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KESUNGGUHAN dan KEDISIPLINAN

PESAN DIREKSI

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) telah disusun, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP) telah ditetapkan, arahan pemegang saham dan statement board of director telah disampaikan. 

Begitu juga kebijakan telah dikeluarkan, strategi telah dirumuskan, program kerja dan rencana kerja telah 
disusun, dan action plan pun telah dibuat. Tak  ada alasan untuk tidak segera mengeksekusinya, karena tanpa 
eksekusi, semua itu tadi hanya benar di atas kertas, tanpa memberikan manfaat bagi perusahaan. Dan kita 
sepakat untuk melakukan eksekusi tanpa alasan, execution without excuse.

Alhamdulillah, bersamaan dengan selesainya perumusan action plan, pengembangan PJB Integrated 
Management System (PJB IMS) 2.0 berhasil diselesaikan dan secara resmi sejak tanggal 26 Pebruari 2019 
diaplikasikan di PJB. Sebuah enterprise architecture yang mengacu pada The Open Group Architecture 
Framework (TOGAF), sehingga begitu lengkap, terstruktur dan sistematis. Kami yakin, dan seluruh insan 
PJB tentu juga yakin bahwa implementasi PJB IMS 2.0 (Enterprise Architecture) akan menjadikan eksekusi 
menjadi semakin bagus dan hasil yang  diharapkan tentu juga semakin bagus.

Enterprise Architecture menggambarkan proses bisnis yang komprehensif, yang bukan saja mencakup 
arsitektur bisnis (proses bisnis), struktur organisasi, aktifitas bisnis dan hubungan para aktor yang 

terlibat dalam proses bisnis seperti yang ada pada PJB IMS sebelumnya, tetapi juga 
mencakup arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Dengan 

mengimplementasikan Enterprise Architecture, maka proses bisnis enam lini bisnis 
PJB terpetakan secara end to end. Begitu juga penanggung jawab data, informasi 

atau dokumen, terpetakan dengan jelas. Implementasi Enterprise Architecture 
mendukung  penerapan Three Lines of Defence, mendukung pencapaian 
KPKU, dan sistem manajemen lainnya, serta memberikan kemudahan akses 
bagi pengguna, memberikan kemudahan bagi pengelola dalam menyusun, 
mengembangkan dan menganalisa efektivitas bisnis proses, serta memiliki 
kemampuan simulasi proses bisnis.

Enterprise architecture yang kita aplikasikan ini Insya Allah mampu 
menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan teknologi informasi dalam 

perspektif data, aplikasi dan teknologi. Setiap insan PJB dalam mengeksekusi action 
plan akan tahu dimana posisinya, bekerjasama dengan bidang atau divisi mana, 

bagaimana regulasinya, risikonya sejauh mana, dan sebagainya, sehingga 
tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan eksekusi, dan tidak ada 

alasan untuk tidak melakukan eksekusi. Kendati demikian, kuncinya 
tetap ada pada manusia. Enterprise architecture hanyalah tools 
yang akan membantu kita dalam menjalankan proses bisnis 
perusahaan. Tanpa kesungguhan dan kedisiplinan, hasilnya 
tentu tidak akan sesuai dengan  harapan. Alhamdulillah, dalam 

penilain kinerja excellence berdasarkan Kriteria Baldrige, 
PJB sekarang berada pada band Industry Leader, sebuah 

capaian yang luar biasa hingga menempatkan PJB sebagai 
perusahaan sejajar dengan perusahaan kelas dunia. Untuk 
itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh insan PJB, 
selamat bekerja, selamat menjalankan eksekusi!!

Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama
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24  Penguatan Karakter Melalui Puslatpur 
Marinir

26 Pensiunan Cirata Tinggalkan Tanaman 
Langka

28  Tak Ada yang Lebih Penting 
 Selain Jiwa Manusia
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UP Paiton berhasil mempertahankan PROPER Emas. 
Sementara PJB UP Gresik, UP Muara Karang, 
UBJOM Rembang dan UBJOM Paiton, memperoleh 
PROPER Hijau. Penghargaan di bidang lingkungan 
hidup  tersebut diserahkan oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Kamis 27 
Desember 2018 di Jakarta.

Rangkaian kegiatan memperingati Bulan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PJB 2019 
yang digelar lebih dari sebulan sejak 14 Januari 
2019 berakhir, Rabu 20 Pebruari 2019, Manajemen 
PJB menyadarI bahwa tidak ada yang lebih penting 
selain jiwa manusia. Hal itu tercermin dalam 
Komitmen Keselamatan yang ditandatangai direksi 
dan para senior leader.

Batubara memiliki nilai heating value yang berbeda. Ini 
merupakan tantangan tersendiri untuk dapat melakukan 
optimalisasi pengoperasian boiler dalam rangka 
menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP). 
Johandi, Yudi Choirul Umam dan Danang Yudi Miswar 
dari UBJOM Tanjung Awar-Awar membuat terobosan 
baru untuk mengatasi hal itu.

Perjalanan panjang dalam implementasi Baldrige 
Excellence Criteria atau penilain kinerja excellence 
berdasarkan Kriteria Baldrige telah mengantarkan 
PJB di tahun 2018 berada pada posisi band Industry 
Leader, dan tercatat sebagai yang pertama dan 
satu-satunya di Indonesia. 

Pembangunan PLTU Cilacap Ekspansi Fase II (1 x 
1.000 MW) mengalami percepatan yang luar biasa. 
Progres pembangunan telah mencapai 84,22 persen, 
dari target 68,17 persen. Kini PLTU Cilacap Ekspansi 
Fase II memasuki masa komisioning.

38  Risk Survey Proses Preventive 
Dalam Meminimalisir Loss Profit

40  Diabetes - Ibu Segala Penyakit

44  Serap Aspirasi Kelompok Difabel

44  Manajemen dan Tim Humas
 UBJOM Tenayan Kunjungi Riau Pos

45  Sosialisasi Hidup Sehat

45  Paket Sembako Murah

45  Kunjungi Markas Brimob

45  Pemberdayaan Kampung Okura

46 Komisi VII Pantau Limbah PLTU 
Tenayan
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PJB IMS merupakan fondasi bagi 
perancangan dan pengembangan 

sistem manajemen yang komprehensif 
dan sistematis di seluruh jajaran 
organisasi. Melalui implementasi 
PJB IMS, seluruh sistem yang 
diimplementasikan di PJB dapat 
berjalan secara terpadu dan selaras. 
Selain itu, implementasi PJB IMS 
membuat dokumentasi sistem 
manajemen menjadi lebih ringkas 
serta memudahkan pemeliharaan 
atas berbagai sistem manajemen 

PJB IMS 2.0 :
ENTERPRISE ARCHITECTURE

Proses Bisnis yang 
Komprehensif, 
Sistematis dan 
Terintegrasi

LAPORAN UTAMA

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) tercatat sebagai 
perusahaan pertama di Indonesia yang meraih 
sertifikat PAS 99, yakni penghargaan internasional 
terhadap kualitas implementasi sistem manajemen 
terintegrasi. Hal ini membuktikan bahwa penerapan 
Integrated Management System (PJB IMS) di lingkungan 
perusahaan mempunyai andil dalam memaksimalkan 
efektivitas dan efisiensi roda operasional perusahaan.

Ruang Lingkup 
PJB IMS 2.0 
(Enterprise 
Architecture)
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dengan mengeliminasi dan mengurangi dokumentasi serta 
mengurangi duplikasi. Proses audit juga dapat diintegrasikan 
dan frekuensinya dapat dikurangi.

