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NETWORKING & SHARING

pesan direksi

 3 3   3

Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama

Mendengarkan nasihat atau pembelajaran dari orang lain yang dapat 
memberikan kontribusi untuk kebaikan, jangan diabaikan dengan melihat 

siapa yang berbicara. Dengarkan apa yang disampaikan. 
Nasihat ini kerap kali kita dengar, namun tidak jarang pula kita 

mengabaikannya. Kita cenderung melihat siapa yang bicara, bukan apa yang 
disampaikan. Begitu juga dalam dunia bisnis. Kita kerapkali mengagumi 
perusahaan besar yang memiliki nama besar. Apa yang mereka lakukan selalu 
kita anggap yang terbaik. Padahal belum tentu demikian. Sangat mungkin best 
parctice (praktek terbaik) justru dimiliki perusahaan yang tidak begitu dikenal.

Itulah sebabnya mengapa kita perlu membangun jaringan sebanyak-
banyaknya, baik dengan perusahaan besar maupun dengan perusahaan kecil. 
Dari mereka kita berharap dapat belajar dan mengadopsi praktek-praktek 
terbaik, tanpa harus melihat besar kecilnya perusahaan. Sepanjang praktek 
tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan kita, why not?

Cara paling efektif dan efisien dalam membentuk jaringan adalah melalui 
keikutsertaan dalam sebuah komunitas. Dengan bergabung dalam sebuah 
komunitas, kita bisa memiliki banyak teman, mengenal banyak pihak, tanpa 
harus mengunjungi mereka satu per satu, yang tentunya membutuhkan banyak 
waktu, tenaga dan biaya. Disamping itu, sesama anggota komunitas pada 
umumnya mempunyai ikatan yang sangat kuat dan kesediaan untuk berbagi. 

Oleh karena itu, perlu bagi PJB bergabung dengan komunitas. Salah 
satunya adalah komunitas pengguna batubara low rank, yaitu Asian SBC User 
Group. Group tersebut penting, mengingat sebagian besar pembangkit yang 
dioperasikan dan dikembangkan PJB adalah PLTU batubara low rank. Dengan 
bergabungnya PJB dalam komunitas pengguna batubara low rank, banyak 
manfaat yang kita peroleh. 

Dan benar. Banyak pelajaran yang kita peroleh dari Asian SBC User Group 
yang baru-baru ini mengadakan conference di Surabaya, dimana PJB bertindak 

sebagai tuan rumah. Banyak ilmu dan pelajaran berharga yang dapat 
kita petik, melalui sharing knowledge dan technology selama 

dua hari. Kita juga dapat membandingkan apa yang telah kita 
lakukan dengan apa yang dilakukan orang lain.

Manajemen berharap para karayawan juga aktif dalam 
suatu komunitas, untuk meningkatkan kemampuan di bidang 

masing-masing. Jangan pernah menganggap diri kita yang 
terbaik, karena masih banyak yang lebih baik dari kita. 

Kita harus terus belajar, belajar dan belajar untuk 
mengembangkan diri dan sekaligus 

memberikan kontribusi terbaik bagi 
perusahaan. (*)
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n Susunan Redaksi

 05 Asian SBC Users Group Conference & 
Exhibition 2018 Sharing Knowledge dan 
Teknologi PLTU Batubara Low Rank

09 Kendalikan Risiko Kebakaran PLTU 
PAITON 9 Implementasikan Standard 
NFPA 850

11 Recharge Tata Kelola  Pengembangan 
Bisnis PJB

15 PJB Perusahaan Inovatif

16 PJB Peroleh Penghargaan 
 Internasional

19 Tenayan Bike to Work

20 PJB Ciptakan Motor Hybrid 

23 Berita Foto

24  UP Paiton Terangi Desa Terpencil

26  Peduli Pendidikan PJB Bantu Fasilitas 
Belajar dan Kembangkan Kurikulum 
Energi

28  UBJOM Arum Cetak Petani Muda 
Modern

29  Menteri LHK Mengapresiasi Produk 
CSR PJB 

30 Manajemen Eksekusi dengan Empat 
Disiplin

33  Environment Day Competition 
 2018 PJB Pembina Lingkungan 

Terbaik

34  Penertiban Keramba Jaring Apung 
Waduk Cirata

 BPWC Bekerjasama Dengan Pemda, 
Kodam Dan Polda

36  Reenjiniring Sistem Proteksi 6,3 
kV Berbasis Software ETAP

38  Beasiswa S2 Magister Manajemen 
Mempersiapkan Kader 
Pengembangan Bisnis Kelistrikan

Untuk mengenalkan manfaat kendaraan listrik secara 
bertahap kepada masyarakat, Roland Christian PS, 
Harry Sukma, dan Abdi Prasetyo dari PJB Unit 
Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB) 
menghadirkan motor hybrid yang dapat dioperasikan 
menggunakan bahan bakar minyak dan listrik.

Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia, PLN mengajak masyarakat dan pegawai 
untuk berpartisipasi dalam ajang Environment 
Day Competition 2018. Kompetisi dengan 
total hadiah Rp 76 juta ini merupakan bentuk 
penghargaan perusahaan kepada pegawai yang 
telah berkomitmen menjalankan misi perusahaan 
berwawasan lingkungan.

Pangestu Dwipa Airlangga dari Badan Pengelola Waduk 
Cirata (BPWC) tampil sebagai salah satu pembicara 
dalam Hydro Engineering Symposium 2018 yang 
diselenggarakan International Commision On Large 
DAM (ICOLD) di Vienna, Austria. Karyawan bagian 
pemeliharaan bendungan itu mempresentasikan paper 
berjudul Construction And Monitoring Of Power House 
Caverns In Cirata Hidro Power. 

Alhamdulillah. PJB di tahun 2018 ini berhasil 
memperoleh penghargaan bertaraf internasional, 
untuk berbagai kategori, yang antara lain; Award 
of Excellence in Energy Management dan Energy 
Management Insight Award, Asia Pasific Stivie 
Award, serta Asia Responsible Enterprise Award. 
PJB dinilai berhasil dalam menerapkan manajemen 
energi, percepatan peningkatan kompetensi 
Sumberdaya Manusia (SDM), dan berhasil 
memberdayakan masyarakat sekitar.

Khoirul Huda, Iwan Rianto dan Muhammad Ahlul 
Firdaus, mencoba melakukan re-enjiniring sistem 
proteksi 6,3 kV untuk merubah skema dan 
penyesuaian nilai setting relai proteksi agar kinerja 
sistem proteksi lebih sensitif, selektif, dan handal. 

40  UP Muara Tawar Lestarikan 
Budaya Melalui Sekolah

41  Senyum, Salam dan Santun

42  Captive Power Updates, Sebuah 
Peluang Bisnis

44  Memilih, Membentuk & Menjadi 
Pemimpin Sejati

46  Berita Foto
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Members adalah Korea Energy (KOEN), 
CLP China, EGCO Group, HK Electric 
Hongkong, Taiwan Power Company, 
dan Tenaga Nasional Berhad, Malaysia. 
Konferensi diikuti 184 peserta dari 
berbagai negara di Asia, diantaranya 
Indonesia, China, Thailand, Malaysia, 
Jepang, Taiwan, Filipina, Hongkong, 
Singapura, India, dan sebagainya. Juga 
hadir beberapa peserta 
dari Jerman dan 
Amerika. 

Asian SBC Users 

Sharing Knowledge dan Teknologi PLTU Batubara Low Rank

Selama dua hari pada 25-26 Juli 2018, pemasok dan pengguna 
batubara low rank berkumpul di Shangri-la Hotel, Surabaya. 
Mereka sharing knowledge dan teknologi PLTU batubara low 
rank dalam acara bertajuk Asian Sub-bituminous Coal (SBC) 
Users Group Conference & Exhibition 2018. PT Pembangkitan 
Jawa-Bali (PJB) bertindak sebagai tuan rumah.

   5

Asian SBC Users Group Conference & 
Exhibition 2018 dibuka Sekretaris 

Direktorat Jendral Ketenagalistrikan 
Kementerian Energi dan Sumberdaya 
Mineral (Sekditjen Kemen ESDM), Agoes 

Triboesono, dan ditutup oleh Direktur 
Operasi II PJB, Miftahul Jannah. Event 
tersebut dimotori oleh Powder River Basin 
(PRB) Coal Users Group, PLN dan PJB. 
Pihak lain yang terlibat sebagai Founding 

ASIAN SBC USERS GROUP 
CONFERENCE & EXHIBITION 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 
Agoes Triboesono membuka 7th Asian 
SBC Users Group Confrence & Exhibition 
2018, didampingi Direktur Pengadaan 
Strategis PLN, Supangkat Iwan Santoso, 
Direktur Utama PJB, Iwan Agung 
Firstantara, dan Executive Director PRB 
Coal Users Group, Randy Rahm.
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Group Conference & Exhibition merupakan 
kegiatan tahunan pemilik tambang 
batubara dan pengelola pembangkit 
yang sangat peduli dengan keselamatan 
dan kesehatan pekerja. PJB menjadi tuan 
rumah berawal dari undangan PRB Coal 
Users Group. Pasca menghadiri undangan 
tersebut, PJB mengusulkan pelaksanaan 
7th Asian SBC Users Group Conference & 
Exhibition dilaksanakan di Indonesia. 
Keinginan itu langsung disetujui PRB Coal 
Users Group, mengingat Indonesia banyak 
terdapat tambang batubara dan juga  
banyak pembangkit yang memanfaatkan 
batubara low rank.

Menurut Direktur Utama PJB, 
Iwan Agung Fisrtantara, PJB sangat 
berkepentingan terhadap kegiatan 

Asian SBC Users Group Conference. 
Sebab penggunaan batubara low rank di 
Indonesia terus meningkat, sementara 
banyak yang belum memiliki pemahaman 
cukup tentang pemanfaatan batubara 
low rank secara aman dan efiesien. PLTU 
yang dioperasikan PJB maupun yang 
akan dikembangkan PJB sebagian besar 
menggunakan batubara low rank. Asian 
SBC Users Group Conference dinilai sebagai 
salah satu sarana untuk mewujudkan 
pengelolaan pembangkit batubara low 
rank secara aman dan efisien. Melalui 
Asian SBC Users Group Conference akan 
terbentuk jaringan dengan ratusan 
pemilik tambang dan pengelola PLTU 
batubara low rank, Sharing pengetahuan 
dak teknologi pada jaringan ini akan 

menemukan best parctice dalam 
mengelola PLTU batubara low rank.

Agoes Triboesono yang tampil 
sebagai keynote spech mengapresiasi 
terselenggaranya Asian SBC Users Group 
Conference & Exhibition 2018 di Surabaya, 
dan yakin memberikan kontribusi positif 
terhadap keberadaan dan operasional 
pembangkit di Indonesia. “Kebutuhan 
batubara untuk pengoperasian 
pembangkit yang dikelola PLN dan anak 
perusahaannya mencapai hampir 100 
juta ton/tahun, sebagian besar adalah 
batubara kalori rendah,” kata Agoes 
Triboesono.

Apresiasi dan harapan yang sama 
diungkapkan Direktur Pengadaan 
Strategis PLN, Supangkat Iwan Santoso. 
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Direktur Operasi-1 PJB, Sugiyanto, mempresentasikan Coal Switching Program Implementation at 2 x 400 MW Paiton Power Plant Indonesia.
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Ia berharap peserta memanfaatkan 
kesempatan selama dua hari tersebut 
untuk sharing knowledge, teknologi 
dan safety untuk operasional pembangkit. 
”Batubara low rank memiliki karakteristik 
yang berpotensi menimbulkan 
pencemaran lingkungan dan mudah 
terbakar. Diperlukan penanganan esktra 
dalam mengelola pembangkit listrik 
berbahan batubara  low rank,” kata Iwan 
Supangkat.

Selama dua hari berbagai isu terkait 
pemanfaatan batubara low rank dibahas 
secara tuntas, mulai dari spesifikasi 
batubara hingga pemanfaatan batubara 
secara aman dan efisien. Sedikitnya 27 
materi yang dipresentasikan oleh ahlinya 
(lihat tabel), mulai dari masalah umum 

hingga materi yang secara khusus yang 
berkaitan dengan boiler & combustion, 
coal handling, serta safety & health, 
environmental, fire protection. 

Dalam kesempatan itu PJB 
menampilkan dua pembicara, yaitu: 
Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto, 
dan Direktur Operasi 2 PJB, Miftahul 
Jannah. Sugiyanto memaparkan tentang 
pengalaman PJB melakukan peralihan 
bahan bakar dari batubara kalori tinggi ke 
batubara kalori rendah di PLTU Paiton 2 x 
400 MW, dalam materi yang diberi judul 
Coal Switching Program Implementation at 
2 x 400 MW Paiton Power Plant Indonesia. 
Secara rinci proses peralihan penggunaan 
batubara di PLTU Paiton diungkap, mulai 
dari batubara kalori 6.000 kcal/

kg menuju 4.200 kcal/kg di tahun 2022 
dengan berbagai improvement yang 
dilakukan. Di tahun 2018 ini PLTU Paiton 
menggunakan batubara kalori rendah, 
yaitu 4.500 kcal/kg. Sementara Miftahul 
Jannah mengupas tentang combustion 
tuning pada coal pulverizer boiler dengan 
batubara yang bervariasi. 

PERTAMA DI INDONESIA
Pemanfaatan batubara low rank 

merupakan fenomena baru di Indonesia, 
seiring dengan Program 10.000 MW 
Tahap Pertama dan Program 35.000 
MW. Hampir semua pembangkit dalam 
program tersebut 
memanfaatkan 
batubara low rank. 

Suasana 7th Asian SBC Users Group Confrence & Exhibition 2018 di Hotel Shangri-la Surabaya.
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No. MATERI NARA SUMBER
GENERAL

1. Coal Switching Program Implementation at 2x400 MW Paiton Power Plant Indonesia Sugiyanto - Operational Director 1, PT PJB
2. Technical Coal Buying and Selling Rod Hatt - Coal Combustion, Inc. / Presented by the PRB Coal 

Users’ Group
3. Case Study: Hazards Management, Culture, and Good Business Building Blocks Louis Holub - SVP GHECO-One Plant Manager, ENGIE Glow
4. Fuel Flexibility and Fuel Change in Coal Power Plants Axel Meschgbiz - Senior Thermal Engineer, RWE Technology 

International GmbH
5. Case Study: Plant Diagnosis Through Performance Test Taehyung Kim - KOEN
6. Embedding and Enhancing Energy Effiency Excellent (5E)

Implementation Program in PT Indonesia Power
Antonius R.T. Artono - Operational Director 2, PT Indonesia Power

BOILER & COMBUSTION
1. Bang & Clean - Efficient and Dynamic on Load Boiler Cleaning Hendrik Brouwer - South East Asian Sales Manager

and Technical Advisor, Bang and Clean Technologies
2. Operation and Maintenance Improvement by Weld Overlay Tube Shielding John Q. Murphy - Director Global Manufacturing,

Sumitomo SHI-FW
3. Case Study: Hot End, Intermediate Element Cleaning and Improvement Sealing Air 

Pre-Heater
Rokhmad & Erwin Widodo - PT POMI

4. Coal Quality Impacts on Slag - How to Minimize
Slags with poor Coal Quality

Rod Hatt - Chief Technical Office, Coal Combustion, Inc

5. Combustion Tuning on Coal Pulverizer Boiler
with Coal Variety

Miftahul Janah - Operational Director 2, PT PJB

6. Advanced Furnace Cleaning with Intelligent  Water Cannon Technology Fabia Brinkmann – Clyde Bergemann Power Group
7. Air Preheater Role in Energy Saving through R&M V. Rajagopal - GEECO Enercon PVT. LTD

COAL HANDLING
1. Challenges After the Expansion of Coal Handling System at TNB Janamanjung Coal 

Fired Power Plant
Zaki Bin Awang - TNB Janamanjung, Coal Stockyard Management

2. Case Study: Lining Solved Coal Flow Problems at  a New Power Plant in Vietnam Orson Yong – Quandrant
3. Case Study: Combating Dust and Material Spillage at Transfer Point Area Akhyar Zuniawan - Martin Engineering Indonesia
4. Case Study: Coal Supply Management for Power Plant Rudy Hendra - President Director PT PLN Batubara
5. Case Study: Challenges Associated with Safety and Efficiency in LCV Coal Handling 

System
Andrew Hunter - Benetech, Inc.

6. Case Study: Major Maintenance Standard and NonStandard Outage Planning 
Package Strategies

Pichai Aochai - GHECO-One Maintenance Manager, Glow Thailand

7. Portable X-ray Fluorescence for the Determination of Ash Content of Coals Dane Burkett – Olympus Corporation of Asia Pacific
SAFETY & HEALTH, ENVIRONMENTAL, FIRE PROTECTION
1. Behaviour Based Safety Program at TNB Janamanjung - After 3 Years in 

Implementation
Afzainizam Mokhtar - TNB Janamanjung SDN. BHD

2. Case Study: Glow Group / GHECO1, 5 Year Safety Road Map Enhancing Behaviors 
and Attitudes

Wanlop Klahan - SHE & Security Manager, ENGIE Glow, GHECO-
One

3. Systems Thinking…Power Plant Fire Protection Bob Taylor, President, CoalSAFETY, Inc. / Presented by
the PRB Coal Users’ Group

4. Facility Fire Safety Manager and Power Plant Fire Protection Requirements in 
southeast Asia

Petrus Placidus - Indonesia Fire and Rescue Association

5. Improving Electrostatic Precipitator Reliability by Installing Good Quality of Rigid 
Discharge Electrode

Daniel Gunawan - Tai & Chyun Associates Industries

6. Solution for Ash Handling: Retrofit for Higher Efficiency Ricky Nathaniel Joevan - HCE Engineer, HCE-Hwa Jann Enterprise
7. Rotary Ash Cooler - Solution for CFB Boiler Bottom Ash Cooling Chase XUE - Qingdao SONGLING Power Environmental 

Equipment Co. Ltd

PJB ambil bagian dengan mengoperasikan 
dan mengembangkan PLTU batubara 
low rank di berbagai daerah di Indonesia, 
dengan total kapasitas 5.439 MW. 
Pembangkit itu terdiri dari berbagai 
kapasitas mulai dari pembangkit skala 
kecil berkapasitas 7 MW per unit hingga 
pembangkit skala besar dengan kapasitas 
1.000 MW per unit.  PJB tercatat sebagai 
anak perusahaan PLN pertama di 

Indonesia yang mengembangkan dan 
mengoperasikan pembangkit berbahan 
batubara low rank, yaitu PLTU Cilacap 2 x 
300 MW di tahun 2006.

