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COMFORT ZONE = NOT MOVING ON ZONE

K

ita pasti sudah sering mendengar istilah Comfort zone (zona nyaman), dan juga sering
mendengar nasihat supaya berani meninggalkan Comfort zone. Nasihat ini pula yang
dilontarkan para Direktur Utama PJB, dalam pertemuan yang dikemas dalam acara PJB Leader
Meet dan Great belum lama ini. Kita harus berani meninggalkan Comfort zone, karena masih
banyak peluang untuk ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi.
Comfort zone atau zona nyaman adalah kondisi perilaku dan lingkungan yang menyebabkan
seseorang melakukan rutinitas atau aktivitas berpola yang minim risiko. Intinya, kita berada di
dalam sebuah zona di mana kita merasa nyaman karena merasa tidak ada hambatan, tidak ada
yang bikin stress, dan tidak ada tantangan. Dengan kata lain, Comfort zone adalah kondisi dimana
kita tidak melakukan tindakan apa-apa untuk memperbaiki kondisi kita sekarang, apapun kondisi
kita sekarang. Karena itu, istilah Comfort zone lebih tepat dikatakan dengan sebutan NOT MOVING
ON ZONE, Zona dimana kita tidak mau bergerak dari kondisi itu.
Ada cerita menarik tetang eksperimen yang dilakukan terhadap seekor katak untuk melihat
reaksi atas perubahan yang terjadi terhadap lingkungannya. Eksperimen ini dilakukan dengan dua
kondisi. Pertama, sebuah panci berisi air dididihkan, kemudian didekatkan seekor katak ke panci
berisi air mendidih. Ternyata, secara otomatis katak tersebut langsung meloncat keluar, menjauh
dari panci tersebut.
Kedua, seekor katak dimasukkan panci berisi air dengan suhu normal. Panci dipanaskan mulai
dari temperatur rendah ke tinggi secara perlahan. Saat dimasukkan pertama kali, katak sangat
menyukai situasinya, berenang kian kemari mengelilingi panci. Ketika tungku mulai
dinyalakan, katak tersebut menikmati hangatnya air. Demikian seterusnya suhu
dinaikkan sedikit demi sedikit, katak masih juga tidak curiga terhadap bahaya
yang mengancamnya. Dan ketika suhu sudah mulai meninggi, katak tersebut
baru menyadarinya, ia berenang menepi ke pinggir panci dan berusaha memanjat
dan melompat keluar dari panci, namun ia sudah tidak berdaya sama sekali dan
pada akhirnya katak tersebut tewas!
Pertanyaannya, kenapa katak tak melompat keluar panci ketika tungku mulai
dinyalakan dan suhu perlahan dinaikkan? Jawabnya adalah karena si Katak sudah
terjebak oleh rasa nyaman dengan lingkungan air yang hangat suamsuam kuku itu. Katak begitu terlena dengan kenyamanan itu sehingga
lupa bahaya yang mengancam. Ketika ingin berusaha keluar dari
lingkungannya, segala sesuatunya telah terlambat.
Dari kisah tersebut dapat disimpulkan betapa
berbahayanya Comfort zone. Kita boleh menikmati Comfort
zone, namun kita harus tahu kapan kita harus keluar dari
zona tersebut. Oleh karena itu mari amati perubahan,
lalu berusahalah keluar dan menyesuaikan diri dengan
perubahan. Kita harus berani meninggalkan Comfort
zone. Masih banyak peluang untuk ditingkatkan.(*)

Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama
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TINGGALKAN
COMFORT ZONE !!
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) pada 3 Oktober 2017 genap
berusia 23 tahun. Perusahaan yang awalnya mengelola enam
unit pembangkitan dengan total kapasitas 5.068 MW, telah
menjelma menjadi raksasa di bidang pembangkitan, mengelola
tidak kurang dari 14.000 MW, dan menjalankan berbagai jenis
usaha. Target double capacity pun selangkah lagi bakal terwujud.

B

enar. PJB pada tahun 2017 menetapkan
target double capacity, dengan
batas waktu pencapaian tahun 2021.
Saat itu, kapasitas pembangkit yang
dikelola PJB, baik pembangkit eksisting
maupun pembangkit jasa operation
and maintenance, sekitar 14.000 MW.
PJB mendapat penugasan dari PT PLN
(Persero) untuk pembangkit baru dengan
skema Independent Power Producer (IPP)
dengan total kapasitas 11.539 MW. Saat
ini 36 persen diantaranya dalam masa
konstruksi, 22 persen sedang dilakukan
studi kelayakan, 15 persen PPA/PJB TL 15

persen, sedangkan yang 27 persen dalam
proses mencari mitra (partnership).
“PJB seperti sekarang ini tidak lepas
dari jasa para senior kita,” kata Direktur
Utama PJB, Iwan Agung Firstantara ketika
membeirkan sambutan peringatan HUT
ke-23 PJB, 3 Oktober 2018. Para senior
yang dimaksud adalah mereka yang
pernah memimpin PJB. Iwan Agung tidak
ingin menyebutnya sebagai mantan
direktur utama, melainkan Direktur Utama
pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.
Terdapat tujuh nama yang pernah
memimpin PJB sebelum Iwan Agung

Firstantara, yaitu: Adhi Satria, Rahmat
Harijanto, Samiudin, Agus Pranoto,
Susanto Purnomo, Amir Rosyidin, dan
Muljo Adji AG. Sesuai masanya, mereka
memiliki cara dan gaya kepemimpinan
yang berbeda, untuk satu tujuan yang
sama, kejayaan PJB.
“Masa lalu adalah sejarah yang perlu
ditulis untuk menjadi cermin dalam langkahlangkah baru yang akan menjadi sejarah
berikutnya. Agama juga mengajarkan
melihat apa yang sudah dilakukan untuk
masa depanya. Para direktur utama PJB
merupakan bagian penting dari sejarah kita
bersama,” kata Iwan Agung.
Iwan Agung pun memaparkan
bagaimana para direktur utama tersebut
membangun PJB hingga PJB leading dalam
bisnis di bidang pembangkitan.
• Adhi Satria sebagai Direktur Utama
pertama (periode 3 Oktober 1995
- 21 September 1998), meletakkan
dasar-dasar pondasi PJB dengan
kokoh, membangun Computerized
Management System (CMS)
dengan mengimplementasikan
Sistem Informasi Terpadu (SIT)
berbasis perangkat lunak MIMS.
SIT-MIMS sampai sekarang masih
dipergunakan PJB, dikembangkan
dan didesiminasikan ke seluruh
pembangkitan PLN.
• Rahmad Harijanto, Direktur Utama PJB
kedua (21 September 1998 - 29 Oktober
2002), koncern terhadap Reliability
Centered Maintenance (RCM) sebagai
basis operation and maintenance
pembangkit excellence, serta mendirikan
anak perusahaan di bidang operation
and maintenance, PT PJB Services.
• Samiudin, Direktur Utama PJB ketiga
(29 Oktober 2002 - 17 Desember
2007), menerapkan cara baru dalam
mengelola pembangkit berdasarkan
best practice dunia, yang
menghasilkan tata kelola
pembangkitan. Sampai
saat ini tata kelola
pembangkitan
masih power
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Launching aplikasi baru dan penyerahan penghargaan

energi, percepatan peningkatan
kompetensi SDM dan memberdayakan
masyatakat sekitar. PJB juga dinobatkan
sebagai Innovative Company in Utility
Sector, dan Innovative Power Technology
of the Year. PJB dinilai sebagai perusahaan
yang inovatif dengan mengadaptasikan
teknologi terkini dalam mendukung
proses bisnis.
Sedangkan dalam penerapan
teknologi informasi, PJB dinobatkkan
sebagai TOP IT Implementation on
Operation Monitoring and Optimization
dan Top Digital Transformation Readiness.
Sementara dalam bidang lingkungan

Direksi, mantan dirut dan komisaris PJB

•

•

•
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full dan menjadi trade mark PJB
yang diimplementasikan di seluruh
pembangkit PLN.
Agus Pranoto, Direktur Utama PJB
keempat (17 Desember 2007 - 29
Oktober 2009), concern terhadap
eksekusi dan memperkenalkan Green
and Clean Power Plant hingga PJB
dikenal sebagai perusahaan ramah
lingkungan, bersih ramai dan hijau,
sehingga karyawan tidak ragu makan
di area coal handling facility karena
kondisinya sangat bersih.
Susanto Purnomo, Direktur Utama
PJB kelima (29 Oktober 2009 - 13
Desember 2013), mendirikan Power
Plant Academy, C-Gen Campus,
Piaton Metamorphosis, RLA Center,
dan Brantas Beauty Training Center
yang sekarang berkembang menjadi
PJB Akademi, serta mendirikan Unit
Bisnis Jasa Operation and maintenance
(UBJOM), dan PJB Stokist. PJB Stokist
berkembang menjadi anak perusahaan
di bidang pengadaan material cadang,
dengan nama PT Prima Layanan Niaga
Suku Cadang (PLN SC).
Amir Rosyidin, Direktur Utama PJB
keenam (13 Desember 2013 - 23
Desember 2014), concern terhadap
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eksekusi program dan secara
konsisten melakukan monitoring
dengan membentuk CRM, sehingga
progres dan sekaligus hambatan
terdeteksi secara dini.
• Muljo Adji AG, Direktur Uutama
PJB ketujuh (23 Desember 2014 21 Maret 2016), concern terhadap
pengembangan usaha, agresif
dalam meraih peluang pasar
dan merumuskan Tata Kelola
Pengembangan Bisnis PJB, serta
getol memperjuangkan terwujudnya
pembangkit renewable energi.
Peninggalan para direktur utama PJB
tersebut bukan saja menjadi benchmark,
tetapi banyak yang dijadikan sebagai
standar di PLN Group. “PJB telah
menjadi trend setter dalam pengelolaan
pembangkit. Banyak prestasi dan
penghargaan kita raih, baik di tingkat
nasional, regional maupun internasional,”
tutur Iwan Agung.
Di tahun 2018 misalnya, PJB
berhasil memperoleh penghargaan
internasional Award of Excellence in Energy
Management, Energy Management Insight
Award, Asia Pasific Stivie Award, dan Asia
Responsible Enterprise Award. PJB dinilai
berhasil dalam menerapkan manajemen

hidup, PJB mendapatkan penghargaan
dari Kementerian Lingkungan Hidup
berupa PROPER EMAS. PJB juga dinilai
konsisten dalam menerapkan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG)
sehingga memperoleh Platinum.
“Semua itu tentu wajib kita syukuri.
Allah menakdirkan kita bekerja di PJB dan
menorehkan prestasi. Tetapi dalam acara
PJB Leader Meet and Great, para Direktur
Utama PJB memberikan nasehat cukup
menohok dan menjadi refleksi bagi kita
bersama,” kata Iwan Agung.
Diungkapkan bahwa ketika Tata Kelola
Pembangkitan diimplementasikan dan
rata-rata EAF pembangkit PJB meningkat
dari 84 persen menjadi 92 dan 93 persen,
para direktur utama PJB mengingatkan
agar PJB tidak cepat merasa puas.
PJB harus mampu mencapai puncak
pengelolaan pembangkit dengan zero
break down. Artinya, pembangkit tidak
boleh mati kecuali sesuai dengan rencana,
dan itu hanya bisa dilakukan jika PJB
meinggalkan comfort zone.
“Tinggalkan comfort zone. Masih
banyak peluang untuk ditingkatkan.
Kita harus bechmark ke pembangkitpembangkit di dunia ini yang lebih baik
dari kita. Kita cari yang lebih baik dan

lapor an ut a m a
yang terbaik di dunia. Kita ingin meniru
untuk menjadi yang terbaik. Begitulah
nasehat para mantan direktur utama
PJB. Beliau-beliau memang sudah madeg
pandito, kalau bicara ches pleng dan terasa
sekali,” ungkap Iwan Agung.
Keluar dari comfort zone bukan hal
yang mudah, dibutuhkan keberanian dan
kesungguhan. Namun itu harus dilakukan
supaya perusahaan bisa tumbuh dan
berkembang. Mempertahankan comfort
zone sama artinya dengan bunuh diri,
mengingat lingkungan selalu berubah
dan akan terus berubah. Ada cerita
menarik tentang dua ekor katak yang
menjadi inspirasi banyak pelaku bisnis
untuk meninggalkan comfort zone. Cerita
itu dikenal dengan nama Boiling Frog
Syndrome.
Suatu ketika seorang ayah mengajak

anaknya mengelilingi kebun teh, melihat
dari dekat kehidupan para buruh tani di
sana. Ada sesuatu yang menarik perhatian
sang anak. Mereka baru saja menangkap
dua ekor katak. Sang ayah tiba-tiba
mengajukan satu pertanyaan, “Jika kita
masukkan salah satu katak itu ke dalam
baskom yang berisi air panas, kira-kira apa
yang akan terjadi?“
“Tentu akan sangat terkejut dan
berusaha sekuat dirinya keluar dari air
panas tersebut,” jawab sang anak.
“Lalu bagaimana jika satunya lagi
kita masukkan dalam baskom yang
berisi air kolam itu dan perlahan-lahan
kita panaskan air sampai mendidih?”
tanya sang ayah. Sang anak terdiam,
tidak menemukan jawaban. Sang ayah
pun menjelaskan, “Jika katak itu kita
masukkan dalam baskom berisi air kolam,
dan perlahan kita panaskan airnya, katak
tersebut akan merasa nyaman dalam
baskom itu, dan ketika ia mulai digigit
rasa panas dan menyadarinya, semua
sudah terlambat, karena sudah tidak
cukup tenaga untuk keluar dari
baskom tersebut, hingga akhirnya
mati. Itulah yang akan terjadi pada
kita jika terlena dalam kenyamanan,
sementara kenyamanan tidak

Analogi katak rebus.

selamanya mau bersahabat dengan kita.”
Cerita dua ekor katak tersebut telah
menginspirasi banyak orang untuk segera
meninggal comfort zone. Karena rasa
sayang dan rasa memiliki perusahaan,
tidak berlebihan apabila para mantan
Direktur Utama PJB menyarankan
seluruh insan PJB untuk meninggalkan
comfort zone, karena mereka tidak ingin
PJB bernasib seperti katak kedua yang
mati dalam baskom karena terlambat
meninggalkan comfort zone.
Nasehat lainnya adalah tentang
pentingnya membangun jaringan
(networking) dan stakeholders
management. Karyawan PJB dikenal hebat
dalam menjalankan pekerjaan, namun
lemah dalam networking. Direktur Utama
PJB ketujuh, Muljo Adji AG menyebutnya
culun atau kuper. “Ini tantangan kita
bersama. Tantangan temen-temen
milineal yang kini jumlahnya lebih dari 60
persen. Generasi milenial yang dikenal
dengan dengan networking yang handal,
mari kita gairahkan PJB untuk tampil
ke kawasan regional dan internasional,
supaya dikenal dan dipercaya. Dengan
demikian akan mendorong kita ke business
excellence,” kata Iwan Agung.
KONSISTEN DAN PENGEMBANGAN
Salah satu kekuatan PJB adalah
konsistensi dalam menjalankan program

dan melakukan pengembangan.
Demikian diungkapkan Direktur Utama
PJB keempat, Agus Pranoto, ketika
memberikan sambutan singkat dalam
acara PJB Leader Meet and Great, 2
Oktober 2018. Pergantian pimpinan tidak
serta merta diikuti dengan perubahan
program. Pimpinan baru tidak menghapus
program yang dibuat oleh pemimpin
lama, tetapi secara konsisten menjalankan
dan mengembangkan, serta membuat
program sesuai dengan situasi dan kondisi
perusahaan. Berikut adalah beberapa
contoh bagaimana program pemimpin
lama secara konsisten dijalankan dan
dikembangkan.
• Computerized Management System
(CMS) dan Sistem Informasi Terpadu
(SIT) MIMS yang diciptakan Direktur
Utama PJB pertama, Adhi Satria,
secara konsisten diimplementasikan di
PJB sampai sekarang, dengan berbagai
modifikasi dan pengembangan, serta
aplikasi-aplikasi baru yang diciptakan
untuk menunjang proses bisnis,
hingga PJB mendapat predikat sebagai
TOP IT Implementation on Operation
Monitoring and Optimization dan Top
Digital Transformation Readiness.
• Tata Kelola Pembangkitan yang

Penyerahan penghargaan bagi
karyawan dan unit berprestasi,
serta penyerahan kenangkenangan bagi karyawan
purna tugas.
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tentunya disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Namun ada juga yang terpaksa dihapuskan
dan digantikan dengan program baru, karena
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan perusahaan.
PEMBANGKIT HARAPAN
HUT ke-23 PJB diperingati dengan
berbagai kegiatan, diantaranya; jalan sehat
bersama mitra kerja dan masyarakat,

Penampilan Letto dan paduan suara PJB

diciptakan Direktur Utama
PJB ketiga, Samiudin,
diimplementasikan dan
disempurnakan hingga
menjadi standar di
lingkungan PLN. PJB menjadi
acuan dalam tata kelola
pembangkitan. Implementasi
tata kelola pembangkitan
sangat mendukung proses
sertifikasi PAS 55 dan ISO 55001
tentang manajemen aset. PJB tercatat
sebagai yang pertama memperoleh
sertifikat PAS 55 di kawasan Asia
Pasific. Begitu juga pemberdayaan
fungsi engineering yang dilakukan
Samiudin, terus dikembangkan dan
telah melahirkan teknologi digitalisasi
yang dikenal dengan nama REMDO.
• Green and Clean Power Plant yang
dicanangkan Direktur Utama PJB
keempat, Agus Pranoto, secara terus
menerus dinternalisasikan hingga
PJB dikenal sebagai perusahaan
yang peduli kebersihan, ketertiban
dan ramah lingkungan, bahkan PJB
menjadi perusahaan pertama di
lingkungan PLN yang memperoleh
PROPER Emas. Selain itu, salah satu
unit PJB, UBJOM Indramayu, menjadi
unit percontohan nasional di bidang
Keselamatan, Kesehatan Kerja dan
Lingkungan (K3L).
• Power Plant Academy yang didirikan
Direktur Utama PJB kelima, Susanto
Purnomo, dikembangkan menjadi PJB
Akademi. Keberadaan PJB Akademi
bukan hanya diperuntukkan bagi
karyawan PJB, tetapi juga untuk
karyawan PLN Grup, karena telah
menjadi bagian dari PLN Univercity.
• Tata Kelola Pengembangan Bisnis PJB
yang diciptakan Direktur Uutama PJB
ketujuh, Muljo Adji AG, secara konsisten
diimplementasikan dan dikembangkan
menjadi Tata Kelola Pengembangan
Bisnis Pembangkit Listrik PJB, dengan
tagline RECHARGE (Responsive on
Business Challenge and Reliable for Good
Governance with Efficiency).
Masih banyak lagi program-program
pemimpin lama yang masih dipertahankan
dan dikembangkan manajemen PJB, yang
8