Implementasi PJB IMS secara berkala dilakukan dievaluasi 
dan penyempurnaan, disesuaikan dengan kebutuhan dan 
perkembangan perusahaan. Sejak di bangun tahun 2010, PJB 
IMS mengalami beberapa kali penyempurnaan. Tahun 2016 PJB 
IMS dikelola sesuai acuan proses bisnis world class company, 
yaitu Process Classification Framework - American Productivity & 
Quality Center (PCF-APQC) untuk industry utility. Pengembangan 
terus dilakukan, dan tahun 2018 PJB melakukan migrasi ke 
PJB IMS 2.0 atau yang dikenal Enterprise Architecture, untuk  
menyelaraskan visi dan misi organisasi (business architecture) 
dengan teknologi informasi dalam perspektif data (data 
architecture), aplikasi (application architecture) dan teknologi 
(technology architecture). 

PJB IMS sebelumnya (PJB IMS 1.0) hanya fokus pada business 
process architecture yang meliputi; corporate strategic, risk and 
compliance management, regulation, organization, capabilities, 
standard system management dan Key Performance Indicator 
(KPI) Management. Hal ini dirasakan belum cukup, sehingga 

perlu dikebangkan dengan cakupan yang lebih luas, yang bukan 
hanya business process architecture tetapi juga data architecture, 
application architecture dan technology architecture. Selain itu, 
seiring perkembangan perusahaan, implementasi PJB IMS 1.0 
dirasakan masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya:
•	 Proses bisnis untuk 6 lini bisnis PJB (penyedia tenaga 

listrik, jasa O&M, jasa EPC, investasi, stockist dan EBT) 
belum tersusun secara end to end. Proses bisnis belum 
mencerminkan aktivitas yang end to end proses dari seluruh 
lini bisnis.

•	 Proses bisnis belum terintegrasi dengan strategi korporat, 
KPI, risiko dan kontrol, regulasi, struktur organisasi, standard 
system management, tata kelola, data/informasi, aplikasi dan 
teknologi.

•	 Proses bisnis yang ada masih terpetakan berdasarkan struktur 
bukan berdasarkan peran atau fungsi.

•	 Input, output dan kepemilikan data, informasi atau dokumen 
dari suatu proses atau aktivitas kerja belum jelas.

•	 Masih terdapat potensi terjadi duplikasi di area proses bisnis, 
data atau informasi, serta aplikasi dan teknologi

Metodologi pengembangan PJB-IMS 2.0 (Enterprise 

LAPORAN UTAMA

Direktur Utama PJB, melaunching PJB IMS 2.0 Enteprise Architecture.
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Architecture) menggunakan The Open Group Architecture 
Framework (TOGAF) yang di modifikasi, dengan 
mensimplifikasi tahapan dan artefak, sehingga lebih 
sederhana, sistematis, mudah dipahami dan cepat dapat 
diimplementasikan. Keunggulan dari Enterprise Architecture 
(EA), diantaranya:
•	 Desain Organisasi : EA membuktikan bahwa dukungan 

dalam bidang yang terkait dengan desain dan desain ulang 
dari struktur organisasi selama penggabungan, akusisi atau 
melakukan perubaha umum dalam organisasi.

•	 Proses-proses Organisasional dan Proses Standar : EA 
membantu menegakkan disiplin dan standarisasi proses 
bisnis serta memungkinkan memulai proses konsolidasi, 
penggunaan ulang dan integrasi.

•	 Pengembangan Sistem : EA berkontribusi secara optimal 
dengan sistem desain dan efisiensi alokasi daya selama 
pengembangan sistem dan pengujian berlangsung.

•	 Manajemen IT dan Pembuat Keputusan : EA dapat 
membantu menegakkan disiplin dan standarisasi terhadap 
rencana yang telah dibuat dan dapat berkontribusi kepada 
pengurangan waktu untuk pengambilan keputusan yang 
berhubungan dengan teknologi.

•	 Nilai IT : EA membantu mengurangi implementasi sistem 
dan biaya operasional, serta meminimalisir plagiasi dari 
layanan infrastruktur di seluruh unit bisnis.

•	 Kompleksitas IT : EA berkontribusi untuk mengurangi 
kompleksitas IT, konsolidasi data dan aplikasi, serta 
interoperabilitas yang lebih baik dari sistem.

•	 Keterbukaan IT : EA berkontribusi untuk lebih terbuka dan 
tanggap terhadap IT yang tercermin dari meningkatnya 
akses terhadap data, serta meningkatkan transparansi 
perubahan infrastruktur.

LAPORAN UTAMA

Adi Setiawan, menjelaskan konsep PJB IMS 2.0 Enteprise Architecture 
sebelum dilaunching.

PJB IMS 2.0 (Enterprise Architecture)
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•	 Manajemen Risiko IT : EA berkontribusi untuk mengurangi 
risiko dari kegagalan sistem dan pelanggaran keamanan.

Banyak keuntungan diperoleh dengan 
mengimplementasikan PJB IMS 2.0 atau Enterprise 
Architecture, diantaranya adalah proses bisnis berbasis 
peran atau fungsi, proses bisnis  terintegrasi dengan strategi 
korporat, KPI, risiko dan kontrol, regulasi, struktur organisasi, 
standard system management, tata kelola, data/informasi, 
aplikasi dan teknologi. Disamping itu, proses bisnis enam 
lini bisnis PJB terpetakan secara end to end, penanggung 
jawab data, informasi atau dokumen terpetakan dengan 
jelas, serta mendukung implementasi Three Lines of Defence 
(3LD), mendukung pencapaian KPKU, Malcolm Baldrige, 
dan sistem manajemen lainnya, memberikan kemudahan 
ases bagi pengguna (pencarian, review ataupun update), 
memberikan kemudahan bagi pengelola dalam menyusun, 
mengembangkan dan menganalisa efektivitas bisnis proses, 
serta memiliki kemampuan simulasi proses bisnis (process 
validation, time analysis dan resource analysis).

Enterprise Architecture memiliki arti penting bagi 
perusahaan, diantaranya:
•	 Sebagai referensi utama operasional  perusahaan dalam 

menjalankan strategi korporat untuk mencapai visi dan 
misi.

•	 Mengintegrasikan Proses Bisnis, Data/Informasi, Aplikasi 
dan Teknologi

•	 RASCI dari proses bisnis, data/informasi, aplikasi dan 
teknologi terpetakan secara jelas

•	 Dapat men-drive perubahan struktur organisasi agar lebih 
lincah & efektif.

•	 Manajemen mampu melihat proses bisnis secara holistik 
dan end to end.

•	 Risiko, kontrol dan regulasi di setiap proses bisnis dapat 
dipetakan sehingga lebih mudah dalam pengendalian 
internal 3LD.

•	 Mendukung pencapaian KPKU, Malcom Baldrige dan sistem 
manajemen lainnya.
PJB-IMS 2.0 (Enterprise Architecture) dilaunching 

di Surabaya, 26 Februari 2019, dan secara resmi 
diimplementasikan di PJB. Menurut Direktur Utama PJB, 
Iwan Agung Firstantara, impementasi PJB IMS 2.0 (Enterprise 
Architecture) merupakan bagian dari transformasi perusahaan. 
Melalui PJB IMS 2.0 semua insan PJB mengetahui dimana 
posisinya dalam proses bisnis, apa yang harus dilakukan, 
bekerjasama dengan divisi atau bidang mana saja, regulasinya 
seperti apa, risikonya sejauh mana dan sebagainya, semuanya 
bisa diketahui dengan jelas. “Enterprise architecture 
merupakan sebuah bangunan proses bisnis  yang sangat 
lengkap,” kata Iwan Agung.(*)

LAPORAN UTAMA
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LAPORAN UTAMA

Forum Bisnis 2019
EXECUTION

EXCUSE
without 

Eksekusi atau implementasi menjadi salah satu tahapan krusial 
dalam perencanaan strategis perusahaan. Kemampuan eksekusi 
menentukan pencapaian target dan tujuan perusahaan. Tanpa 
eksekusi, strategi yang telah dirumuskan hanya sekedar wacana 
yang hebat di atas kertas. Begitu juga program kerja, rencana 
kerja dan action plan, tanpa eksekusi menjadi tidak ada artinya.