Banyak tantangan dalam 
mengoperasikan pembangkit berbahan 
bakar batubara low rank. Pada awal 
pengoperasian PLTU Cilacap 2 x 300 MW, 
banyak masalah muncul yang terkadang 
membuat unit trip. Dengan perbaikan 

secara kontinyu dan berbagai inovasi yang 
dilakukan, kinerja PLTU Cilacap membaik 
dan kini menjadi salah satu yang terbaik di 
Indonesia. PLTU Cilacap pun berkembang 
dari 2 x 300 MW, telah melahirkan 
pembangkit baru dengan kapasitas 1 x 
660 MW dan 1 x 1.000 MW. PLTU Cilacap 
1 x 660 MW beroperasi tahun 2015, 
sedangkan PLTU Cilacap 1 x 1.000 MW 
diperkirakan beroperasi tahun 2019.(*)

laporan utama
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Beberapa mitigasi risiko telah 
dilakukan PJB untuk meminimalisasi 

risiko kebakaran, baik dengan 
menurunkan tingkat kemunculan 
(occurances) maupun menekan tingkat 
keparahan (severity). Salah satunya 
adalah menerapkan standard National 
Fire Protection Association (NFPA) 850, 
yaitu Recommended Practice for Fire 
Protection for Electric Generating Plants 
and High Voltage Direct Current Converter 
Stations.

“Penerapan standar NFPA 850 sangat  
penting, mengingat batubara low rank 
memiliki risiko kebakaran yang tinggi 
diakibatkan tipikal dari batubara yang 
cenderung membentuk debu batubara 
mudah terbakar (combustible dust). NFPA 
850 memberikan guidance mitigasi risiko 
kebakaran PLTU batubara yang baik,” 
kata Direktur Operasi II PJB, Miftahul 
Jannah, ketika menyambut rombongan 
peserta Asian SBC User Group 
Conference 2018 yang 

berkunjung ke PLTU Pation 9, 27 Juli 
2018.

PLTU Paiton 9  menggunakan bahan 
bakar batubara low rank. Pembangkit 
berpasitas 1 x 660 MW itu membutuhkan 
pasokan batubara rata-rata 2,7 juta 
ton per tahun. Banyak tantangan yang 
dihadapi PJB dalam mengoperasikan 
pembangkit berbahan bakar batubara 
low rank, terutama pada awal masa 
beroperasi. Persoalan sering kali muncul, 
mulai dari yang kecil hingga yang 
menyebabkan pembangkit trip. Secara 
perlahan namun pasti, melalui penerapan 
PLTU Paiton 9 sistem management aset 
ISO 55001, persoalan demi persoalan 
dapat teratasi dan kini PLTU Paiton 9 
menjadi salah satu pembangkit terbaik di 
lingkungan PLN.

Standar proteksi 
kebakaran NFPA 
850 berisi panduan 

Kendalikan risiko kebakaran PLTU PAITON 9

IMPLEMENTASIKAN 
STANDARD NFPA 850

Di tengah kebutuhan memenuhi permintaan energi yang 
makin meningkat, teknologi telah mampu mengubah 
batubara peringkat rendah (low rank coal) menjadi sumber 
energi yang murah dan efisien. Namun low rank coal 
mempunyai karakteristik lunak, mudah pecah atau rekah, 
mudah menjadi abu dan mudah terbakar dengan sendirinya. 
Dengan karakteristiks seperti itu, maka pemanfaatan low 
rank coal sebagai bahan bakar pembangkit memerlukan 
perhatian ekstra, mengingat risiko kebakaran begitu tinggi.

   9

PLTU Paiton 9
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praktis yang direkomendasikan dalam 
pengelolaan aspek keselamatan 
kebakaran pada pembangkit listrik 
tenaga gas, minyak, batubara dan 
bahan bakar alternatif lain nya termasuk 
didalamnya juga keselamatan kebakaran 
pada gardu induk tegangan tinggi. NFPA 
850 memberikan guidance mitigasi risiko 
kebakaran PLTU batubara baik dari 
upaya menurunkan tingkat kemunculan 
dengan menyajikan persyaratan desain 
coalhandling facility maupun dengan 
menekan tingkat keparahan dengan 
standart desain pada fire protection 
system-nya. Perusahaan wajib memiliki 
program pengendalian risiko kebakaran 
yang ditinjau dan diperbarui secara 
berkala, memiliki program pencegahan 
kebakaran terperinci, prosedur 
mengidentifikasi dan memperbaiki 
peralatan, serta memiliki rencana 
darurat kebakaran. 

Ada dua metode utama dalam 
pengelolaan combustible dust menurut 
NFPA850, yaitu melakukan langkah 
penekanan timbulnya debu (dust 
suppression) dan pengumpulan debu 
(dust collection). Project NFPA 850 di 
Paiton 9 mengimplementasikan metode 
ini dalam tiga project besar, yaitu: 
• Pemasangan dust suppression: 

peralatan pengendali debu batubara. 
Mekanisme kerja menyemprot 
bahan kimia ke permukaan 
timbunan batubara sehingga 
tidak terbentuk debu. Peralatan 
ini ditempatkan di peralatan ship 
unloader/pemasok batubara dari 

tongkang dan area crusher batubara.
• Pemasangan wash down installation 

: peralatan dalam bentuk permipaan 
penyemprot air untuk pengendali 
debu. Peralatan ini menyalurkan air 
dari dari pompa pemasok air, lalu 
disemprotkan melalui permipaan 
kedinding tripper floor (lantai distribusi 
batubara diatas silo).

• Pemasangan wet dust extractor: 
peralatan pengumpul debu batubara 
dengan mekanisme vaccum.
Peserta terlihat begitu antusias, dan 

seakan enggan beranjak dari PLTU Paiton 
9. Waktu 4 jam (pukul 10.00 WIB hingga 
pukul 14.00 WIB) dirasa kurang. Namun 
panitia harus mengakhiri kunjungan, 
karena sebagian peserta harus kembali 
ke Surabaya untuk terbang kembali 
ke negaranya. Rasa puas dan antusias 
peserta membuat BRG Coal Users 
Group semakin kuat keiinginanya untuk 
menyelenggarakan Asian SBC User Group 
Cenference mendatang di Bandung 
dengan kunjungan lapangan ke PLTU 
Indramayu.

Harmonis dengan Lingkungan
Perhatian serius juga diberikan 

terhadap lingkungan hidup. Menyadari 
bahwa pembangkit berbahan bakar 
batubara kalori rendah berpotensi 
mencemari lingkungan, PJB mengelola 
lingkungan dengan mengacu pada 
kaidah-kaidah PROPER yang ditetapkan 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Hekutanan (KLHK) Republik Indonensia. 
Kaidah ini menekankan terciptanya 
kerhamonisan antara pembangkit  
dengan alam, serta dengan masyarakat 
sekitar. 

Hasilnya, PJB Paiton PROPER 
Emas, penghargaan tertinggi di bidang 
lingkungan hidup dan PJB tercatat 
sebagai satu-satunya perusahaan 
pembangkitan di lingkungan PLN yang 
memperoleh penghargaan tersebut. 
KLHK memberikan apresiasi atas 
kebersihan kawasan pesisir sekitar 
pembangkit dan pelestarian terumbu 
karang. “Terumbu karang terpelihara 
dan berkembang dengan baik di 
dekat pembangkit listrik. PJB berhasil 

menciptakan keharmonisan antara 
pembangkit dengan ekosistem laut,” 
kata Sekretaris Tim PROPER KLHK, Sigit 
Reliantoro, beberapa waktu lalu.

Kawasan pesisir sekitar pembangkit 
terlihat bersih, terumbu karang 
berkembang dan terawat dengan baik. 
Pelestarian terumbu karang dilakukan 
UP Paiton melalui transplantasi dan 
penanaman bersama siswa dan warga 
sekitar. Pelatihan perawatan dan 
penanaman diberikan kepada warga 
dan siswa, sehingga terumbu karang 
terpelihara dengan baik dan menjadi 
rumah bagi bermacam jenis ikan. Nelayan 
tidak perlu jauh-jauh ke tengah laut untuk 
mencari ikan. PJB juga membuka Spot 
Tourism untuk diving di perairan sekitar 
pembangkit.

Sementara keselarasan dengan 
masyarakat diwujudkan melalui 
berbagai program CSR, diantaranya 
program Organik Integrated System 
(OIS) yang diimplementasikan dalam 
bentuk Pertanian Selaras Alam atau 
Pertanian Organik di Desa Jabung Candi, 
Kecamatan Paiton. Program ini berhasil 
menghilangkan ketergantungan petani 
terhadap obat-obatan dan pupuk kimia, 
serta meningkatkan produktivitas 
lahan pertanian dari 6,7 ton padi per 
hektar menjadi 11,6 ton padi per hektar. 
Keberhasilan itu menginspirasi banyak 
petani di daerah sekitar. Program OIS 
pun secara alami bergulir bak bola salju, 
hingga wilayah Paiton dan sekitarnya kini 
dikenal sebagai Sentra Pertanian Organik. 

Sistem pertanian organik 
dikembangkan bukan hanya di lahan 
pertanian, tetapi juga di pekarangan 
rumah dalam bentuk budidaya 
aneka sayuran organik. Ada yang 
langsung ditanam di tanah, ada yang 
menggunakan media  polibag dan ada 
pula yang dalam bentuk hidroponik 
dengan media paralon. Sebagian diantara  
mereka mengolah hasil pertanian 
menjadi aneka makanan dan minuman 
organik. Wilayah kecamatan Paiton dan 
Gending akhirnya dikenal sebagai Sentra 
Pertanian Organik dan menjadi tempat 
benchmarking petani-petani dari berbagai 
daerah di Indonesia.(*)

laporan utama
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pengembangan usaha

Responsive on Business Challenge 
and Reliable for Good Governance 

with Efficiency (RECHARGE). Demikian 
tagline Tata Kelola Pengembangan Bisnis 
Pembangkit Listrik PJB. Tata kelola 
pengembangan bisnis yang baru ini 
diharapkan dapat diimplementasikan 
sesuai kebutuhan dengan tetap 
mempertimbangkan aspek efisiensi 
dan memenuhi kaidah Good Corporate 
Governance (GCG) yang berlaku, sehingga 
target transformasi korporat dapat 
terwujud, khususnya pencapaian target 
DOUBLE CAPACITY, dimana pada tahun 
2021 seluruh bidang usaha PJB ditargetkan 

Pengembangan usaha merupakan keniscayaan bagi 
sebuah perusahaan, agar perusahaan dapat survive 
dan bertumbuh kembang. Untuk itu, sebagaimana 
dikatakan Komisaris Utama PJB, Sriyono D 
Siswoyo, PJB harus menguasai project & program 
management, supaya pengembangan usaha 
berjalan dan berhasil dengan baik. Manajemen PJB 
pun merespon dengan merumuskan Tata Kelola 
Pengembangan Bisnis Pembangkit Listrik PJB.

   11
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pengembangan usaha

meningkat menjadi dua kali lipat 
dibandingkan tahun 2017.

Target tersebut optimis tercapai 
dengan adanya program 35.000 MW. 
Program ini memberikan PJB banyak 
kesempatan untuk mengembangkan 
lini bisnis lain, diantaranya: Jasa 
Operation and Maintenance (O&M), Jasa 
Engineering, Procurement and Construction 
(EPC) maupun jasa pengadaan 
spare part pembangkit. PJB tengah 
mengembangkan pembangkit dengan 
status Independent Power Producer 
(IPP) dengan total kapasitas 10.336 
MW yang direncanakan berlangsung 
hingga tahun 2025. Pembangkit tersebut 
tersebar di berbagai daerah di Indonesia, 
sebagaimana terlihat dalam gambar 1.

Proyek-proyek tersebut, terutama 
proyek pengembangan pembangkit 
baru, memerlukan project dan programe 
management yang kuat dengan dukungan 
SDM yang kapable di bidang itu. PJB 
pun mengimplementasikan project 
management dengan menunjuk Authorize 
Representative sebagai project manager 
masing-masing proyek. Sementara 
untuk mendukung kelancaran dalam 
implementasinya, PJB dibantu konsultan 
independen yang dapat ditunjuk PJB 
untuk mendampingi, antara lain: 
konsultan legal, konsultan partnership, 

konsultan komersial/finansial, konsultan 
pajak/tax, konsultan energi primer, 
konsultan engineering, konsultan perijinan 
dan konsultan AMDAL/lingkungan, 
jasa supervisi konstruksi atau QA/QC & 
Engineering. Khusus studi kelayakan, 
PJB menunjuk afiliasinya yaitu ReConsult 
sebagai konsultan. Selain itu PJB juga 
telah menetapkan proses standarisasi 
pemilihan proyek dan partner, yang diatur 
dalam Surat Keputusan (SK) Direksi PJB 
Nomor: 059.K/010/DIR/2016 tentang 
Kebijakan Pemilihan Proyek dan Partner, 
SK tersebut diuraikan dalam Petunjuk 
Pelaksanaan (JUKLAK) 3 Pemilihan 
Proyek dan Partner. “Pemilihan partner 
bukan hal yang mudah. Kita harus ekstra 
hati-hati dan teliti dalam memilih partner. 
Kesalahan memilih partner, kita akan 
mengalami banyak kesulitan,” kata 
Direktur Pengembangan PJB, Henky Heru 
Basudewa, di hadapan para senior leader 
beberapa waktu lalu.

Terdapat tiga divisi dan satu unit 
yang mengelola pengembangan bisnis 
PJB, yaitu: Divisi Pengembangan Bisnis, 
Produk, dan Pemasaran (DIVBPM), Divisi 
Pengembangan EBT (DIVEBT), Divisi 
Business Soultion (DIV BSS), dan Unit 
Pengembangan Usaha (UBANG). 

Proses untuk melaksanakan 
pengembangan pembangkit listrik 

merupakan proses yang cukup kompleks 
dan panjang serta membutuhkan 
sinergi yang kuat diantara bidang kerja/
unit usaha terkait di PJB Group dengan 
mitra pengembang. Untuk menjalankan 
eksekusi proyek pengembangan tersebut 
PJB menghadapi risiko dan dampak 
yang besar. Risiko dan peluang terhadap 
project life cycle paling tinggi ada pada 
tahap concept (inisiasi) dan development, 
sedangkan dampak yang tinggi pada 
tahapan implementation (execution) dan 
termination (completion) sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 2. Hal tersebut 
berarti diperlukan perencanaan yang 
matang dan tata kelola yang terstandar 
dari awal inisiasi proyek agar risiko 
kegagalan yang mungkin terjadi dapat 
dimitigasi dengan baik.

Berdasarkan study yang dilakukan 
oleh Kaming et al (1997) terhadap 31 
proyek kontruksi dengan skala besar, 
dua masalah utama yang dihadapi dalam 
implementasi proyek tersebut adalah 
cost overrun dan project delay. Chitkara, 
KK pada bukunya “Construction Project 
Management-Planning, Scheduling, and 
Controlling” menyatakan bahwa penyebab 
utama proyek cost overruns adalah 
kurangnya formulasi proyek (investigasi 
lapangan, kurang pengalaman, studi 
kelayakan), perencanaan implementasi 

Gambar 1 : Proyek pengembangan pembangkit baru
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pengembangan usaha

proyek tidak optimal, kurangnya 
manajemen dan perencanaan kontrak 
yang tepat, serta manajemen proyek yang 
kurang optimal selama eksekusi.  

Dengan mempertimbangkan faktor 
- faktor utama penyebab cost overrun 
dan proyek delay, serta untuk memitigasi 
risiko kegagalan proyek pengembangan 
bisnis pembangkit listrik PJB telah 
menetapkan Tata Kelola Pengembangan 
Bisnis Pembangkit Listrik dengan 
tageline RECHARGE  (Responsive on 
Business Challenge And Reliable for Good 
Governance with Efficiency). Tata kelola ini 
menggunakan pendekatan process based 
sesuai tahapan proyek pengembangan 
bisnis, mengacu good practise pada 
Project Management Body of Knowledge 
(PMBoK), yaitu sebuah panduan dalam 
mengembangkan suatu portofolio 
bisnis yang diterbitkan oleh Project 
Management Institute (PMI) berbasis di 
Amerika. PMBoK merupakan persetujuan 

umum bahwa penerapan yang benar dari 
metode manajemen yang disarankan ini 
akan memberi peluang lebih besar untuk 
mencapai sukses pada proyek di berbagai 
sektor pekerjaan. 

Secara garis besar Core Process 
pengembangan bisnis pembangkit 
pada Tata Kelola Pengembangan Bisnis 
Pembangkit Listrik terbagi ke dalam 
5 tahapan yaitu : tahap inisiasi, tahap 
pengembangan, tahap pelaksanaan, 
tahapan monitor & controlling, dan tahap 
penyelesaian.   

 
l  Tahap Initiation

Tahap ini merupakan tahap awal 
dalam memulai proyek. Pada tahap ini 
dilakukan seleksi sebuah proyek dalam 
hal benefit strategis yang diperoleh, 
kelayakan finansial, kelayakan operasi, 
kelayakan partner, risiko dan lainnya. 
Selain itu, pada tahap ini manajemen 
PJB akan menentukan apakah proyek 

dapat disetujui atau tidak dan apakah 
partner terpilih dapat disetujui atau tidak. 
Output pada tahap ini adalah persetujuan 
partnership dari PT PLN (Persero) dan 
perjanjian kerjasama dengan partner.

l  Tahap Development
Dalam tahap ini, PJB melakukan 

analisis lanjutan terhadap kelayakan 
beberapa proyek dan melakukan 
aktivitas terkait perancangan proyek 
untuk penyiapan proposal kepada PT 
PLN (Persero), aktivitas pendanaan, 
pengadaan kontraktor EPC, pengadaan 
lahan, penyusunan SHA, pembentukan 
SPC, dan finalisasi PPA. Output dari 
tahapan ini adalah tercapainya Financial 
Close dari proyek.

l  Tahap Execution
Tahap ini merupakan rangkaian 

aktivitas yang berkaitan dengan proyek 
EPC, penunjukan konsultan supervisor, 
QA/QC & Engineering, penunjukan O&M 
services, penunjukan supplier energi 
primer serta pengelolaan pendanaan dan 
asset. Output pada tahapan ini adalah 
COD dari pembangkit listrik yang telah 
selesai proses konstruksinya.

l  Tahap Closing
Tahap ini menggambarkan bagaimana 

proses sertifikasi pembangkit listrik dan 
serah terima proyek dilakukan, serta 
bagaimana penyelesaian tanggung jawab 
lainnya kepada stakeholder termasuk 
didalamnya laporan pertanggung-
jawaban. SPC atau Unit yang telah 
dibentuk akan menjalankan proses 
bisnis pembangkitan yang memasuki 
tahap operasi hingga masa berakhirnya 
perjanjian jual beli listrik dengan PT PLN 
(Persero). Output dari tahapan ini adalah 
sertifikasi pembangkit listrik dan serah 
terima proyek dilakukan.

l  Tahap Monitoring dan Controlling
Keseluruhan proses dan aktivitas 

pada bagian Business Development Core 
Process akan di-monitoring dan dikontrol 
dari aspek legal yaitu kesesuaian dengan 
regulasi dan peraturan yang berlaku 
dan aspek risiko serta mitigasinya. 
Implementasi pada setiap tahapan juga 
akan dimonitor oleh sistem PMO (Program 
Management Office), yaitu sebuah sistem 
manajemen proyek yang didukung 
oleh IT (information & technology) 
yang berguna untuk memantau dan 
mengontrol proses pengembangan bisnis 

Gambar 2 : Risiko & Peluang vs Project Life Cycle.