Info PJB

n

Edisi 111 | Tahun 2018

pembangkit Independent Power Producer
(IPP) dengan total kapasitas 3.660 MW.
Sedangkan dalam usaha jasa operation and
maintenance pembangkit, PJB mengelola
pembangkit dengan total kapasitas 7.412
MW. Untuk mewujudkan traget tersebut,
PJB melakukan transformasi korporat
dengan sasaran utama terwujudnya:
• Operational excellence + business
excellence.
• Digitalisasi & standardisasi service
manajemen aset.
• PJB Raya terintegrasi.
• Regulated business + go to market.
• Asset based + investment based.
Direksi PJB optimis target double
capacity dapat terwujud dan menjadikan
PJB sebagai perusahaan pembangkitan
terbesar di Indonesia. Untuk itu, langkah

Foto bersama
Wisuda Purna Karya
dan Pemberian
Tali Asih

do’a bersama dan santunan untuk anak
yatim, ‘reuni’ dengan para mantan direktur
utama, pelepasan karyawan purna karya,
peluncuran berbagai aplikasi baru dan
launching gerakan pengurangan sampah
plastik, serta berbagai lomba untuk internal
dan eksternal PJB. Puncak peringatan HUT
digelar di PJB Kantor Pusat, 3 Oktober 2018,
ditandai dengan pemotongan tumpeng dan
dimeriahkan penampilan grup band Letto,
diiikuti seluruh manajemen dan karyawan
unit melalui video conference.
Peringatan HUT ke-23 PJB mengambil
tema, Advance to Maximize, dengan
tagline Pembangkit Harapan. Tagline
Pembangkit Harapan mengandung makna
bahwa PJB kehadiran PJB senantiasa
berupaya mewujudkan harapan customer
dan masyarakat terkait dengan kinerja,
inovasi, kreativitas, kepedulian sosial dan
lingkungan dalam operasional perusahaan.
Selain itu, kehadiran PJB diharapkan
mampu membangkitkan harapan lebih
kepada masyarakat, memberikan inspirasi
kepada masyarakat dan sebagainya.
Sedangkan Advance to Maximize
menggambarkan improvisasi standar
produk yang advance, yang didukung
jalinan kerjasama dengan stakeholders
selama 23 tahun ini mampu me-leverage
value bagi PJB secara maksimal.
Ketika target double capacity
dicanangkan pada kuartal keempat tahun
2016, PJB memiliki pembangkit dengan
total kapasitas 7.043,4 MW (pembangkit
existing) dan memiliki saham di sejumlah

strategis yang dilakukan adalah melakukan
integrasi resources, sehingga usaha
dijalankan secara terintegrasi bersama
15 perusahaan yang tergabung dalam
PJB Group. Integrasi resources diperlukan
untuk mewujudkan right opportunity,
right design, dan right implementation.
Artinya, peluang pengembangan (growth
opportunity) diidentifikasi dan direspons
dengan baik untuk menjamin sustainability
dan pertumbuhan PJB Group. Perencanaan
resources dilakukan dengan sistematis
agar dicapai organizational readiness untuk
menjaga operational excellence dan sekaligus
mencapai sustainable & profitable growth.
Sedangkan eksekusi dan penyediaan
resources dilakukan secara terintegrasi dalam
PJB Group sesuai pembagian peran yang
ditetapkan dalam corporate charter.
Perlu disadari bahwa saat ini kita
berada dalam suasana yang tidak
menentu dengan perubahan yang amat
cepat (volatile), penuh ketidakpastian
(uncertainty), kompleks (complexity)
dan ambigu (ambiguity), atau yang kita
dengan istilah VUCA (volatile, uncertainty,
complexity, dan ambiguity). Tuntutan
stakeholders semakin meningkat, dan
akan terus meningkat. Karenanya tidak
ada alasan bagi PJB untuk tidak segera
meninggalkan comfort zone, melakukan
sesuatu yang lebih sehingga bukan saja
mampu menghadapi VUCA dan mampu
memenuhi tuntutan stakeholders, tetapi
juga mampu bertumbuh kembang dengan
baik. *)

pengh ar ga a n

UBJOM Rembang TOP CSR 2018
Sebanyak 72 perusahaan dari berbagai sektor industri,
berhasil meraih penghargaan TOP CSR (Corporate Social
Responsibility) 2018. Salah satu diantaranya adalah PJB Unit
Bisnis Jasa Operation and Maintenance (UBJOM) Rembang.
Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan
perusahaan dalam menjalankan program CSR itu diterimakan
di The Sultan Hotel Jakarta, Kamis 4 Oktober 2018.

P

ada kesempatan yang sama, Direktur
Utama PJB, Iwan Agung Firstantara
juga dinobatkan sebagai TOP Leader on
CSR Commitment. Hal ini membuktikan
bahwa PJB sangat berkomitmen terhadap
tanggung jawab sosial berkelanjutan
yang memberikan manfaat lingkungan,
ekonomi, sosial, dan budaya bagi
masyarakat.
Kegiatan TOP CSR diselenggarakan
oleh TOP Business (sebelumnya bernama
majalah Business News Indonesia),
yang bekerja sama dengan sejumlah
lembaga kredibel seperti Komite Nasional
Kebijakan Governance/KNKG, Masyarakat
CSR Indonesia, SGL Management,
Asia Business Research Center, Mitra
Bhadra Consulting, Yayasan PAKEM,
PPM Manajemen, Alvara, Indonesia CSR
Society, Dwika Consulting, Sinergi Daya
Prima, dan Solusi Kinerja Bisnis. Penilaian
CSR didasarkan pada keterkaitan CSR
terhadap 3 hal yakni: ISO 26000, Strategi
Bisnis yang menggunakan pendekatan
Creating Shared Value (CSV), dan Praktek
Good Corporate Governance (GCG).
“Berbeda dengan tahun sebelumnya
maupun  award CSR lainnya, proses
penilaian TOP CSR ini juga menggunakan
aplikasi SR Index 26000 SR. Dengan
aplikasi ini SR Index, setiap perusahaan
peserta dapat mengukur tingkat adopsi
CSR-nya terhadap ketentuan didalam ISO
26000 SR,” papar Ketua Dewan Juri Top
CSR 2018 yang juga ketua KNKG, Mas
Achmad Daniri.
Menurut Mas Achmad Daniri, untuk
membantu penyelesaian masalah sosial,
ekonomi, dan lingkungan hidup di
masyarakat, maka sebaiknya pendekatan

CSR dilakukan dengan menggunakan
pendekatan CSV. Dengan CSV, maka
CSR perusahaan harus mengedepankan
upaya berbagi manfaat antara perusahaan
dengan stakeholders-nya. Program
CSR tidak hanya dilakukan dalam
bentuk memberi bantuan ketika ada
permasalahan sosial, namun kehadiran
CSR perusahaan lebih berperan sebagai
solusi atas permasalahan sosial tersebut.
Jadi, perusahaan menjadi solusi atas
penyelesaian masalah sosial, ekonomi,
dan lingkungan hidup, melalui pendekatan
bisnis, bukan sekedar memberikan
bantuan sosial atau sumbangan.
Penyelenggaraan TOP CSR dimulai
dengan tahapan pengisian kuisioner dan
dilanjutkan dengan presentasi penjurian
serta pendalaman. Pendalaman dalam
bentuk presentasi dan tanya jawab

dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Agustus
2018 di Mercantile Athletic Club Jakarta
Gedung WTC 1, Jakarta Selatan.
Presentasi UBJOM Rembang di depan
dewan juri diwakili Manajer Keuangan
& Administrasi UBJOM Rembang,
Sukarno. Ia memaparkan implementasi
CSR di unitnya yang meliputi tata kelola
pelaksanaan CSR serta program-program
pemberdayaan masyarakat (empowerment)
dan peningkatan kapasitas (capacity
building). Program tersebut bertujuan
untuk mendukung pembangunan
masyarakat di ring-1 PLTU Rembang. Selain
itu, implementasi program-program CSR
oleh UBJOM Rembang juga selaras dan
mendukung program nawacita pemerintah,
SDG’s dan ISO 26000.
Banyak program CSR yang telah
diimplementasikan oleh UBJOM
Rembang. Diantaranya Sharing Knowledge
Produksi Listrik untuk bidang pendidikan.
Sedangkan pada bidang ekonomi, program
yang dijalankan meliputi pelatihan
pembuatan kue dan makanan tradisional,
pelatihan pembuatan terasi dan kerupuk,
program bank sampah, dan pelatihan batik
tulis. Sementara di bidang lingkungan
hidup, programnya meliputi pemanfaatan
kotoran hewan (biogas), dan penghijauan
daerah pesisir. (ros)
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Power-Gen Asia 2018

PJB
Raih
Best
Paper
Award

Memperingati Hari Listrik Nasional (HLN)
tahun 2018, Masyarakat Kelistrikan Indonesia
(MKI) dan PennWell menggelar acara
bersama yaitu HLN ke 73 dan PowerGen Asia 2018. Acara berlangsung 18-20
September 2018 di International Convention
Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan,
dibuka Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Wakil
Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) yang sedang
berada di luar negeri juga memberikan
sambutan melalui video streaming.

I

Indratno Pardiansyah mendapat apresiasi dalam ajang Power Asian Gen2018
10
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gnasius Jonan mengungkapkan bahwa pemerintah
mendorong terjadinya pergeseran pemanfaatan
LPG ke energi listrik, serta pemanfaatan kendaraan
listrik. Pemerintah mengimbau PT PLN (Persero) untuk
mempromosikan penggunaan kompor listrik kepada
pelanggan baru atau pelanggan yang ingin mengonsumsi
listrik yang lebih tinggi. “Kompor listrik atau kompor
induksi itu sekarang murah sekali. Harganya saya kira Rp
300.000 hingga Rp 500.000, dan saya kira terjangkau oleh
masyarakat. Kalau memang tidak terjangkau, ditawarkan
dengan sistem angsuran oleh PLN, sehingga dapat
mengurangi impor LPG nasional,” tuturnya.

pengh ar ga a n

Generasi Milenial PJB tamppil di ajang Power Gen Asia 2018.

Peringatan HLN ke 73 dan PowerGen Asia 2018 dikemas dalam bentuk
konferensi dan pameran berskala
internasional, diikui 250 perusahaan
dan organisasi dari berbagai negara.
PJB turut ambil bagian dalam forum
tersebut dengan menampilkan generasi
muda untuk mengikuti kompetisi energy
innovation challenge. PJB berhasil
meloloskan 8 paper untuk dipresentasikan
yang tersebar di tujuh tema konferensi
yang mana sebagian besar dari pembicara
paper-paper tersebut merupakan
kalangan milenial muda PJB. Tiga dari
8 paper yang dipresentasikan berasal
dari Indra dan kawan-kawannya. Dua
paper yang ditulis Indratno Pardiansyah
bersama Akbar Rachmad Virgiawan,
Amir Wahyu Al Karim, dan Evan Adriel
Rajagukguk mengangkat tema strategi
pengembangan unit eksisting, dan
dipresentasikan oleh Indra. Sedangkan,
paper lainnya mengangkat tema
tentang potensi pengembangan
distributed generation di Indonesia
yang dipresentasikan oleh Amir
Wahyu Al Karim, Satu paper lainnya
mengangkat tema tentang strategi
pemanfaatan bioenergy di Indonesia, yang

dipresentasikan oleh Adrian.
Paper yang disusun Indratno
Pardiansyah, Akbar Rachmad Virgiawan,
Amir Wahyu Al Karim, dan Evan Adriel
Rajagukguk terpilih sebagai Best
Paper untuk kategori Optimizing Plant
Operation. Paper berisi tentang strategi
pengembangan unit existing dengan
mengacu pada study kasus pengembangan
unit eksisting PLTU Muara Karang. Mereka
melakukan study kasus melalui dua
strategi, yaitu plant selection dan model
selection. Kajian yang dilakukan bersifat
komprehensif teknis dan finansial.
Dipaparkan bahwa pengembangan
beberapa pembangkit baru di program 35
GW yang sebagian besar menggunakan
teknologi terbaru yang lebih efisien
dan handal dalam performa, dapat
menyebabkan pembangkit existing PJB
kurang kompetitif di pasar. Saat ini dengan
banyaknya pembangkit proyek IPP yang
sedang dibangun juga telah menyebabkan
pangsa pasar (market positioning) PJB
semakin menurun setiap tahunnya.
Strategi plant selection digunakan untuk
menentukan pembangkit mana yang akan
dikembangkan untuk mengoptimalisasikan
performanya. Pada strategi ini, Indra

menggunakan 2 indikator utama sebagai
indikator pengukuran, yaitu Capacity Factor
(CF) dan umur pembangkit. Setelah itu dari
beberapa pembangkit yang ada saat ini,
dilakukan pembobotan dan pemeringkatan
yang selanjutnya dilakukan kajian lebih
mendalam. Kajian model selection digunakan
untuk menentukan model pengembangan
yang sesuai dengan kondisi pembangkit
yang terpilih. Pada kajian ini, digunakan
beberapa indikator yang berkaitan dengan
teknis dan finansial pembangkit yang dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan
dalam mengembangkan unit eksisting agar
lebih optimal.
Sedangkan yang mengangkat tema
strategi pengembangan unit eksisting
yang dipresentasikan oleh Indra berisi
tentang potensi pengembangan distributed
generation di Indonesia. Pada paper ini
memaparkan potensi pengembangan
distributed generation yang sangat besar
di Indonesia dengan mengacu pada study
kasus pengembangan pembangkit di
pulau Bawean. Sementara paper yang
mengangkat tema tentang strategi
pemanfaatan bioenergy di Indonesia yang
dipresentasikan oleh Adrian, berisi tetang
strategi untuk mengoptimalisasikan
pemanfaatan energi terbarukan dengan
menggunakan konsep integrated farming.
Energy innovation challenge digelar
untuk mendorong jiwa inovator generasi
muda, sebagai ajang yang memberikan
kesempatan bagi para inovator
dalam menyalurkan berbagai ide dan
memperlihatkan inovasi unggulan di
bidang pembangkitan energi listrik.
Kompetisi terbagi dalam tujuh kategori
(track) yang antara lain:
• Track A - Trends, Projects and
Strategies.
• Track B - Finance & Investment.
• Track C - Optimizing Plant Operation.
• Track D - Power Plant Technologies.
• Track E - Distributed Energy Resources.
• Track F - Capitalizing on Digitalization.
• Track G - Renewable Energy Strategy &
Technology
Tahun sebelumnya (2017), paper
berjudul Mandatory Partner Sponsor of PLN
Subsidiary Company for IPP Development in
Indonesia: Case Study 2 x 1.000 MW Jawa 7
Coal Steam Fired Power Plant yang disusun
dan dipresentasikan I Nyoman Ngurah
Widiyatnya terpilih sebagai best paper untuk
kategori Trends, projects dan Planning.
Power-Gen Asia lebih dari 25 tahun
menjadi leading dalam menghadirkan
platform bagi industri tenaga listrik
untuk bertemu, berbagi informasi dan
forum diskusi mengenai tantangan yang
dihadapi pada industri pembangkitan
tenaga listrik untuk mencari solusi untuk
memajukan masa depan energi di Asia.
Konferensi yang diadakan setiap tahun ini
merupakan konferensi dan pameran utama
industri yang didedikasikan untuk industri
pembangkit tenaga listrik, terbarukan dan
alternatif. (Indrantno Pardiansyah)
11
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Kiprah Kaum Milenial PJB
di Ajang Internasional

K

aum milenial selalu dianalogikan dengan generasi yang
tidak bisa lepas dari eksistensi di media sosial, dan gaya
hidup yang berlebih, yang tidak memikirkan terhadap kehidupan
sosial di sekitar mereka, yang terpikirkan hanya yang penting
bisa gaya dan selfie biar tetep eksis. Namun untungnya hal itu
tidak ditemukan di kalangan generasi milenial di PJB. Lebih dari
60% karyawan PJB saat ini merupakan generasi milenial. Akan
tetapi generasi milenial PJB merupakan generasi-generasi yang
memiliki karakter yang kuat, inovatif, berpikir kritis dan selalu
memiliki visi untuk maju dan berkembang. Hal ini tercermin
dari banyaknya generasi milenial di PJB tahun ini yang

telah membawa nama PJB di kancah internasional.
Pada bulan September yang lalu, 2 ajang bergengsi skala
internasional dalam bidang ketenagalistrikan yang diadakan
dalam waktu yang bersamaan di dua tempat yang berbeda,
yaitu Conference of the Electric Power Supply Industry (CEPSI)
2018, di Kuala Lumpur, Malaysia serta Power Gen 2018 di Jakarta,
Indonesia, telah mencetak sejarah untuk para generasi milenial
muda PJB, dimana mereka berhasil membawa nama PJB ke ajang
internasional sekaligus membuktikan bahwa milenial PJB tidak
hanya bisa selfie tetapi juga berprestasi dan go international. Mari
kita berkenalan dengan para milenial muda dan berprestasi dari PJB:

P

engalaman terbaik yang kami dapatkan pada
ajang CEPSI 2018 lalu adalah bertemu dan
bertukar pikiran dengan orang orang terbaik
dari seluruh industri kelistrikan di dunia.
Tidak hanya sharing terkait hal teknis terkait
industri utilities tetapi juga budaya kerja
professional.
Pada forum CEPSI 2018 di Kuala Lumpur,
ada fenomena yang menarik dimana industry
4.0 sudah bukan lagi jargon-jargon unggulan,
tetapi sudah menjadi sesuatu yang wajar harus
dilakukan oleh perusahaan Utilities terutama
dalam industri kelistrikan. Kolaborasi antara
perusahaan Telco dan Utilities menjadi menarik
untuk dilakukan dari yang konsep awalnya B2C
(business to consumer) menjadi B2B (business
to business) dalam berbagai hal mulai dari
Big Data and Data Analytic,Machine Learning,
IoT (Internet Of Things), EV (electric
vehicles), dan lain lain, dimana istilah
tersebut sering disebut sebagai Digital
Transformation. Jadi, untuk dapat bertahan
dalam era VUCA ini, sudah saatnya PJB benarbenar serius terjun ke era Digitalization
dimana data dan teknologi adalah sebagai
pendorong bisnis PJB ke depan.
Harapan kami kedepannya agar generasi
milenial PJB semakin berkualitas
internasional. Selain itu generasi
milenial harus berperan aktif sebagai
Change Agent bagi perusahaan dengan
menularkan konsep berpikir dan jiwa
milenialnya ke seluruh lingkungan PJB.
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H

arapan kami agar insan-insan PJB lebih
banyak lagi mengikuti event-event
internasional, karena sangat bermanfaat
untuk kemajuan PJB. Dalam visinya PJB telah
menetapkan standar kelas dunia sebagai salah
satu arah dari organisasi, sehingga PJB perlu
membuka diri dalam pergaulan dan berkontribusi
dalam kancah internasional. PJB harus
terus melakukan benchmarking ke organisasiorganisasi yang menerapkan best practice dalam
industrinya.
Setelah mengikuti ajang CEPSI 2018, kami
shock karena penerapan industry 4.0 di industri
kelistrikan internasional sudah sangat massive.
Sedangkan di Indonesia masih banyak constraintconstraint yang menghambat implementasi
tersebut. Apa yang selama ini kita diskusikan
terutama mengenai smart-grid, smart-metering,
pemanfaatan renewable energy, big data, artificial
intelligence, electric vehicle dan hal-hal
lain terkait Industry 4.0 sudah benar-benar
terimplementasi di luar sana. Kita sebaiknya
mempersiapkan kompetensi, sumberdaya dan teknologi
untuk menghadapi era VUCA yang sudah terjadi
termasuk dalam industri ketenagalistrikan.
Sepertinya tepat kalo saya menggunakan
peribahasa “tak kenal maka tak sayang”. Kalo
kita pengen eksis berarti kita harus kenal,
terlibat, bergaul dan menjadi karyawan berkualitas
internasional.

pengh ar ga a n

P

P

engalaman terbaik kami adalah sewaktu
diberi kesempatan ikut konferensi
internasional pertama kali, dan tentunya
menjadi pembicara adalah suatu kebanggan
sendiri serta berbagi ide dan berdiskusi
tentang pengetahuan dan teknologi yang
telah dan sedang diimplementasikan pada
perusahaan sejenis PJB.
Selain itu, di era VUCA saat ini sudah
tidak dapat dihindari. Suka atau tidak, kita
pasti harus melalui era tersebut. Menurut
kami hal-hal yang perlu disiapkan adalah
kita harus dapat menerima dan mengadopsi
pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan
PJB. Dan mudah beradaptasi dengan perubahan
perubahan yang terjadi pada dunia.
Oleh karena itu, kami berharap pada generasi
milenial PJB untuk dapat terus berfikir mencari
solusi, terus berinovasi mencari hal-hal baru, dan
jangan lupa terus menulis apapun yang kita fikir

K

engalaman terbaik yang kami dapatkan adalah ketemu
dan berkenalan dengan orang-orang dari berbagai macam
background yang memiliki ketertarikan di bidang tenaga
listrik. Selain itu, berkumpul dan berbincang dengan para
pakar di bidang tenaga listrik memberikan kami wawasan
dan ilmu ketenagalistrikan yang baru dan terkini.
Dalam menghadapi era VUCA ini penting bagi kita
untuk terus belajar dan berani melakukan terobosan
agar dapat merespon suatu permasalahan dengan
cepat. Berdasarkan pengalaman kami mengikuti ajang
internasional tersebut, sebenernya banyak ilmu-ilmu
yang bisa diambil dari berbagai narasumber.
Kami berharap, PJB, melalui insan-insan
milenialnya, dapat lebih berpartisipasi ke acara
seperti ini. Selain kita bisa mendapatkan informasi
apa yang sedang jadi trending topic di dunia
tenaga listrik, kita juga bisa dapat ilmu tentang
inovasi-inovasi yang mungkin selama ini dibutuhkan
PJB. Dan karena acara tersebut dihadiri oleh
peserta dari berbagai negara, kita juga jadi bisa
benchmark dimana posisi kita sekarang dibanding
perusahaan berstandar kelas dunia lainnya.

Harapan kami yakni dapat meningkatkan
nilai citra perusahaan dimata dunia
bahwa PT PJB memang pantas bergelar
World class dibuktikan dengan insan PJB
yang dapat bersaing di luar negeri.
Selain itu, pengalaman yang didapatkan
selama acara berlangsung yakni
menambah sahabat dan pengetahuan
dibidang culture, social dan
teknologi yang sedang dikembangkan
dan diimplementasikan untuk
menghadapi era industri 4.0
PJB harus menjadi perusahaan
yang sudah leading menghadapi era
industri 4.0 di Indonesia
Menciptakan diri kita menjadi
insan PJB yang berintegritas,
profesional dalam bekerja, dapat
berkolaborasi dan adaptive,
sehingga menghasilkan excellence
people untuk kepentingan bisnis
perusahaan

ami berharap kedepannya akan banyak lagi insan-insan
muda PJB yang dapat mengikuti ajang internasional,
karena selain akan mendapatkan banyak ilmu, memperluas
jaringan relasi (networking), pengalaman dan hal baik
lainnya baik sebagai referensi dalam pengembangan diri baik
secara personal maupun untuk PJB Group. Dan tentunya perlu
didorong juga dari manajemen yang dapat memfasilitasi para
kalangan milenial muda PJB dari berbagai aspek.
Berdasarkan pengalaman kami di ajang Power Gen Asia 2018,
kami merasa saat ini industri ketenagalistrikan masih jauh
tertinggal, terutama dalam pengembangan energi terbarukan
(renewable energy) dan kendaraan listrik (electric vehicle).
Untuk level Asia Tenggara sendiri, kami merasa pengembangan
industry ketenagalistrikan di Indonesia, masih jauh di
bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan bahkan Vietnam yang
sudah focus di pengembangan semacam smart grid, micro grid,
hybridization dan digitalisasi. Untuk itu, PJB perlu mendorong
peningkatan kompetensi dan kapabilitas baik sumber daya manusianya
yang didukung oleh fasilitas dan teknologi terkini serta sumber
daya lainnya dan juga kami berharap kedepannya PJB dapat lebih
berani mengexplore potensi-potensi internal yang dimiliki guna
mendukung tujuan perusahaan dalam menambah kompetensi business
excellence serta meningkatkan daya saing perusahaan di era VUCA.
Selain itu juga, sudah saatnya PJB, mengganti mindset korporasi agar
mempunyai pemikiran perusahaan internasional non-BUMN dan berorientasi
pada profit serta KPI yang jelas & terukur, yang mana di era VUCA saat
ini diperlukan kinerja perusahaan agile.
Untuk para generasi milenial muda PJB, kami berharap untuk lebih aktif
lagi dalam menggali ide-ide yang inovatif untuk dapat berpartisipasi
dalam ajang-ajang bergengsi baik di level nasional maupun internasional.
Selain itu, jangan ragu atau takut untuk berbagi ilmu dengan para senior
ataupun atasan untuk mendapatkan ide-ide yang inovatif.(indra)

13

p e n g h a rg a an

PJB Raih Predikat

Innovative Power Technology
of the Year
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) berhasil meraih predikat
Innovative Power Technology of the Year 2018. Predikat itu
disematkan dalam ajang Asian Power Awards 2018 yang
berlangsung di Jakarta Rabu, 19 September 2018. Sementara
untuk predikat Coal Power Project of The Year 2018, PJB
menempati urutan ketiga.

Direktur Operasi 2 PJB, Sugiyanto,
berkesmepatan memberi sambutan dalam
acara Asian Power Award.
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PENGHARGAAN

P

redikat Innovative Power
Technology of the Year 2018
diberikan sebagai apresiasi untuk
karya inovasi berjudul “AVATOR :
Integrated and automatic Special
Portable Tool For Speeding and
Easing Vibration Calibration Monitor
in Gresik Unit” yang disusun Tim
Inovasi dari Unit Pemeliharaan Timur
(UPHT), Alfian Budiarmoko, Robbi
Auzikni Anaskur, dan Apolonius
Adhi Hariyatma. Sementara
‘medali’ perunggu diperoleh dari
inovasi berjudul “Avoiding Increase
Maintenance Costs with Reservation
Protection Turbine Trip in Paiton Unit
1&2” yang disusun Tim Inovasi UP
Paiton; Zainal Asikin, Faizal Riza, dan
Bayu Nugroho.
Keberhasilan dalam Asian
Power Awards menjadi cermin dari
kesungguhan PJB dalam mengelola
inovasi dan menjadikannya sebagai
budaya dalam organisasi. Direktur
Operasi-1 PJB, Sugiyanto dalam
sambutannya memaparkan upaya
PJB dalam berinovasi. “PJB terus
melakukan improvement dan inovasi
terhadap best practice pemeliharaan
dan operasional pembangkit,” papar
Sugiyanto.
Asian Power Award dijuluki
sebagai “Oscar” bagi industri energi
di Asia. Ajang ini telah berlangsung
selama 14 tahun berturut-turut, dan
tempat penyelenggaraan berganti
dari satu negara ke negara lain di
kawasan Asia. PJB mulai mengikuti
kompetisi tersebut pada tahun 2017
yang diselenggarakan di Thailand,
dan saat itu langsung menyabet tiga
penghargaan berupa; Power Utility of
The Year, Environmental Upgrade of
The Year, dan Fast-Track Power Plant
of The Year.
Asian Power Awards 2018
dihelat di Jakarta dan diikuti oleh 29
perusahaan besar di Asia. Sebanyak
121 judul inovasi berpartisipasi
dalam ajang ini. PT PJB Services,
anak perusahaan PJB yang bergerak

di bidang Operation and Maintenance
pembangkit, juga menorehkan
prestasi dalam ajang ini. PJB Services
mendapatkan Gold award kategori
Hydro Power Project of The Year untuk
Asahan I Hydroelectric Power Plant.
AsianPower Award terbagi dalam 4
kategori yang meliputi 21 peghargaan,
antara lain yaitu:
• Renewable Projects yang meliputi:
o Solar Power Project of the Year.
o Hydro Power Project of the
Year.
o Biomass Power Project of the
Year.
o Wind Power Project of the Year.
o Geothermal Power Project of
the Year.
• Thermal Projects yang meliputi:
o Coal Power Project of the Year.
o Gas Power Project of the Year.
o Nuclear Power Project of the
Year.
• Supporting Projects yang meliputi;
o Fast-Track Power Plant of the
Year.
o Standby Power Plant of the
Year.
o Environmental Upgrade of the
Year.

o Transmission & Distribution
Project of the Year.
o Power Plant Upgrade of the
Year.
o Innovative Power Technology
of the Year.
o Smart Grid Project of the Year.
o Information Technology
Project of the Year.
o Dual Fuel Power Plant of the
Year
• Operators Of The Year yang
meliputi:
o Power Project Finance House
of the Year.
o Power Utility of the Year by
Country.
o Independent Power Producer
of the Year.
o CEO of the Year
Dalam lomba tersebut, setiap
perusahaan dapat menominasikan
sebanyak mungkin kategori yang
diinginkan. Pembangkit yang
diikutkan lomba adalah pembangkit
atau proyek dibidang pembangkitan
yang selesai sebelum 1 Januari
2017, serta memiliki inovasi terbaru
untuk peningkatan kinerja secara
berkelanjutan.(*)

Direksi PJB Services memperoleh gold
atas keberhasilan menjalankan O&M PLTA
Asahan.
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PJB CONNECT 2018

Sharing Knowledge & Teknologi
Pembangkitan Internasional

Ratusan pelaku usaha pembangkitan energi listrik, ahli
pembangkit, teknisi dan akademisi dari berbagai negara
berkumpul di PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), 29-31 Oktober
2018. Mereka menghadiri PJB Connect (Conference & Exhibition
of Technology) untuk melakukan sharing pengetahuan
dan teknologi pembangkit. Secara resmi PJB Connect 2018
dibuka Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi, Selasa 30 Oktober 2018.

A

nimo pelaku usaha bidang pembangkitan
terhadap PJB Connect 2018 sungguh
luar biasa. Begitu diumumkan akan digelar
PJB Connect 2018, kurang dari dua pekan
103 stand pameran yang disediakan panitia
sudah terbooking. Banyak perusahaan yang
terpaksa tidak dapat mengikuti pameran.
Peserta conference dan pengunjung pameran
mencapai 1.142 orang. PJB Connect yang
berlangsung di PJB Kantor Pusat tersebut
secara resmi ditutup Direktur Utama PJB, Iwan
Agung Firstantara, Rabu, 31 Oktober 2018.
PJB CONNECT merupakan forum
internasional yang mempertemukan berbagai
16
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pihak yang terlibat secara langsung maupun
tidak langsung dalam bisnis pembangkitan,
mulai dari kalangan regulator, manufaktur,
praktisi dan para expert di bidang
pembangkitan, kalangan akademisi dan
sebagainya, dengan tujuan untuk kemajuan
sektor ketenagalistrikan dan kemajuan usaha
di bidang pembangkitan. Mereka melakukan
sharing pengetahuan dan teknologi di bidang
pembangkitan, serta membahas isu-isu
terkini tentang pembangkitan energi listrik.
Tidak kurang dari 80 ahli baik dalam dan luar
negeri tampil sebagai pemateri.
PJB CONNECT 2018 mengambil tema
Advance to Maximize Value. Tema ini
menggambarkan kondisi PJB yang telah
mengimplementasikan berbagai sistem
manajemen best practise yang terintegrasi
dalam PJB Integrated Management System
(PJB-IMS) 2.0, dan Customisasi Product 2.0, yang
selanjutnya berusaha memaksimalkan nilai-nilai
atau keunggulan tersebut untuk mewujudkan
operational and business excellence.
Gelaran PJB Connect 2018 sebagai
rangkaian kegiatan HUT ke-23 PJB
merupakan bentuk komitmen PJB
mendukung penyediaan listrik dengan
pasokan yang terjamin dan harga yang lebih
murah. Ini merupakan tekad PJB yang secara
konsisten berusaha menjadi problem solver
dalam bisnis pembangkitan energi listrik.
Sedikit berbeda dengan tahun
sebelumnya, kali ini PJB melibatkan para
engineer muda di lingkungan PLN dan juga
mahasiswa. “PJB Connect 2018 dikonsep
sebagai pasar rakyat para engineer di
Indonesia. Kami mengundang engineerengineer muda dari PLN Grup dan perwakilan
dari perguruan tinggi,” papar Kepala Bidang
Engineering PJB, Teguh Widjajanto.
Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, dalam
sambutannya yang dibacakan Executive Vice
President Operasi JTBN PT PLN (Persero)
Ida Bagus Ari Wardana mengapresiasi

Juara Lomba
Selama PJB Connect 2018 berlangsung, diadakan penilaian baik terhadap presentasi
dalam sesi conference of tecnology maupun booth dalam exhibition of technology. Hasilnya
sebagai berikut:
Presenter Terbaik – Product Presentation
Session
• Anshar Makhraja dari Tai & Chyun
• Ha Seung Woo dari Kles Indojaya
• Muhammad Rachim Hidayat dari Shell Indonesia
Presenter Terbaik – Advance Technology
Session
• Naoki Sawawatari dari Sumitomo Indonesia
• Wasito, GM PLTU Tenayan
• Fachri dari ABB

The Best Design Booth
• PT PJB Services
• Cogindo
• Control System Arena Paranusa
The Best Atractive Booth
• PT Karya Energi Indonesia
• Nalco Water
• Sulzer
The Most Worth Booth
• PT Rekadaya Consult.

t ek nolo gi

pelaksanaan PJB Connect 2018 yang dinilai
sangat mendukung keberhasilan Program
35.000 MW, terutama dari sisi operation and
maintenance pembangkit. Ini sangat penting
mengingat keberhasilan program 35.000
MW bukan saja dalam hal membangun
pembangkit baru dengan total kapasitas
35.000 MW, tetapi yang tidak kalah penting
adalah berhasil dalam operation and
maintenance pembangkit,
“Melalui PJB Connect ini besar
kemungkinan lahir best parctice dalam
pengelolaan pembangkit, best practice dalam
operation and maintenance pembangkit,
serta muncul inovasi dan teknologi baru di
bidang pembangkitan. Dengan demikian,
bukan hanya keandalan pasokan energi listrik
yang kita dapatkan, tetapi juga penurunan
BPP, dan inilah yang diharapkan pemerintah
dan seluruh masyarakat Indonesia, jaminan
pasokan energi listrik dengan harga yang
lebih murah,” kata Sofyan Basir.
Meskipun ekonomi global tidak cukup
bersahabat, ungkapnya, kondisi PLN masih
cukup baik sehingga meringankan beban
masyarakat Indonesia yang tidak mengalami

Delegasi TNB Malaysia mengunjungi REMDO.

kenaikan tarif. Selain itu PLN masih terus
berupaya meningkatkan aksesibilitas
masyarakat untuk mendapatkan listrik dan
melakukan pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan. Saat ini, pencapaian
penambahan pembangkit, transmisi dan
gardu induk sejak tahun 2015 sampai tahun
2018 cukup signifikan. Untuk penambahan
pembangkit adalah sebesar 9.676 MW,
penambahan transmisi sebesar 11.850 kms,
dan gardu induk sebesar 50.066 MVA.
“Yang tidak kalah menggembirakan,
hasil survei Ease of Doing Business (EoDB)
Bank Dunia taun 2018 terkait “Kemudahan

Mendapatkan Listrik”, Indonesia berada di
peringkat 38 dari 190 negara yang disurvei.
Terjadi peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya yang ada di peringkat 49. Hal ini
membuktikan PLN memberikan konstribusi
positif dalam meningkatkan iklim investasi di
Indonesia,” ungkap Sofyan Basir.
Dalam kesempatan itu, delegasi TNB
Malaysia mengunjungi REMDO. Mereka
melihat secara langsung proses Remote
Engineering, Monitoring, Diagnostic, dan
Optimization, serta mendapatkan penjelasan
dari Kepala Bidang Teknologi, Henry Pariaman,
sekaligus berdiskusi dengan tim dari PJB. (*)
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Indonesian Sustainable Development Goals Award 2018

Sukses Laksanakan
Program CSR, PJB Raih
6 Emas dan 8 Perak
Penyerahan penghargaan
Indonesian Sustainable
Development Goals Award
2018 kepada unit-unit
di lingkungan PJB.