Riset yang dilakukan konsultan The Ken 
Blanchard Companies pada tahun 2013 

menunjukkan 78 persen perusahaan bagus 
dalam melakukan perencanaan, namun dari 
78 persen itu hanya 4 persen yang mampu 
melakukan eksekusi dengan baik. Begitu 
pentingnya eksekusi ini dijadikan sebagai 
tema dalam kegiatan Forum Bisnis PJB 2019, 
yaitu “Execution without Excuse.”

Forum Bisnis PJB berlangsung 25 -26 
Februari di Surabaya, diikuti direksi, senior 
leader dan direksi anak perusahaan. Forum 
ini merupakan ajang rapat koordinasi 
untuk mengevaluasi capaian tahun 2018, 
serta menentukan langkah strategis untuk 
menggapai target kinerja tahun 2019. Acara 
dibuka Direktur SDM dan Administrasi PJB, 
Suharto, ditutup Direktur Utama PJB, Iwan 
Agung Firstantara.

“RJPP, RKAP, arahan pemegang saham, 
board of director statement dan sebagainya, 
telah kita turunkan hingga menjadi action 
plan. Sekarang tinggal melakukan eksekusi. 
Langsung kerjakan, tanpa ada kata tetapi. 
Execution without excuse,” kata Iwan Agung. 
“Saya yakin, dengan pengelolaan yang rapi, 
komprehensif, terstruktur dan terintegrasi, 
tentu akan lebih baik dan lebih sustain. 

Dengan proses-proses yang ada, meskipun 
terkena VUCA, disrupsi dan sebagainya, kita 
telah siap. Kita telah memiliki proses yang 
sistematis dan terintegrasi melalui PJB IMS 
2.0, memiliki enterprise architecture,” kata Iwan 
Agung.

Dalam hal eksekusi, PJB menggunakan 
salah satu metode pengawalan proses eksekusi 
dengan menggunakan konsep 4 Disciplines 
of Execution (4DX), yaitu: fokus pada Wildly 
Important Goals (WIG), tujuan yang sangat 
penting sehingga ketika tujuan itu tidak 
tercapai, pencapaian lainnya menjadi tidak 
penting.  Secara sederhana, konsep 4DX 
ini didasarkan pada prinsip focus, leverage, 
engagement, dan accountability, terlihat dari 4 
prinsip berikut:
• Bertindak pada lead measures, kegiatan 

yang memiliki dampak paling besar pada 
pencapaian WIG, dan pengukuran dari 
kegiatan tersebut. 

• Mengelola scoreboard yang memotivasi, 
dengan menampilkan lead & lag measure 
dalam scoreboard (papan skor) dan 
dilakukan update secara berkala.

• Menciptakan aliran akuntabilitas, 
suatu siklus pertanggungjawaban atas 
hasil kinerja dan pencapaian target, 

sehingga semua anggota team 
memiliki rasa memiliki atas WIG 
dan scoreboard tersebut.
Forum Bisnis  juga mengundang pihak 

eksternal untuk memberikan wawasan baru 
kepada para peserta. Mereka yang diundang 
diantaranya; Presdir PT Angkasa Pura II,  M 
Awaluddin (berbicara tentang transformasi 
digital di PT Angkasa Pura),  Pakar teknologi 
Richardus Eko Indrajit (Digital transformasi 
dan digital Mindset), Direktur Pengadaan 
Strategis 2 PLN, Supangkat Iwan Santoso 
(Posisi dan Peran PJB dalam PLN Grup). 

Direktur Pengadaan Strategis 2 
PLN, Supangkat Iwan Santoso 

memaparkan tentang posisi dan 
peran PJB dalam PLN Grup

Presdir PT Angkasa Pura II,  M Awaluddin berbicara 
tentang transformasi digital di PT Angkasa Pura.
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Dalam kesempatan itu juga diluncurkan 
PJB IMS 2.0, GC Code, CoC, dan M-Action, 
serta penyerahan sertifikat keahlian bidang 
pemeliharaan tingkat lanjut kepada 33 
karyawan.

Forum bisnis di Surabaya merupakan 
kelanjutan dari Pra Forum Bisnis yang 
digelar di Jogjakarta, 10 - 12 Pebruari 2019 
yang membahas berbagai isu strategis 
tahun 2019. Berbagai isu dibahas secara 
mendalam, mulai dari PJB IMS 2.0, kebijakan 

investasi, KPI 2019, 
Product Standard 
2.0, inovasi 
strategis, lini bisnis 
PJB, pedoman 
pengadaan strategis, 
dan sebagainya. 
Pembahasan 
tersebut 
menghasilan 
sejumlah action 
plan  untuk segera 
dieksekusi.

Dalam 
kesempatan itu direksi berkesempatan 
menyampaikan paparan, Direktur Operasi 
1 PJB, Sugiyanto memaparkan berbagai hal 
tentang operasion and maintenance, mulai 
dari pencapaian kinerja O&M Ditops-1 Tahun 
2018 (realisasi BPP unit eksisting, realisasi 
penyerapan biaya pemeliharaan dan evaluasi 
gap biaya pemeliharaan unit eksisting 2018, 
serta realisasi penyerapan ABOP unit AMC 
dan JOM 2018). Berbagai success story juga 
dipaparkan, diantaranya:
• Success story PLTU Paiton : CF tertinggi 

(86 persen) dan EFOR terendah (<1 
persen), merit order meningkat dari 
urutan ke-21 ke urutan ke-3, sinkron 
tercepat saat terjadi black out 15 
September 2018, meraih Subroto 
Award dari Kementerian ESDM, dan 
memperoleh PROPER Emas 2 kali 
berturut-turut.

• Migrasi Trafo GT 2.3 Gresik dari 500 
kV ke 150 kV, meningkatkan produksi 
PLTGU dari 6.945 GWh di tahun 2017 
menjadi 7.498 GWh di tahun 2018, serta 
efisiensi biaya produksi  Rp 33,80 Milyar.

• Efisiensi Kontrak Pengadaan DCS Paiton 
1-2, menghemat anggaran Rp 79,8 
Milyar.

• Efisiensi Kontrak Pengadaan LTPRSA 
Muara Tawar, menghemat anggaran Rp  
365 Milyar.

• Renegosiasi Kontrak Sewa Kompresor 
Muara Karang Blok 2 hingga diperoleh 
saving Rp 25 Milyar/Tahun.
Diingatkan bahwa tantangan di 2019 

yang cukup besar, KPI kinerja semakin ketat 
yang memaksa PJB harus menggunakan cara 
baru untuk mencapai target. EAF Korporat 
ditargetkan 93,43 persen, EFOR 1,71 persen 
dan NPHR 2,269 persen.

Direktur Operasi 2, Miftahul Jannah 
memaparkan perkembangan dan kondisi 
PLTU FTP-1 dan berbagai tantangan 
yang  dihadapi, serta Program strategis 
peningkatan kinerja FTP-1 tahun 2019. 
Program strategis tersebut diantaranya: 

Up grade parts/
equipment yang 
mengalami 
percepatan 
aging, 
penyesuaian 
siklus overhaul, 
penyediaan 
strategic spare 
parts/equipment 
melalui penguatan joint inventory, penguatan 
coal handling facility & energi primer, serta 
penguatan plant assesment, preventive 
maintenance dan predictive maintenance.