Gambar 3 Tata Kelola Pengembangan Bisnis Pembangkit Listrik PJB

Sumber: manajemenproyekindonesia.com
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pembangkit. Sistem ini merupakan tools 
yang bisa membantu user terkait untuk 
menganalisis progres dan kinerja aktivitas 
pengembangan bisnis. Harapannya adalah 
terdapat fungsi khusus di Bidang PMO 
dalam pengembangan proyek pembangkit 
listrik untuk membantu korporasi 
dalam mengelola Tahap Inisiasi, Tahap 
Pengembangan, Tahap Pelaksanaan dan 
Tahap Penyelesaian. Sehingga, seluruh 
proses dalam model tata kelola ini bisa 
dipantau dengan baik.

Bagian terakhir dari model tata 
kelola ini adalah Business Development 
(BD) Supporting. Hal penting yang perlu 
dilakukan oleh PJB adalah memastikan 
kesiapan, sinergi dan integrasi BD 
supporting yang mencakup bidang 
IT, Human Resources, Finance & Tax 
Management, Supply Chain Management, 
dan Engineering untuk untuk mempercepat 
proses inti dan meningkatkan efisiensi 
proses pengembangan bisnis secara 
keseluruhan. 

Dengan adanya Tata Kelola 
Pengembangan Bisnis Pembangkit Listrik 
diharapkan akan memberikan beberapa 
manfaat sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 4.

Gambar 4 Benefit Tata Kelola Pengembangan Bisnis Pembangkit Listrik

Gambar 5 
Struktur anak 
perusahaan dan 
perusahaan afiliasi 
(APPA) 
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INTEGRASI PJB RAYA
Untuk mengimplementasikan 

Tata kelola bisnis pembangkit listrik 
diperlukan eksekusi dan penyediaan 
resources yang dilakukan secara 
terintegrasi dalam PJB Raya. Hal ini 
sesuai dengan pembagian peran yang 
ditetapkan dalam Corporate Charter 
agar dicapai Organizational Readiness 
untuk menjaga Operational Excellence 
dan sekaligus mencapai Sustainable & 
Profitable Growth. PJB telah menetapkan 
Framework Integrasi Resources dan 
Corporate Charter sebagai kebijakan 

dalam PJB Raya sebagaimana 
dituangkan dalam Keputusan Direksi 
PJB Nomor: 044.K/010/DIR/2017 
tentang Integrasi Sumber Daya dan 
Charter  Hubungan Bisnis dalam Group 
PJB. Struktur anak perusahaan dan 
perusahaan afiliasi (APPA) dapat dilihat 
pada gambar 5.

Untuk mendukung kebutuhan 
sumber daya di PJB Group, 
maka PJB, Anak Perusahaan dan 
Perusahaan Terafiliasi PJB dapat 
mendayagunakan karyawan PJB 
Group melalui tugas karya atau skema 
lainnya yang memungkinkan dengan 
memperhatikan  kompetensi  karyawan  
yang sesuai dengan kebutuhan bisnis 
di PJB Group tersebut. PJB  akan  
mengintegrasikan  Sumber  Daya  
dalam  lingkup  PJB  Group  untuk  
menjamin keberlangsungan bisnis PJB 
Group. 

(Oleh: Rina Sri Novrianti) 

pengembangan usaha
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PJB Perusahaan Inovatif
Kesungguhan PJB dalam mempelajari dan 

mengimplementasikan teknologi baru di bidang 
pembangkitan mendapat apresiasi nasional. Dalam ajang 
Indonesia Most Admired Companies (IMACO) Award 2018, 
PJB meraih penghargaan Innovative Company in Utility 
Sector (Perusahaan Inovatif dalam Sektor Utilitas). PJB 
dinilai sangat inovatif dalam mengelola perusahaan dengan 
mengadaptasikan teknologi terkini dalam mendukung 
proses bisnis perusahaan. PJB selalu berupaya mengkaji dan 
menerapkan teknologi terkini yang dapat meningkatkan 
kehandalan pembangkit di perusahannya. Salah satunya 
adalah penggunaan REMDO (Remote Engineering, Monitoring, 
Diagnostic, and Optimization) sehingga seluruh pembangkit 
PJB bisa dikelola secara terintegrasi.

PJB juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak 
untuk terus meng-up date kemungkinan-kemungkinan 
pengaplikasian teknologi baru di bidang pembangkitan. 
Kerjasama antara lain dilakukan dengan pihak pabrikan 
pembangkit seperti Mitsubishi, perguruan tinggi seperti 
Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) Surabaya, dengan Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT) dan sebagainya. Selain itu, 
inovasi juga telah membudaya di PJB, dimana setiap tahun 
tidak kurang 40 karya inovasi muncul di PJB, baik dalam 
bidang pembangkitan, supporting maupun aplikasi.

Penghargaan sebagai Innovative Company in Utility 
Sector diserahkan Chief Editor Warta Ekonomi, Muhammad 
Ihsan, kepada wakil dari PJB, yaitu General Manager Unit 
Pengembangan Usaha, Vernon Sapalatua Tampubolon, 
Rabu 9 Mei 2018 di Ballroom 1 Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika 
Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu Muhammad Ihsan 
mengungkap adanya perubahan yang terjadi di sektor 
usaha karena semakin kuatnya disrupsi dari tren digital. 
Disrupsi yang disebabkan kuatnya budaya penggunaan 
platform digital saat ini memaksa para pelaku usaha untuk 
menyesuaikan diri karena adaptasi perusahaan terhadap 
tantangan tersebut juga akan memengaruhi reputasi atau 
citra perusahaan di mata publik.

Penyelenggaraan IMACO Award 2018 merupakan 
pelaksanaan di tahun ke-15. Melalui aplikasi jajak pendapat 
online, tim penilai IMACO menghimpun opini publik mengenai 
perusahaan yang diidamkan atau dikagumi (admired). 
Beberapa faktor yang disebut berpengaruh terhadap reputasi 
perusahaan di mata masyarakat di antaranya profitable, 
terkenal, memberikan gaji tinggi, produk/jasa terkemuka, 
memiliki jaringan internasional, dan melakukan program 
Corporate Social Responsibility (CSR). 

Penyelenggaraan IMACO Award 2018 merupakan 
pelaksanaan di tahun ke-15. Penilaian dilakukan oleh Warta 
Ekonomi Intelligence Unit (WEIU) menggunakan metode desk 
research dan quantitative research. Desk research dilakukan 
untuk mengumpulkan data-data yang menggambarkan 
kinerja perusahaan, yang kemudian menghasilkan nominasi 
perusahaan-perusahaan terpilih yang akan dinilai oleh 
para responden pada quantitative research melalui survei 
telepon dan online. Survei telepon dilakukan terhadap ribuan 
responden yang tersebar di berbagai kota besar. Responden 
survei telepon merupakan karyawan tetap yang telah 
bekerja minimal satu tahun dan maksimal lima tahun serta 
menempati posisi staf hingga manajer di BUMN, perusahaan 
swasta nasional, dan perusahaan swasta asing di Indonesia. 
Begitu juga responden survei online, merupakan para pekerja 
dengan karakteristik yang serupa dengan survei telepon.

Pada quantitative research, responden diminta menyebutkan 
nama perusahaan yang mereka kagumi dan menurut mereka 
pantas untuk menyandang predikat perusahaan yang dikagumi 
dan menjadi tempat yang diidam-idamkan sebagai tempat bekerja. 
Selain itu, responden juga diminta untuk memberikan penilaian 
terhadap perusahaan yang dipilih. Kriteria yang dinilai antara lain:
• Corporate Image, responden menilai citra perusahaan dalam hal 

popularitas, nama baik, dan kepercayaan publik.
• Financial Image, responden menilai citra perusahaan dalam 

hal tingkat keuntungan, investasi yang dilakukan, dan prospek 
kinerja perusahaan di masa depan.

• Human Resources Image, responden menilai citra perusahaan 
dalam hal jenjang karir, standar gaji, dan pengelolaan sumber 
daya manusia.

• Product/Service Image, responden menilai citra perusahaan 
dalam hal kualitas produk/jasa yang ditawarkan.

• Global Competitiveness Image, responden menilai citra 
perusahaan dalam hal kemampuan bersaing di pasar global, 
inovasi yang dilakukan, perkembangan pangsa pasar dalam 
negeri dan luar negeri, serta proses bisnis yang mutakhir.

• Social Image, responden menilai citra perusahaan dalam hal 
aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan dalam tujuannya 
untuk menyejahterakan masyarakat dan lingkungannya.
Penghargaan bagi PJB kali ini merupakan penghargaan kedua 

di ajang IMACO Award. Tahun 2017 lalu di ajang yang sama PJB 
memperoleh penghargaan Special Mention Winner as The Most 
Selected Subsidiary of State-Owned Enterprises untuk kategori 
perusahaan energi.(*)

penghargaan

 General Manager Unit Pengembangan Usaha, Vernon Sapalatua 
Tampubolon, mewakili PJB menerima penghargaan PJB sebagai Innovative 
Company in Utility.
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Alhamdulillah. PJB di tahun 2018 ini berhasil memperoleh penghargaan bertaraf 
internasional, untuk berbagai kategori, yang antara lain; Award of Excellence in Energy 
Management dan Energy Management Insight Award, Asia Pasific Stivie Award, serta 
Asia Responsible Enterprise Award. PJB dinilai berhasil dalam menerapkan manajemen 
energi, percepatan peningkatan kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM), dan berhasil 
memberdayakan masyarakat sekitar.

PJB Peroleh 
Penghargaan 
Internasional

penghargaan

Keberhasilan PJB dalam 
mengimplementasikan 

manajemen energi diakui oleh 
The Clean Energy Ministerial 
(CEM), forum global yang 
mempromosikan kebijakan dan 
program untuk memajukan 
energi bersih dan sekaligus 
menurunkan emisi gas rumah 
kaca. Atas keberhasilannya itu, PJB 
memperoleh Award of Excellence 
in Energy Management, dan 
Energy Management Insight 
Award. Pemberian penghargaan 
dilakukan bersamaan dengan 
pertemuan ke-9 CEM yang 
berlangsung di Kopenhagen, 24 
Mei 2018. Penghargaan diterima 
Direktur Operasi 1, Sugiyanto 
CMRP, dan General Manager UP 
Gresik, Ompang Risky Hasibuan.

Award of Excellence in 
Energy Management diberikan 
untuk UP Gresik. Ini merupakan 
penghargaan tertinggi dalam 2018 
Energy Management Leadership 
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General Manajer UP Cirata, Muhammad 
Munir mewakili PJB menerima Asia 
Responsible Enterprise Award.
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Award. PJB merupakan salah satu dari 
tiga penerima penghargaan tersebut. 
Dua lainnya adalah An Garda Síochána 
dari Irlandia, dan PJSC Magnitogorsk 
Iron & Steel Works dari Rusia. 
Sedangkan Energy Management 
Insight Award diberikan kepada 47 
perusahaan, tiga diantaranya dari 
Indonesia, yaitu PJB UP Paiton, PT 
Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Cheil 
Jedang Indonesia.

Award of Excellence in Energy 
Management yang diterima UP 
Gresik merupakan penghargaan 
atas upaya perusahaan dalam 
mentransformasi penggunaan 
energi dalam organisasi. Untuk 
lolos kualifikasi sebagai penerima 
penghargaan, perusahaan harus 
mampu melakukan beberapa hal, 
diantaranya mengimplementasikan 
sistem manajemen energi yang 
telah lolos sertifikasi internasional 
dengan standar ISO 50001, membuat 
rangkuman proses dan keuntungan 
dari hasil yang didapat, serta 

mengirimkan studi kasus untuk 
dianalisis. Para pemenang ditentukan 
oleh panel independen yang terdiri dari 
para ahli tingkat internasional. PJB UP 
Gresik lolos sebagai pemenang karena 
telah mengimplementasikan dengan 
baik standar ISO 50001 sehingga 
mampu melakukan penghematan 
sebesar US$ 9.69 juta, dan mengurangi 
emisi CO2 hingga 2.72 juta metrik ton 
dalam 3 tahun terakhir.

“Pencapaian ini merupakan 
hasil kerja keras seluruh elemen 
di unit pembangkit PJB yang terus 
mengedepankan efisiensi energi. 
PJB berkomitmen untuk terus 
mengevaluasi dan mengoptimalkan 
sistem manajemen energi di seluruh 
unit pembangkit sehingga dapat 
memberikan keunggulan bisnis 
sekaligus berkontribusi dalam 
pelestarian lingkungan,” kata 
Sugiyanto

Program penghargaan dari CEM ini 
menekankan manfaat dari segi energi, 
lingkungan, dan bisnis yang diraih 

oleh perusahaan setelah berinvestasi 
dalam efisiensi energi. Secara 
kolektif, 50 organisasi yang ikut dalam 
penghargaan ini telah melakukan 
penghematan biaya produksi energi 
sebesar US$ 383 juta dan mengurangi 
emisi CO2 sebesar 4.3 juta metrik ton 
atau senilai dengan jumlah emisi dari 
916.000 kendaraan bermotor. Head 
of Clean Energy Ministerial, Christian 
Zinglersen, mengapresiasi upaya 
yang telah dilakukan dan berharap 
pencapaian PJB dapat menginspirasi 
perusahaan energi lainnya untuk 
melangkah ke arah yang sama.

PJB mengimplementasikan sistem 
manajemen energi sejak tahun 2011, 
dan pada tahun 2014 memperoleh 
sertifikat ISO 50001. Sasaran utama 
dari implementasi ISO 50001 adalah 
efektif dan efisien dalam penggunaan 
energi sehingga biaya energi sebagai 
salah satu komponen biaya produksi 
dapat diminimalisasi. Manfaat lain 
yang dapat diperoleh juga cukup 
banyak, diantaranya: transparansi 

penghargaan
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Penerimaan penghargaan Asia Pasific Stivie Award. 

Direktur Operasi-1 PJB, Sugiyanto dan 
GM UP Gresik Ompang Rizky Hasibuan, 

mewakili PJB menerima Award of 
Excellence in Energy Management, dan 

Energy Management Insight Award.
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penggunaan energi, perbaikan 
berkesinambungan dari kinerja energi 
melalui pengawasan terus menerus 
dari aliran energi, identifikasi potensi 
penghematan energi melalui analisa 
data, menurunkan emisi gas buang, 
meningkatkan kesadaran karyawan 
tentang energi, ketaatan perusahaan 
pada persyaratan hukum dan perbaikan 
kinerja lingkungan, meningkatkan citra 
perusahaan.

ASIA PASIFIC STIVIE AWARD
Penghargaan lain yang tidak kalah 

adalah Asia Pasific Stivie Award dan Asia 
Responsible Enterprise Award (AREA). 
Asia Pasific Stivie Award merupakan 
penghargaan bisnis internasional yang 
diikuti perusahaan-perusahaan di 22 
negara yang ada di kawasan Asia-
Pacific. PJB berhasil meraih dua perak 
(bronze award) untuk dua program 
pembelajaran yang dikembangkan 
PJB, yaitu PJB Class for Aligning 
Vocational High School Learning to 
Power Generation Industry Needs, dan 
Acceleration of Paiton Generation Unit 
Operator Excellent (OPEXC).

PJB Class for Aligning Vocational 
High School Learning to Power 
Generation Industry Needs adalah 
program yang berkaitan dengan kelas 
PJB, yaitu kerjasama PJB dengan 
sejumlah SMK di Jawa Timur untuk 
mengajarkan teknik pembangkitan. 
PJB Class bertujuan menyiapkan 
tenaga kerja siap pakai di sektor 
ketenagalistrikan, khususnya bidang 
pembangkitan. 

Sedangan OPEX adalah proses 
pembelajaran akselerasi kompetensi 
berbasis action learning. Dengan 
menerapkan praktek pembelajaran 
terbaik, efektif, dan efisien dalam 
rangka mendukung pengembangan 
bisnis pembangkitan. Metode atau 
tahapan terdiri:
• Akselerasi pembelajaran bidang 

operasi di mulai dari penjelasan 
program secara detail ke seluruh 
peserta/objek.

• Penugasan pembuatan presentasi 
sesuai dengan job dan diukur untuk 
mendapatkan gap.

• Gap tersebut ditindaklanjuti 
dengan proses pembelajaran 
dengan metode : induksi, sharing 
knowledge, coaching, mentoring, 

job shadowing, cross training atau 
praktek simulator.

• Dilakukan pengukuran kembali 
sampai peserta di nyatakan 
kompeten.
Pemodelan pembelajaran 

akselerasi berbasis action learning, 
mengkombinasikan permasalahan 
riil sebagai objek belajar, mengacu 
pada pengetahuan yang relevan 
serta berorientasi pada pemecahan 
masalah. Pemodelan ini telah di 
implementasikan dalam periode 
pembelajaran shift daytime. Hasilnya 
menunjukkan terdapat progres 
peningkatan yang cukup dinamis 
dalam kompetensi pengoperasian 
pembangkitan. Terjadi percepatan 
peningkatan kompetensi sebesar 
75% yang berdampak pada kesiapan 
organisasi fungsi produksi di Unit 
Pembangkitan Paiton.

Penghargaan berupa medali dan 
trophy Asia Pacific Stevie Awards  
2018 dianugrahkan pada Jumat 1 Juni 
di Hongkong, dihadiri lebih dari 100 
perusahaan yang berasal negara-
negara di Asia Pacific. 