P

T Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)
memborong 14 penghargaan dalam
ajang Indonesian Sustainable Development
Goals Award (ISDA) 2018 yang berlangsung
Kamis 6 September 2018 di Jakarta, dan
menempatkan PJB sebagai Grand Silver
untuk kategori juara umum. Sebanyak 14
penghargaan di bidang Corporate Social
Responsibility (CSR) itu terdiri dari 6 emas dan
8 perak. Ini merupakan bukti keberhasilan
PJB melaksanakan program CSR di unit-unit
pembangkitan.
Sebanyak 14 penghargaan itu antara lain:
1. Gold : Kategori Kehidupan Sehat dan
Sejahtera untuk Program Griya Sehat
Berketahanan Iklim (UP Paiton).
2. Gold : Kategori Air Bersih dan Sanitasi
Layak untuk Program Konservasi Sumber
Mata Air Kokap Desa Sumberrejo
(UBJOM Paiton 9).
18
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3. Gold : Kategori Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan Ekonomi untuk
Program Pelestarian Batik Khas
Probolinggo (UP Paiton).
4. Gold : Kategori Konsumsi dan
Produksi yang Bertanggungjawab
untuk Program Bank Sampah
Mentari (UP Cirata).
5. Gold : Kategori Ekosistem Lautan
untuk Program Ekowisata Mangrove
Hijau Daun (UP Gresik).
6. Gold : Kategori Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan Ekonomi untuk
Program Batik Difabel Meraih
Sebuah Impian (UP Brantas)
7. Silver : Kategori Konsumsi dan
Produksi yang Bertanggungjawab
untuk Program Bank Sampah
“Berkah Abadi” Desa Trahan
Kecamatan Sluke Kabupaten

Rembang (UBJOM Rembang).
8. Silver : Kategori Energi Bersih dan
Terjangkau untuk Program PLTMH
Andungbiru (UP Paiton).
9. Silver : Kategori Harmony Ekosistem
Daratan untuk Program Wisata
Bahari Pantai Binor (UP Paiton).
10. Silver : Kategori Energi Bersih
dan Terjangkau untuk Program
Pengelolaan Eceng Gondok Menjadi
Alternatif Energi dalam Rumah
Tangga (BPWC).
11. Silver : Kategori Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan Ekonomi untuk
Program Kampung Edukasi Batik
Betawi Seraci (UP Muara Tawar).
12. Silver : Kategori Ekosistem Daratan
untuk Program Pengembangan
Ekowisata Mangrove Terpadu (UP
Muara Tawar).

C S R
13. Silver : Kategori Konsumsi dan
Produksi yang Bertanggungjawab
untuk Program Pengolahan
Sampah Terpadu Berbasis
Masyarakat (UP Muara Tawar).
14. Silver : Kategori Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan Ekonomi untuk
Program Organic Integrated
System (UP Paiton).
Selain itu, dua pelaksanaan CSR

direncanakan akan terus berlangsung
hingga tahun 2030.
SDGs atau tujuan pembangunan
berkelanjutan merupakan agenda
global yang ditetapkan oleh PBB pada
September 2015 di New York, Amerika
Serikat. Indonesia berkomitmen
mendukung SDG’s telah menetapkan
kebijakan pendukung pencapaian
SDGs melalui Peraturan Presiden

mendapatkan penghargaan sebagai
terbaik kedua. Untuk Kategori Tingkat
Manajer penghargaan diberikan
kepada Eko Setyawandari UBJOM
Indramayu. Sedangkan untuk kategori
Perorangan Tingkat Lapangan
diberikan kepada Moch Saleh, dari UP
Gresik.
ISDA merupakan ajang tahunan
untuk mengapresiasi dunia usaha yang
turut berkontribusi pada pencapaian
Sustainable Development Goals
(SDGs). Ajang ini diselenggarakan
oleh Corporate Forum For Community
Development (CFCD), forum
independent yang dibentuk sebagai
wadah komunikasi bagi para pelaku
CSR dan penggiat pemberdayaan
masyarakat. ISDA pertama kali
diluncurkan pada tahun 2016 dan

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Untuk
mewujudkan SDGS dibutuhkan
sumber daya yang sangat besar, oleh
karena itu partisipasi berbagai pihak,
termasuk dunia usaha sangatlah
penting.
SDGs mempunyai 17 tujuan yang
antara lain:
• Menjamin kehidupan yang sehat
serta mendorong kesejahteraan
bagi seluruh orang di segala usia.
• Mengakhiri kelaparan, mencapai
ketahanan pangan, meningkatkan
gizi, dan mendorong pertanian
yang berkelanjutan.
• Mengakhiri segala bentuk
kemiskinan di manapun.
• Membangun infrastruktur yang

berketahanan, mendorong industrialisasi
yang inklusif dan berkelanjutan serta
membina inovasi.
• Menjamin ketersediaan dan pengelolaan
air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi
seluruh orang.
• Mendorong pertumbuhan ekonomi
yang terus-menerus, inklusif, dan
berkelanjutan, serta kesempatan kerja
penuh, produktif dan pekerjaan yang
layak bagi semua orang.
• Menjamin akses energi yang terjangkau,
terjamin, berkelanjutan serta modern
bagi semua orang.
• Menjamin pendidikan yang inklusif
dan berkeadilan serta mendorong
kesempatan belajar seumur hidup bagi
setiap orang.
• Menjadikan kota dan pemukiman
manusia inklusif, berketahanan, aman
dan berkelanjutan.
• Menjamin kesetaraan gender serta
memberdayakan seluruh perempuan.
• Mendorong masyarakat yang damai
dan inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses
keadilan bagi semua orang, serta
membangun institusi yang efektif,
akuntabel, dan inklusif di seluruh
tingkatan.
• Mengambil tindakan segera untuk
memerangi perubahan iklim serta
dampaknya.
• Mengurangi kesenjangan di dalam dan
di antara negara.
• Menjamin pola produksi dan konsumsi
yang berkelanjutan.
• Melestarikan dan menggunakan
samudera, lautan dan sumber daya
laut secara berkelanjutan untuk
pembangunan berkelanjutan.
• Memperkuat perangkatperangkat implementasi (means of
implementation) dan merevitalisasi
kemitraan global untuk pembangunan
berkelanjutan.
• Melindungi, memperbarui, dan
mendorong pemakaian ekosistem
daratan yang berkelanjutan, mengelola
hutan secara berkelanjutan, memerangi
penggurunan, menghentikan dan
memulihkan degradasi tanah,
serta menghentikan kerugian
keanekaragaman hayati.
PJB sebagai unsur dunia usaha, melalui
program CSR secara konsisten turut
berpartisipasi dalam upaya mendukung
SDGs. Hal ini dibuktikan dengan apresiasi
penghargaan ISDA yang selalu didapatkan
oleh PJB dari tahun ke tahun. Tahun 2017 lalu
PJB berhasil memperoleh 13 penghargaan,
yang terdiri dari 2 platinum, 2 gold, 8 silver,
dan terbaik kedua untuk kategori pelaksana
lapangan.(*)
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Jadikan
Menjadi
R

usak parah. Itulah kondisi pantai di
Desa Daun, Kecamatan Tambak,
Kabupaten Gresik, akibat aktivitas
penambangan pasir dan penebangan
pohon bakau (mangrove) secara ilegal.
Masyarakat setempat banyak yang
memanfaatkan pohon mangrove sebagai
kayu bakar, alat pertanian, dan hiasan
rumah. Juga tidak sedikit yang menjual
kayu mangrove untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi mereka. Akibatnya,
hutan mangrove hampir habis. Terjadi
abrasi hingga sekitar 43 hektar lahan
sawah para petani terendam air laut
dan tidak bisa dikelola.
Itu dulu, beberapa tahun yang lalu.
Kini kondisi pantai Desa Daun sangat
berbeda. Pantai Daun sekarang
menjadi ekowisata mangrove yang
eksotis, dan sejak tahun 2017 dibuka
sebagai destinasi wisata. “Luar biasa,
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Kawasan Pantai
Ekowisata Mangrove
dengan naik perahu kita juga bisa
menikmati indahnya pemandangan
laut yang berpadu dengan keindahan
gunung dan hutan mangrove,” kesan
Wakil Bupati Gresik Muhammad Qosim
saat berkunjung ke sana bersama istri
dan rombongan beberapa waktu lalu.
Pengunjung bukan hanya bisa
menikmati keindahan hamparan pasir
putih di bibir pantai yang ditumbuhi
jutaan mangrove, tapi juga bisa
menyusuri sungai di antara hutan
mangrove itu menggunakan perahu.
Sambil naik perahu, pengunjung dapat
menikmati keindahan Pulau Noko
Selayar dari kejauhan yang berpadu
dengan Sungai Rujing dan laut. Plus ada
pemandangan dua bukit yang
mengapitnya, Tambelang dan Tappur
Pariuk.
Kawasan Ekowisata Hijau Daun

sangat luas dan menampung berbagai
macam jenis mangrove, cocok untuk
wisata edukasi lingkungan hidup.
Kawasan ekowisata mangrove ini
dilengkapi jembatan kayu untuk
memudahkan wisatawan berjalan-jalan
menyusuri hutan mangrove. Jembatan
setinggi 1 hingga 2 meter ini membuat
siapa saja yang melintasinya dapat
menyaksikan pepohonan bakau yang
lebat, dan bibit-bibit bakau dibawahnya
yang banyak ditanam dan terus
bertumbuh. Di sepanjang jalan juga
disediakan spot-spot foto unik yang
ditujukan untuk menarik minat
pengunjung remaja.
Mengubah kondisi pantai yang rusak
berat hingga mennjadi temnpat wisata
tersebut diperlukan waktu panjang.
Abrasi yang menyebabkan puluhan
hektar lahan sawah terendam air laut

pada tahun 2004 telah menyadarkan
sebagian masyarakat setempat.
Beberapa tokoh masyarakat melakukan
gerakan untuk mengatasi masalah yang
terjadi. Diantaranya adalah pelarangan
penebangan pohon bakau, menjaga
hutan bakau yang masih tersisa, dan
melakukan penanaman kembali yang
dibantu oleh masyarakat.
Meskipun sudah ada pelarangan
penebangan pohon bakau, masih ada
masyarakat yang melakukan
penebangan secara diam-diam. Oleh
karena itu pada tahun 2008
terbentuklah komunitas pemuda yang
belum memiliki nama untuk menjaga
hutan bakau. Kemudian pada tahun
2013 secara resmi komunitas tersebut
dibentuk oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa Timur dan
diberi nama Pokmaswas (Kelompok
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AKTIVITAS PJB UP GRESIK
Penanaman 10.000 pohon mangrove beserta pemeliharaannya.
•
Penanaman 10.000 pohon mangrove beserta pemeliharaannya.
•
Penanaman bibit cemara udang beserta pemeliharaannya.
•
Pemasangan 10 jangkar apung di perairan wilayah Desa Daun.
•
Pembangunan infrastruktur toilet di area ekowisata.
•
Pembangunan infrastruktur jalan menuju area ekowisata..
•
Pembangunan infrastruktur area parker ekowisata.
•
Pelatihan budidaya kepiting bakau.
•
Pelatihan budidaya ikan kerapu.
•
Pelatihan pengolahan ikan.
•
Pelatihan pengelolaan sampah terpadu .
•
Pelatihan keuangan dan administrasi.
•
Penanaman 10.000 pohon mangrove beserta pemeliharaannya.
•
Transplantasi terumbu karang dan rumah ikan 25 buah.

Masyarakat Pengawas) Hijau Daun.
Pokmaswas Hijau Daun berfungsi untuk
mengawasi, menjaga dan melestarikan
lingkungan di wilayah Desa Daun. Dengan
komitmen yang kuat, upaya itu berhasil
meski sempat mendapat perlawanan dari
sejumlah pihak.
PJB UP Gresik turut mendukung
upaya pelestarian pesisir Desa Daun
dengan melaksanakan program
penanaman mangrove, penanaman
cemara udang, pembangunan
infrastruktur gapura, jalan titian, sehingga
dalam perkembangannya sesuai roadmap
terbentuk program ekowisata mangrove
Hijau Daun. “Program Ekowisata
Mangrove Hijau Daun selaras dengan
program CSR PJB UP Gresik, karena itu
kami sangat mendukung,” kata
Supervisor CSR PJB UP Gresik, M Saleh.
Dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir, PJB UP Gresik telah
melaksanakan berbagai kegiatan di Desa
Daun, antara lain seperti pada gambar
tabel.
Bersama Pokmaswas Hijau Daun, PJB
UP Gresik melakukan penanaman pohon
bakau, edukasi kepada masyarakat
sekitar serta anak-anak sekolah,
pembersihan sekitar area pohon bakau,
dan sosialisasi kepada nelayan untuk
tidak menggunakan bahan berbahaya
dalam melakukan penangkapan ikan,
serta berusaha kreatif untuk
mengembangkan potensi daerahnya.
Pengunjung juga dilibatkan dalam
penanaman mangrove. Bahkan,
Pokmaswas Hijau Daun pun menawarkan
layanan menarik. Bagi siapa saja yang
menanam sebanyak 15 bibit bakau, maka
berhak memperoleh papan nama
bertuliskan dirinya, yang ditancapkan
dekat bibit bakau yang ditanam. Bibit
mangrove bisa dibeli di Pokmaswas Hijau
Daun dengan harga Rp 7.500 per bibit.
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Uang hasil penjualan bibit
dipergunakan untuk biaya operasional
dan pembibitan.
PJB UP Gresik berhasil mengubah
perilaku masyarakat yang semula
menebang pohon bakau menjadi pionir
pelestarian dan penyelamat ekosistem
lingkungan. Ekowisata mangrove Hijau
Daun mulai dibuka sebagai destinasi
wisata sejak bulan Oktober tahun 2017.
Saat itu harga tiket masuk Rp 2.000/
orang, sejak April 2018 dinaikkan
menjadi Rp 5.000/orang. Pengunjung
yang awalnya sekitar kurang dari 2.000
orang/bulan, kini lebih dari 8.000 orang/
bulan. Dari penjualan tiket mulai
Oktober 2017 hingga Juni 2018
terkumpul uang
Rp 55.483.764.
Selain itu, ekowisata mangrove
mampu membuka lapangan kerja baru
di sekitar Desa Daun, seperti juru parkir,
ojek motor dan juga dengan pohonpohon mangrove yang dipelihara
dengan baik dapat memudahkan
masyarakat untuk mencari udang dan
kepiting di area dekat dengan daratan.
Disamping untuk konsumsi sendiri
kadang-kadang mereka bisa menjualnya
kepada wisatawan yang datang.
Atas perjuangan menyulap kondisi
perairan, Pokmaswas Hijau Daun
sempat meraih penghargaan sebagai
Juara I Evaluasi Kelompok Masyarakat
Pengawas Tingkat Provinsi Jawa Timur
Tahun 2016 Pengawasan Bidang
Pelestarian Sumber Daya Perikanan
dari DKP Provinsi Jatim. Partisipasi PJB
UP Gresik dalam mendukung
kelestarian kawasan pantai di Desa
Daun dan menjadikannya sebagai
ekowisata yang eksotik mendapat
GOLD dalam ajang Indonesian
Sustainable Development Goals Award
(ISDA) 2018.(*)

lingk unga n

World Clean up Day 2018

UBJOM Pacitan
Bersihkan Kawasan
Konservasi Penyu

Suasana bersih-bersih pantai di Pacitan.

M

emperingati World Clean up Day
2018, karyawan UBJOM Pacitan
membersihkan kawasan konservasi
penyu Pantai Taman, Kecamatan
Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Sabtu
15 September 2018. Mereka bertekad
kawasan pantai bebas sampah plastik.
Bersih-bersih kawasan konservasi
penyu melibatkan sejumlah elemen,
mulai dari saka pramkuka, relawan,
personil TNI/Polri, aparat pemkab dan
masyarakat setempat. Mereka terbagi
dalam beberapa kelompok, masingmasing kelompok membawa karung
berwarna merah dan putih. Karung
merah digunakan untuk menampung
sampah organik. Sedangkan karung
putih untuk sampah jenis anorganik.
Dalam waktu relatif singkat,
kawasan konservasi penyu tampak
bersih. Sampah yang terkumpul lalu
dipilah sebelum diproses lebih lanjut.
Sampah yang laku dijual diberikan
kepada pelapak, sedangkan yang tidak
laku dijual diangkut ke TPA (Tempat
Pemrosesan Akhir).