Sementara Direktur Keuangan Tjutju 
Kurnia dalam kesempatan tersebut 
mengingatan bahwa tantangan 2019 sangat 
berat, sehingga cara kerja harus berubah. 
KPI 2019 sangat menantang, diminta setiap 
unit dan anak perusahaan setiap bulan harus 
dapat mencapai target dan melakukan 

monitoring 
sehingga 
target 
tahunan 
dapat 
tercapai. 
Penyusunan 
rencana 
bulanan 
tidak dapat 
di koreksi 
setelah 
masuk 
sistem. 
“PJB harus 

menjadi price setter, sehingga harus 
melakukan efisiensi di seluruh unsur biaya,” 
kata Tjutju Kurnia.

Direktur Keuangan juga memaparkan 
realisasi keuangan 2018, dimana pendapatan 
usaha meningkat 28 persen, dan terjadi 
penurunan realisasi biaya pemeliharaan 
yang dikarenakan adanya efisiensi biaya 
tanpa menurunkan kualitas pemeliharaan 
pembangkit. Realisasi biaya pemeliharaan 
setiap tahunnya menunjukan tren penurunan 
dan lebih kecil dari RKAP. Diingatkan juga 
tentang implementasi Three Lines of Defense 
di tahun 2019 dan implementasi ICOFR 
yang menuntut seluruh user harus disiplin 
melaksanakan sesuai dengan prosedur dan 
memenuhi prinsip-prinsip ICOFR.

Direktur SDM Suharto memaparkan 
9 program strategis bidang SDM yang 
dikelompokkan menjadi tiga program utama, 
yaitu: peningkatan kapasitas dan kapabilitas 
SDM, peningkatan integrasi pengelolaan 
SDM, dan peningkatan efektivitas organisasi. 
Sembilan program strategis dimaksudkan 
adalah:
• Rekrutmen 

dan 
optimalisasi 
resource 
untuk 
mendukung 
PLN SOLID 
(Securing 
business 

sustainability, Optimizing cost efficiency, 
Leading industry capabilities, Increasing 
profit contribution, dan Developing new 
edge). 

• Implementasi performance based 
learning dengan mengoptimalkan peran 
ex pertise.

• Penguatan kelembagaan PJB Academy, 
untuk meningkatkan peran strategis PJB 
Academy sebagai learning partner dan 
jantung perubahan bisnis pembangkitan 
terintegrasi.

• Integrasi Resource di internal PJB dan di 
lingkungan PLN Group, dalam rangka 
mendukung talent journey dalam PLN 
SOLID. 

• Peningkatan maturitas implementasi 
budaya perusahaan dan digital mindset 
awareness.

• Peningkatan produktivitas SDM dengan 
cara menempatkan SDM pada proyek 
baru dan menambah bisnis penunjang.

• Human resource analytic berbasis Human 
Resource Integrated System (HRIS). 

• Peningkatan kesiapan dan efektifitas 
organisasi untuk mendukung penugasan 
PLN dan pengembangan bisnis. 

• Pengembangan work life balance 
organization culture.
“Implementasi  

 merupakan bentuk pembelajaran 
langsung berkorelasi dengan permasalahan 
kinerja, yang diawali dengan dengan TNA 
dan ditutup dengan evaluasi dampak 
pembelajaran dengan sasaran utama 
untuk pemenuhan kapabilitas SDM dalam 
mendukung peningkatan pencapaian 
kinerja korporat dan mendukung arah 
pengembangan PJB dalam operational 
excellence dan business excellence. 
Sementara penguatan kelembagaan PJB 
Academy diantaranya melibatkan direksi 
PJB sebagai pembantu dekan learning unit,” 
kata Suharto.

Sedangkan 
Direktur 
Pengembangan 
dan Niaga dalam 
kesempatan itu 
sharing tentang 
Kasus Riau 1, 
dimana Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi 
(KPK) sangat 
mengapresiasi 
PJB dan PJB 
Investasi  
yang sangat 
kooperatif. Alhamdulillah, PJB dan PJB 
Investasi tidak terlibat dalam kasus tersebut. 
Selain itu juga dipaparkan tentang progress 
pengembangan usaha, terutama penugasan 
PLN kepada PJB terkait proyek 35.000 
MW. Dari 14 proyek, ada satu proyek  yang 
dibatalkan, yaitu Proyek Pembangunan 
PLTU Mulut Tambang Riau 1, dan satu 
proyek ditunda, yaitu Proyek PLTGU 
Sumbagut 1,3,4. Sementara yang lain tetap  
berjalan. Begitu juga proyek Add On Muara 
Tawar dan Mobile Power Plant.(*)

LAPORAN UTAMA

Direktur Operasional 1, 
Sugiyanto.

Direktur Operasional 2, 
Miftahul Jannah

Direktur Keuangan, 
Tjutju Kurnia

Direktur SDM,
Suharto

Direktur Pengembangan & Niaga, 
Henky Heru Basudewo
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Direksi PJB bersama 
Executive Director IQAF 

Tumpal Siregar, MBA

LAPORAN UTAMA

Menurut Executive Director Indonesia Quality Award 
Foundation Tumpal Siregar, MBA, ini merupakan capaian 

yang luar biasa. “Semua ini merupakan kesungguhan seluruh 
karyawan PJB, komitmen direksi, dan komitmen para senior 
leader,” kata Tumpal Siregar saat menyerahkan piagam hasil 
assessment di Kantor Pusat PJB Surabaya, Selasa 15 Januari 2019.

Baldrige Excellence Criteria merupakan alat ukur kinerja 
organisasional pada organisasi profit dan non-profit dengan 
standar Amerika. Di Amerika, seluruh perusahaan negara milik 
Amerika wajib menerapkan Baldrige Excellence Criteria. Hingga 
saat ini, Baldrige Excellence Criteria telah diterapkan di lebih dari 
80 negara. Penilaian dilakukan berdasarkan dua sudut pandang, 
yaitu: kualitas proses dan kualitas hasil. Penilaian kualitas proses 
didasarkan pada dimensi evaluasi approach, deployment, learning 

dan integration (ADLI) dalam mengelola perusahaan. 
Hal ini dimaksudkan untuk memahami seberapa 
sistematik pendekatan atau metoda yang dibangun, 
seberapa luas cakupan metoda diterapkan secara 
konsisten, dan seberapa besar pengaruh metoda 
diperbaiki agar tetap selaras dengan kebijakan dan 
operasional. Selain itu juga untuk mengukur seberapa 
kuat pendekatan yang diperbaiki telah membangun 
sinergi di semua jajaran departemen, bagian dan 
personal sesuai kebutuhan perusahaan.

Sedangkan kualitas hasil didasarkan pada 
dimensi evaluasi terhadap level pencapaian, trend, 
comparison dan integration (LeTCI) dari kinerja yang 
dihasilkan sebagai dampak dari kualitas proses. 
Yaitu; seberapa bagus pencapaian performansi yang 
bermanfaat bagi stakeholder dan seberapa besar 
kecenderungan hasil dari waktu ke waktu yang 
memberi manfaat untuk memenuhi misi perusahaan. 
Juga untuk mengetahui seberapa unggul kinerja 
yang dicapai dibanding pesaing, benchmark atau 
peruahaan pembanding yang relevan, serta seberapa 
luas dan dalam indikator-indikator yang dilaporkan.

Terdapat tujuh kategori penilaian yang meliputi 
17 item, dan masing-masing diberi bobot nilai dengan 
total nilai 1.000. Tujuh kategori dan 17 item penilaian 
tersebut antara lain: 

KINERJA EXCELLENCE: 
PJB 

Industry 
Leader KINERJA EXCELLENCE: 

Perjalanan panjang dalam implementasi 
Baldrige Excellence Criteria atau penilaian 
kinerja ekselen berdasarkan Kriteria Baldrige 
telah mengantarkan PJB di tahun 2018 
berada pada posisi band Industry Leader. 
Berdasarkan assessment yang dilakukan 
oleh Indonesian Quality Award Foundation 
(IQAF), PJB mengumpulkan nilai 679.