Asia Responsible Enterprise Award
Asia Responsible Enterprise 

Award merupakan penghargaan 
yang diberikan kepada perusahaan-
perusahaan di kawasan Asia yang dinilai 
berhasil dalam menjalankan program 
Corporate Social Responsibility (CSR). 
PJB berhasil meraih penghargaan untuk 
Kategori Social Empowerment, atas 
keberhasilannya menjalankan program 
Paljaya Ecotourisme yang dilakukan 
UP Muara Tawar. Penghargaan untuk 
program CSR  tersebut diserahkan 
Jumat 1 Juni 2018 di Manila, diterima 
General Manager UP Cirata, 

Muhammad Munir.
Asia Responsible Enterprise 

Award 2018 diikuti oleh puluhan 
perusahaan dari 16 negara di Asia”. 
Penghargaan yang diterima menjadi 
salah satu ajang untuk mengenalkan 
Indonesia, khususnya terkait dengan 
program-program CSR yang menjawab 
permasalahan isu global. Kami berharap 
pencapaian itu menjadi sebuah bentuk 
apresiasi bagi pelaksana CSR di unit 
dan mendorong untuk perbaikan 
berkelanjutan. Melalui penghargaan 
ini, kami berharap pengelolaan dan 
pelaksanaan program CSR khususnya 
empowerment dapat menjadi lebih baik 
lagi sehingga semakin memberikan 
manfaat bagi masyarakat rentan,” kata 
Muhammad Munir.

Asia Responsible Enterprise 
Award merupakan sub program dari 
Enterprise Asia yang dibangun atas 
4 pilar utama, yaitu Lingkungan, 
Praktik yang Adil, Komunitas dan 
Masyarakat. Asia Responsible 
Enterprise Award dibentuk dengan 
tujuan untuk menghormati perusahaan-
perusahaan pelaku tanggung jawab 
sosial (CSR) dan sekaligus menjadi 
wadah bagi perusahaan-perusahaan 
di Asia untuk mengetahui isu global 
maupun perkembangan SDG’s di dunia. 
Penganugerahan Asia Responsible 
Enterprise Award dimulai dengan 
International Summit CSR 2018, 
dilanjutkan dengan workshop mengenai 
tata kelola CSR. International Summit 
2018 menghadirkan pembicara-
pembicara yang berkompeten 
dan berpengalaman dalam social 
empowerment lintas bidang serta lintas 
negara yang membahas isu sosial 
maupun lingkungan yang bedasar pada 
17 point SDG’s.(*)
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penghargaan

Direktur Operasi-1 PJB, Sugiyanto bersama penerima penghargaan lainnya.
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Dengan semangat go green and keep healthy, manajemen dan karyawan UBJOM Tenayan mengadakan 
kegiatan bersepada menuju unit tempat kerja, Jumat 11 Mei 2018. Mereka menyebutnya bike to work 
atau pergi bekerja memakai sepeda. Dipimpin General Manajer PJB UBJOM Tenayan, Wasito, mereka 
menempuh jarak 10 km, jarak yang biasa ditempuh dengan menggunakan mobil atau motor. Hal itu 
mereka lakukan dengan penuh dengan penuh kebersamaan dan keceriaan. Manajemen dan karyawan 
UBJOM Tenayan itu tergabung dalam Tenayan Cycle Club, mereka mendukung kegiatan Jumat sehat yang 
setiap minggu rutin dilakukan di UBJOM Tenayan. Cuaca cerah menambah semangat mereka. Sesekali 
mereka berhenti di danau kecil di tepian jalan sekedar mengambil gambar sebagai rekam jejak petualang 
hari itu. Tidak ada rasa canggung ataupun sungkan antara atasan maupun bawahan ketika aktivitas 
bersepeda menyatukan semangat tiap karyawan. Komunikasi menyatu, gerakan selaras, dan tujuan sama, 
yakni bersama-sama menuju PLTU Tenayan. Kegiatan sepeda tersebut selain bermanfaat untuk kesehatan 
juga membentuk hubungan psikologis yang kuat antara manajemen dan karyawan di lingkungan UBJOM 
PLTU Tenayan. Dengan bersepeda diharapkan mampu menambah kekompakan dan solidaritas karyawan 
di PT PJB UBJOM PLTU Tenayan. Men Sana in Corpore Sano, “Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa 
yang kuat”. (jun/grg)

berita foto

Tenayan Bike to Work
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Untuk mengenalkan manfaat kendaraan listrik 
secara bertahap kepada masyarakat, Roland 

Christian PS, Harry Sukma, dan Abdi Prasetyo dari 
PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah 
Barat (UPHB) menghadirkan motor hybrid, 
motor yang dapat dioperasikan dengan 

menggunakan bahan bakar minyak dan listrik. 
Mereka memodifikasi sepeda motor konvensional 
yang beredar di pasaran dan menggabungkan 

sistem motor listrik ke dalamnya. Kendaraan 
ini kemudian diberi nama GOWEST Hybrid 

#01. GOWEST sendiri merupaan singatan dari 
Gasoline Combined with Electric System. 

GOWEST Hybrid #01 dikatakan sebagai 
pelopor kendaraan hybrid yang berbeda 

dengan motor listrik lainnya. Sepeda motor 
ini masih dapat dioperasikan dengan 
menggunakan bahan bakar minyak (BBM) 
sebagai alternatif pengisian daya selain dari 

sumber listrik. Ada tiga mode operasi yang 
dapat dipilih, yaitu: mode konvensional 

(sepenuhnya menggunakan BBM), Mode 
full-electric (menggunakan tenaga listrik 
dari baterai yang dapat diisi ulang), 
dan mode hybrid (menggabungkan 
penggunaan BBM dengan tenaga listrik). 
Pengendara cukup menekan tombol 

pengganti mode untuk beralih pilihan 
mode. Pada area speedometer telah 

inovasi

PJB Ciptakan 

Motor   Hybrid 
Pemanfaatan tenaga l istr ik  telah 
merambah berbagai aspek kehidupan 
sehari-hari termasuk sektor transportasi. 
Namun sebagian masyarakat masih ada 
yang menyangsikan kehadiran mobil dan 
motor listrik karena dianggap mahal dan 
tidak efektif dibandingkan kendaraan 
berbahan bakar fosil. Padahal, penggunaan 
kendaraan listrik sesungguhnya cukup 
efisien dan dapat memberikan manfaat 
lebih, terutama bagi kelestarian lingkungan.
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Direktur SDM PJB, Suharto 
mencoba motor hybrid.
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disediakan monitor untuk memantau 
mode yang aktif dan kapasitas daya 
baterai.

Mode hybrid pada 
Motor GOWEST Hybrid #01 
memungkinkan pengendara 
melajukan kendaraannya dengan 
tenaga listrik dari baterai hingga 
kecepatan 25km/jam. Sistem 
otomatis akan beralih ke BBM saat 
kecepatan itu telah terlampaui. 
Motor ini juga dilengkapi dengan 
mode emergency yang secara 
otomatis mengalihkan mode hybrid 
ke mode konvensional bila terdapat 
masalah pada sistem kelistrikannya.

Selain mode hybrid, 
pemanfaatan dua sumber energi 
juga bisa dirasakan dengan adanya 
fitur self-charging. Dengan fitur 
self-charging, baterai pada Motor 
GOWEST akan mengalami pengisian 
daya selama pengguna berkendara 
dengan menggunakan BBM. Dengan 
demikian, pengendara masih bisa 
melaju dengan Motor GOWEST 
bahkan setelah bahan bakar habis. 
Untuk mode full electric tanpa bahan 
bakar fosil, Motor Gowest Hybrid 
#01 dapat melaju sejauh 30km 
dengan kecepatan hingga 40km/jam.

Motor GOWEST yang memakai 
prinsip hybrid dapat memberikan 
keuntungan ganda dari kendaraan 
konvensional dan kendaraan listrik. 
Dari segi kendaraan konvensional, 
modifikasi ini dapat meningkatkan 
efisiensi penggunaan BBM. Dari 
hasil pengujian, sepeda motor 
konvensional mengkonsumsi 1 
liter BBM untuk melaju sejauh 
29,92 km. Dengan modifikasi 

Motor   Hybrid 
inovasi

Pengujian motor hybrid sebelum dluncurkan ke jalan raya.
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Gowest, jumlah BBM yang sama 
dapat menempuh jarak 54,4km, 
artinya terdapat penghematan 
penggunaan BBM hingga 45%. 
Selain menguntungkan secara 
ekonomis, peningkatan efisiensi 
BBM ini tentu juga bermanfaat bagi 
kelestarian lingkungan. Emisi yang 
dihasilkan Motor GOWEST Hybrid 
#01 ini adalah sebesar 0,599 gram/
km, jauh di bawah batas emisi CO 
standar Euro 3 yang diijinkan, yaitu 2 
gram/km.

Dari segi kendaraan listrik, mode 
hybrid dan fitur self-charging pada 
Motor GOWEST dapat menjawab 
kekhawatiran masyarakat akan 
ketersediaan infrastruktur pengisian 

daya baterai kendaraan listrik yang 
saat ini masih terbatas. Dengan 
mode hybrid dan self-charging, 
pengguna dapat tetap berkontribusi 
mengurangi polusi udara dari 
penggunaan BBM kendaraannya. 
Selain itu, pengguna juga tidak 
perlu memiliki dua kendaraan yang 
berbeda untuk berkendara dengan 
BBM dan listrik.

Modifikasi sepeda motor 
konvensional menjadi Motor 
GOWEST hanya memerlukan 
biaya investasi mulai dari Rp 
7,9 juta rupiah. Untuk saat ini, 
modifikasi memerlukan waktu 
sekitar 3 minggu. Kehadirannya 
pada awalnya diciptakan untuk 

memenuhi kebutuhan kendaraan 
operasional di lingkungan kerja area 
pembangkit PJB yang luas. Para 
inovator memanfaatkan keahliannya 
di bidang ketenagalistrikan 
untuk menciptakan kendaraan 
operasional yang ramah lingkungan. 
Kendaraan ini juga diharapkan dapat 
dikembangkan sebagai pelopor 
teknologi hybrid di lingkungan 
PLN Group. Roland Christian dan 
kawan-kawan berencana untuk 
mengembangkan Motor GOWEST 
dengan menambahkan fitur-fitur 
yang akan makin memudahkan bagi 
pengguna, diantaranya teknologi 
monitor touchscreen dan fast-
charging. (saurin)

inovasi

Pengecekan motor hybrid setelah diujicoba.
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Kunjungan Industri Teknik Mesik & Industri UGM: Civitas Ademika Departmen Teknik Mesin dan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Gajahmada (UGM) Jojakarta 
melakukan kunjungan ke UP Gresik, Senin 16 Juli 2018. Kunjungan dimaksudkan untuk memperoleh masukan guna meningkatkan kesesuaian antara dunia pendidikan dengan 
kebutuhan industri. Rombongan dipimpin Guru Besar Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik UGM Prof. Ir. Samsul Kamal, M.Sc., Ph.D, diterima Direktur Utama PJB, 
Iwan Agung Fusrtantara dan Manajemen UP Gresik. “Industri merupakan laboratorium bagi dosen untuk mendapatkan feedback bagi peningkatan kualitas keilmuan. PJB dipilih 
sebagai lokasi kunjungan tak lepas dari perkembangan yang progresive dalam aset management dan penerapan industri 4.0,” kata Prof Samsul Kamal.
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT PJB Iwan Agung Firstantara mengungkapkan bahwa lulusan UGM cukup mewarnai perjalanan PJB. Dari sekitar 1.600 sarjana yang 
ada di PJB, 220 diantaranya merupakan alumni UGM. Dimana 81 diantaranya merupakan lulusan teknik mesin dan industri. Yang menggembirakan 18 diantaranya menjabat 
sebagai senior leader dari 90 jabatan senior leader yang ada di PJB. 
Dalam pertemuan di Gedung Knowledge Center UP Gresik tersebut Iwan Agung memaparkan dinamika dan perkembangan bisnis PJB. Diantaranya pengembangan Energi Baru 
dan Terbarukan (EBT) untuk menyongsong masa depan. Energi ini menjadi harapan di tengah trend harga pembangkit EBT yang makin murah dan kemungkinan terdisrupsinya 
pembangkit konvensional. Saat ini PJB tengah mengembangkan PLTS terapung di Cirata, PLTB Tanah Laut 70 MW, dan beberapa pembangkit lain yang tengah dalam penjajakan. 
Kunjungan diakhiri dengan peninjauan unit pembangkit sekaligus dilakukan diskusi dan penjelasan terkait proses produksi energi listrik.(*)

Leadership Talk MM FEB UGM: Direktur Utama PT PJB Iwan Agung Firstantara menjadi salah satu 
narasumber dalam acara Leadership Talk pada rangkaian acara Lustrum ke-6 (Dies Natalis ke-30) 
MM FEB UGM. Tokoh lain yang juga tampil sebagai pembicara antara lain; Sekretaris Kabinet RI 
Pramono Anung, Dirut PT BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo,  Dirut & CEO Grup Samator, Arief 
Harsono, Dirut PT Sarinah (Persero), I Gusti Ngurah Yasa, Staf Ahli Menhub & Komisaris PT KAI 
(Persero) Cris Kuntadi, dan penyanyi Sundari Sukotjo. Para pembicara membagikan pengalamannya 
selama kuliah di MM FEB UGM, kenangan, tantangan karirnya, pembelajaran praktek kepemimpinan 
serta implementasi ilmu yang mereka dapatkan dari kampus. Talk show dibagi menjadi dua sesi. 
Sesi pertama menampilkan narasumber Pramono Anung; Iwan Agung Firstantara, Abdullah Firman 
Wibowo, dan Arief Harsono. Sementara sesi kedua menampilkan I Gusti Ngurah Yasa, Cris Kuntadi, 
dan Sundari Sukotjo. Semua narasumber merupakan alumni FEB UGM.(*)

KPK Supervisi Unit Pengendali Gratifikasi: Tim pencegahan 
KPK selama tiga hari memberikan supervisi kepada Unit 
Pengendali Gratifikasi (UPG) PJB, ditutup dengan audiensu 
dengan Direksi PJB, 20 Juli2018. Koordinator KPK, Edy Suryanto, 
memberikan apresiasi terhadap pengelolaan gratifikasi PJB, 
yang dinilai sudah baik dan sesuai aturan. “Perlu dikembangkan 
di seluruh Unit PJB yang tersebar di seluruh wilayah Republik 
Indonesia” kata Edy Suryanto. Manajemen PJB akan terus 
memperbaiki sistem pengendalian gratifikasi. Masukan dari KPK 
akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. (*)

Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pemerintah 
Kabupaten Indramayu menilai PJB UBJOM Indramayu 
sebagai perusahaan yang taat dalam Penyampaian Laporan 
Pelaksanaan dan Pemanfaatan Kualitas Lingkungan Hidup. 
Bupati Indramayu memberikan penghargaan yang diserahkan 
Wakil Bupati Indramayu, H. Supendi, M.Si kepada Manajer 
Pemeliharaan UBJOM Indramayu, Wahyu Rochmansyah, 
bersamaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di 
halaman kantor Bupati Indramayu beberapa waktu lalu. (shol)

berita foto
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UP Paiton Terangi Desa Terpencil
Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Selain mendukung aktivitas 
domestik, berbagai pekerjaan juga menuntut adanya pasokan listrik yang andal dan stabil. 
Namun, ketersediaan listrik seringkali belum maksimal di daerah-daerah dengan kondisi 
geografis yang sulit dijangkau. Salah satunya adalah Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, 
Kabupaten Probolinggo. Kondisi ini kemudian membuat PT PJB Unit Pembangkitan (UP) 
Paiton mengajak masyarakat desa setempat memanfaatkan potensi yang ada di desanya. 
Mereka digerakkan untuk memanfaatkan aliran Sungai Pekalen sebagai Pembangkit Listrik 
Tenaga Mini Hidro (PLTMH).

Perjuangan masyarakat Andung 
Biru membuahkan hasil. Di 

desa berhawa sejuk itu, saat ini 
telah berdiri PLTMH Andung 
Biru II berkapasitas 1 x 40 kW. 
PLTMH itu diresmikan pada Rabu 
(9/5) oleh General Manager PJB 
UP Paiton, Mustofa Abdillah, 
dihadiri para pejabat instansi 
terkait. Diantaranya pejabat 

dari Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Probolinggo, Badan 
Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA), Forum 
Komunikasi Pimpinan Kecamatan 
(Forkopimka) Tiris, Pemerintah 
Desa Andung Biru, dan Kelompok 
Masyarakat Tirta Pijar selaku 
inisiator dan pengelola PLTMH. 
“Sebagai salah satu perusahaan 

milik negara, PJB terus berusaha 
hadir di masyarakat dan 
memberdayakan masyarakat. 
Salah satunya melalui program 
Corporate Social Responsibility 
(CSR). Mudah-mudahan PLTMH 
ini dapat dimanfaatkan dengan 
maksimal. Kami berharap kerja 
sama yang telah terjalin tidak 
hanya berhenti pada penyediaan 
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listrik, tapi juga berkembang pada 
pemberdayaan masyarakat sekitar 
melalui usaha kecil dan rumah 
tangga. Potensi Desa Andung Biru 
ini sangat banyak, ayo sama-sama 
bergerak untuk kesejahteraan 
bersama,” tutur Mustofa Abdillah.

Mustofa menyebut PLTMH 
sebagai solusi untuk daerah terpencil 
yang belum teraliri listrik. Untuk 
itu, UP Paiton akan terus mencari 
lokasi-lokasi lain agar program 
pemerintah mengurangi kawasan 
yang tidak teraliri listrik ini terwujud. 
“Keberadaan listrik ini bisa menjadi 
alat untuk memberdayakan 
masyarakat, agar kesejahteraan terus 
meningkat. Karena dengan adanya 
listrik yang sudah tersalur, kegiatan-
kegiatan produktif masyarakat yang 
menerima manfaatnya, bisa makin 
maksimal bekerja,” ujarnya.

Rachmad Waluyo, Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten 
Probolinggo menyampaikan 
rasa terima kasih kepada pihak 
perusahaan atas kontribusinya 
di masyarakat. “Andung Biru ini 
akan terus berkembang, dari lang 
baling (istilah masyarakat untuk 
pembangkit dengan kincir air) 
menjadi PLTMH yang tentunya 
lebih modern dan jangkaunnya juga 
tambah luas,” imbuhnya.

Saat ini, Kelompok Tirta Pijar 

telah mengoperasikan 2 PLTMH 
dengan kapasitas total 120 kW 
yang mampu melistriki lebih dari 
650 Kepala Keluarga. Satu PLTMH 
lain dengan kapasitas 2 x 40 kW 
merupakan swadaya masyarakat 
yang sebelumnya berkapasitas 2 x 
25 kW. “Alhamdulillah selain PLTMH 
yang baru ini, PJB telah membantu 
meningkatkan kapasitas PLTMH 
yang lama dari masing-masing 25 KW 
menjadi 40 KW dengan penggantian 
pipa dan generator,” ungkap Ketua 
Kelompok Tirta Pijar, Moh. Rasid.