Aksi bersih-bersih dilakukan
serentak di 150 negara. Fokus utama
peringatan World Clean up Day 2018
adalah melawan sampah plastik
yang kini menjadi isu global. Dalam
kesempatan itu UBJOM Pacitan
membagikan beberapa reuse bag
pengganti karung plastik kepada
peserta, untuk mendorong kesadaran
masyarakat meninggalkan, setidaknya
mengurangi penggunaan kantong
plastik.
Tak hanya menyisir pantai dan
membersihkannya, kegiatan juga
dilanjutkan dengan pelepasan
tukik. Sedikitnya 135 ekor anak
penyu dilepaskan ke lautan
menyusul seekor penyu dewasa
yang sudah dilepaskan lebih
dulu. Jumlah sebanyak itu
melengkapi 500 ekor tukik
yang telah dilepaskan
beberapa waktu
sebelumnya.

Menurut General Manager UBJOM
Pacitan, Didik Mardiantara, pelepasan
tukik merupakan salah satu komitmen
PLTU Pacitan dalam menjaga
kelestarian penyu. “Kita bekerjasama
dengan Dinas Kelautan baik di Pacitan
maupun Trenggalek. Kita mengadakan
agenda rutin untuk pelepasan tukik,”
ujar Didik Mardiantara.
Selain di kawasan konservasi
penyu, kegiatan bersih-bersih
dilakukan di beberapa titik di
Kabupaten Pacitan, melibatkan 3.606
relawan. Mereka membersihkan
sampah plastik yang berserakan di
darat sampai sampah dalam selokan,
di Sungai Grindulu dekat Pasar
Grindulu, Desa Tegalombo, Kecamatan
Tegalombo, dan tempat-tempat lain,
hingga terkumpul 7 ton sampah.
(Anita)

GM UBJOM Pacitan,
Didik Mardiantara,
melepas penyu ke laut
dalam upaya pelestarian
penyu.
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Dirops 2 PJB memimpin
bersih-bersih pantai
di lingkungan PLTU
Paiton.

Hari Lingkungan Hidup 2018

PJB dan KLHK BERSIHKAN
Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2018, PJB
bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) melakukan aksi bersih-bersih Pantai Bhinor yang
berda di kawasan kompleks PLTU Paiton, Selasa 25
September 2018. Acara dikemas dalam bentuk Coastal
Clean Up, dengan sasaran utama sampah plastik. Ini
sejalan dengan tema peringatan HLH 2018, yaitu Beat
Plastic Pollution.

K

egiatan tersebut dihadiri Dirjen
Pengendalian Pencemaran Pesisir
dan Kelautan KLHK, MR Karliansyah,
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah
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Yusuf, Bupati dan Walikota seJawa Timur, aktivis lingkungan dan
masyarakat setempat. “Keberadaan
sampah itu menjadi permasalah berat

bagi semua negara dan sampah jenis plastik
menjadi ancaman berat bagi kehidupan
makhluk di laut karena keberadaan sampah
tersebut. Banyak ikan di laut mati karena
sampah plastik,” ungkap Karliansyah.
Dalam kesempatan itu Direktur
Operasi 1 PJB, Sugianto CMRP
mengungkapkan bahwa coastal clean
up telah menjadi agenda tahunan bagi
PJB, sesuai wujud kepedulian terhadap
lingkungan. PJB sudah berulang kali
melakukan kegiatan serupa di semua unit,
dan bertekad untuk melaksanakan secara
berkesinambungan demi terwujudnya
pantai yang indah dan bersih. Tahun
2016 lalu pihaknya bersama KLHK dan

lingk unga n

Bersih-bersih pantai.

Piaga
pengharg m
aa
atas Lap n
oran
Pelaksa
naa
Pengelo n
laan
Lingk
Hidup ta ungan
hun
dengan 2018
predika
Sangat B t
aik

Wagub Jatim, Gus Ipul, membuka gerakan perang melawan sampah plastik.

Penghargaan diberikan untuk UP Paiton dan UP Gresik, yang diserahkan Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf kepada masing- masing General Manager Unit.

PANTAI BHINOR
Pemerintah Kabupaten Situbondo
melaksanakan coastal clean up di
Pantai Panarukan, dengan melibatkan
ratusan pelajar dan masyarakat
setempat. “Hal yang sama juga kami
lakukan di setiap unit pembangkitan,
yang umumnya berada di tepi pantai”.
Menurut Sugiyanto, sampah di
pesisir bukan hanya mengganggu
keindahan, tetapi juga berpotensi
masuk ke laut. Apabila itu terjadi, tentu
berdampak pada biota-biota laut dan
juga mematikan habitat-habitat di laut.
Bahkan pohon bakau dan terumbu
karang akan mati atau terhambat
perkembangannya bila tertutup

sampah plastik.
“Peringatan Hari Lingkungan
Hidup kali ini bersamaan dengan
peringatan hari konservasi alam
nasional dan kegiatan Petik Laut
Masyarakat Paiton. Alhamdulillah,
kegiatan tersebut dapat kita
sinergikan, sehingga menjadi moment
yag sangat berharga, sebagai moment
yang tepat untuk memberikan
kesadaran kepada masyarakat
tentang arti pentingnya kebersihan
pantai dan laut,” kata Sugianto.
Dalam mendukung gerakan beat
plastic pollution PJB telah me-launcing
gerakan AKUSTIK (Ayo Kurangi

Sampah Plastik). Gerakan ini bertujuan
mengurangi penggunaan plastik
di lingkungan perusahaan melalui
pembatasan penggunaan air minum
kemasan ketika rapat dan event-event
lainnya, membatasi penggunaan tas
plastik dan sebagainya. Perusahaan
juga membagikan tumbler kepada
setiap karyawan agar terbiasa
menggunakannya pada saat rapat
maupun ketika berkegiatan di luar
perusahaan.
Dalam kesempatan itu, PJB
memperoleh dua penghargaan
dari Gubernur Jatim atas Laporan
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
Hidup tahun 2018 dengan predikat
Sangat Baik. Penghargaan diberikan
untuk UP Paiton dan UP Gresik, yang
diserahkan Wakil Gubernur Jatim,
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada
masing- masing General Manager
Unit. (*)
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GH-PJB Merancang

Masa Depan

Gemilang
PT. Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (GH-PJB) dilahirkan
sebagai sebuah Joint-Venture Company (JVC) O&M Services
untuk PLTU Batu Bara dengan visi “Be the industry leading power
plant O&M Services Company in Indonesia.” Saat ini proyek
utama yang sedang dikerjakan bersama PT Shenhua Guohua
Pembangkitan Jawa Bali (SG-PJB) adalah PLTU Jawa 7 dengan
kapasitas 2 x 1.050 MW di Serang, Banten, yang masih dalam
tahap konstruksi dan diharapkan COD pada 2019 mendatang.

S

ebagai perusahaan afiliasi PJB
dengan porsi saham PT PJB
Investasi (PJBI) sebesar 30%, model
bisnis yang diterapkan untuk EPC
dan O&M memiliki keunikan yang
signifikan berbeda dengan model
bisnis pembangkit listrik umumnya
di Indonesia. Di periode EPC
misalnya, setidaknya ada 7 amanah
Suasaua saat pelatihan di China
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tambahan porsi EPC yang diemban
GH-PJB di dalam O&M Contract
Jawa 7. Selain mengelola rekrutmen,
pengembangan organisasi, overseas
training untuk seluruh personel
selama setahun di Taishan Power
Station, Guangdong Province,
Tiongkok, dan sertifikasi kompetensi
baik karyawan maupun perusahaan;

Oleh: Satrio Wahyudi
Direktur GHPJB

GH-PJB juga bertugas mengawal
engineering design, equipment
selection, I&C logic and configuration
(DCS, DEH, APS/FCB), factory
acceptance test (FAT), penyusunan
Manual & SOP, penyusunan spare
parts & special tools list, penyusunan
final drawing and KKS code, dan
berpartisipasi di tender, rekrutmen

afil i a s i

& training untuk kontraktor O&M.
Yang terakhir disebutkan ini
nantinya GH-PJB akan mengelola
dua kontraktor O&M A dan B. Skup
A untuk meng-handle maintenance
main equipment, sedang skup B
untuk menangani O&M BOP dan
coal handling.
Tentunya hal ini menjadi
kesempatan tak ternilai bagi
seluruh entitas GH-PJB, terutama
karyawan Indonesia yang berjumlah
80 orang (18 di antaranya dari PJB
Raya). Dengan adanya porsi EPC
di dalam kontrak O&M, personel
GH-PJB mendapatkan berbagai ilmu
dan pengalaman sangat berharga
selama mengikuti berbagai program
di negeri tirai bambu ini.
Strategi Rekrutmen dan Lokalisasi
SDM
Sebagai perusahaan yang
akan mengoperasikan pembangkit
kelas di atas 1.000 MW pertama
di Indonesia, GH-PJB menerapkan
kebijakan dengan standar tinggi di
dalam proses rekrutmen. Bahkan
rekrutmen internal di PJB Raya
dan grup Guohua dilakukan tidak
serta merta terbit SK tugas karya,
namun ada proses tes tertulis dan

wawancara yang semuanya dalam
Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi
di GHPJB.
Di dalam tes psikologi, titik berat
utama adalah pada work attitude test
dan kepribadian. Work attitude amat
penting karena kultur kerja orangorang Tiongkok terkenal dengan
‘work hard, play hard’. Mereka gila
kerja dan sangat menyukai olahraga.
Khusus orang-orang Indonesia,
ditambahkan ‘pray hard’, karena
nilai spiritual (tawakal) yang tinggi
di dalam tes kepribadian yang bisa
lebih menjamin seseorang untuk
bangkit ketika jatuh dan bertahan
ketika menghadapi tekanan
dan tantangan. Untuk menjaga
sustainability-nya, setiap pekan
diadakan pengajian di musholla
Taishan bagi karyawan muslim. Dan
untuk yang non-muslim, diberikan
kebebasan membuat kegiatan
keagamaan sesuai keyakinannya.
Di sisi komposisi SDM, jumlah
karyawan Indonesia secara gradual
bertambah sehingga setelah lima
tahun COD tercapai komposisi
sekitar 70% orang Indonesia dan
hanya menyisakan lima orang top
manajemen saja yang berasal dari
Guohua di tahun ke-10.

Metodologi Pelatihan
Ada banyak modul training
di Taishan maupun di pabrikan
peralatan yang diinstal di PLTU
Jawa 7. Selama tiga bulan pertama,
seluruh karyawan fresh graduate
harus lulus beberapa basic technical
training dan ditambah lulus bahasa
Mandarin untuk karyawan Indonesia
dengan level HSK 4 passing grade
180 dan lulus Bahasa Inggris untuk
karyawan Tiongkok dengan standar
IELTS minimum 5.5. Setelah tiga
bulan, dilanjutkan dengan on-thejob training (OJT) di PLTU 2x1000
MW Taishan dan ke berbagai kota
di Tiongkok tempat lokasi pabrikan
peralatan Jawa 7 berada.
Ada dua kata kunci yang
ditekankan di dalam pelaksanaan
training, yaitu “strict” dan “test”,
di mana strict berarti regulasi yang
ketat dan berlaku sama untuk
semua karyawan dengan reward
& punishment tanpa membedabedakan karyawan Indonesia atau
Tiongkok; dan Test dimaksudkan
untuk mengetahui pencapaian
pemahaman materi dan bidangnya,
dilakukan ujian mingguan dan
bulanan untuk seluruh karyawan
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Peserta pelatihan di China.

tanpa terkecuali. Selain itu, dilakukan
full-mirrored simulation test secara
berkala untuk mensimulasikan kerja
aktual di pembangkit yang sekaligus
sebagai evaluasi keberhasilan
leadership, teamwork, dan
responsibility.
Budaya perusahaan
“Teamwork, Passion, Respect,
Responsibility” adalah corporate value
yang diimplementasi di GH-PJB.
“Teamwork” mewakili kerja sama
dan pembentukan tim di perusahaan.
Hal ini sebagai refleksi kerjasama
yang erat antara karyawan Tiongkok
dan Indonesia, baik dengan atasan,
bawahan dan rekan kerja; “Passion”
menunjukkan antusiasme untuk hidup
dan bekerja; “Respect” berarti saling
menghormati antar berbagai agama,
tradisi dan budaya; “Responsibility”
menunjukkan semangat yang berani
mengambil tanggung jawab dan
bersedia menghadapi konsekuensi
apa pun di depan. Untuk menerapkan
budaya perusahaan, selain olahraga
rutin, English/Chinese Corner dan
kegiatan hiking, perusahaan juga
mengadakan berbagai acara budaya,
bahasa dan olahraga berskala besar,
yang mencakup perayaan Hari Besar
28
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Nasional Indonesia dan Tiongkok,
kontes pidato bahasa Mandarin dan
Inggris, dan Spring Sport Festival di
musim semi lalu.
Pencapaian
Fokus pada kebijakan “Precise
Management and be Practical and
Efficient”, dengan menerapkan
strategi nasional Indonesia “Global
Maritim Fulcrum” dan inisiatif
Tiongkok “One Belt One Road”
Development, dengan tujuan
membangun Jawa 7 dengan motto
“Superexcellent in Indonesia, Topclass in the World”, GH-PJB telah
memperoleh hasil yang luar biasa
dan signifikan di berbagai bidang.
Di dalam aspek SDM, GH-PJB
telah menyelesaikan rekrutmen
dan alokasi personil untuk tahap
produksi. Pelatihan teknis dan
bahasa dilakukan sesuai jadwal
dan ujian kualifikasi pertama
telah selesai. Adapun pada aspek
sertifikasi, melalui perencanaan dan
organisasi yang matang, perusahaan
telah berhasil memenuhi kompetensi
SDM berupa SKTTK (Sertifikasi
Kompetensi Teknik Tenaga Listrik),
Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 dan Sertifikat Badan

Usaha (SBU) sebagai persyaratan
memperoleh SIUJPTL (Surat Izin
Usaha Jasa Penunjang Tenaga
Listrik). Sedangkan di dalam aspek
teknis, GH-PJB mendukung SG-PJB
dalam pembangunan infrastruktur
melalui berbagai soft-compentence
seperti yang disebutkan di atas
yang semuanya dapat diselesaikan
sesuai jadwal.
Saat ini, persiapan GH-PJB telah
memasuki tempo yang semakin
tinggi. Selain melanjutkan training
di berbagai lokasi, rapat-rapat
koordinasi internal & eksternal
progress PLTU Jawa 7, dan
penyelesaian Manual, SOP, KKS
dan final drawing; perusahaan juga
telah membagi sumber daya untuk
bekerja di Site Office Jawa 7 dalam
rangka persiapan kedatangan
seluruh karyawan memulai
commissioning, juga sumber daya
untuk rekrutmen dan training
subkontraktor O&M. Sementara
itu proses improvement bahasa,
kerjasama dan pemahaman budaya
tetap menjadi target utama untuk
membangun tim internasional yang
berkualitas dan perusahaan yang
dapat meraih visi masa depan yang
gemilang.(*)

t ek nologi infor m a s i

PJB Luncurkan

ENTERPRISE
PERFORMANCE
MANAGEMENT

G

una mendukung tranformasi perusahaan, PJB
meluncurkan Enterprise Performance Management
(EPM), sebuah aplikasi yang mampu mengintegrasikan
data perusahaan secara realtime dan informatif
untuk mendukung analisa dan evaluasi kinerja demi
tercapainya arah pengembangan korporat operation
excellence and busiess excelence. Aplikasi ini diluncurkan
pada peringatan HUT ke-23 PJB, 3 Oktober 2018 di PJB
Kantor Pusat, disaksikan manajeman dan karyawan unit
melalui video conference.
EPM menampilkan data kinerja dari berbagai
tingkatan organisasi bisnis, mulai dari PJB korporat,
PJB, serta anak perusahaan dan perusahaan afiliasi.
Komponen data yang disajikan meliputi data finansial,
data material, data produksi, data kinerja operasi dan
data Sumberdaya Manusia (SDM). Data bersumber

dari berbagai aplikasi yang diimplementasikan di PJB.
Adapun perspektif kinerja yang ditampilkan antara lain:
profitabilitas, efisiensi, produktivitas, likuiditas dan
portofolio. Keberadaan EPM memberikan keuntungan
antara lain:
• Monitor dan evaluasi performa perusahaan lebih
mudah.
• Data performa perusahaan tersaji cepat dan akurat.
• Mampu telusur lebih detail untuk analisa performa
perusahaan.
• Interaksi pengambilan keputusan terfasilitasi
melalui sistem.
• Pengambilan keputusan lebih cepat.
• Performa pada setiap tingkatan organisasi bisnis
tersedia.
• Aplikasi mudah diakses.(*)
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Kuliah Umum ITS

Sugiyanto: Mahasiswa Tak Cukup Belajar Teori
Direktur Operasi 2 PJB, Sugiyanto (kiri),
mengajar di ITS sebagai dosen tamu.