LAPORAN UTAMA

PJB Masuk Band 

Industry Leader

LAPORAN UTAMA
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PT PJB mengadopsi Malcolm Baldrige Criteria for 
Performance Excellence atau Baldrige Excellence Criteria 
pada tahun 2008. Implementasinya diawali workshop 
pada tahun 2007 dengan tema, “Menciptakan Daya Saing 
Perusahaan yang Berkelanjutan melalui Evaluasi Kinerja 
Perusahaan Berbasis Pendekatan Malcolm Baldrige Criteria 
for Performance Excellence.” Workshop menghadirkan 
Dr. Ir. Budhi Prihartono, DEA, Staf Pengajar Fakultas 
Teknik Industri ITB yang dikenal ahli dalam bidang sistem 
manajemen kinerja perusahaan. 

Nilai Referensi Kriteria dalam Malcolm Baldrige

Level atau tingkat kinerja didasarkan pada skor yang 
diperoleh, dengan referensi kriteria sebagai berikut:

    Level Rentang Skor Performance
World Class Leader 876–1000 Excellent
Benchmark Leader 776–875
Industry Leader 676–775
Emerging Industry Leader 576–675 Average
Good Performance 476–575
Early Improvement 376–475
Early Result 276–375 Poor
Early Development 0–275

Pada tahun pertama mengimplementasikan 
Baldrige Excellence Criteria, PJB berada pada posisi 
band Early Improvement dengan pencapaian skor 396. 
Ini merupakan skor tertinggi di lingkungan PT PLN 
(Persero). Satu tahun kemudian (2009), skor Baldrige 
meningkat menjadi 437, namun masih tetap berada 
pada posisi band Early Improvement. 

Pada tahun 2010 PJB memperoleh skor 497, 
sehingga posisi PJB berubah dari band Early 
Improvement menjadi Good Performance. Lalu tahun 
2011 skor meningkat menjadi 556, masih tetap berada 
pada band Good Performance.

Upaya perbaikan terus dilakukan, bahkan PJB mulai 
mencetak examiner (semacam asesor atau auditor) 
yang mampu melakukan self assessment performace 
perusahaan. Tahun 2012 skor PJB meningkat menjadi 
586, dan PJB naik peringkat berada pada posisi 
band Emerging Industry Leader. Selanjutnya pada 
tahun 2013, skor Baldrige menjadi 600, tetap pada 
posisi band Emerging Industry Leader. Di tahun 2013 
tersebut, PJB meraih tiga penghargaan, yaitu: Platinum 
Achievement Award untuk kategori The Highest Score 
Achievement, Gold Achievement Award untuk kategori 
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LAPORAN UTAMA



   13

Performance Excellence Score Growth Achievement dan 
Emerging Industry Leader untuk pencapaian skor 600.

Pada tahun 2014 PJB kembali memperoleh Platinum 
Award atas keberhasil mencapai nilai tertinggi dengan 
nilai 617, namun masih tetap berada pada  posisi band 
Emerging Industry Leader. Selain itu juga memperoleh 
Bronze Achievement Award untuk kategori The Best 
Score Growth Achievement. Lalu pada tahun 2015 PJB 
mengumpulkan nilai 644, masih tetap berada pada level 
Emerging Industry Leader. Tahun 2016 PJB absen dari 
assessment baldrige karena berkonsentrasi pada proses 
transformasi perusahaan. Selanjutnya  pada tahun 2017 
PJB memperoleh skor 651, berada pada posisi band 
Emerging Industry Leader, dan tahun 2018 memperoleh 
679 hingga menempatkan PJB dalam level Industry Leader.

Menurut Tumpal Siregar, untuk dapat masuk ke 
level Industry Leader persyaratannya sangat ketat 
dan tidak semata skor. Perusahaan harus memiliki 
sesuatu yang berbeda dengan perusahaan umumnya 
dan perbedaannya dapat dirasakan oleh orang yang 
berkunjung. Tumpal bersama tim examiner merasakan 
perbedaan dalam kunjungan terakhir ke PJB dibandingkan 
dengan kunjungan sebelumnya. Ia melihat ada yang khas 

dari PJB dalam menyikapi hasil assessment. Feedback 
yang diberikan tim examiner disebarkan kepada 
penanggung jawab dan pelaku. Kemudian mereka 
membuat perencanaan bersama sehingga ada rasa 
memiliki.

“Perusahaan pada band industry leader harus 
mencerminkan kata leader baik di kantor pusat 
maupun unitnya. PJB harus menjaga apa yang telah 
dicapai dan berupaya untuk meningkatkannya. Dengan 
posisi industry leader maka akan banyak perusahaan 
yang datang untuk melakukan benchmark. PJB jangan 
sampai terlena. Jaga kondisi saat ini, minimal tidak 
turun. Harus dijaga agar orang bisa terus melihat 
keleaderan PJB,” tutur Tumpal.

Dengan level Industry Leader, maka PJB memasuki 
taraf internasional. Karena sesuai kriteria Baldrige 
pada item 4.1a (2), PJB dipersyaratkan melakukan 
benchmark ke perusahaan yang dinilai memiliki kinerja 
yang lebih baik dibandingkan dengan PJB. Karena di 
Indonesia tidak ada perusahaan pembangkitan yang 
memiliki skor di Baldrige di atas PJB, mau tidak mau 
benchmark dilakukan ke luar negeri, ke perusahaan 
kelas dunia.

Executive Director IQAF Tumpal Siregar, MBA, 
menyerahkan piagam hasil assessment kepada 

Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara.
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Langkah Menuju Kinerja Unggul

dengan masa kerja kurang dari 5 
tahun.

• Keterbatasan jumlah dan kompetensi 
SDM.

• Pembina proses belum optimal dalam 
menjalankan fungsinya.

• Evaluasi proses bisnis dengan metode 
on desk assessment kurang efektif 
dalam meng-capture kondisi real di 
unit pembangkit (budaya organisasi).

• Kualitas pembangkit umumnya kurang 
baik.

• Percepatan aging peralatan.
Guna meningkatkan maturitas proses 

bisnis unit pembangkitan, khususnya unit 
pembangkitan yang ada di luar Jawa, PJB 
meluncurkan program pendampingan 
kinerja pembangkit bertajuk PARENTING 
- SISTERING.

PJB memiliki Manajemen Aset, 
yang merupakan metode best practices 
dalam mengelola pembangkit. Metode 
tersebut telah teruji di PJB sejak tahun 
2007, bahkan telah diadopsi oleh PT 
PLN (Persero) dan anak perusahaan lain. 
Dengan semakin berkembangnya bisnis 
PJB dan peralihan generasi, metode 
tersebut harus tetap terjaga kualitas 
implementasinya untuk mencapai kinerja 
unggul. Menurut Adi  Setiawan, program 
Parenting - Sistering merupakan solusi 
untuk mempertahankan pencapaian 
kinerja unggul. 

Kinerja unggul itu sendiri dibangun di 
atas lima elemen yaitu : strategi, sistem, 
struktur, manusia, dan budaya. Kelima 
elemen tersebut akan membentuk siklus 
tertutup. Satu elemen saja tidak terpenuhi, 
kinerja unggul sukar diraih. “Program 
Parenting - Sistering akan menguatkan 
aspek manusia dan budaya. Oleh karena 
itu, kami bekerja sama dengan PJB 
Academy yang juga memiliki program 
Performance Based Training,” papar Adi 
Setiawan yang juga project manager 
program Parenting-Sistering PJB.