Rasid menambahkan bahwa 
masyarakat sangat antusias dan 
bersedia untuk bekerja secara 
swadaya selama pembangunan 
PLTMH. Tanpa diminta, masyarakat 
menawarkan sendiri untuk 
membantu. Selain wilayah Desa 
Andung Biru, PLTMH Andung 
Biru II juga menjadi tumpuan di 
sebagian wilayah Desa Sumber 
Duren, Kecamatan Krucil yang 
belum mendapatkan pasokan 
listrik. Dengan adanya  listrik, 
warga sudah tidak kesulitan lagi. 
Mulai dari penerangan, cuci baju, 
hingga memasak banyak yang 
menggunakan tenaga listrik. Selain 
itu, aliran air sungai pekalen yang 
dibelokkan menuju PLTMH dapat 
dimanfaatkan untuk pengairan lahan 
pertanian. (Rendi Diawangsa)

c s r

UP Paiton Terangi Desa Terpencil
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Pendidikan merupakan pilar utama 
dalam membangun karakter 

generasi muda untuk mencapai 
kesuksesan di masa depan. Pola 
pendidikan yang ada saat ini sangat 
beragam dengan berbagai kurikulum 
yang ada. Paradigma umum dalam dunia 
pendidikan umumnya sekolah harus 
selalu berada di ruang kelas dengan 
berbagai buku pelajaran tersimpan 
di dalam tas. Kurikulum di sekolah 
konvensional/formal selalu mengukur 
kecerdasan dan prestasi siswanya lewat 
ujian tertulis dan angka di buku rapor. 

Meskipun demikian, saat ini 
juga berkembang sistem pendidikan 
alternatif berbasis alam dan lingkungan 
yang dinamakan sekolah alam. Sekolah 
ini berkembang di berbagai wilayah, 
termasuk di Pekanbaru. Di Ibukota 
Provinsi Riau ini, telah dilakukan Soft 

Launching Sekolah Alam Indonesia 
Pekanbaru pada Sabtu (12/5) di 
kelurahan Industri Tenayan, Pekanbaru. 
Soft launching dihadiri dihadiri oleh Plt 
Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, S.Si, 
Manajer Keuangan dan Administrasi 
PT PJB UBJOM Tenayan , Joni Arifin 
serta Kepala Sekolah Alam Indonesia 
Pekanbaru Debbie Rizka Amelia, Amd.
AK, SKM. Saat ini sekolah alam tersebut 
sedang dalam proses penyelesaian 
pembangunan infrastruktur dan 
penambahan peserta didik baru.

PJB UBJOM Tenayan turut andil 
dalam pengembangan Sekolah Alam. 
Melalui program Corporate Social 
Responsibility (CSR), UBJOM Tenayan 
memberikan bantuan sarana pendidikan 
berupa meja, kursi dan papan tulis. 
Selain itu juga terlibat dalam kegiatan 
belajar mengajar melalui pengembangan 

kurikulum Go School, Go Green, And Go 
Energy. Dalam pengembangan kurikulum 
itu, para siswa akan belajar mengenai 
PLTU Tenayan dengan mengunjungi lokasi 
PLTU. Pegawai PJB didaulat menjadi salah 
satu staf pengajar untuk pelajaran energi 
dan kelestarian alam.

Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru 
menempati lahan seluas 2 hektar di 
kelurahan Industri Tenayan. Lahan yang 
tadinya berupa ladang, kolam, dan kebun 
telah disulap menjadi sarana belajar dan 
bermain bagi para siswa. Fasilitas seperti 
flying fox, spider web, tali rapling, ruang 
kelas terbuka, dan jalur jelajah alam telah 
tersedia di sana. Sekolah ini akan membuka 
pendidikan untuk tingkat play group, TK A, 
TKB, dan Kelas 1. Tahap selanjutnya akan 
dilakukan pengembangan fasilitas sarana 
pendidikan, penambahan tenaga pengajar, 
hingga pengembangan kurikulum untuk 

c s r

Peduli Pendidikan
PJB Bantu Fasilitas Belajar dan       Kembangkan Kurikulum Energi

Sekolah Alam Cirata
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PJB Bantu Fasilitas Belajar dan       Kembangkan Kurikulum Energi

menarik minat calon murid. 
Sekolah alam menawarkan suasana 

belajar di alam terbuka. Para siswa 
memanfaatkan segala potensi yang 
disediakan oleh alam. Mereka menghirup 
udara segar sambil menikmati keindahan 
alam sekitar. Konsep belajar yang didapat 
langsung dari alam membuat anak tidak 
cepat bosan dan lebih kreatif. Makna 
kehidupan diajarkan melalui pengenalan 
anatomi dan klasifikasi fauna seperti 
belalang, burung, kupu – kupu, lebah, dan 
flora seperti tanaman kantong semar, 
pakis, dan padi. Pelajaran ini membuat 
mereka takjub dan mengucap syukur 
atas kuasa Allah SWT dalam menciptakan 
seluruh ciptaan-Nya.

Alam memberikan pelajaran 
kepada kita untuk beradaptasi dan 
bermetamorfosis menjadi pribadi-pribadi 
tangguh yang siap melewati tantangan 

dan meraih kemuliaan dalam hidup. 
Setiap kejadian di alam memberikan 
hikmah dan pelajaran kepada kita agar 
dapat direnungkan dan mengilhami 
lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang terus berkembang. Sekolah alam 
percaya bahwa alam dan pengalaman 
adalah guru terbaik. 

Sementara di Jawa Barat, UP Cirata 
memberikan bantuan berupa dua 
bangunan kelas alam untuk medukung 
kegiatan belajar mengajar pada SDN 
3 Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, 
Purwakarta. Bantuan diberikan setelah 
melihat fasilitas penunjang kegiatan 
belajar mengajar di sekolah tersebut 
sangat minim, karena hanya memiliki 3 
ruang kelas. Sehingga kegiatan belajar 
mengajar dari dua kelas terpaksa 
digabungkan dalam satu ruangan.

Peresmian dan penyerahan bangunan 

tersebut dilakukan pada Rabu 9 Mei 
2018 oleh General Manager UP Cirata, 
Muhammad Munir. Beberapa tokoh 
masyarakat hadir dalam peresmian itu, 
diantaranya Kepala Desa Cisarua, Dinas 
Pendidikan Kecamatan Tegalwaru, 
Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Ketua 
RW sekitar, dan para siswa SDN 3 
Cisarua. “Bantuan bangunan kelas alam 
merupakan wujud kepedulian PT PJB 
UP Cirata kepada dunia pendidikan. 
Kami berharap agar bantuan tersebut 
bermanfaat dan para murid SDN 3 
Cisarua dapat belajar dengan lebih 
nyaman. Kepedulian UP Cirata tidak 
hanya di bidang infrastruktur semata. 
Bantuan juga diwujudkan dalam 
program lainnya yang bertujuan 
meningkatkan mutu pendidikan 
masyarakat sekitar.” tutur Munir. 
(Dimas/Junaidi)

Sekolah Alam TenayanGM UP Cirata meresmikan bangunan kelas sekolah alam bantuan PJB.
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UBJOM Arum Cetak Petani Muda Modern
UBJOM Arum melalui program Corporate Social 

Responsibility berhasil melahirkan petani muda 
modern. Mereka tergabung dalam Kelompok Tani Organik 
‘Bina Daun Hijau’ dan melakukan budidaya sayuran 
dengan sistem hidroponik, yaitu sistem budidaya tanaman 
menggunakan air sebagai media tanamnya. Jenis sayuan 
yang ditanaman antara lain: bayam, selada, kangkung, 
dan brokoli a. Dari 1.800 tanaman, 900 lubang tanam telah 
dipanen pada 25 April2018.

General Manager UBJOM Arun, Agus Prastyo Utomo 
mengungkapkan, Kelompok Tani Organik ‘Bina Daun Hijau’ 
beranggotakan 21 pemuda-pemudi Desa Gampong Meuria 
Paloh, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Mereka 
sangat antusias menjalankan budidaya sayuran dengan 
sistem hidroponik, hingga tanaman terawat dengan baik 
dan bahkan menjadi agrowisata hidroponik yang banyak 
dikunjungi masyarakat, khususnya kalangan pelajar. 

“Kami berharap kehadiran kelompok tani binaan UBJOM 
Arun ini bisa menginspirasi masyatakat, khususnya kalangan 
pemuda, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dan 
penciptaan lapangan kerja dapat terwujud. UBJOM Arun 
berkomitmen untuk melaksanakan program CSR dalam 
rangka memberdayakan asyarakat sekitar,” tutur Agus 
Prastyo Utomo.

Program CSR agrowisata hidroponik yang dilakukan 
bersama Kelompok Tani Bina Daun Hijau bertujuan untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bidang 
pertanian. Mayoritas penduduk Desa Meuriah Paloh adalah 
petani, namun mereka tidak memiliki lahan yang cukup luas 
untuk bercocok tanam. Keberhasilan Kelompok Tani binaan 
UBJOM Arum tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah 
kota dan pemerintah desa. 

Pemerintah Kota Lhokseumawe mengapresiasi program 
CSR UBJOM Arum yang dinilai berhasil  memberdayakan 
masyarakat. “Kami dari Pemkot Lhokseumawe, sangat 
terbantu dan berterima kasih. Program-program kita ada 
seperti ini, pola yang kita terapkan hampir sama hanya saja 

dalam hal sumber pendanaan yang ini mungkin lebih terarah,” 
tutur Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) 
Kota Lhokseumawe, M Rizal.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Kelompok Bina Daun Hijau 
Marzuki Rahman. “Berkat bantuan dan binaan UBJOM Arum kami 
bisa melakukan budidaya sayuran dengan sistem hidroponik. Kami 
memanfaatkan Agrowisata sebagai wadah untuk membimbing 
generasi kita ke depan untuk mandiri. Kami merangkul sejumlah 
pemuda Gampong Paloh Dayah dan Meuria Paloh yang masih 
kuliah dan pengangguran untuk menjadi petani muda dan 
mengembangkan sayuran hidroponik. Hasil panen kami pasarkan 
ke rumah sakit dan pasar modern,” paparnya. (Rizky A)
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Apresiasi PJB untuk Kelompok Tani Organik ‘Bina Daun Hijau’.

Panen perdana sayuran Kelompok Tani Organik ‘Bina Daun Hijau’
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Menteri LHK Mengapresiasi Produk CSR PJB
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Kreatifitas masyarakat binaan CSR 
PT PJB dalam mengolah sampah 

dan eceng gondok mendapat apresiasi 
dari Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (LHK) Dr. Ir. Siti Nurbaya 
Bakar, M.Sc. Pujian pun disampaikan 
ketika berkunjung ke stan pameran 
PJB yang mengikuti Pekan Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 2018 di Jakarta 
Convention Center. Menteri LHK 
tertarik dengan kerajinan kursi dari 
drum bekas yang dipamerkan oleh UP 
Cirata dan BPWC.

Menteri LHK berkunjung ke stan 
PJB didampingi Dirjen Pengelolaan 
Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun, 
Rosa Vivien Ratnawati SH., M.Sc. dan 
Dirjen Pengendalian Pencemaran, 
dan Kerusakan Lingkungan, M.R 
Karliansyah. Stan pameran PJB 
memamerkan produk binaan CSR 
dari Bank Sampah Mentari, pengrajin 
eceng gondok, pupuk dan sejumlah 
produk lainnya.

Pekan Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 2018 berlangsung 19-21 Juli 
2018, memperingati hari lingkungan 
hidup sedunia. Selain pameran, 
gelaran tersebut juga diisi dengan 
eco driving rally & workshop, seminar, 
talkshow, dan sejumlah lomba. PJB 
menjadi salah satu sponsor dalam 
acara eco driving yang merupakan 
media kampanye untuk membatasi 
emisi dan mengurangi konsumsi 
BBM. Direktur Operasi-1 PT PJB 
Sugiyanto berkesempatan membuka 
fun rally eco-driving bersama Dirjen 
Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan dan sejumlah 
pejabat lainnya. 

Fun rally eco-driving diikuti 
100 peserta dengan tujuan 
untuk meningkatkan kesadaran 
berkendaraan di jalan raya dan selalu 
memperhatikan ramah lingkungan. 
Berkendara dengan lebih hemat bahan 
bakar, dan tetap mengutamakan 
keselamatan menjadi salah satu 
tujuannya. Ini sesuai dengan tag line 
kegiatan ini adalah “Eco-driving for 
Lifestyle”, yaitu konsumsi bahan bakar 
yang rendah untuk mengurangi emisi 
kendaraan. 

Pekan Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 2018 menganut prinsip 
less waste event, sehingga sampah 
yang ditimbulkan oleh peserta 
maupun pengunjung, dikendalikan 
dan dikelola dengan baik. Hingga 
penyelenggaraan hari kedua, total 
sampah dari kegiatan ini adalah 126,5 
kg. Jumlah sampah yang dapat dipilah 
49 kg, yang kemudian dikirim ke bank 
sampah guna dimanfaatkan kembali. 
Sedangkan jumlah residu yang timbul 
mencapai 78 kg yang langsung dikirim 
ke tempat pembuangan sampah. 

 Pekan Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 2018 mengambil 
tema kendalikan sampah plastik, 
sebagai untuk mensosialisakan 
upaya pengendalian sampah plastik 
dan ajang edukasi perilaku ramah 
lingkungan. Ini karena Indonesia 
dihadapkan pada permasalahan 
penumpukan sampah plastik, yang 
memerlukan pengelolaan yang 
cepat, tepat, dan ramah lingkungan. 
Komposisi sampah plastik di Indonesia 

saat ini sekitar 16 persen dari total 
timbulan sampah secara nasional. 
Sumber utama sampah plastik berasal 
dari kemasan (packaging) makanan dan 
minuman, kemasan consumer goods, 
kantong belanja, serta pembungkus 
barang lainnya. Pengunjung Pekan 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
2018 dan peserta pameran dihimbau 
tidak menggunakan peralatan plastik 
sekali pakai, seperti kantong plastik, 
styrofoam dan sedotan plastik. 

Pemerintah akan mengeluarkan 
dua regulasi terkait pengelolaan 
sampah plastik. Pertama, Pengurangan 
kantong belanja plastik di sektor 
ritel meliputi toko modern, pusat 
perbelanjaan dan pasar rakyat. Kedua, 
road map pengurangan sampah 
oleh produsen yang meliputi pelaku 
usaha manufaktur pemegang merk 
(brand owner), pelaku usaha ritel (toko 
modern, pusat perbelanjaan, pasar 
rakyat), dan pelaku usaha jasa makanan 
dan minuman (hotel, restoran, dan 
cafe).(*)

Direktur Operasi-1 PT PJB Sugiyanto
berkesempatan membuka fun rally eco-driving.

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar mengagumi kursi yang 
teruat dari drum dan katu bekas.

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar (berdiri, dua dari kiri) saat 
berkunjung ke stan PJB.
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Tetapi harapan tersebut sering kali 
tidak bisa diwujudkan dengan 

baik. Perusahaan seringkali lupa 
atau memiliki keterbatasan dalam 
implementasi strategi. Arahan yang 
disampaikan oleh Top Management 
dan Senior Leader perusahaan 
dalam setiap rapat dan pertemuan 
sering tidak bisa dijalankan secara 
efektif. Strategi yang sebelumnya 

terlihat sangat bagus dan diyakini 
dapat menjadikan perusahaan lebih 
baik tetapi pada saat implementasi 
tidak bisa mewujudkan hasil yang 
diharapkan. Pada posisi ini dapat 
dikatakan bahwa strategi bukanlah 
satu-satunya penyebab kekalahan 
perusahaan dalam bersaing. Tetapi ada 
satu lagi faktor yang sangat penting 
yaitu kemampuan eksekusi. 

Riset yang dilakukan konsultan The 
Ken Blanchard Companies pada tahun 
2013 menunjukkan bahwa 78 persen 
perusahaan bagus dalam melakukan 
perencanaan. Namun dari 78 persen itu 
hanya 4 persen yang mampu melakukan 
eksekusi strategi dengan baik.

Oleh karena itu, PJB berinisiatif 
untuk menggunakan salah satu 
metode pengawalan proses eksekusi 

Manajemen Eksekusi 
dengan Empat Disiplin

management

Oleh : Eka Ramadhina
Ass. Analyst Project MGMT Office

Seringkali para pelaku bisnis menduga kekalahan dalam bersaing 
disebabkan oleh lemahnya strategi, sehingga diperlukan pengembangan 
strategi yang handal. Sementara untuk merumuskan strategi yang 
dianggap jitu, perusahaan umumnya memerlukan waktu panjang dan 
melibatkan para karyawan, bahkan banyak yang menggunakan jasa 
konsultan independen dengan biayanya teramat mahal. Setelah strategi 
tersusun, perusahaan berharap   daya saing perusahaan dapat semakin 
meningkat dan meleverage keuntungan perusahaan. 
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dengan menggunakan konsep 
4 Disciplines of Execution yang 
diterjemahkan sebagai Manajemen 
Eksekusi, Manajemen Eksekusi di PJB 
merupakan suatu formula sederhana, 
yang dapat diulang, dan telah terbukti 
dalam menjalankan prioritas strategi 
yang paling penting di tengah masalah 
yang dihadapi. Dengan mengikuti 4 
disiplin dalam konsep Manajemen 
Eksekusi pemimpin dapat mencapai 
hasil yang benar-benar dramatis. 
Empat  disiplin eksekusi dimaksud 
adalah:
•	 Fokus	pada	Wildly Important Goals 

(WIG), yaitu fokus pada tujuan 
yang sangat penting, karena 
ketika tujuan yang sangat penting 
tersebut tidak tercapai, pencapaian 
lainnya menjadi tidak penting. 

•	 Bertindak	pada	Lead Measures, 
yaitu kegiatan yang memiliki 
dampak paling besar pada 
pencapaian WIG, dan pengukuran 
dari kegiatan tersebut. 

•	 Mengelola	Scoreboard yang 
memotivasi. Hal ini terkait 
keterlibatan setiap karyawan. 
Meskipun telah ditetapkan target 
yang jelas dan efektif dalam 
disiplin pertama dan kedua, tim 
tidak akan bisa menampilkan 
kinerja terbaik kecuali mereka 
terlibat secara emosi. Hal itu 
dapat terjadi ketika tim menyadari 
apakah mereka akan berhasil 
atau akan gagal. Sehingga sangat 
penting untuk menampilkan lead 
& lag measure dalam scoreboard 
(papan skor) dan dilakukan update 
secara berkala. 