P

ara praktisi diminta untuk
mengajar, sebagaimana
dilakukan Fakultas Teknik Sipil,
Lingkungan dan Kebumian ITS
Surabaya, Jumat 14 September
2018. Direktur Operasi 1 PJB,
Sugiyanto CMRP diundang untuk
mengajar dalam perkuliahan umum
yang diikuti sekitar 150 mahasiswa.
Perkulihan yang berlangsung di
Gedung Teater A ITS tersebut
mengambil tema “Mempersiapkan
Diri untuk Berkontribusi Membangun
Negeri.”
“Kuliah umum diadakan
untuk membekali para mahasiswa
mengenai gambaran bagaimana
di dunia kerja. Para mahasiswa
sebagai calon-calon pemimpin
bangsa wajib dibekali pengetahuan
di dunia kerja secara real. Ini
sangat penting bagi mahasiswa
untuk mempersiapkan diri dalam
berkontribusi membangun negeri,”
kata Dekan Fakultas Teknik Sipil,
Lingkungan dan Kebumian ITS,
Warmadewanthi ST MT PhD.
Pada kesempatan itu
Sugiyanto sharing pengalaman
dan juga menjelaskan proses
bisnis PJB. Paparan diawali dengan
penyampaian peran PJB dalam
kelistrikan nasional, disusul dengan
pemaparan tentang tiap unit
dan aset yang dimiliki PJB, salah
satunya adalah waduk Cirata yang
merupakan waduk terbesar kedua
di Asia Tenggara.
Sugiyanto mengungkapkan
bahwa di era revolusi industri 4.0,
PJB telah menerapkan teknologi
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Mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori,
tetapi juga perlu mengetahui proses bisnis
dunia industri dan belajar langsung dari praktisi
perusahaan. Itu sebabnya, selain melakukan
kunjungan ke perusahaan, Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya secara rutin
mendatangkan dosen tamu yang umumnya
adalah praktisi perusahaan.

kekinian. Dalam pengelolaan bendungan, PJB melakukan monitoring dengan Robotik Total
Station yang terkoneksi langsung dengan GPS (Global Posititioning System) dan instrumen
pemantau bendungan lainnya, yang dapat mengukur efek pergerakan tubuh bendungan secara
real time. Kendati demikian, keberadaan tenaga manusia masih sangat dibutuhkan, untuk
menganalisis masalah yang terjadi pada bendungan dan pengambilan keputusan.
“Dengan segala kemudahan akses informasi dan teknologi di era digital saat ini, para
generasi muda tentunya dapat mengembangkan dirinya secara optimal agar bisa lebih
produktif. Kualitas sudah seharusnya lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Ketika
generasi penerus lebih rendah kualitasnya dari generasi pendahulu maka negara akan hancur.
Sebaliknya jika generasi penerus lebih cemerlang maka masa depan bangsa ini akan bersinar ke
depannya,” kata Sugiyanto.
Setelah memaparkan profil unit pembangkit, Sugiyanto memberikan gambaran kepada
mahasiswa ITS bahwa mereka pun memiliki kesempatan yang luas untuk bergabung bersama
PJB dan berkontribusi dalam kelistrikan nusantara.
Menurutnya, sebagai generasi penerus bangsa yang memberikan sumbangsih besar
pada negeri ini, mahasiswa untuk saat ini tak cukup belajar tentang teori dan teknisnya saja.
Mahasiswa juga harus mau belajar berbagai perundang-undangan yang menyangkut dunia
bisnis dan usaha. Karena pada faktanya, baik yang ingin bekerja ataupun membuka usaha
sendiri setelah lulus nanti, mereka akan dihadapkan dengan berbagai persoalan hukum
mengenai izin pendirian usaha.
Selain Direktur Operasi 1 PJB, seminggu sebelumnya, tepatnya 8 September 2018, General
Manager UBJOM Indramayu, Jakfar Sadiq, juga diundang untuk menjadi dosen tamu di ITS.
Dalam perkuliahan yang diadakan Fakultas Teknologi Elektro dan dihadiri alumni serta sejumlah
civitas akademika itu, ia berbagi pengalaman serta memaparkan materi terkait entrepreneurship
dan career development.(*)

GM UBJOM Indramayu, Jakfar Sadiq,
berbagi pengalaman di ITS.
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pendidi k a n

Program Belajar S2 Manajemen Energi

PESERTA LULUS DENGAN KUALITAS
SANGAT MEMUASKAN

S

ebanyak 25 karyawan PJB yang
mengikuti Program Belajar
S2 Manajemen Energi di Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Surabaya telah menyelesaikan
pendidikannya dan secara resmi
diwisuda, 23 September 2018.
Mereka berhasil menyelesaikan
pendidikan tepat waktu (dua tahun),
dengan Indeks Prestasi Komulatif
(IPK) rata-rata 3,55 (sangat
sangat memuaskan). Bahkan dua
diantaranya menyandang predikat
cum laude dengan IPK 3,88, yaitu
Eko Ariyanto dari Unit Pemeliharaan
Wilayah Timur (UPHT) dan Hilman
Aziz Tamimi dari UP Gresik.
Direksi PJB merasa bangga
atas prestasi yang mereka peroleh.
Tidak berlebihan apabila direksi
menyambutnya dengan acara
khusus, yaitu Gala Dinner di sebuah
hotel di Surabaya. Direktur Utama
PJB, Iwan Agung Firstantara,
Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto
CMRP, beberapa senior leader PJB,
serta jajaran pimpinan Fakultas
Teknik Industri dan Jurusan Teknik,
hadir dalam kesempatan itu.
Kehangatan begitu terasa
dalam acara yang berkonsep dinner
semi-formal tersebut. Cerita tentang
pengalaman, kesan dan pesan dari
perwakilan wisudawan mengalirkan
kenangan indah selama dua tahun
berjuang dalam waktu, tenaga
dan pikiran mereka. Begitupun
dengan manajemen dari ITS yang
turut bercerita seputar pengalaman
menarik selama berinteraksi dengan
para wisudawan. Gala dinner ditutup
dengan penyerahan kenangan
berupa lukisan karikatur kepada tiga
dosen pengasuh program dari ITS.
Direktur Utama PJB, Iwan
Agung Firstantara berharap ilmu
yang diperoleh selama mengikuti
pendidikan dapat diaplikasikan di
tempat kerja, sehingga memberikan
kontribusi yang nyata bagi
perusahaan. Ini sejalan dengan
tujuan program, yang antara lain
untuk meningkatkan kompetensi

Jamuan makan malam karyawan PJb yang telah menyelesaikan Program Belajar S2 Manajemen Energi.

karyawan PJB, khususnya di bidang
manajemen energi, serta penyiapan
global talent sesuai kompetensi yang
dibutuhkan perusahaan.
Program S2 Manajemen Energi
jurusan Teknik Mesin merupakan
kelas kerjasama PJB dan ITS, dan
telah berlangsung tiga angkatan.
Angkatan pertama tahun 2004 2006, angkatan kedua tahun 2007
- 2009, angkatan ketiga tahun 2016
- 2018. Untuk angkatan ketiga, dari
44 pendaftar, tepilih 25 peserta lolos
seleksi, yang terdiri atas 8 orang dari
Wilayah Timur (UPHT, UP Gresik,
dan Kantor Pusat) dan 17 orang dari
Wilayah Barat (Cirata, UPHB, UP
Muara Karang, UP Muara Tawar, dan
UBJOM Indramayu).
Sebagai bagian dari penyiapan
global talent, peserta yang
memperoleh IPK diatas 3.4 pada
Semester II, berkesempatan magang
atau internship di luar negeri

selama 1 bulan. Program internship
dilakukan di Jepang, Amerika dan
Belanda. Program internship ini
dapat menjadi pengalaman sekaligus
pembelajaran nyata bagi para
peserta.
Selama mengikuiti pendidikan,
mereka tetap wajib masuk kerja,
kecuali saat mengikuti internship di
luar negeri tentunya. Perkuliahan
dilakukan Jumat dan Sabtu pukul
19.00 WB hingga 21.30 WIB.
Bahkan pada semester 2, 3 dan 4,
perkuliahan dilakukan hanya pada
hari Sabtu pukul 07.30 WIB hingga
16.00 WIB. Perkuliahan diadakan
di dua tempat. Untuk peserta dari
unit wilayah Timur dilaksanakan
di Kampus ITS, sedangkan untuk
peserta dari unit Wilayah Barat
dilaksanakan di UP Muara Karang.
Setelah lulus mereka bersedia
mengajar atau berbagi ilmu di
lingkungan PJB.(Kunto Wibisono)
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Empat Unit
Pembangkitan PJB
menerima apresiasi
dari Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) berupa Penghargaan
Subroto. Tiga unit pembangkitan
meraih penghargaan di Bidang
Keselamatan Ketengalistrikan, satu
unit pembangkitan meraih penghargaan
di Bidang Efisiensi Energi.

P

enghargaan bergengsi di bidang
pertambangan dan energi
tersebut disersahkan Menteri
ESDM, Ignatius Jonan, pada
puncak peringatan hari jadi ke-73
pertambangan dan enegri yang
digelar di Djakarta Theatre, Jumat
28 September 2018. Untuk Bidang
Keselamatan Ketengalistrikan,
PLTU Paiton unit 1 & 2 menjadi
yang terbaik dalam kategori PLTU
Kualifikasi Besar untuk Sistem Grid
Code Jamali. PLTGU Muara Karang
menjadi jawara pada kategori PLTG/
GU Kualifikasi Besar untuk Sistem
Grid Code Jamali. Sedangkan PLTU
Indramayu dinobatkan sebagai The
Most Improve Effort Electricity Safety
Power Plant.
Untuk Bidang Efisiensi Energi,
UP Gresik meraih juara 2 kategori
Manajemen Energi pada Industri
Besar. Juara pertamanya berhasil
diraih Pupuk Kaltim, sedangkan
juara tiga diraih PT Indonesia Power
Unit Pelabuhan Ratu.
Penghargaan Subroto
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Hari Jadi Pertambangan dan Energi 2018

EMPAT UNIT PJB

merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian ESDM
kepada para stakeholder yang memiliki prestasi luar biasa dalam memajukan
sektor ESDM. Tahun 2018 merupakan tahun kedua penyelenggaraan
penghargaan yang diambil dari nama Prof Subroto selaku Menteri
Pertambangan dan Energi Periode 1978-1988 itu.
Selain PJB, anak perusahaan PLN yang juga meraih Penghargaan Subroto
2018 adalah PT Indonesia Power. ‘Saudara kadung’ PJB tersebut meraih
dua penghargaan untuk Bidang Keselamatan Ketengalistrikan, yaitu PLTG
Gilimanuk untuk kategori PLTG/GU, dan UPJ Pelabuhan Ratu sebagai juara 3
Bidang Efisiensi Energi.
Pada tahun 2017, PJB juga berhasil memperoleh tiga Penghargaan
Subroto. Penghargaan tersebut diberikan kepada PJB UBJOM Tanjung AwarAwar yang meraih Juara 1 untuk Sub Kategori Inovasi Khusus Bidang Industri,
PJB UP Paiton sebagai Juara 2 untuk Sub Kategori Industri Besar, dan PJB UP
Cirata sebagai Juara 2 untuk Sub Kategori Gedung Besar.
Terdapat 15 kategori pada penganugerahan Penghargaan Subroto tahun
2018, yang terbagi dalam beberapa bidang penghargaan yaitu:
• Penghargaan Teknik dan Lingkungan Minerba
o Kepala Teknik Tambang/Penanggung Jawab teknik dan lingkungan
terbaik.
o Penanggung Jawab Operasional terbaik.
o Penerapan “Good Mining Practice” terbaik.
• Penghargaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lindungan
Sosial Panas Bumi
o Penilaian prestasi pengelolaan bidang K3 panas bumi pada area yang
sudah berproduksi.
o Penilaian prestasi pengelolaan bidang K3 panas bumi pada proyek

esdm
Peraih Penghargaan Subroto
2018, Empat diantaranya
dari PJB.

RAIH PENGHARGAAN SUBROTO
yang belum berproduksi.
Penilaian prestasi pengelolaan bidang lingkungan panas bumi pada
area yang sudah berproduksi.
o Penilaian prestasi pengelolaan bidang lingkungan panas bumi pada
proyek yang belum berproduksi
• Penghargaan Efisiensi Energi Nasional
o Bangunan gedung hemat energi.
o Manajemen energi pada industri dan bangunan gedung.
o Penghematan energi.
• Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan
o Keselamatan Ketenagalistrikan PLTU.
o Keselamatan Ketenagalistrikan PLTG/GU
o Keselamatan Ketenagalistrikan PLTU dan PLTGU
• Penghargaan Wartawan Energi
o Lomba Karya Jurnalistik Energi Berkeadilan
o Lomba Foto Energi Berkeadilan
“Malam penghargaan Subroto kami adakan untuk memperingati dan
menghargai Professor Subroto sebagai guru kita semua. Acara ini sebagai
refleksi bagi kita untuk terus meningkatkan semangat bekerja lebih giat lagi
demi memajukan sektor ESDM lebih baik dan lebih progresif. Saya mengajak
masyarakat turut terlibat bersama Pemerintah membangun sektor ESDM.
Hal itu akan mempercepat tujuan kita agar sektor ESDM mampu memberikan
kemakmuran bagi semua rakyat,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Dalam kesempatan itu Jonan mengungkapkan seputar program kerja
Kementerian ESDM yang hingga kini terus digalakkan. Diantaranya; BBM
satu harga, pembagian konverter kit LPG untuk nelayan kecil, pembangunan
jaringan gas kota, pengeboran air bersih hingga lampu tenaga surya hemat
o

energi, serta peningkatan rasio
elektrifikasi skala nasional. “Rasio
elektrifikasi harus mencapai
semaksimal mungkin. Rencana
awal kan bisa 97,5 persen akhir
2019. Tapi saya paksa terus, dan
hari ini sudah kira-kira sekitar
97,13 persen. Tahun 2019 rasio
elektrifikasi kita bisa mencapai
99,9 persen,” tuturnya.
Peringatan HUT
Pertambangan dan Energi ini
dilaksanakan setiap tahun. Hari
Jadi pertambangan dan Energi
didasari dengan dua peristiwa
penting yang bernilai sejarah,
yaitu pengambilalihan Gedung
Chisitsu Chosasho (Jawatan
Pertambangan dibawah
Pemerintahan Jepang) dan
penggantian nama lembaga
menjadi Jawatan Tambang
Geologi pada tanggal 28
September 1945. Kedua peristiwa
penting ini merupakan landasan
utama ditetapkannya Hari
Pertambangan dan Energi.(*)
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Ayo Kurangi

Sampah plastik masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kampanye melawan sampah
plastik terus digelorakan, untuk mendorong lahirnya kesadaran masyarakat mengurangi
dan mengendalikan sampah plastik. PJB turut ambil bagian dengan meluncurkan gerakan
AKUSTIK (Ayo Kurangi Sampah Plastik).

Peluncuran hastaq PJB kurangi plastik.

K

ementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) memperkirakan
timbunan sampah plastik mencapai
24.500 ton per hari atau setara dengan
8,96 juta ton per tahun. Dampak
sampah plastik terhadap lingkungan
hidup sangat serius karena sampah
plastik butuh ratusan tahun untuk
terurai, sehingga dapat mencemari
dan merusak ekosistem tanah dan air.
Sampah plastik tidak hanya
dijumpai di darat, tapi juga menyebar
luas ke sungai, waduk dan laut. Plastik
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memang jadi musuh bersama dan
terbesar dari banyak upaya untuk
menghindarkan lingkungan dari
kerusakan. Tapi kehadiran plastik
pun di sisi lain mungkin memberikan
banyak kemudahan di segala aspek
kehidupan masyarakat.
Menurut riset yang dirilis pada
jurnal Nature Communications
(2017), setiap tahunnya ada 1,15
hingga 2,41 juta ton sampah plastik
yang tergenang di wilayah perairan
dunia. Jumlah yang fantastis dan

mencengangkan. Dari riset serupa
juga diperoleh fakta bahwa di dunia
ini ada 20 sungai yang sebagian besar
berlokasi di Asia yang terkontaminasi
sampah plastik dalam jumlah besar.
Pemerintah Indonesia terus
berupaya memerangi sampah plastik.
Dalam waktu dekat pemerintah
akan mengeluarkan regulasi terkait
pengelolaan sampah plastik. Seperti
pengurangan kantong belanja plastik
di sektor ritel, peta jalan (Road Map)
pengurangan sampah oleh produsen

Sampah Plastik!
dan pelaku usaha, serta rencana aksi
terpadu penanganan sampah plastik di
laut. “Mari kita bersatu dan bertekad
untuk kelola sampah plastik bersamasama. Semoga Tuhan merestui langkahlangkah kita,” ujar Menteri Siti Nurbaya,
dalam sambutan Hari Lingkungan Hidup
(HLH) 2018 di Jakarta.
Hari Lingkungan Hidup sedunia setiap
tahun diperingati pada tanggal 5 Juni.
Adapun Tema Hari Lingkungan Hidup
se-Dunia tahun ini adalah mengendalikan
sampah plastik. Negara-negara di dunia
termasuk Indonesia menabuh genderang
gerakan bersama mengatasi sampah
yang sulit terurai dan mengancam
lingkungan hidup ini.
Untuk mengatasi permasalahan
sampah plastik tersebut diperlukan peran
aktif dari semua pihak. Manajemen PJB
menyadari hal itu, dan turut ambil bagian
melalui gerakan AKUSTIK. Gerakan ini
dimulai bersamaan dengan acara jalan
sehat memperingati HUT PJB, Minggu
23 September 2018, dan secara resmi
di-launching pada Puncak Peringatan
HUT ke-23 PJB, 3 Oktober 2018. Jalan
sehat diikuti karyawan PJB Kantor Pusat
bersama keluarga dan masyarakat sekitar.
Dalam kegiatan itu tak ada air minum
kemasan yang dibagikan pada peserta.
Sebagai gantinya, sejumlah dispenser
dengan gelas kertas disediakan di
halaman kantor PJB yang merupakan titik
awal dan akhir jalan sehat. Mereka yang
kehausan dapat langsung mengambil
minum dengan gelas atau botol yang
mereka bawa. Penyajian sarapan bagi
peserta pun tak jauh beda. Makanan
dikemas dalam wadah kertas atau wadah
yang dapat dicuci dan digunakan lagi.
Panitia berupaya membatasi penggunaan

material plastik untuk meminimalisir
sampah plastik.
Jalan sehat juga diwarnai dengan
kampanye AKUSTIK. Pesan-pesan terkait
pengurangan sampah plastik dituangkan
dalam sejumlah papan yang dibawa para
peserta. Warna-warni baju daur ulang
plastik yang dipakai sejumlah peserta
di bagian depan juga ikut memeriahkan
perjalanan. Kemeriahan ini makin
bertambah saat peserta telah kembali ke
tempat finish. Mereka diajak bergoyang
zumba bersama dan menyaksikan lomba
yel-yel serta aneka hiburan panggung dan
pengundian door prize.
Gerakan AKUSTIK menjadi salah
satu bentuk kepedulian PJB terhadap
kelestarian lingkungan. “PJB mendukung
upaya untuk mengurangi sampah plastik
dengan gerakan Akustik. Mari kita dukung
gerakan ini,” seru Direktur Utama PJB
Iwan Agung Firstantara.
PJB menargetkan bisa mengurangi
sampah plastik hingga 90 persen
dalam lima tahun ke depan. Berbagai
upaya dilakukan untuk mengejar
target tersebut. Kadiv LK3-1 Moh Anis
memaparkan upaya yang dilakukan
diantaranya berupa pembuatan
pedoman pengurangan sampah plastik di
lingkungan PJB. Selain itu dilakukan juga
kerja sama dengan pihak ketiga terkait
3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) sampah
plastik.

lingk unga n

Dirut dan Dirops 2 PJB.