Konsep parenting berbeda dengan 
metode pelatihan pada umumnya. 
Istilah parenting merupakan konotasi 
bagaimana Kantor Pusat berperan sebagai 
parent (orang tua) bagi anak-anaknya. 
Program berlangsung selama enam bulan 
terdiri atas program pendampingan di 
lokal, pendampingan jarak jauh, dan 
juga check point untuk memastikan 
kualitas implementasi. Tujuannya untuk 
peningkatan pemahaman proses bisnis, 
memotret gap dan memberikan feedback, 

“Proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. 
Sementara hasil yang baik tanpa melalui proses yang baik 
adalah sebuah kebetulan. Kita tidak bisa mengandalkan 
betulan. Itu sebabnya, dalam mengelola pembangkit, kita 
harus memastikan bahwa proses bisnis yang kita  jalankan 
sudah baik dan benar,” kata Satuan Kinerja Korporat dan 
Pengembangan Sistem Manajemen (KSMAN) PJB, Adi 
Setiawan (sekarang Sekper PT PLN).

PARENTING dan 
SISTERING

Hal itu terbukti, kinerja unit 
pembangkitan PJB yang ada 

di Jawa lebih baik dibandingkan 
dengan kinerja unit pembangkitan 
PJB yang ada di luar Jawa. Sebab 
implementasi manajemen aset (tata 
kelola pembangkitan) yang dilakukan 
unit pembangkitan PJB di Jawa lebih 
baik dibandingkan dengan di unit 
pembangkitan PJB yang ada di luar 
Jawa. Maturitas proses bisnis di unit 

pembangkitan yang ada di Jawa rata-
rata mendekati 4 dari skala 1 sampai 5, 
sementara maturitas proses bisnis di 
unit pembangkitan di luar Jawa masih 
di bawah 2 (diagram I). 

Penyebab terjadinya gap kinerja 
antara unit pembangkitan di Jawa dan 
unit pembangkitan luar Jawa tersebut 
antara lain:
• SDM unit pembangkit luar Jawa 

didominasi usia 26 – 30 tahun. 

Pendampingan 
di Unit Luar Jawa.

ASET MANEJEMEN
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serta peningkatan budaya kerja.
Program diawali dengan asessment, 

untuk mengetahui maturitas proses 
bisnis masing-masing unit. Pengukuran 
dilakukan terhadap delapan pilar 
manajemen aset, yaitu: 
• Reliability Management.
• Operation Management.
• Efficiency Management.
• Work Planning Control (WPC).
• Outage Management.
• Supply Chain Management (SCM).
• Manajemen LK3.
• Pengelolaan Energi Primer 

(controllable unit).
Pendampingan diberikan untuk 

maturitas setiap pilar dari manajemen 
aset yang dinilai masih lemah atau 

rendah. Sejumlah kader terbaik PJB 
diterjunkan ke unit yang akan didampingi. 
Mereka membaur dengan aktivitas 
keseharian di unit. Mereka berkewajiban 
melakukan observasi, apabila ditemukan 
ketidaksesuaian proses akan langsung 
diberikan umpan balik perbaikan. Jika 
diperlukan, para mentor akan membuka 
kelas khusus layaknya training.

Para mentor diambilkan dari Kantor 
Pusat maupun unit berkinerja tinggi. Di 
sini ada proses transfer knowledge dan 
budaya kerja yang unggul. Ada benefit 
pula bagi para mentor karena baik soft 
maupun hard competences mereka akan 
diuji. Mereka harus mampu memahami, 
mengidentifikasi permasalahan, 
hingga merumuskan jalan keluar yang 

solutif tanpa mengabaikan kearifan 
setempat. Metode ini dilakukan untuk 
meminimalkan retensi. 

“Ibaratnya mereka sedang dididik 
untuk menjadi orang tua yang baik. 
Pengalaman ini tidak akan didapat kalo 
para mentor hanya berperan sebagai 
pengajar training,” tandas Adi Setiawan.

Program parenting akan berlanjut 
dengan program sistering. Jika parenting 
melibatkan interaksi antara ‘orang tua’ 
dan ‘anak’, maka sistering melibatkan 
interaksi antara ‘kakak’ dan ‘adik’. Unit 
pembangkit dengan maturitas kinerja 
baik melakukan pendampingan kepada 
unit pembangkit dengan maturitas kerja 
rendah. Sebagai penguatan, pelaksanaan 
sistering akan dihubungkan dengan 

Kick off meeting program Parenting – Sistering

Pelaksanaan program Parenting – Sistering

ASET MANAJEMEN



16       Info PJB  n Edisi 112 |  Tahun 2019

kontrak kinerja tahunan unit. Adapun 
kewajiban kakak atau unit pembina  
antara lain:
• Membuat rencana program sistering 

selama periode pendampingan 
 (1 tahun) yang terbagi dalam 2 

semester. Termasuk dalam penyusunan 
program adalah mengoptimalkan 
anggaran yang diberikan.

• Menyediakan resources terbaik 
sebagai mentor bagi unit yang dibina 
tanpa meninggalkan operasional di 
unitnya.

• Melakukan pre assessment untuk 
memastikan masalah yang muncul 
pada unit yang dibina.

• Menjalankan program sistering dalam 
konteks menjalankan kontrak kinerja 

yang disepakati antara general 
manajer unit dengan direksi.
Sedangkan referensi yang 

dipergunakan dalam menjalankan 
program Sistering – Parenting antara lain: 
• Implementasi manajemen aset PJB 

yang tertuang dalam Surat keputusan 
Direksi PJB tentang Pedoman 
Manajemen Aset.

• Buku ajar Manajemen Aset yang 
diterbitkan Power Plant Academy PJB

• Pedoman Kontrak Kinerja 2018. 

 

Alur Pelaksanaan Parenting – Sistering

Referensi program Parenting -  Sistering.

ASET MANAJEMEN



   17

Adapun yang melatarbelakangi 
program AKUSTIK ini di antaranya 

peningkatan jumlah sampah plastik 
yang cukup signifikan di Indonesia. 
Berton-ton sampah plastik ditemukan 
di laut dan pesisir. Ini akan berakibat 
buruk bagi ekosistem di laut. Bisa kita 
lihat kondisi sungai di sekitar kita, masih 
banyak ditemukan sampah plastik dan 
sampah-sampah ini akan bermuara 
ke laut sehingga menimbulkan 
pencemaran. Pencemaran laut dan 
pesisir ini akan menimbulkan dampak-
dampak buruk antara lain masuk ke 
dalam rantai makanan karena beberapa 
organisme laut mengira plastik sebagai 
makanannya. Sampah plastik juga 
dapat mengganggu aktivitas organisme 
laut karena dapat melilit atau ikut 
termakan pada saat berburu makanan. 
Kemudian, plastik merupakan sumber 
bahan beracun yang persisten yang 
membahayakan ekosistem laut. 

Selain itu, aktivitas perkantoran 
juga turut menyumbang peningkatan 
timbunan sampah plastik di Indonesia. 
Sampah-sampah plastik tersebut 
berasal dari kegiatan di koperasi, 
kantin, maupun aktivitas karyawan 
sehari-hari di kantor. Oleh karena itu, 
perlu peran aktif dari setiap insan PJB 
untuk memerangi penggunaan plastik 
di lingkungan perusahaan. Untuk 
itulah, PJB meluncurkan program 
AKUSTIK sebagai upaya turut serta 
dalam aksi beat plastic pollution.