•	 Menciptakan	Aliran	Akuntabilitas.	
Disiplin ini bertujuan menciptakan 

aliran akuntabilitas, yang 
merupakan suatu siklus 
pertanggungjawaban atas hasil 
kinerja dan pencapaian target. 
Dalam disiplin keempat, tim 
melakukan pertemuan setidaknya 
mingguan. Pertemuan ini 
berlangsung antara 20 sampai 30 
menit. Dengan agenda yang efektif 
dan berlangsung cepat, sehingga 
membangun ritme akuntabilitas 
untuk mendorong menuju ke arah 
WIG. 
Pada akhir bulan Mei tahun 2017, 

PJB melaksanakan workshop untuk 
mengenalkan konsep Manajemen 
Eksekusi kepada jajaran Senior Leader 
Unit Pembangkit, Unit Bisnis Jasa 

Operatioj and maintenance (UBJOM), 
dan beberapa Senior Leader dari 
Kantor Pusat sebagai tim pendamping. 
Workshop tersebut bertujuan untuk 
menjelaskan konsep Manajemen 
Eksekusi, yang akan di-install kepada 
Unit Pembangkit dan UBJOM. Acara 
tersebut dihadiri oleh Direktur 
Operasi-2 PJB Bapak Miftahul Jannah 
yang membuka sekaligus memberikan 
arahan dalam pelaksanaan workshop.  
Sesuai dengan arahan Direksi PJB 
pada saat Roadshow Awareness 
Transformasi Korporasi kepada Unit 
Pembangkit dan Unit Jasa O&M 
bahwa ada 3 fokus utama yang harus 
menjadi perhatian unit, yaitu LK3, 
BPP dan Legacy. Tiga fokus itulah 
yang diharapkan menjadi dasar 
untuk penentuan WIG dalam konsep 
Manajemen Eksekusi yang akan di-
install oleh seluruh unit. 

Workshop Manajemen Eksekusi 
ditindaklanjuti dengan pendampingan 
dan korespondensi dari Kantor 
Pusat kepada seluruh unit dalam 
rangka memantapkan konsep dan 
teori Manajemen Eksekusi. Untuk 
menyelaraskan dan mensinergikan 
eksekusi strategi di unit, maka 
dibentuklah Tim Pendamping 
Penyusunan Rencana Jangka Panjang Manajemen Eksekusi 

dengan Empat Disiplin

management

Gambar 1. Plan vs Execution

Gambar 2. Model Manajemen Eksekusi PJB

   31



32       Info PJB  n Edisi 110 |  Tahun 2018

Unit (RJPU) Tahun 2018-2022 yang juga 
bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Manajemen Eksekusi di seluruh unit. 
Selanjutnya proses internalisasi Manajemen 
Eksekusi dilaksanakan dalam rangkaian seperti 
pada gambar 3.

Monitoring pelaksanaan program 
Manajemen Eksekusi, juga dilakukan pada 
saat pelaksanaan Plant Walkdown oleh Jajaran 
Direksi PJB, untuk memastikan dan memonitor 
pencapaian Manajemen Eksekusi oleh unit. 
Realisasi pencapaian sampai dengan bulan 
Desember tahun 2017 seperti tampak pada 
gambar 4, 5 dan 6.

UBJOM Indramayu sebagai unit terbaik 
dalam hal penerapan Manajemen Eksekusi, 
diharapkan bisa menjadi contoh dalam 
penerapan Manajemen Eksekusi bagi unit 
lain. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan 
yang disubmit ke Kantor Pusat (ondesk review) 
berdasarkan kriteria – kriteria yang disarikan 
dari sumber buku 4 Disciplines of Execution. 

Dari pelaksanaan Manajemen Eksekusi 
di 18 Unit Pembangkit Eksisting dan UBJOM, 
9 unit berhasil mencapai WIG yang sudah 
ditetapkan, sementara 9 unit lainnya belum 
dapat mencapai WIG-nya. Hal tersebut 
dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: 
•	 Waktu	penerapan	strategi	oleh	unit	

yang terbatas karena install manajemen 
eksekusi baru diinisiasi dan dilaksanakan 
pada akhir semester 2 tahun 2017.   

•	 Tidak	tercapainya	lead measure yang 
sudah ditargetkan. 

•	 Eksekusi	strategi	terkendala	kewenangan	
untuk eksekusi program, misalnya akibat 
operasi unit yang belum diserahterimakan 
ke PJB 
Tahun 2018 ini, program Manajemen 

Eksekusi akan terus dilanjutkan karena 
menjadi salah satu arah transformasi PJB yang 
selaras dalam mendukung amanat pemegang 
saham dan program pemerintah dalam 
menyediakan energi listrik yang andal dan 
terjangkau. (*)

Gambar 3. Proses 
Internalisasi Manajemen 
Eksekusi PJB

management

Gambar 4. Rekap Implementasi Program Manajemen Eksekusi PJB

Gambar 5. Rekap Pencapaian Manajemen Eksekusi PJB s.d Desember 2017

Gambar 6. Hasil Penilaian atas Laporan Manajemen Eksekusi Tahun 2017 
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Mengusung semangat 
“Commitment to 

Environment”, kompetisi terbagi 
dalam 3 jenis lomba, yakni:
• Photo Competition. Lomba foto 

yang terdiri dari 2 kategori, 
yakni kategori internal yang 
diperuntukkan bagi pegawai 
PLN dan Anak Perusahaan, 
dan kategori eksternal yang 
diperuntukkan bagi masyarakat 
umum. Pada lomba ini, peserta 
diminta mendokumentasikan 
komitmen PLN kepada 
lingkungan dalam bentuk foto. 
Hal-hal yang didokumentasikan 
dapat berupa kegiatan aksi 
di aset milik PLN atau Anak 
Perusahaan.

• Campaign Competition. Lomba 
membuat ajakan atau kampanye 
dalam bentuk poster mengenai 
pengelolaan lingkungan, sumber 
daya alam, penurunan emisi, 
dan keanekaragaman hayati. 
Lomba ini terbuka bagi pegawai 
PLN dan Anak Perusahaan (baik 
organik maupun alih daya).

• Environment Activist.
Competition. Kompetisi dalam 
pengelolaan lingkungan di 
unit kerja maupun masyarakat 
sekitar. Jenis lomba ini 
diperuntukkan bagi pegawai 
PLN dan Anak Perusahaan 
(baik organik maupun alih 
daya). Environment Activist 
Competition sendiri terdiri 
dari 4 kategori, yakni Perintis 
Lingkungan, Pengabdi 
Lingkungan, Penyelamat 
Lingkungan, dan Pembina 
Lingkungan.
Pengumuman pemenang dan 

penyerahan hadiah dilakukan dalam 
acara PLN Outlook yang diadakan 
Senin 6 Agustus 2018 di kantor 
PLN Pusat, Jakarta. Alhamdulillah, 
PJB berhasil memboyong lima 
penghargaan, yaitu:
1. Juara 1 Environment Activist 

Competition Kategori 
“Penyelamat Lingkungan” (Coral 
Bank - PT PJB UP Paiton).

2. Juara Favorit 1 Environment 

Activist Competition Kategori 
“Penyelamat Lingkungan” 
(Program PERMATA 
“Perlindungan Ekosistem Mata 
Air” - PT PJB UP Paiton).

3. Campaign Competition Juara 
2 Kategori “Poster” (Suari Dwi 
Pangudi - PT PJB UBJ O&M PLTU 
Pacitan).

4. Juara 1 Photo Competition 

Kategori “Foto Internal” (Abdul 
Aziz - PT PJB UP Paiton).

5. Perusahaan Pembina Lingkungan 
Terbaik di PLN
Hadiah diserahkan oleh Direktur 

Human Capital Management (HCM) 
PT PLN (Persero) Mohamad Ali, 
diterima Direktur Utama PJB Iwan 
Agung Firstantara didampingi Kepala 
Divisi LK3-2, Ajrun Karim. (*)

Environment Day Competition 2018

PJB PEMBINA 
LINGKUNGAN TERBAIK

Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia, PLN mengajak masyarakat dan pegawai 
untuk berpartisipasi dalam ajang Environment 
Day Competition 2018. Kompetisi dengan 
total hadiah Rp 76 juta ini merupakan bentuk 
penghargaan perusahaan kepada pegawai yang 
telah berkomitmen menjalankan misi perusahaan 
berwawasan lingkungan.

lingkungan

Direktur Utama PJB Iwan, 
Agung Firstantara dan 
Kepala Divisi LK3-2, Ajrun 
Karim, memperlihatkan 
penghargaan yang diperoleh 
PJB dalam Environment Day 
Competition 2018.
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Keberadaan keramba Jaring 
Apung (KJA) dipandang 

menjadi permasalahan serius bagi 
lingkungan. Populasinya yang 
jauh melebihi kapasitas telah 
mengakibatkan tercemarnya 
lingkungan, penurunan kualitas air, 
peningkatan laju sedimentasi, dan 
menimbulkan korosi pada peralatan 
hydromekanikal PLTA Cirata, serta 
bermacam permasalahan sosial 
lainya. Untuk itu, Badan Pengelola 
Waduk Cirata (BPWC) melakukan 
penertiban guna menjaga kualitas 
lingkungan dan kualitas air.

Penertiban dilakukan bersama 
Pemerintah Daerah (Pemda), Kodam 
dan Polda, 19 Juni 2018. Penertiban 
tersebut sekaligus merupakan 
bagian dari program revitalisasi DAS 
Citarum yang ditetapkan melalui 
peraturan Presiden (Perpres) Nomor 
15 Tahun 2018 tentang Percepatan 
Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan DAS Citarum. Presiden 
mentargetkan revitalisasi dan 
rehabilitasi Sungai Citarum secara 
bertahap selama 7 tahun sejak 
dicanangkan Citarum Harum pada 22 
Febuari 2018 di Situ Cisanti.

Berdasarkan sensus tahun 
2018, populasi KJA dengan jumlah 
98.397 petak. Jumlah tersebut 
telah melebihi kuota daya dukung 
yang telah ditetapkan Pemerintah 
sebanyak 12.000 petak sesuai 
Keputusan Guberur Jawa Barat 
Nomor 41 Tahun 2002. Selain 
menimbulkan permasalahan serius 
bagi lingkungan, berdasarkan 
penelitian Kesdam III Siliwangi, 
Sucofindo dan Laboratorium UNPAD 
Tahun 2018, KJA telah menyebabkan 
timbulnya kandungan logam berat, 
yaitu merkuri, pada ikan sehingga 
tidak layak konsumsi. Pengurangan 
KJA menjadi hal yang mutlak harus 
dilakukan guna mengatasi berbagai 

dampak negatif over populasi KJA 
dan mewujudkan Citarum harum. 

Tahap awal, pengurangan 
dilakukan dengan mengangkat 
sebanyak 474 petak dari total 
sebanyak 1.580 petak milik salah 
seorang pengusaha bernama H 
Wawan. Wawan menjelaskan 
bahwa dirinya bertekad menjadi 
contoh bagi petani KJA lainnya. 
Dengan penuh kesadaran bersedia 
menyerahkan ratusan petak KJA 
miliknya tersebut semata-mata 
karena dirinya sadar bahwa KJA 
memberikan dampak buruk bagi 
ekosistem di sekitarnya. Air Sungai 
Citarum yang menjadi konsumsi 
80% warga DKI Jakarta dan 
penduduk di sekitar aliran sungai 
sepanjang 269 kilometer tersebut 
tercemar, begitu pula dengan ikan 
yang dihasilkan.

Penertiban KJA dirumuskan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 
Dinas Perikanan Prov Jabar, 
BPWC, dan stakeholder terkait 
sejak tahun 2017 hingga terbit 
Keputusan Gubernur Nomor 523.34/
Kep.917-DKP/2017 tentang Satgas 
Penertiban dan Penataan KJA 
Waduk Cirata yang beranggotakan 
berbagai unsur. Keterlibatan 
berbagai unsur diperkuat kembali 
dengan adanya Program Citarum 
Harum yang dipimpin langsung 

oleh Gubernur Jawa Barat sebagai 
komandan Satuan Tugas (Satgas). 
Satgas terbagi dalam 22 sektor, 
Gubernur selaku Dan Satgas dibantu 
oleh Pangdam III/Siliwangi sebagai 
Wakil Komandan, Kapolda Jawa 
Barat, hingga Kepala Kejaksaan 
Tinggi Jawa Barat. Area Waduk 
Cirata masuk dalam Sektor 12 yang 
dipimpin oleh Dansektor 12 dari 
Perwira Menengah TNI Kol. Czi 
Satriyo Medi Sampurno. Sesuai 
Perpres Nomor15 Tahun 2018 
Dansektor berwenang melakukan 
kegiatan pengendalian pencemaran 
dan kerusakan DAS Citarum, 
termasuk dalam hal ini penertiban 
KJA di Waduk Cirata.

Tahapan penertiban KJA mulai 

PENERTIBAN KERAMBA JARING       APUNG WADUK CIRATA
lingkungan

BPWC Bekerjasama dengan Pemda, Kodam dan Polda

Sosialisasi rencana penertiban keramba jaring apung.
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lingkungan

PENERTIBAN KERAMBA JARING       APUNG WADUK CIRATA
dari Sosialisasi dan Pendataan 
telah dilakukan, sampai dengan 
hari ini telah ditertibkan 1.300 
KJA, tahun ini ditargetkan 12.000 
Petak KJA dapat ditarik dari 
perairan Waduk Cirata. Road 
Map penanganan KJA disepakati 
selama 4 tahun hingga tahun 2022, 
sembari pemerintah melakukan 
kajian dan penetapan kembali 
kuota daya dukung berdasarkan 
kondisi terakhir perairan Waduk 
Cirata

Sebelum penertiban dimulai, 
terlebih dahulu dilakukan 
sosialisasi kepada petani dan 
pemilik KJA serta pengusaha 
pakan dan bibit di 3 kabupaten, 
yaitu Kabupaten Bandung 

Barat, Purwakarta, dan Cianjur. 
Sosialisasi dilakukan selama 
kurang lebih 2 minggu mulai 
tanggal 9 April 2018 sampai 
dengan 19 April 2018. Banyak 
pertanyaan saat itu mulai dari 
dukungan dan penolakan dari 
Petani KJA, terutama mengenai 
nasibnya kedepan ketika KJA 
sudah ditertibkan. Petani KJA 
akhirnya memahami, setelah 
mendapat penjelasan dari para 
narasumber bahwa penertiban 
akan dilakukan bertahap sembari 
petani dapat memikirkan alih 
usaha dan pemerintah juga 
mencari opsi alih profesi.

Setelah sosialisasi, tahap 
selanjutnya adalah melakukan 

sensus untuk mengupdate jumlah, 
kepemilikan, kontruksi, status, 
dan kondisi KJA sebagai bahan 
penentuan Target Operasi (TO) 
penertiban dan penataan KJA di 
Waduk Cirata. Unit TO mencari dan 
menentukan TO berdasarkan data 
dari hasil sensus. Pembongkaran 
KJA dapat dilakukan oleh pemilik 
secara mandiri/sukarela dengan 
cara sebelumnya pemilik/yang 
mewakili pemilik menandatangani 
surat pernyataan pembongkaran 
secara mandiri/sukarela. Bagi yang 
membandel akan akan dilakukan 
pembongkaran secara paksa oleh 
Satgas. Satgas mentargetkan 
5.000 Petak KJA di Waduk Cirata 
harus ditertibkan tahun ini. (rkz)

Pelaksanaan penertiban keramba jaring apung di Waduk Cirata berjalan tanpa gejolak.
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Setelah dilakukan assesment, 
diketahui bahwa skema proteksi 

belum selektif dan tidak sensitif. Atas 
dasar itu, Khoirul Huda, Iwan Rianto dan 
Muhammad Ahlul Firdaus, mencoba 
melakukan re-enjiniring sistem proteksi 
6,3 kV untuk merubah skema dan 
penyesuaian nilai setting relai proteksi 
agar kinerja sistem proteksi lebih 
sensitif, selektif, dan handal. 

Berdasarkan standard IEEE C37 
(Guide for AC Motor Protection) dan IEEE 
Std 242- 2001 (Recommended Practice for 
Protection and Coordination of Industrial 
and Commercial Power System), terdapat 
dua macam tipe relay utama untuk 
masing-masing fungsi proteksi yaitu 
instantaneous, dan time delay. Untuk 
fitur undervoltage tidak tersedia dalam 
motor relay management PLTU Pacitan. 
Oleh karena itu dalam pembahasan 

re-enjiniring ini dilakukan terhadap relai-
relai proteksi yang sifatnya kritikal dan 
ada dalam sistem proteksi PLTU Pacitan 
eksisting, diantaranya : relai fungsi 
pengasutan, relai hubung singkat, dan 
relai ground-fault.

Re-enjiniring dilakukan dengan 
melakukan pemodelan dan pengujian. 
Pemodelan dilakukan menggunakan 
simulasi pada software ETAP versi 12.6. 
Dalam pemodelan tersebut dimasukkan 
parameter-parameter dan spesifikasi 

elektrikal

Berbasis 
Software 
ETAP

peralatan pada sistem 6,3 kV untuk 
kondisi eksisting. Simulasi melingkupi 
simulasi aliran daya, simulasi hubung 
singkat, pengasutan motor, dan 
koordinasi proteksi.
•	 Simulasi dan analisis aliran daya. 

Simulasi daya merupakan langkah 
awal dalam proses asessment 
sistem kelistrikan 6,3 kV PLTU 
Pacitan. Simulasi ini dilakukan 
untuk dapat mengetahui besarnya 
load yang dikonsumi pada masing-

Reenjiniring 
Sistem Proteksi 

6,3 kV 

PLTU Pacitan dengan kapasitas 2 x 315 MW beberapa 
kali mengalami gangguan sistem proteksi 6,3 
kV. Gangguan tersebut menyebabkan motor trip, 
unit derating, dan unit trip. Bahkan pernah terjadi 
blackout yang diawali dari short-circuit pada load 
motor chlorine, yang tidak bisa diantisipasi oleh CB 
motor chlorine, sehingga arus hubung singkat terus 
menjalar dan menyebabkan trip pada MCB. Akibatnya 
common section menjadi loss power supply sehingga 
unit trip. Kejadian ini mengakibatkan kerugian materiil 
yang sangat besar, karena bukan hanya satu unit 
yang trip, tetapi dua unit sekaligus. Selain kejadian 
tersebut, PLTU Pacitan mengalami gangguan sistem 
proteksi 6,3 kV yang berdampak sangat signifikan 
terhadap paretto loss output pembangkit secara 
keseluruhan. 

Khoirul Huda

Iwan Riyanto

M. Ahlul Firdaus
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masing beban, dan status kondisi 
busbar, CB, feeder, cable, apakah 
mengalami kondisi abnormal 
ketika beban pada sistem 6,3 kV 
beroperasi full-load. Dari hasil 
simulasi, ternyata sistem eksisting 
masih beroperasi dengan baik, di 
mana tegangan bus, dan kapasitas 
hantar kabel berada pada kondisi 
operasionalnya. Simulasi di atas 
juga dilakukan pada bus 10BBB 
dan didapatkan hasil yang sama.