Sedangkan aksi yang melibatkan
karyawan diantaranya berupa penggunaan
gelas dalam rapat, penggunaan botol
minuman (tumbler), pemakaian kemasan
ramah lingkungan untuk acara kantor
dan kantin, pemakaian kantong berulang,
dan penyediaan tempat sampah yang
dipilah. “AKUSTIK diharapkan bisa
menjadi budaya yang melekat pada insan
PJB. Dimana mereka diharapkan juga
dapat menyebarkan pada keluarga serta
masyarakat sekitarnya,” kata Anis.
Gerakan ini diperkuat dengan Surat
Edaran Direksi PT PJB Nomor: 003.K/012/
DIR/2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah Plastik di Lingkungan PT PJB yang
berisi hierarki pengelolaan sampah plastik.
Dengan menerapkan pedoman tersebut
diharapkan PJB dapat menjadi perusahaan
pioneer dalam pengurangan sampah
plastik dan dapat berkontribusi aktif dalam
mewujudkan Indonesia bebas sampah,
sehingga pencemaran lingkungan akibat
sampah plastik dapat dikurangi.(*)

Semangat karyawan mengurangi sampah plastik dengan mengenakan baju daur ulang sampah palstik, dan penyerahan tumbler
kepada karyawan.

35

ubjom
Potong tumpeng peringatan
satu tahun PLTU Tenayan.

Ulang Tahun Perdana PLTU Tenayan

GESIT DAN LINCAH
MENGHADAPI
PERUBAHAN
PLTU Tenayan 2 x 110 MW
genap berusia satu tahun,
Sabtu 22 September 2018.
Ulang tahun dirayakan oleh
manajemen dan karyawan
secara sederhana, dan
menjadi ajang berbagi
kepada anak yatim
yang tinggal di sekitar
pembangkit. Dihadiri
perwakilan PT PLN (Persero)
Unit Pelaksana Proyek
Pembangkit Sumatera 3,
dan PT PLN (Persero) Sektor
Pembangkitan Pekanbaru
yang merupakan aset owner
PLTU Tenayan.

P

enetapan hari jadi PLTU yang dikelola
PJB UBJOM Tenayan tersebut didasarkan
pada penandatanganan Sertifikat Statement
Commercial Operation Date For PLTU Riau
Unit 1 tanggal 22 September 2017. PLTU
tenayan menempati lahan seluas 40 hektar
di Kawasan Industri Tenayan Kelurahan Sail,
Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau atau sekitar 10 Km arah timur
laut dari Pekanbaru.
Meski masih sangat muda, namun PLTU
Tenayan telah berhasil menorehkan sejumlah
prestasi yang patut dibanggakan. Dari sisi
operasi, kinerja PLTU ini menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan.
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Pada masa pra COD sebelum
diserahterimakan ke PJB, capaian
Equivalent Availability Facto (EAF)
28,72 persen dan Cacacity factor (CF)
23,92 persen, dengan Equivalent Force
Outage Rate (EFOR) yang sangat
tinggi, yaitu 71,28 persen. Setelah
operasi dan pemeliharaannya dikelola
PJB kinerjanya berangsur meningkat.
Hingga bulan Juni 2018 tercatat
kenaikan kinerja operasi yang cukup
signifikan dengan capaian EAF 67,39
persen, CF 55,85 persen dan EFOR
menurun hingga tingal 18,78 persen.
Sejumlah prestasi lain juga
ditorehkan PLTU Tenayan. Diantaranya
menjadi yang tercepat dalam proses
unloading batubara di wilayah
Sumatera pada bulan Juni, dan
peringkat dua dalam Lomba Cerdas
Cermat K3 2018 Provinsi Riau, serta
Juara 1 Eksibisi Lomba Housekeeping
5S Kategori Pembangkit Luar Jawa

Tahun 2018. PLTU Tenayan dalam
implementasi K3 mendapatkan
penghargaan Zero Accident periode
2015-2017 Provinsi Riau.
General Manager PJB UBJOM
Tenayan, Wasito mengingatkan
agar insan Tenayan tidak lengah
dan berpuas diri terhadap prestasi
yang telah dicapai. Insan Tenayan
harus gesit dan lincah agar dapat
menghadapi dan mengelola setiap
perubahan yang datang sehingga tidak
tertinggal dari yang lain.
Peringatan HUT ke-1 PLTU
Tenayan mengambil tema AMC (Agility
to Manage Change), dengan harapan
AMC dapat melekat di setiap insan
Tenayan. “Dengan semangat AMC
PLTU Tenayan bertekad menjadi
Pembangkit CFB Nomor 1 di Sumatera
bahkan di Indonesia,” kata Wasito.
Selain berbagi cerita mengenang
perjalanan PLTU dari awal mulai
dibangun dengan suka duka dan cerita
unik di dalamnya, peringatan hari
jadi PLTU Tenayan diwarnai dengan
Launching Program Go Green UBJOM
Tenayan. Launching ditandai dengan
Penandatangan Komitmen Kelestarian
Lingkungan oleh manajemen
dan seluruh pegawai baik organik
maupun alih daya. UBJOM Tenayan
berkomitmen mengurangi sampah
plastik dan bijak dalam memanfaatkan
plastik dalam kehidupan sehari hari
guna menjaga kelestarian lingkungan.
Komitmen ini diwujudkan dengan
pemberian secara simbolik botol
minum yang dapat diisi ulang kepada
seluruh manajemen, karyawan,
dan mitra kerja. Dengan pemberian
botol ini, diharapkan tidak ada
lagi penggunaan air minum dalam
kemasan yang sifatnya sekali pakai dan
dibuang di lingkungan PLTU Tenayan.
Semoga langkah baik ini dapat
direalisasikan dengan baik sehingga
terwujud UBJOM PLTU Tenayan yang
Go Geeen, Go Safety, Go Reliability and
Efficiency.
(Junaidi, Fathoni)

ber it a fo t o

UBJOM Tenayan
Implementasikan
Maximo

PJB TANGANI O&M PLTU DI SULAWESI: PJB mendapatkan kepercayaan untuk
melayani Jasa Operation and Maintenance (O&M) tiga PLTU di Sulawesi. Perjanjian induk telah
ditandatangani oleh General Manager (GM) PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran
Sulawesi, Purnomo, dan Direktur Utama PT PJB, Iwan Agung Firstantara, Rabu 12 September
2018 di Surabaya. Ketiga PLTU tersebut antara lain: PLTU Anggrek, Gorontalo 2 x 25 MW, PLTU
Talaud, Sulawesi Utara 2 x 3 MW), dan PLTU Ampana, Sulawesi Tengah 2 x 3 MW. Perjanjian
induk menjadi penanda dimulainya kegiatan jasa O&M di ketiga pembangkit yang saat ini sedang
dalam tahap konstruksi dan akan memasuki tahap COD.(*)
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Direksi dan Senior LeAder IP Kunjungi UBJOM Indramayu:
Direktur Utama PT Indonesia Power, Sripeni Inten Cahyani beserta jajaran direksi dan senior
leader PT Indonesia (IP) Power mengunjungi PJB UBJOM Indramayu Rabu 5 September 2018.
Kedatangan mereka disambut General Manager (GM) UBJOM Indramayu, Jakfar Sadiq, dan GM
UP Muara Karang, Rachmat Azwin. Mereka benchmarking pelaksanaan K3L PLTU Indramayu.
Selain mendengarkan paparan dari UBJOM Indramayu, mereka melakukan site visit ke gedung
i-Safe Station, CCR, Jetty, CHCB, dan gedung MB untuk melihat kebersihan serta program 5 S
yang dijalankan PLTU Indramayu. Mereka sangat terkesan dan yakin PLTU Indramayu dapat
berkembang lebih besar dalam rangka mendukung PLTU Percontohan K3L.(shol)
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INSPIRING EMPLOYEE OF THE YEAR

PJB WAY FEST

b u d a y a p e r usahaan

Yuyun Ari Nugraha menerima penghargaan
dari Direktur Utama PJB.
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Dari kiri: Dimas Satriyo Hutomo, Deni Agustian, Yuyun Ari Nugraha, Purwono Jati Agung terpilih sebagai The most inspiring
employee of the year

Sebagai upaya meningkatkan internalisasi budaya perusahaan
dan sebagai apresiasi terhadap insan-insan PJB yang inspiratif
menerapkan sikap dan perilaku sesuai PJB Way, Direktorat SDM
dan Administrasi PJB mengadakan PJB Way Fest. Wadah pemberian
penghargaan ini menurut rencana menjadi agenda tahunan.

B

eberapa kategori penghargaan
diberikan dalam PJB Way Fest.
Salah satu kategori penghargaan
yang diberikan tahun ini adalah
Kategori Inspiring Employee of The
Year. Penghargaan diberikan kepada
insan PJB yang memiliki pengalaman
inspiratif terkait tata nilai inti I-PJB

Deni Agustian menerima penghargaan
dari Direktur utama PJB.

yang dialami dalam 3 tahun terakhir,
serta sikap dan perilaku kesehariannya
menginspirasi sesuai dengan PJB WAY.
Penyelenggaraan PJB Way Fest
Kategori Inspiring Employee of The Year
bertujuan untuk:
• Memberi rekognisi & apresiasi
terhadap insan PJB yang dalam

Purwono Jati Agung menerima penghargaan
dari Direktur SDM PJB.

budaya per us aha a n
polling untuk mendapatkan usulan
nominator karyawan yang dirasa
mencerminkan sikap dan perilaku
sesuai dengan nilai-nilai I-PJB..
• Satu peserta polling mengusulkan 4
nama karyawan untuk masing-masing
nilai I-PJB.
• Pengelola SDM & Manajemen Unit
memvalidasi dan menyeleksi beberapa
nama usulan tersebut hingga diperoleh
4 nominator karyawan paling inspiratif
untuk masing-masing tata nilai inti PJB
WAY (I-PJB).
• Masing-masing nominator terpilih
diwajibkan membuat “PJB WAY Note”
berupa tulisan real story tentang
pengalaman nyata dirinya yang
mencerminkan tata nilai inti dan
perilaku PJB WAY dalam kurun waktu 3
tahun terakhir. Penulisan menggunakan
format yang telah disiapkan Kantor
Pusat.
• Bila nominator kesulitan
menuangkannya ke dalam cerita
naratif yang menginspirasi, Pengelola
SDM unit atau karyawan lain dapat
membantu menuliskan cerita tersebut.
Terdapat 78 nominator dari seluruh
Unit & Kantor Pusat. Panitia menyeleksi
dan menetapkan 20 finalis yang berhak
mengikuti tahap seleksi akhir berupa

wawancara dengan tim Juri. Dari 20
finalis tersebut ditentukan 4 karyawan
sebagai Inspiring Employee of The Year.
Adapun yang dinilai adalah
performance presentation, perilaku
kerja dan perilaku sebagai model.
Salah satu bentuk apresiasi bagi
pemenang penghargaan Inspiring
Employee of The Year tersebut adalah
cerita pengalamannya akan divisualkan
dalam cinematic video inspiratif. Video
inspiratif tersebut sekaligus menjadi
tools sosialisasi dan internalisasi tata
nilai inti PJB WAY yakni I-PJB (Integrity,
Professional, Joint Collaboration, Business
Excellence). Selain itu, 20 finalis terpilih
juga akan memperoleh Personal
Development Feedback berupa Personal
Transformation Program dari konsultan
pendamping.
Adapun yang terpilih sebagai The
most inspiring employee of the year
adalah:
• Tata nilai integrity : Deni Agustian UBJOM Arun.
• Tata nilai professional : Purwono Jati
Agung - Kantor Pusat.
• Tata nilai joint collaboration : Dimas
Satriyo Hutomo - UBJOM Tenayan.
• Tata nilai Business Excellence : Yuyun
Ari Nugraha - Kantor Pusat. (*)

Daftar 20 Finalis PJB WAY Fest Kategori Inspiring Employee of The Year 2018
aktivitas kesehariannya telah
berperilaku dan bertindak sesuai
Tata Nilai Inti PJB WAY (I-PJB) serta
memiliki kinerja terbaik.
• Menjaga semangat api
transformasi (Keep The Flame on).
• Memotivasi dan memacu kinerja
karyawan.
Terdapat 20 peserta yang lolos
seleksi dan terpilih menjadi finalis.
Selanjutnya mereka mengikuti audisi
di depan dewan juri untuk dipilih 4
pemenang. Proses seleksi melalui
beberapa tahapan yang antara lain:
• Pengelola SDM Unit membuat

Dimas Satriyo Hutomo menerima
penghargaan dari Direktur SDM PJB.

No
1

Nama
Nurcahyo Herwin Dewanto

Unit
UPHB

Kandidat
Integrity

2

Henry Todo Tua

UP Paiton

Integrity

3

Muslim

UBJ Paiton

Integrity

4

Deni Agustian

UBJ Arun

Integrity

5

Anggresta Nuradrikni

UP Muara Tawar

Integrity

6

Risko Rahman Noor

UBJ Kaltim Teluk

Profeesional

7

Purwono Jati Agung

PT PJB Kantor Pusat

Profeesional

8

Sudarmoko Wityarso

UBJ Tanjung Awar-Awar Profeesional

9

Jayadi

UP Muara Karang

Profeesional

10

Idrus Pamungkas

UP Gresik

Profeesional

11

Mirza Kharisma Salmah

UP Gresik

Joint Collaboration

12

Achmad Djalaludin

UP Muara Karang

Joint Collaboration

13

Wawan Suryanto

UP Paiton

Joint Collaboration

14

Dimas Satriyo Hutomo

UBJ Tenayan

Joint Collaboration

15

Stieve Julius

UBJ Pulang Pisau

Joint Collaboration

16

Yuyun Ari Nugraha

PT PJB Kantor Pusat

Business Excellence

17

Solikin

UP Brantas

Business Excellence

18

Budi Hidayat

UBJ Tenayan

Business Excellence

19

Ery Perdana

UBJ Rembang

Business Excellence

20

Dwi Juli Harsono

UP Paiton

Business Excellence
39

forum

PJB PRESENTASIKAN
PLN Grup turut berpartisipasi dalam ajang berskala
internasional, Conference of the Electric Power Supply
Industry (CEPSI) 2018 untuk menanggapi perkembangan
industri ketenagalistrikan yang mengalami disrupsi dengan
berbagi dan bertukar ide, serta mempelajari pemikiran
terbaik mengenai industri ketenagalistrikan masa depan
bersama perusahaan listrik se-Asia Pasifik yang tergabung
dalam The Association of the Electricity Supply Industry
of East Asia and the Western Pacific (AESIEAP). AESIEAP
merupakan organisasi yang berdiri di Hong Kong pada
tahun 1975, yang bertujuan untuk menyatukan dan
mendorong kerjasama dan pertukaran keahlian dan
teknologi dalam bidang ketenagalistrikan.

Apresiasi atas partisipasi PJB dalam CEPSI 2018.

A

cara yang diselenggarakan oleh
Tenaga Nasional Berhad (TNB)
Malaysia ini dibuka oleh Minister
of Energy, Science, Technology,
Environment and Climate Change
(MESTECC) Malaysia, Yeo Bee Yin
dan President of AESIEAP Datuk
Seri Ir. Azman Bin Mohd. Yeo Bee Yin
dalam sambutannya menyatakan
bahwa pembangunan ekonomi
tidak terlepas dari kebutuhan
akan listrik. “Listrik adalah tulang
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punggung pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi global dan
dekapitalisasi tidak dapat dilakukan
tanpa elektrifikasi. Di industri
ketenagalistrikan ini, kita sudah
memasuki era transportasi dengan
tenaga listrik,” ujar Yeo Bee Yin.
“Untuk itu semua negara harus
siap dengan pertumbuhan elektrifikasi
yang akan berdampak pada seluruh
industri serta tetap menyediakan
listrik yang handal dan terjangkau

untuk masyarakat tanpa mengganggu
pertumbuhan ekonomi. Bagaimana
menciptakan pasar dan teknologi
yang efisien sehingga kita dapat
memberikan listrik dengan harga yang
terjangkau. Ini adalah tantangan bagi
kita semua,” tambah dia.
Di sesi berikutnya, turut hadir
Perdana Menteri Malaysia Tun Dr.
Mahathir Mohamad memberikan
arahan khusus bagi para peserta
CEPSI 2018. “Kehidupan kita selalu
menggunakan tenaga listrik. Kami
percaya dapat memberikan pasokan
listrik untuk waktu yang lama. Power
itu sama dengan listrik. Power
dibutuhkan untuk menjalankan
negara,” ungkap Mahathir.
Secara garis besar rangkaian acara
CEPSI 2018 terdiri dari: Conference
Program, Technical Sessions, Exhibition
Program, dan Futures Arena. Acara
tersebut dihadiri oleh lebih dari
1.500 delegasi dari lebih 30 negara;
17 keynote speaker dan lebih dari 550
technical papers. Pada CEPSI 2018 ini,
PLN Grup mengirimkan delegasi untuk
mengikuti konferensi dan pertemuan
dewan AESIEAP yang dihadiri oleh
Kepala Divisi Pengembangan Regional
Kalimantan Ruly Firmansyah, General
Manager PLN Wilayah Sumatera Barat
Susiana Mutia, General Manager PLN
Transmisi Jawa Bagian Barat Trino
Erwin dan General Manager PLN
Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana.
Keynote Session atau Conference
Program dibagi menjadi 5 sesi, yaitu:
• Sesi pertama bertema Global

fo ru m

•
•

•

Trends and Big Shift in Electricity &
Energy.
Sesi kedua bertema Future Utility
and Sustainable Development.
Sesi ketiga bertema ESI
Digitalisation and Industrial
Revolution (IR) 4.0.
Sesi keempat bertema ESI
Innovation & Smart Solutions.