Sebagai arahan dalam pelaksanaan 
program tersebut, divisi LK3 telah 
menerbitkan buku saku AKUSTIK 

dimana buku ini berisikan panduan-
panduan dalam pengelolaan plastik 
di lingkungan perusahaan. Buku ini 
berlandaskan surat edaran direksi PT 
PJB No 003.K/012/DIR/2016 tentang 
pedoman pengelolaan sampah plastik 
di lingkungan PT PJB. Selain itu, buku 
saku ini juga disusun berdasarkan 
surat himbauan direktur HCM PT 
PLN (persero) no. 0549/KLH.01.02/
DIRHCM/2018 tentang pengurangan 
sampah plastik di lingkungan PLN 
Group. Buku saku ini juga diterbitkan 
bersamaan dengan peringatan hari 
lingkungan hidup sedunia yang pada 
tahun 2018 bertemakan “beat plastic 
pollution”. 

Dengan mengacu pada landasan-
landasan tersebut, pengendalian 
sampah plastik di lingkungan 
perusahaan dilakukan secara 
bertahap. Terdapat delapan program 
utama pengendalian sampah 
plastik di lingkungan perusahaan di 
antaranya adalah sebagai berikut.
1. less plastic
 program pengurangan 

penggunaan plastik misalnya 
snack meeting dan lunch box yang 
ramah lingkungan (less plastic)

2. pembatasan air minum kemasan
 membatasi penggunaan air 

minum kemasan di lingkungan 
perusahaan

3. penggunaan tumbler
 membagikan tumbler kepada 

semua insan PJB sehingga dapat 
digunakan pada saat rapat atau di 
kehidupan sehari-hari

4. penggunaan eco-friendly bag
 membagikan tas ramah lingkungan 

yang menarik sehingga dapat 
dibawa pada saat berbelanja di 
koperasi atau kantin di perusahaan

5. collaboration
 menjalin kerjasama dengan pihak 

ketiga dalam pengelolaan sampah 
plastik yang dihasilkan di kantor 
sehingga prinsip 3R dapat terwujud

6. sosialisasi
 terus mengkampanyekan gerakan 

AKUSTIK ini ke lingkungan 
sekitar perusahaan apabila ada 
event-event tertentu bersama 
masyarakat sehingga diharapkan 
gerakan ini dapat diikuti oleh 
masyarakat sekitar

7. pilah sampah
 Minimal menyediakan empat 

jenis tempat sampah di antaranya 
sampah organic, anorganik, limbah 
B3, dan recycleable. 

8. eco food box
 menumbuhkan budaya karyawan 

untuk membawa tempat 
makan sendiri sehingga dapat 
meminimalisir penggunaan plastik. 
(*)

LINGKUNGAN

SAATNYA BERGERAK 
MENERAPKAN AKUSTIK!

Program AKUSTIK secara resmi telah dilaunching pada 
saat puncak perayaan hari ulang tahun PT PJB pada tanggal 
3 Oktober 2018 yang ditandai dengan penandatangan 
komitmen dewan direksi untuk pengurangan sampah 
plastik di lingkungan perusahaan. Ini menjadi bukti 
bahwa PJB merupakan perusahaan yang peduli dengan 
lingkungan terutama permasalahan plastik yang sudah 
mulai mengkhawatirkan dampaknya bagi lingkungan. 
Dengan adanya komitmen ini, maka kita sebagai insan 
PT PJB sudah saatnya menerapkan ini di kehidupan kita 
sehari-hari di lingkungan perusahaan. 
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PROPER Emas bagi UP Paiton merupakan 
yang kedua kalinya. Tahun 2017 UP 

Paiton tercatat sebagai satu-satunya unit 
pembangkitan di lingkungan PLN Group 
yang berhasil merengkuh PROPER Emas. 
Kini di lingkungan PT PLN (Persero) ada dua 
unit yang memperoleh PROPER Emas, yaitu 
UP Paiton  (PJB) dan UP Pesanggaran, Bali 
(Indonesia Power).

“Alhamdulillah PLTU Paiton memperoleh 
PROPER Emas dua kali berturut-turut. Salah 
satunya karena sinergi dengan masyarakat 
dan alam, yang tergambar jelas pada kondisi 
lingkungan sekitar PLTU. Terumbu karang 
yang hanya sekitar 750 meter dari bibir pantai 
PLTU tetap terawat dengan baik, bahkan 
menjadi destinasi wisata baru yang menjadi 

PENGHARGAAN

UP Paiton Kembali Raih PROPER Emas
SINERGI PEMBANGKIT, 
MASYARAKAT DAN ALAM
UP Paiton berhasil mempertahankan PROPER Emas. 
Sementara PJB UP Gresik, UP Muara Karang, UBJOM 
Rembang dan UBJOM Paiton, memperoleh PROPER 
Hijau. Penghargaan di bidang lingkungan hidup  tersebut 
diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(LHK), Siti Nurbaya, Kamis 27 Desember 2018 di Jakarta.

tambahan pendapatan bagi masyarakat. 
Berkat upaya pemberdayaan dan edukasi 
yang dilakukan UP Paiton, kesadaran menjaga 
kelestarian lingkungan dan keberlangsungan 
ekosistem telah menjadi budaya baru di 
lingkungan masyarakat. Salah satunya, 
nelayan telah menggunakan metode baru 
yang lebih ramah lingkungan, sehingga dapat 
menjamin keberlangsungan populasi ikan dan 
kelestarian keankeragaman hayati laut,” jelas 
Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara.

PROPER adalah program pembinaan 
terhadap industri yang bertujuan mendorong 
ketaatan industri terhadap peraturan 
lingkungan hidup melalui penyebaran 
informasi kinerja kepada masyarakat. 
Peringkat PROPER terbagi menjadi dua 
kategori yaitu ketaatan (Biru, Merah, Hitam), 
dan beyond compliance (Emas dan Hijau). 
Aspek penilaian meliputi izin lingkungan, 
implementasi Sistem Manajemen Lingkungan 
(SML), efisiensi energi, pengendalian 
pencemaran (air dan udara), pengolahan 
limbah (B3 dan non B3), efisiensi pemakaian 
air, keanekaragaman hayati, dan pelaksanaan 
program Corporate Social Responsibilities 
(CSR).

Piala PROPER Emas merupakan bentuk 
penghargaan tertinggi terhadap perusahaan 
yang dinilai telah berhasil mencapai kinerja 
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Dirops 1, Sugiyanto menerima piala PROPER Emas dari Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar.

Dirops 1, Sugiyanto
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tertinggi dalam pengelolaan lingkungan, 
sesuai dengan peraturan dan kaidah 
yang ditetapkan oleh pemerintah.  
UP Paiton dinilai telah menerapkan 
Sistem Manajemen Lingkungan (SML), 
pemanfaatan sumberdaya alam, serta 
melaksanakan program CSR dengan 
sangat baik.

Implementasi SML mengacu pada 
ISO 140001 yang telah disertifikasi 
sejak tahun 2001 oleh Badan Sertifikasi 
KEMA, TUV, Singapore Test Services 
(STS) dan Transpacific Certifications 
Limited. Sedangkan dalam pemanfaatan 
sumberdaya alam, PJB UP Paiton dinilai 
berhasil melakukan efisiensi energi, 
penurunan emisi, pengelolaan Limbah B3 

yang ada di Desa Binor. PJB UP Paiton 
telah memberikan bantuan perahu fiber 
sebanyak 28 unit dan pembuatan 200 
rumah ikan (rumpon). Selain itu, juga telah 
ditanam 16.300 bibit mangrove di pesisir 
pantai yang dikembangkan sebagai daerah 
wisata. Pembuatan pusat informasi wisata, 
pelatihan pemandu wisata, serta sertifikasi 
selam A-1 juga diintegrasikan dengan 
pengembangan daerah wisata tersebut.