•	 Simulasi dan analisis hubung 
singkat. Simulasi ini dilakukan 
untuk mengevaluasi setting relai 
eksisting untuk berbagai mode 
hubung singkat (fasa-tanah, fasa-
fasa, dan 3 fasa-tanah). Hasilnya 
dapat dijadikan sebagai patokan 
penentuan besarnya pick-up current 
pada setting relai sesuai standard 
IEEE. 

 Simulasi hubung singkat juga 
dilakukan pada mode yang lain 
yaitu fasa-fasa, dan 3 fasa-tanah. 
Hasilnya dijadikan sebagai patokan 
penentuan besarnya pick-up current 
pada setting relai sesuai standard 
IEEE. Sebagai contoh, arus hubung 
singkat motor PAF 1A adalah 200A. 
Mengacu pada standard, dimana 
0,1 IFL < Is < 0,3 x If, maka dengan 
IFL motor PAF1A adalah 184,2 A 
range setting ground fault relai PAF 
1A adalah 18,4 A – 60 A. Sedangkan 
pada kondisi eksisting, setting pick-
up current ground fault relai PAF 
1A adalah 6 A. Nilai ini tidak sesuai 
dengan standard yang ditentukan 
yaitu 18,4 A – 60 A. Untuk itu perlu 
dilakukan perubahan setting nilai 
sesuai dengan standar. Setting pick-
up current tersebut juga dilakukan 
untuk setting relai yang lain, seperti 
relai urutan positif instantaneous 
dan time delay pada masing-
masing motor. Selain mengacu 
pada standar penentuan nilai 
pick-up dan time delay tersebut 
juga harus memperhatikan 
koordinasi proteksi dari sistem 
secara keseluruhan. Maka dari 
itu perlu dilakukan simulasi 
koordinasi terlebih dahulu sebelum 
menentukan setting yang tepat.

•	 Simulasi dan analisis pengasutan 

motor. Simulasi pengasutan 
motor dilakukan agar didapat 
data besarnya arus pengasutan 
masing-masing motor, drop 
tegangan ketika pengasutan, 
dan lama waktu pengasutan. 
Dengan didapatkannya data ini 
maka dapat ditentukan besarnya 
setting pick-up current untuk relai 
arus urutan positif dengan time 
delay, sehingga motor tidak akan 
trip saat start. Dari hasil simulasi, 
arus pengasutan motor IDF 1A 
sebesar 6 x IFL atau 1.464 A, 
dengan lama waktu pengasutan 
10 second. Sehingga berdasarkan 
standar, pick-up current untuk relai 
arus urutan positif (instantaneous 
overcurrent)/ 50 harus di-setting 
>1.464 A, dan dengan time delay 
>10 second. Dengan demikian IDF 
1 A tidak akan mengalami trip saat 
dilakukan start. Simulasi setting 
tersebut dilakukan juga untuk 
seluruh motor di sistem 6,3 kV.

•	 Simulasi koordinasi proteksi. 
Simulasi ini dilakukan setelah 
simulasi aliran daya, hubung 
singkat, pengasutan motor. 
Simulasi koordinasi proteksi 
dilakukan dua kali, yaitu dengan 
setting relai kondisi eksisting, dan 
setting relai setelah dilakukan 
reenjiniring. Tujuannya, untuk 
mendapatkan koordinasi proteksi 
yang tepat, cepat, dan aman 
untuk menanggulangi seluruh 
mode gangguan sistem. Dari 

hasil simulasi diketahui bahwa 
koordinasi proteksi tidak selektif 
yang mengakibatkan unit akan 
langsung trip. Koordinasi proteksi 
yang tidak selektif tersebut 
disebabkan oleh setting relai 
yang tidak sesuai standar dan 
overlapping dengan relai pada 
load lain. 
Setelah dilakukan tahapan 

simulasi di atas, didapatkan nilai 
setting proteksi relai yang tepat, 
dan diimplementasikan pada relai 
motor 6,3 kV. Dalam hal ini relai 
yang digunakan adalah “Wiscom 
Motor Management Relay”. Setelah 
diimplementasikan selama satu tahun 
lebih, dilakukan proses monitoring, 
dan terlihat bahwa tidak pernah 
muncul kembali permasalahan akibat 
kegagalan sistem proteksi 6,3 kV, 
baik yang menyebabkan loss output 
ataupun non loss output. Dengan 
biaya Rp 50 juta, re-enjiniring sistem 
proteksi 6,3 kV dapat menyelamatkan 
potensi kerugian perusahaan Rp 
135,6 miliar. Selain itu, meningkatkan 
kepuasan pelanggan dengan 
meningkatnya EAF dan penurunan 
EFOR, meningkatkan safety dan 
perasaan nyaman bagi karyawan 
karena peralatan bekerja sesuai 
kaidahnya, serta meningkatkan 
knowledge bagi karyawan karena 
mampu melakukan trouble shooting, 
dan sebagai best practice untuk 
penerapan di unit lain dengan 
permasalahan yang sama.(*)

elektrikal
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ICOLD adalah organisasi internasional 
non-pemerintah yang didedikasikan 

untuk memajukan teknologi 
rekayasa bendungan dan mendukung 
pembangunan dan pengelolaan sumber 
daya air dunia yang bertanggung jawab 
secara sosial dan lingkungan. ICOLD 
didirikan pada tahun 1928, beranggotakan 
95 negara dengan sekitar 10.000 anggota 
perorangan. Tujuan utama ICOLD 
adalah mendorong kemajuan dalam 
perencanaan, desain, konstruksi, operasi, 
dan pemeliharaan bendungan besar 
dan pekerjaan sipil terkait bendungan 
besar, dengan mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi yang relevan 
dan dengan mempelajari pertanyaan 
teknis terkait. 

Untuk bisa tampil dalam Hydro 
Engineering Symposium yang 
diselenggarakan ICOLD, peserta melalui 
beberapa tahapan seleksi terhadap paper 
yang akan dipresentasikan. Pertama 
seleksi abstract pada November 2017. Bila 
dinyatakan lolos, baru dilakukan seleksi 
paper pada Februari 2018. Akhirnya pada 
bulan April 2018 dinyatakan lolos untuk 
mengikuti Hydro Engineering Symposium 
yang merupakan acara tahunan ICOLD.

Di hadapan para praktisi dan 

inspirasi

The 26th ICOLD World Congress

Pangestu Dwipa Airlangga
Presentasikan PLTA Cirata

Pangestu Dwipa 
Airlangga dari Badan 

Pengelola Waduk Cirata 
(BPWC) tampil sebagai 
salah satu pembicara 

dalam Hydro Engineering 
Symposium 2018 yang 

diselenggarakan 
International Commision 
On Large DAM (ICOLD) di 
Vienna, Austria. Karyawan 

bagian pemeliharaan 
bendungan itu 

mempresentasikan paper 
berjudul Construction 

And Monitoring Of Power 
House Caverns In Cirata 
Hidro Power. Simposium 

diselenggarakan 
bersamaan dengan 

Kongres Dunia ICOLD 
ke-26 dan Petemuan 
Tahunan ICOLD ke-86 

yang berlangsung selama 
7 hati (1-6 Juli 2018) dan 

diikuti perwakilan dari 100 
negara anggota ICOLD.

Pangestu Dwipa Airlangga bersama peserta dari sejumlah negara.

Pangestu Dwipa Airlangga saat tampil dalam Hydro Engineering.
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akademisi, Pangestu memaparkan 
kontruksi dan monitoring PLTA Cirata. 
Power house PLTA Cirata sangat unik 
karena berada di bawah tanah, di dalam 
gunung. Konstruksi yang terletak di 
antara bebatuan akan dipengaruhi oleh 
tekanan besar dari batuan di sekitarnya; 
oleh karena itu desain terowongan dibuat 
dengan tujuan untuk membatasi dampak 
tekanan dari bebatuan sekecil mungkin. 
Terowongan untuk konstruksi PLTA 
Cirata dibuat agak melengkung mirip 
dengan bentuk telur. Keputusan diambil 
dengan mempertimbangkan hasil simulasi 
menggunakan perangkat lunak struktural 
dan tekanan untuk mencapai stabilitas 
struktur bawah tanah.

Terowongan bawah tanah untuk 
power house PLTA Cirata memiliki 
volume 320.000 M3 dengan dimensi 
memanjang 1300 M2, tinggi 49,5 M, 
dan lebar terowongan 35 M. Konstruksi 
ini dibangun dengan menggunakan 
Geo New Austrian Tunneling Method 
(NATM) pada tahun 1984. Penguatan 
struktur gua menggunakan batuan di 
sekitar terowongan sebagai penyangga, 
kemudian dibuat dengan beton dan 
diperkuat dengan baut batu dan beton. 
NATM adalah metode untuk konstruksi 
rasional dengan menggunakan batuan di 
sekitarnya sebagai buffer. Pemantauan 
terhadap perubahan bebatuan untuk 
menjaga keamanan dan keandalan 
konstruksi bawah tanah menjadi sangat 
penting.

Diungkapkan Pangestu, instrumentasi 
dilakukan secara rutin, melalui beberapa 
instrumen pemantauan seperti rock 
displacement extensometer, crack 
displacement meter, dan convergen meter. 
Extensometer dipasang dalam struktur 
baut batu untuk memantau perpindahan 
massa batuan yang terletak di atap 
power house cavern. Pemindahan massa 
batuan diukur dengan menggunakan 
sensor yang merekam tekanan dan 
regangan yang terjadi pada batuan. Ada 
tujuh jalur extensometer yang dipasang. 
Hasil pemantauan dari rock displacement 
extensometer hingga Desember 2017 
menunjukkan perilaku normal terhadap 
perpindahan batu. Tidak ada fluktuasi yang 
signifikan di setiap lini.

Sedangkan crack displacement 
meter dipergunakan untuk mengetahui 
adanya crack. Instalasi terletak di garis 
retakan yang ada, untuk mengidentifikasi 

perkembangan kerusakan retakan. Crack 
displacement meter dipasang pada enam 
jalur retakan dengan menggunakan 
sensor otomatis. Pengukuran dilakukan 
dengan menggunakan avometer 
yang terletak di ruang pengukuran. 
Pemantauan terhadap crack displacement 
sampai tahun 2017 menunjukkan angka 
normal. Keretakan kurang dari 0,3 mm, 
jauh di bawah batas toleransi 2 mm. 
Sementara convergen meter digunakan 
untuk mendeteksi potensi kegagalan dan 
kerusakan awal yang terjadi pada dinding 
gua. Pemantauan untuk periode 2015-
2017 menunjukkan bahwa pemindahan 
dikategorikan normal. 

Manajemen PJB berharap 
langkah yang dilakukan Pangestu 
menginspirasi karyawan lainnya untuk 
aktif mengirimkan karya-karyanya 
pada kancah internasional. Sehingga 
ilmu yang dimiliki dapat berkembang 
sekaligus mengharumkan nama PJB di 
tingkat international. (aziz)

inspirasi
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Symposium 2018 yang diselenggarakan 
International Commission On Large DAM 
(ICOLD) di Vienna, Austria. 
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Batik identik dengan Jawa. Itu benar. Namun bukan berarti batik hanya ada di Jawa. 
Betawi juga memiliki batik, hanya saja pamornya menurun semenjak tahun 1970. 

Dahulu masyarakat Betawi bangga mengenakan batik karena memiliki  gengsi tinggi. 
Pada jaman Belanda, Batik Betawi hanya dapat dikenakan oleh kalangan atas karena 
harganya yang mahal.

Guna melestarikan budaya Batik Betawi, Unit Pembangkitan (UP) Muara Tawar  
memberikan pelatihan membatik kepada ibu-ibu dan Siswa SDN Segarajaya 02 di 
Kampung Kebon Kelapa, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. 
Pelatihan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 
1 Agustus 2018, diikuti 16 ibu-ibu Kampung Kebon Kelapa dan Siswa-siswi SDN 
Segarajaya 02.

UP Muara Tawar memberdayakan Mitra Binaan Batik Seraci untuk memberikan 
pelatihan membatik yang ramah lingkungan. Peserta diperkenalkan pada bahan-bahan 
pewarna alam yang ramah lingkungan, dimana penggunaannya dapat meminimalisir 
dampak negatif bagi lingkungan. Selama tiga hari, para  peserta mendapatkan 
pelatihan produksi batik  meliputi proses menggambar motif, mencanting, dan 
mewarna kain batik. Peserta ibu-ibu akan menjadi kelompok baru sebagai pengrajin 
batik betawi, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Dalam sejarahnya, masuknya batik ke Jakarta diawali dengan kedatangan 
pengusaha batik asal Pekalongan dan Solo yang mengembangkan bisnis ke Betawi 
pada abad 19. Bersama dengan perkembangan zaman, masyarakat Betawi akhirnya 
memiliki motif batik tersendiri dengan berbagai filosofi yang tersirat di baliknya. Batik 
Betawi lebih berfokus pada kesenian budayanya yang dipengaruhi kebudayaan dari 
berbagai negara, yakni Arab, Belanda, India, dan Cina. Ada banyak ragam corak yang 
tertuang dalam batik khas Batavia. Mulai dari motif Loreng Ondel-ondel, motif yang 
menggambarkan figur boneka khas Jakarta.

Sementara Batik Seraci merupakan Batik Betawi yang konon katanya berasal dari 
Desa Taruma Jaya Kabupaten Bekasi. Batik Seraci sendiri bisa dibilang percampuran 
antara seni batik Sunda dan Betawi. Dibandingkan batik yang lain batik seraci memiliki 
corak yang berbeda hadir dengan warna-warna cerah yang kuat, corak flora, fauna, 
sejarah, budaya menjadi ciri khas batik tersebut setelah motifnya dipatenkan oleh 
pemerintah Bekasi.

Seraci Batik Tarumajaya atau dikenal batik Bekasi adalah produk 
lokal yang bisa dibanggakan dan tentunya bisa menjadi 
ikon bagi kota dan kabupaten Bekasi. UP Muara Tawar yag 
merupakan bagian dari masyarakat Bekasi berusaha untuk 
kembali menghidupkan batik Seraci dan menjadikannya sebagai 
kebanggaan masyarakat Bekasi. (awg)

UP MUARATAWAR 
LESTARIKAN BUDAYA MELALUI SEKOLAH

budaya
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Pelatihan membatik ibu-ibu wali murid.

Memperkenalkan 
budaya batik 
sejak usia 
sekolah dasar.
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budaya

Life is always better with a smile. Ungkapan ini tidak dapat 
dipungkiri kebenarannya. Senyum kepada lawan bicara atau 

orang yang ditemui, akan mencairkan suasana 
hati dan menimbulkan kebahagiaan, jauh dari 
rasa permusuhan. Lewat senyuman akan terjalin 
keakraban. Tak berlebihan agama menganjurkan 
kita untuk tersenyum apabila berjumpa dengan 
sesama, dan menjadikan senyuman bernilai 
ibadah. 

Begitu juga dengan salam. Salam merupakan 
adab istimewa dalam kehidupan masyarakat. 
Mengucapkan salam saat bertemu, berpapasan 
atau bertamu bukan hanya menjadi sebuah tradisi 
semata, namun juga bisa menjadi cara merubah 
diri menjadi lebih baik. Salam jauh lebih baik 
dari sapaan-sapaan. Ucapan salam adalah doa 
kepada seseorang, mendoakan keselamatan. 
Salam memiliki sedikitnya keutamaan sebagai 
salah satu jalan mendapatkan pahala berlimpah 
dan menyebarkan rasa cinta dan kasih. Dengan 
keutamaan tersebut, sudah sepantasnya kita selalu menebar 
salam saat berpapasan atau bertamu. 

Tak kalah penting dibanding senyum dan salam adalah sikap 
santun, yaitu suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap 
orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam 
situasi, kondisi apapun. Sopan santun harus dilakukan dimana 
saja, termasuk di lingkungan kerja, di tempat dimana adanya 
interaksi antar individu.

Sikap sopan santun perlu dikembangkan karena bermanfaat 
bagi diri sendiri maupun orang lain. Degan bersikap santun 
maka kita akan dihargai dan dihormati banyak orang, memiliki 
citra baik, serta memupuk rasa persaudaraan, pertemanan dan 
persahabatan. Selain itu juga dapat menjaga hubungan baik 
dengan orang yang ada di sekitar, menghindari perselisihan dan 
pertentangan, dapat menjadi contoh pembelajaran yang baik, 
dan orang lain akan merasa nyaman dekat dengan kita.

Tiga sikap mulia tersebut terus digelorakan di PJB sebagai 
bagian dari budaya perusahaan, dan dilakukan secara nasional 
di seluruh unit kerja PJB. Program Senyum, Salam, Santun 
diharapkan dapat membentuk suasana yang hangat dan penuh 
keakraban dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan employee 
engagement. Selain itu juga membiasakan agar karyawan dapat 
bersikap ramah dan memberikan layanan terbaik bagi para 
pelanggan baik internal maupun eksternal.

Program ini menjadi salah satu dari sembilan program budaya 
PJB tahun 2018 yang bertemakan adalah ”We Care, We Serve 
Professionally, We Serve Better”. Implementasinya berupa piket 
direksi, manajemen dan transformation agent team di titik akses 
masuk karyawan, minimal seminggu sekali antara pukul 07.15 - 
07.45 WIB. Pada kesempatan tersebut dibagikan juga pin quotes 

Senyum, Salam, Santun. Selain itu dimplementasikan juga 
dalam kegiatan rapat, dan pemberlakuan Greeting Zone, atau 
zona wajib saling bertegur sapa.

Pemberlakuan Greeting Zone telah diawali 12 Juli 2018. 
Pagi itu, senyuman dan sapaan hangat dari Direktur Utama 
PJB menjadi sambutan manis ketika karyawan melangkahkan 
kaki memasuki lobby kantor. Sejumlah pejabat dan rekan kerja 
juga turut menyambut. Tak kalah ramah melontar senyum 
dan sapa bagi siapa saja yang hadir saat itu. Senyum bahagia 
dan keakraban pun hadir tanpa keraguan. Menciptakan 
energi positif bagi insan-insan PJB yang akan bekerja untuk 
menciptakan karya dan pengabdian di hari itu.(*)

Senyum, Salam dan Santun
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Pada bulan Maret 2016, General Electric dan Price Waterhouse Cooper 
mempublish hasil riset yang berjudul Private Power Utilities: The Economic 

Benefits of Captive Power in Industrial Estates in Indonesia mengupas segala 
aspek yang berhubungan dengan pengelolaan penyediaan listrik oleh pihak 
swasta, menggarisbawahi pentingnya Swasembada Pengelolaan Kelistrikan di 
Indonesia.