•

Generation and Future Alternatives;
Judul Paper: Strategy of Monitoring
and Controlling Management For
Ensuring Indonesia’s Electricity
Project in 2019.
Mutia Bestiari Buhron dan Saeful
Arafat Iskandar; Kategori Business
Transformation and Others; Judul
Paper: Strategic Management of

LIMA PAPER
•

Sesi kelima bertema Green
Development & Transformation in
ESI.
CEPSI 2018 mengusung tema
Reimagining Utility of The Future dan
diselenggarakan di Kuala Lumpur
Convention Center (KLCC), Kuala
Lumpur Malaysia pada 17-22
September 2018. Delegasi dari PJB
untuk technical paper diwakili oleh
karyawan yang telah lolos seleksi
perusahaan maupun seleksi dari
CEPSI committee, antara lain:
• Rianti Budi Setyowati dan
Ahmad Aziz; Kategori Business
Transformation and
Others; Judul Paper:
Develop Enterprise
Architecture (EA) to
Answer Corporate
Transformation
Challenge.
• Indratno
Pardiansyah;
Kategori

Saeful Arafat
presentasi di hadapan
peserta CEPSI 2018.

Corporate Transformation to Support
the 35 GW Megaproject of Indonesian
Government.
• Aripriyantoni dan Kirjono Mudiarto;
Kategori Generation and Future
Alternatives; Judul Paper: Remote
Monitoring Automation of Solar PV
Plant.
• Adhi Eko Apriyanto dan Akbar
Rachmad Virgiawan; Kategori
Transmission and Future Grid;
Judul Paper: Determination of VAR
Compensator Placement for System
Stability Improvement.
Kategori dalam technical paper dibagi
menjadi 8 antara lain: Sustainability and
Green Energy, Generation and Future
Alternatives, Transmission and Future
Grid, Distribution and Advance Network,
Smart Grid and New Technology, ICT and
Innovation, Retail and Customer Service,
dan Business Transformation and Others
Selain conference program dan
technical paper, PLN Group juga unjuk
gigi dalam ajang exhibition program
dan futures arena yang diikuti oleh 150
peserta. Perusahaan afiliasi PLN yang
tergabung antara lain PT Pembangkitan
Jawa-Bali dan PT Indonesia Power yang
bergerak pada bidang pembangkit
listrik; PT Indonesia Comnets Plus
bidang teknologi informasi; dan
PT Crompton Prima Switchgear
Indonesia yang bergerak dalam
bidang industri gardu induk.
PJB mempresentasikan
produk dan jasa yang
ditawarkan pada sesi
Futures Arena dengan
judul PJB Total Solution for
Power Generation.
Pada hari terakhir
seluruh delegasi
melakukan social
& technical visit ke
beberapa tujuan.
Diantaranya kunjungan
ke TNB Research, TNB
Careline, Meter Data
Intelligence Center (MDIC)
dan beberapa destinasi
lain di Malaysia.
(Saeful Arafat)
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Setyo Chumaedi, Staf LK3 UP Brantas

Konsisten
Terapkan

5S

Lima S. Itulah yang terlintas di benak karyawan,
khususnya karyawan PJB Unit Pembangkitan (UP)
Brantas setiap kali melihat Setyo Chumaedi. Ini
karena staf LK3 UP Brantas ini dikenal sebagai pelopor
implementasi 5S di PJB UP Brantas, dan sampai
sekarang konsisten menerapkan prinsip-prinsip 5S.
Bahkan, pria berkumis ini menjadi langganan sebagai
juri lomba 5S yang diselenggarakan Pemerintah
Provinsi Jatim, serta sering diundang perusahaanperusahaan nasional dan instansi pemerintah untuk
memberikan materi tentang implementasi 5S.

K

eterlibatannya dalam
implemetasi 5S berawal
dari penugasan yang diberikan
General Manager (GM) UP Brantas,
untuk memotret kondisi PLTA di
lingkungan UP Brantas, khususnya
kondisi kebersihan pembangkit.
Itu terjadi tahun 2008, saat GM
UP Brantas dijabat Iwan Agung
Firstantara yang sekarang Direktur
Utama PJB. “Tolong potret seluruh
unit PLTA di UP Brantas, terutama
tentang kebersihannya,” kata
Setyo Chumaedi, menirukan
perintah GM UP Brantas kala itu.
Berbekal kamera,
Setyo Chumaedi keliling unit PLTA
yang tersebar di lima kabupaten,
yaitu Malang, Blitar, Tulungagung,
Ponorogo dan Madiun. Setiap unit
dipotret dari berbagai sudut, dan
foto yang dihasilkan diserahkan
kepada GM UP Brantas. “Saya
tugas sudah selesai. Ternyata,
ketika ada rapat manajemen yang
dihadiri seluruh kepala PLTA,
42
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saya diminta mempresentasikan
hasil pemotretan tersebut. Terus
terang saya tidak enak dengan
kepala PLTA, karena umumnya
kondisi PLTA kotor,” tutur
Setyo Chumaedi.
Dari presentasi itulah
dipilih PLTA terbersih dan PLTA
terkotor. Hasilnya, PLTA Siman
dinyatakan sebagai PLTA terkotor
dibandingkan PLTA lain yang ada
di lingkungan UP Brantas. Saat itu
juga GM UP Brantas memutuskan
gerakan kebersihan dan PLTA
Siman dijadikan sebagai pilot
project. Setyo Chumaedi dilibatkan
dalam program tersebut, diminta
untuk men-support unit dan
memantau pelaksanaan program.
“Saat itu belum mengenal
istilah 5S, dan program kebersihan
nilah yang menjadi cikal bakal
program 5S di UP Brantas. Hasilnya
sungguh luar biasa. Dalam
waktu satu tahun, seluruh PLTA
di lingkungan UP Brantas yang
semula terkesan kotor, berubah
menjadi bersih, rapi dan hijau,”
tutur Setyo Chumaedi.
Bersamaan itu, manajemen PJB
bermaksud mengimplementasikan
manajemen 5S dan menetapkan
UP Brantas sebagai pilot project.
Program 5S PJB tersebut
dilaunching di UP Brantas
pada tanggal 28 Agustus
2009 oleh Direktur Utama PJB
yang saat itu dijabat Agus
Pranoto. Setyo Chumaedi yang
menjabat supervisor lingkungan
ditunjuk sebagai Koordinator
Pelaksanaan Program 5S UP

s os o k

Brantas. Hal ini yang menjadikan
Setyo Chumaedi aktif mempelajari
Manajemen 5S dan sekaligus
mengimplementasikan 5S.
Berkat kegigihannya, serta
dukungan manajemen dan tim,
dalam lomba 5S tingkat Provinsi
Jatim di tahun 2010, UP Brantas
berhasil meraih penghargaan
utama untuk berbagai katagori.
Begitu juga tahun-tahun
berikutnya, bahkan tahun 2016
UB Brantas menjadi Juara Umum
Lomba 5S Tingkat Provinsi Jatim,
dan nama Setyo Chumaedi
semakin dikenal di Jawa Timur.
Dia sejak tahun 2010 dipercaya
menjadi juri lomba 5S Tingkat
Provinsi Jatim, dan banyak
perusahaan yang belajar padanya
tentang implementasi 5S. Tidak
sedikit yang datang ke UP Brantas
untuk bechmarking, namun banyak
juga yang mengundang untuk
memberikan pembelajaran.
Setyo Chumaedi menyadari
adanya pandangan yang keliru
terhadap penerapan 5S. Banyak
yang menganggap implementasi
5S sebagai beban tambahan,
sehingga dilakukan hanya
menjelang ada lomba. Menurut
Setyo Chumaedi, pandangan
demikian sangat keliru, karena
tujuan utama penerapan
Manajemen 5S adalah untuk
memudahkan karyawan dalam
menjalankan pekerjaannya, dan
meningkatkan produktivitas
perusahaan.
“5S merupakan sistem
manajemen dalam memelihara

ketertiban, efisiensi dan disiplin
di tempat kerja, sekaligus
meningkatan kinerja perusahaan
secara menyeluruh. 5S merupakan
indikator pertama untuk menilai
baik dan buruknya kinerja sebuah
perusahaan,” kata Setyo Chumaedi.
Menurut Setyo Chumaedi,
penerapan 5S tidaklah sulit.
Kegagalan menerapkan 5S lebih
disebabkan kurangnya pemahaman
tentang makna dan tujuan
sesungguhnya dari 5S. Mereka
beranggapan bahwa 5S menjadi
tanggung jawab karyawan saja.
Padahal keberhasilan penerapan
5S berhubungan dengan
seluruh sumber daya
manusia dalam
organisasi, dari
puncak pimpinan
hingga perkerja
paling bawah. 5S
merupakan sikap
dan budaya kerja
yang baik dan
bertanggung
jawab harus
dicerminkan dari level

paling atas hingga level bawah di
perusahaan.
“Alhamdulillah, PJB memiliki
pemimpin yang komit terhadap
5S, dan setiap tahun juga
diselenggarakan lomba 5S antar
unit,” kata Setyo Chumaedi.
Selama sembilan tahun aktif
berkecimpung di bidang 5S,
banyak hal yang telah dilakukan,
mulai dari memberikan ‘pelatihan’
penerapan 5S, terlibat dalam
penyusunan materi diklat 5S di
PLN, serta menulis beberapa
buku tentang 5S, satu diantaranya
berjudul Panduan Praktis
Penerapan 5S di Tempat Kerja.(*)
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pjb peduli

PEDULI
PJB Kirim Relawan

Bencana alam berupa Gempa Bumi dan
Tsunami di Palu dan sekitarnya telah
mengakibatkan bangunan hancur dan korban
jiwa yang mencapai 2.000 orang lebih. Hal
ini mengudang keprihatinan banyak pihak,
termasuk keluarga besar PJB. Sejumlah
relawan PJB pun berangkat ke lokasi bencana
untuk menyerahkan bantuan kepada para
korban dan sekaligus memberikan bantuan
tenaga untuk memulihkan kondisi kelistrikan
di Palu dan sekitarnya.
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BENCANA PALU

dan Serahkan Bantuan

B

antuan yang diangkut dua
truk tersebut diberangkatkan
dari PLTU Mamuju dan pada hari
Selasa, 16 Oktober 2018 sampai di
kota Kota Palu. Bantuan tersebut
secara resmi diserahkan oleh
Direktur Utama PJB, Iwan Agung
Firstantara, kepada Kepala Divisi
Konstruksi Regional Sulawesi,
Didik Madyanto, di halaman
kantor PLN UP3 Palu. Secara
simbolis Iwan Agung Firstantara
menyerahkan panel surya,
dilanjutkan penandatanganan
daftar bantuan.
Dijelaskan Iwan Agung,
bantuan tersebut berasal dari
PJB, PJB Services, PJB Investasi,
Prima Layanan Niaga Suku
Cadang (PLN-SC), dan LAZIS
PJB. “Sehari setelah gempa PJB
juga mengirim sejumlah relawan
yang bergabung dengan PLN
dalam upaya memulihkan kembali
listrik di Palu dan sekitarnya.
Kami ikut berbangga dengan
kecepatan teman-teman PLN Grup
melakukan recovery, dan bersyukur
bisa menyatukan diri dalam upaya
tersebut dan menunjukkan bahwa
PLN Grup cepat tanggap,” papar

Iwan Agung.
PJB Grup menyampaikan
bantuan berupa obatan obatan,
alat kesehatan, sembako,
kebutuhan dasar (baju, alat
mandi, popok, selimut, handuk,
pakaian dalam), susu, terpal dan
panel surya. Bantuan ini dibawa
melalui perjalanan darat, diangkut
dua buah truk. Untuk menjaga
keamanan, truk bantuan beserta
tim PJB dikawal polisi selama
perjalanan. Sebagian bantuan
disalurkan melalui PLN Rayon
Donggala.
Didik Madyanto juga merasa
bangga PJB bergabung menjadi
bagian dari tim yang melakukan
pemulihan kelistrikan di Palu, serta
rasa empati yang ditunjukkan
kepada korban bencana. “Semoga
bantuan ini bisa dimanfaatkan
sebaik- baiknya untuk masyarakat
dan memberikan semangat.
Terima kasih PJB telah bergabung.
Persatuan PLN perlu terjalin
sebagai satu keluarga yang saling
tolong menolong,” kata Didik.
Kerja keras dan kerja cepat
yang dilakukan oleh PLN dalam
memulihkan sistem kelistrikan di

pjb pe d u li

Palu, Sigi, Donggala dan Parigi
pasca gempa dan tsunami banyak
apresiasi dari berbagai pihak,
khususnya warga kota Palu dan
sekitarnya. Bentuk apresiasi yang
diberikan pun beragam, mulai
dari ucapan terimakasih hingga
asupan makanan dan minuman
pelepas dahaga di kala melakukan
pekerjaan. Salah satunya seperti
yang dilakukan oleh pemilik kedai
kopi, Hot Coffee Barbershop. Kedai
kopi ini menyediakan kopi gratis.
“Saya ingat betul di hari
kelima pasca gempa listrik di
daerah sini sudah nyala. Padahal
saya pikir kalau ini bisa berbulanbulan untuk diperbaiki karena
di beberapa tempat saya lihat
infrastruktur listrik (tiang, gardu)
itu pada tumbang. Saya juga
lihat di facebook dokumentasi
(video dan foto) pekerjaan
yang dilakukan oleh PLN untuk
menghidupkan kembali listrik di
Palu dan sekitarnya. Luar biasa,”
kata Pemilik Kedai Kopi Hot Coffee
Barbershop, Ricky Joe. Tidak hanya
sekedar kopi gratis, kedai kopi
ini juga menyediakan berbagai
fasilitas untuk para relawan, mulai
dari Wi-fi gratis hingga tempat
untuk beristirahat.(*)
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IGR-4 NUSA DUA BALI, KOMITMEN LINDUNGI &
LESTARIKAN LINGKUNGAN: Pertemuan Intergovernmental Review
(IGR) ke-4 dari Global Program of Action (GPA) telah berlangsung selama
dua hari di Nusa Dua, Bali, Rabu-Kamis 31 Oktober-1 Nopember 2018.
Pertemuan dibuka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti
Nurbaya, dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dari berbagai negara, delegasi
PBB, sektor swasta yang diakreditasi UN Environment Assembly, Sekretariat UN
Environment, para pakar serta anggota organisasi lainnya. Mereka mengenai
sampah plastik yang kini telah menjadi musuh dunia. Beberapa pokok bahasan
lainnya adalah; review pelaksanaan GPA periode 2012-2017 sebagai mandat
Manila Declaration, Kebijakan masa depan GPA periode 2018-2022, dan
Program kerja GPA periode 2018-2022 yang dilaksanakan via Coordination
Office. Penyelenggaraan IGR-4 diharapkan dapat memperkuat komitmen dan
kerjasama antar negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari
dampak negatif kegiatan berbasis daratan. Hasil-hasil kesepakatan dalam IGR4 dituangkan dalam dokumen Bali Declaration. PJB turut ambil bagian dalam
pertemuan itu dan berkesempatan menginformasikan program-program korporat
sebagai upaya melindungi kelestarian laut. Program tersebut diantaranya kegiatan
coastal clean up, penanaman mangrove, penanaman coral, dan penggunaan
jangkar apung. Informasi diberikan melalui stand pameran di area pertemuan.
PJB juga mempromosikan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk
mengangkat ecotourism di pulau Bawean dan pantai Bhinor Probolinggo yang
merupakan program unggulan CSR UP Gresik dan UP Paiton.(*)

Agus Wibawa Pimpin SP PJB: Pasangan Agus Wibawa Dewanto Wicaksono berhasil memenangkan pemilihan Ketua Umum dan
Sekjen DPP Serikat Pekerja (SP) PJB, Rabu 10 Oktober 2018 di Yogyakarta.
Mereka memperoleh 34 suara, mengungguli pasangan Harun Laksana - Moh
Syaiful Anwar yang mendapatkan 13 suara. Agus dan Dewa akan memimpin
DPP SP PJB selama tiga tahun ke depan (2018-2021). Pemilihan Ketua
Umum dan Sekjen DPP SP PJB dilakukan dalam acara Musyawarah Besar
SP PJB yang berlangsung selama dua hari, 10-11 Oktober 2018 di Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Agus berharap agar anggota SP bersatu padu bekerja
menggunakan data serta kekuatan bersama untuk memperbaiki dan memajukan
perusahaan. Anggota SP milineal diharapkan berkiprah dan bersemangat
membangun SP. Demikian juga dengan anggota yang lebih senior. “Kita tidak
bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari orang lain. Leader tidak selamanya
benar. Mohon dukungan dan koreksi,” kata Agus.(*)
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PLTA CIRATA MASUK MURKIT: Unit Pembangkitan (UP) Cirata
berhasil masuk Museum Rekor Pembangkitan (MURKIT), atas prestasinya
sebagai pembangkit dengan Equivalent Availability Factor (EAF) dan
Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) terbaik sejak tahun 2014 hingga
2018. Penghargaan diberikan oleh Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian
Barat PT PLN (Persero), Haryanto WS, 10 Oktober 2018, dan tercatat
dalam MURKIT. EAF terbaik dihasilkan oleh PLTA Cirata unit 7 dengan
nilai 99,05, sedangkan EFOR terbaik disumbangkan oleh PLTA Cirata Unit
7 dengan nilai 0,02. Menurut
General Manager UP Cirata,
Muhammad Munir, prestasi
tersebut tidak lepas dari
kerjasama tim dan percepatan
kompetensi operator.
Percepatan kompetensi
dilakukan bekerjasama dengan
PJB Akademi, dimana pelatihan
dan sertifikasi yang umumnya
dilakukan selama enam bulan,
dapat dipercepat hingga hanya
dalam waktu satu bulan.(*)
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ilustrasi: mirror vector dari foto karya Martin Harvei

