tangan anak, maka anak tidak
akan memperhatikan keadaan sekelilingnya. Mereka dengan asyik
memainkan smartphone mereka hingga lupa waktu. Anak dengan
smartphone cenderung mempunyai sifat bandel, suka melawan
dan susah diatur. Jika anak memainkan smartphone dengan posisi
yang salah seperti dengan tiduran ataupun dengan posisi leher yang
terlalu membungkuk dalam waktu yang cukup lama, maka secara
langsung akan mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Selain itu, anak
cenderung memiliki moral yang rendah jika terbiasa mengakses situs
yang tidak pantas. Mereka akan mengetahui informasi yang seharusnya
belum di ketahui oleh anak dan hal itu dapat merusak moral anak. (*)
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