Captive power adalah pembangkitan listrik untuk memenuhi kebutuhan 
energi listrik sendiri yaitu kondisi dimana pihak swasta secara mandiri 
mengelola penyediaan listrik untuk perusahaannya sendiri, atau mengelola 
penyediaan listrik untuk perusahaan lain didalam suatu Kawasan Industri dan 
Kawasan Ekonomi Khusus, terutama di daerah dengan tingkat konektifitas 
grid yang rendah. Bila di Indonesiakan kalimat yang tepat adalah Swasembada 
Pengelolaan Listrik.

Terkait ketersediaan listrik, captive power menghadirkan solusi untuk 
mengurangi beban kapasitas jaringan listrik, mengurangi resiko gangguan 

elektrifikasi serta mendorong aktivitas perekonomian. Tak hanya itu, 
Captive Power menyediakan pasokan listrik on-site yang andal, yang 

dapat mendukung aktivitas serta pertumbuhan perindustrian, 
serta dapat mendukung implementasi program penambahan 

kapasitas listrik 35 GW yang dicanangkan pemerintah Indonesia 
yang bertujuan untuk melipatgandakan jumlah PDB per 

kapitanya  hingga 5.500 dolar AS di tahun 2019. Salah satu 
kunci untuk memenuhi target tersebut adalah melakukan 
penambahan kapasitas daya listrik. Listrik sebagai mesin 
pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan captive power 
berpotensi mempercepat pertumbuhan tersebut.  

Jaminan ketersediaan listrik yang andal diberikan oleh 
captive power, dan hal ini dapat menunjang pertumbuhan 

aktivitas industri dan perekonomian Indonesia. Dengan market 
dan kebutuhan energi listrik akan terus meningkat seiring dengan 

pernyataan dan keinginan Pemerintah Indonesia untuk 
membangun 15 Kawasan Industri dan 11 Kawasan Ekonomi 

Khusus baru untuk menampung 9,000 perusahaan industri 
berskala besar dan menengah, dan 20,000 perusahaan 

industri berskala kecil baru di tahun 2035.

opini

CAPTIVE POWER UPDATES,      SEBUAH PELUANG BISNIS
Oleh: Adhitya Sapta Adhitama

Kepala Satuan Manajemen Risiko 
dan LK3 PJB Services

“It takes a lot of energy to keep Indonesia running, and 
it costs an awful lot, when the lights go out. Blackouts 
costs Indonesian firms as much as US $415 million 
each year. Which is why the Indonesian government has 
committed to deliver 35GW of additional generation 
capacity by 2019. Yet in archipelago of over 17,000 
islands, getting power to the people and industries that 
need it is a challenge in it self. So what do we do when 
the lights go out?”
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Untuk mencapai target ini, pemerintah perlu mengatasi 
permasalahan ketersediaan listrik yang stabil untuk 
menunjang kinerja mereka. Meski telah mencanangkan 
target 35 GW untuk lima tahun kedepan, demi meningkatkan 
kapasitas listrik negara menjadi 75 GW di tahun 2019. 
Dengan kapasitas total 55 GW tercatat di akhir tahun 
2015 lalu, Indonesia saat ini di hadapkan pada kenyataan 
dimana kebutuhan listrik terus meningkat dan percepatan 
penambahan kapasitas listrik tak mampu mengimbangi 
naiknya kebutuhan tersebut.

Dari survei yang sudah dilakukan, data menunjukkan 
lebih dari 80% wilayah Indonesia mengalami pemadaman 
listrik bergilir yang rata-rata berlangsung selama 5.8 jam per 
pemadaman dengan jumlah pemadaman mencapai 5.6 kali 
per tahun. Bahkan di wilayah seperti Jambi, pemadaman 
dapat berlangsung selama 14 jam per insiden, dimana kota 
besar seperti Yogyakarta mengalami 13 kali pemadaman 
listrik tiap tahun. Tentu saja pemadaman listrik memberikan 
dampak ekonomi yang tidak sedikit, dengan estimasi kerugian 
dapat mencapai 415 juta dolar AS per tahun untuk tingkat 
pemadaman sampai 60 jam per tahun.

Beberapa point penting yang terdapat didalam hasil 
riset yang dilakukan GE-PWC seperti keuntungan captive 
power adalah secara signifikan mengurangi frekwensi 
pemadaman listrik di suatu wilayah, mengurangi biaya 
overtime dan genset, ketersediaan penyediaan listrik yang 
berkesinambungan menjadi daya tarik bagi perusahaan 
& industri, mengurangi beban kapasitas yang selama ini 
ditanggung oleh PLN, dan mendukung program 35 GW dari 
pemerintah.

Selain keuntungan yang didapat, kendala captive power 
adalah masih dibutuhkannya pembahasan lebih lanjut dengan 
PLN untuk menghubungkan pembangkit listrik independent 
dengan grid PLN agar energi sisa atau excess power yang 
dihasilkan dapat dijual ke PLN dan kurang lengkapnya undang-

undang atau peraturan yang membahas penyediaan listrik dengan 
metode captive power, termasuk ketiadaan peraturan tentang 
harga dan perijinan wilayah usaha dan perijinan yang masih 
tergolong sulit untuk didapat.

Hal yang menarik adalah lingkungan bisnis kelistrikan di 
Indonesia situasinya mulai berubah dan mulai bersifat lebih 
kompleks. Captive power bukan sekedar fenomena sekarang 
(present), melainkan juga fenomena “hari esok” (the future) yang 
besar kemungkinan masih akan berlangsung sampai beberapa 
tahun ke depan dan captive power akan memainkan peran penting 
sebagai pelengkap pertumbuhan Indonesia. 

Saat ini  merupakan sebuah zaman yang menjadi tantangan 
besar bagi para perusahaan incumbent besar bereputasi yang 
selama ini berdiri kokoh. Kita harus sadar kalau kita tidak berubah 
mengikuti perubahan maka kita tidak akan survive. Perusahaan 
bisa saja melewati suatu kondisi tren perkembangan yang nyaman 
dan periode tumbuh yang panjang, kemudian tiba-tiba tren 
tersebut terputus begitu saja (break). Untuk menyikapi kondisi 
ini dibutuhkan orang yang mampu belajar dan menjelajahi 3 fase 
belajar yaitu learn, unlearn, relearn. Bukan hanya orang-orang 
yang mungkin telah mengalami “the past trap” atau “success 
trap” karena masa lalu yang sukses. Bahayanya adalah semakin 
“berpengalaman” dan “merasa pintar” seseorang, dia akan semakin 
sulit untuk “membaca” fenomena ini. Mengapa? Sederhana saja, 
yakni karena pikiran seperti itu amat kental logika masa lalunya.

Dengan mencoba jeli melihat potensi yang ada dalam 
lingkungan bisnis yang berubah, dapat membantu menemukan 
potensi bisnis yang lebih besar. Kejelian dalam menentukan kapan 
dan seperti apa pengembangan usaha yang dilakukan, mana 
peluang bisnis yang direspon dan mana yang tidak. Dan yang 
lebih penting lagi bisnis tersebut sesuai dengan kompetensi yang 
digeluti sebelumnya. Dengan begitu perusahaan bisa efisien, sebab 
investasi dan kurva belajar yang panjang dapat diminimalisir dan 
ancaman kebangkrutan seperti dialami banyak perusahaan pun 
terhindarkan.(*)

CAPTIVE POWER UPDATES,      SEBUAH PELUANG BISNIS

opini
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Oleh : Saeful Arafat

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan adalah 
melakukan pengembangan dan penempatan karyawan. Salah 
satu cara untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan 
memastikan kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dengan 
nilai-nilai karyawan. Pemahaman terhadap Person-organization 
fit (P-O fit) dapat membantu perusahaan untuk memilih para 
karyawan dengan nilai dan keyakinan yang sesuai dengan 
organisasi dan membentuk pengalaman-pengalaman yang 
dapat memperkuat kesesuaian tersebut. Demikian dikatakan 
Kristof dalam tulisannya yang berjudul Person-Organization Fit: 
an integrative review of its conceptualizations, measurement, 
and implications di Journal of Personnel Psychology.

Kristof menjelaskan, person-organization fit merupakan kesesuaian nilai, tujuan, 
dan kepribadian antara karyawan dengan organisasi. Karakter individu yang ada 

di person-organization fit juga diperhatikan dalam penempatan karyawan di suatu 
perusahaan, misalnya bila seorang karyawan akan dipindahkan dari unit ke kantor 
pusat, maka karyawan tersebut akan dinilai karakternya. Apakah karakter karyawan 
tersebut cocok dengan rekan sekerjanya nanti di kantor pusat. Hal ini diperlukan guna 
menghindari terjadinya lingkungan kerja yang tidak produktif dan untuk membuat 
lingkungan kantor lebih nyaman 
dalam bekerja. Termasuk dalam 
penempatan pejabat struktural baik 
di unit maupun kantor pusat, harus 
melalui serangkaian asesmen yang 
menyimpulkan bahwa karyawan 
tersebut paling tepat untuk menduduki 
posisi/jabatan tersebut. Selain juga 
harus memenuhi persyaratan formal 
tentunya.

Dengan semakin berkembangnya 
bisnis perusahaan, maka konsep 
person-organization fit sangat 
diperlukan termasuk dalam 
melakukan mutasi dan promosi. 
Beberapa penelitian menunjukkan 
pentingnya person-organization fit yang 
berpengaruh positif terhadap beberapa 
variabel. Salah satunya penelitian yang 
dilakukan Kristof mengemukakan 

hasil empiris yang mendukung bahwa 
ada pengaruh positif antara person-
organization fit dengan kepuasan kerja, 
komitmen organisasional, extra role 
behavior, kinerja dan menurunkan stress 
serta turnover.

Agility & Consistency
Konsisten merupakan kinerja yang 

harus ditunjukkan oleh para pemimpin. 
Pemimpin yang konsisten menunjukkan 
kerja keras dan menyelesaikan pekerjaan 
tepat waktu. Mereka menetapkan tujuan 
untuk diri mereka sendiri dan karyawannya 
serta secara bersama-sama berusaha 
mencapai tujuan tersebut. Mereka 
melakukan perencanaan dengan tepat dan 
menghasilkan produk untuk memberikan 
pengalaman terbaik terhadap konsumen. 
Selain konsumen, karyawan juga akan 
menghargai manajemen yang konsisten.

Tetapi jika pemimpin hanya 
mengedepankan konsistensi maka hal 
tersebut dapat menimbulkan risiko 
kekakuan (rigid) dalam memimpin. 
Dalam lingkungan yang berubah-ubah, 
para pemimpin harus bisa beradaptasi 

Memilih, Membentuk & Menjadi

PEMIMPIN
SEJATI

Gambar 1. Strategic Leaders Must be Agile and Consistent at 
the Same Time

opini
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dengan perubahan tersebut. Selain 
harus konsisten, di sisi lain pemimpin 
harus lincah (agile). Agility mensyaratkan 
pemimpian agar secara intelektual 
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, siap 
untuk belajar dari orang lain, komunikatif, 
kolaboratif dan mau berubah.

Konsistensi dan kelincahan harus 
dikombinasikan agar pemimpin dapat 
berperan strategis untuk mencapai 
tujuan organisasi. Kombinasi keduanya 
akan menjadikan pemimpin dapat 
mengoptimalkan keunggulan yang 
dimiliki organisasi serta secara fleksibel 
dapat mengubah strategi bahkan tujuan 
organisasi ketika lingkungan internal 
dan eksternal menuntut hal itu terjadi. J. 
Coleman mengungkapkan hal itu dalam 
artikelnya yang berjudul, “The Best 
Strategic Leaders Balance Agility and 
Consistency.” 

Harmoni
Sebuah pertunjukkan orkestra dapat 

memukau penonton ketika semua orang 
bermain dalam harmoni, tetapi apabila 
satu saja dari mereka bermain tidak sesuai 
peran dan tanggung jawabnya maka 
akan merusak pertunjukkan tersebut. 
Pertunjukan ensemble musik memberikan 
analogi yang kuat terhadap keterampilan 
kepemimpinan. Orkestra adalah contoh 
nyata dari kerja tim, kolaborasi, disiplin, 
pembelajaran, kejelasan peran, eksekusi, 
dan tindakan kepemimpinan sejati.

Menurut M. Barrett (dalam tulisannya 
yang berjudul, “4 Leadership Lessons 
Learned From Orchestra Conductors),” 
beberapa hal yang bisa kita pelajari dari 
pertunjukkan orkestra antara lain:

•	 Memiliki	visi	yang	jelas.
 Konduktor orkestra memiliki visi yang jelas untuk setiap bagian musik. Mereka memiliki 

susunan musik yang detail dengan memberikan arahan di mana setiap musisi harus 
lakukan pada saat tertentu dalam pertunjukkan. Pemimpin harus memahami visi 
organisasinya dan bagaimana visi tersebut didukung oleh strategi untuk mencapainya.

•	 Menetapkan	peran	dan	tanggung	jawab.
 Pertunjukan orkestra bisa sukses berasal dari peran dan tanggung jawab yang jelas. 

Seringkali konduktor merupakan seorang musisi, tetapi mereka tidak ikut bermain dan 
memainkan alat musik. Mereka tetap di podium dan menyeleraskan seluruh pemain 
musik. Seorang pemain bass akan memainkan alat musik sesuai bagiannya. Pemain bass 
tidak akan memainkan bagian alat musik lain. Tetapi kolaborasi tersebut justru akan 
membuat sebuah lagu dari awal sampai akhir yang indah. Setiap orang dalam organisasi 
harus sepenuhnya memahami dan menerima peran dan tanggung jawab mereka 
masing-masing. Identifikasi kapan mereka harus memberikan suatu pekerjaan pada 
orang lain dan kapan mereka harus bekerja sama dengan orang lain, dan buat proses 
untuk memastikan bahwa keputusan dibuat pada tingkat yang sesuai dengan orang 
yang tepat.

•	 Memberikan	pembinaan	dan	umpan	balik.
 Seorang konduktor tidak hanya menjaga semua orang bermain tepat waktu, tetapi 

mereka juga bertindak sebagai pelatih tim. Konduktor bekerja untuk mendapatkan 
kinerja terbaik dari setiap individu maupun ketika mereka bermain bersama dalam 
orkestra. Konduktor memberikan dorongan dana arah yang diperlukan, misalnya 
pemain harus bermain lebih cepat, lebih lambat, lebih tenang, lebih keras dan 
sebagainya.

 Konduktor melatih dan memberikan umpan balik dengan cara-cara yang dapat 
membangun kepercayaan diri dan kemampuan tim. Konduktor harus memperhatikan 
cara mengkomunikasikan kemajuan, arah dan visi kepada tim. Mereka harus 
mengidentifikasi keterampilan apa yang perlu diperkuat dan kekurangan apa yang perlu 
ditangani. Belajar adalah satu aspek terpenting dari kepemimpinan yang sukses. Jangan 
mengabaikan pembelajaran sebagai pemimpin juga.

•	 Mempimpin	dari	sisi	yang	dapat	melihat	dan	terlihat	oleh	seluruh	anggota	
organisasi.

 Konduktor berdiri di podium sehingga semua orang di orkestra dapat terlihat dan 
anggota juga dapat melihat mereka. Konduktor tidak khawatir terlihat konyol 
melambaikan tangan mereka. Mereka memberikan ketukan yang stabil yang 
memastikan orkestra tampil pada tempo yang sama dan mulai bermain bersama. 
Konduktor memberikan isyarat yang tepat, bukan karena tidak mempercayai 
anggotanya untuk menghitung ketukan sendiri. Tetapi karena konduktor ingin 
memastikan kinerja sebaik mungkin.
Sebagai seorang pemimpin, harus merasa nyaman dengan menjadi “Boss”. Kata-

kata dan tindakan pemimpin akan selalu diteliti dan dianalisis untuk diterjemahkan. 
Komunikasi yang dilakukan pemimpin harus jelas dan konsisten. Pemimpin harus selalu ada 
ketika dibutuhkan oleh anggotanya. Pemimpin harus mengantisipasi kebutuhan tim, dan 
mengkomunikasikan kepada anak buah untuk bergerak (melangkah dan berpartisipasi).

Kepemimpinan bukanlah tujuan, namun merupakan sebuah perjalanan. Kepemimpinan 
merupakan seperangkat keterampilan, sikap dan perilaku yang perlu dipraktekkan, diasah dan 
dikuasai. Dengan cara yang sama seperti musisi dan konduktor menghabiskan waktu berlatih 
dan belajar keterampilan untuk menguasai instrumen mereka, pemimpin perlu memperhatikan 
“apa” dan “bagaimana” kepemimpinan yang efektif. Dengan demikian, pemimpin mungkin 
menemukan dirinya memberikan kinerja kepemimpinan terbaik bersama tim.(*)

opini
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LAZIS Bangun Ruang Kelas Kampus 
Insan Cendekia Mandiri : Lembaga 
Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh (LAZIS) 
PJB mendirikan ruang kelas sebagai 
sarana kegiatan belajar mengajar 
di Kampus Insan Cendekia Mandiri 
Sidoarjo. Bangunan yang dibiayai dari 
dana muzakki itu Rabu 30 Mei 2018 
diresmikan oleh Dirut PJB, Iwan Agung 
Firstantara, didampingi ketua LAZIS PJB, 
Miftahul Huda, dan wakil ketua Lazis, 
H. Fatchur Rozi, disaksikan Ustadz Nur 
Hidayat sebagai pembina Yayasan Yatim 
Mandiri beserta seluruh jajarannya. 
Ruang kelas tersebut diberi nama ruang 
An-Nur, yang rencananya digunakan 
untuk proses belajar mengajar di kampus 
yang dikelola oleh Yayasan Yatim Mandiri 
tersebut.(*)

Sukseskan Asian Games: Sukseskan Asian 
Games! Itulah tekad bangsa Indonesia, termasuk PJB, 
atas pelaksanaan Asian Games yang berlangsung 18 
Agustus – 2 September 2018. Untuk memeriahkan 
perhelatan akbar tersebut, produk branding ajang olah 
raga empat tahunan itu menghiasi PJB Kantor Pusat 
dan unit, mulai dari pintu gerbang, lift, pintu kantor, 
lobby hingga kendaraan operasional. Dukungan 
juga diberikan melalui pasokan yang handal selama 
perhelatan berlangsung. Untuk menunjukkan 
kesungguhan dukungan pada pengamanan pasokan 
listrik, beberapa unit PJB melakukan deklarasi melalui 
kegiatan apel, yang dipimpin general manager masing-
masing, dengan melibatkan seluruh karyawan serta 
perwakilan dari jajaran Kodim dan Polres.(*)

berita foto
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