PROPER 2018 diikuti 1.906 perusahaan 
yaitu 905 agroindustri, 560 manufaktur 
prasarana jasa, dan 441 pertambangan 
energi migas. Selain peringkat Emas 
dan Hijau, ditetapkan pula peringkat 
Biru untuk 1.454 perusahaan, Merah 241 
perusahaan, dan Hitam 2 perusahaan, 

PROPER Hijau dari KLHK sangat penting 
sebagai legitimasi bahwa pengelolaan 
lingkungan yang dilakukan PLN Group 
sudah sesuai yang digariskan pemerintah, 
bahkan melebihi dari yang dipersyaratkan 
serta berhasil menciptakan keunggulan 
lingkungan dan bertanggung jawab 
terhadap masyarakat,” ungkap Direktur 
Human Capital Management (HCM) PT 
PLN (Persero) Muhamad Ali.

Bila UP Paiton mengandalkan program 
OIS+ dan Dewi Harmony, program 
unggulan CSR UP Pesanggaran adalah 
program Tempat Olah Sampah Setempat 
(TOSS), memberdayakan masyarakat 
sekitar untuk mengolah sampah menjadi 
pellet yang bisa dimanfaatkan untuk bahan 
bakar kompor. Selain TOSS juga terdapat 
program unggulan CSR Indonesia Power 
lainnya, yaitu Program pengembangan 
Serati Banten Yadnya Santhi, Penangkaran 
Tukik Pantai Saba, Konservasi Lembu 
Putih Taro.

Selain Piala PROPER, PJB di tahun 
2018 memperoleh berbagai penghargaan, 
diantaranya:
• Indonesia Most Admired Companies 

Award 2018 kategori Innovative 
Company Utility Sector.

• Award of Excellence in Energy 
Management oleh Clean Energy 
Ministerial.

• Asia Responsible Award 2018 kategori 
Social Empowerment.

• Bronze Award dalam Asia Pasific Stevie 
Award 2018.

• 5 Penghargaan dalam PLN 
Environment Day Competition 2018.

• 6 Emas dan 8 perak dalam Inndonesia 
Sustainability Development Award 
2018.

• 3 Penghargaan dalam Asia Power 
Award 2018.

• Best Paper Award untuk kategori 
Optimizing Plant Operation dalam 
Power Gen Asia 2018

• The Best Business Innovation 
Company 2018.

• The Best CEO 2018.
• 4 Penghargaan dalam Subroto Award 

2018.
• Top CSR 2018 kategori Pembangit 

Listrik.
• Juara Umum Limba Karya Inovasi PLN 

2018.
• Juara 2 Best Implementator Program 

Budaya Unggul Perusahaan (Festival 
Budaya Unggul PLN).

• Best Product Development 2018.
• TOP IT Implementation on Power 

Plant Sektor 2018 dan Top Leader on IT 
Leadership 2018.

• Band Industry Leader Baldrige 
Excellence Criteria.(*)

PENGHARGAAN

dan non B3, efisiensi pemakaian air, dan 
mengembangan keanekaragaman hayati.

Sementara program CSR yang 
didapuk sebagai ujung tombak dalam 
memberdayakan masyarakat sekitar 
secara berkelanjutan adalah Organic 
Integrated System (OIS+) dan Desa 
Wisata Binor Harmoni (Dewi Harmony). 
Melalui OIS+ PJB berhasil menciptakan 
kemandirian petani secara intelektual, 
managerial, dan material. Program ini 
mendukung penggunaan pupuk organik 
dan pestisida nabati. PJB bersama 
masyarakat dan kelompok tani telah 
menerapkan OIS+ pada lahan seluas 40 
hektar di tahun 2018. Selain itu, 10 orang 
petani telah memiliki sertifikasi fasilitator 
pertanian organik dari Lembaga Sertifikasi 
Profesi (LSP) Pertanian Seloliman, 
Mojokerto. Sertifikasi ini penting artinya 
bagi pengembangan OIS+ ke depan.

Sedangkan Dewi Harmony merupakan 
program CSR yang berfokus pada 
pemberdayaan nelayan, istri nelayan, dan 
ibu-ibu yang tergabung dalam Posyandu 
dan POKJA 3 PKK. Melalui program ini, 
perusahan, pemerintah Desa, dan berbagai 
kelompok masyarakat berkolaborasi 
untuk menjaga laut dan memberikan 
nilai tambah terhadap potensi-potensi 

serta 16 perusahaan dikenakan penegakan 
hukum, dan 18 tidak beroperasi.

Tahun ini sebanyak 100 unit PLN Group 
menjadi peserta PROPER. Dua berhasil 
meraih PROPER Emas (UP Paiton dan UP 
Pesanggaran), 16 unit meraih PROPER 
Hijau, dan 82 unit meraih PROPER Biru. 
Sebanyak 16 yang mendapat PROPER 
Hijau, antara lain: PLTU Tanjung Jati B, 
PLTP Kamojang, PLTGU Cilegon, PLTG 
Gilimanuk, PLTGU Tambak Lorok, PLTGU 
Grati, PLTP Gunung Salak, PLTU Banten 
1 Suralaya, PLTU Banten 2 Labuan, PLTU 
Banten 3 Lontar, PLTGU Priok, PLTU 
Suralaya, serta PLTU Paiton 9, PLTU 
Rembang, PLTGU Muara Karang, PLTGU 
Gresik.

PROPER Hijau artinya perusahaan 
tersebut telah melebihi ketaatan 
terhadap peraturan perundangan baik 
dalam hal penerapan sistem manajemen 
lingkungan, efisiensi energi, pengurangan 
dan pemanfaatan limbah B3, penerapan 
prinsip 3R (reduce, reuse, recyle) limbah 
padat non B3, pengurangan pencemaran 
udara dan emisi gas rumah kaca, efisiensi 
air dan penurunan beban pencemaran 
air, perlindungan keanekaragaman hayati 
serta pemberdayaan masyarakat.

“Bagi kami PROPER Emas dan 
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 Dirops 1, Sugiyanto bersama para general manajer unit penerima Proper.
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PLTU Paiton unit 1 dan 2 merupakan 
PLTU ketiga yang beroperasi di 

Indonesia, setelah PLTU Suryalaya 4 x 400 
MW tahun1984, dan PLTU Bukit Asam 2 
x 65 MW tahun 1987. PLTU Paiton unit 2 
beroperasi pada tanggal 24 Nopember 
1993, sedangkan PLTU Paiton unit 1 

beroperasi pada tanggal 17 April 1994.
Sementara peresmian kedua unit PLTU 
tersebut dilakukan oleh Presiden Soeharto 
pada tanggal 23 Maret 1994, yang ditandai 
dengan penandatanganan prasasti dan 
penanaman Beringin Putih di pelataran UP 
Paiton. 

PLTU Paiton berada dalam satu 
kawasan dengan PLTU Paiton 9 yang juga 
dikelola PJB, dan PLTU swasta, yaitu PLTU 
Paiton 3 (1 x 800 MW) milik PT Paiton 
Energy, PLTU 5 dan 6 (2 x 610 MW). Life 
time PLTU Paiton unit 1 dan 2 seharusnya 
berakhir tahun 2017, namun karena 

EFISIEN, HANDAL DAN 
RAMAH LINGKUNGAN

UP Paiton
T a h u n

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengapresiasi 
terobosan yang dilakukan PT PJB Unit Pembangkitan (UP) Paiton atas inovasi 
yang dilakukan dalam mengelola pembangkit, hingga PLTU yang telah berusia 
25 tahun tetap handal, efisien dan ramah lingkungan. “Saya bangga dengan 
PJB UP Paiton yang banyak melakukan improvement, karenanya saya datang 
kemari,” kata Ignasius Jonan ketika berkunjung ke UP Paiton, 8 Januari 2019.

UNIT

Kompleks  PLTU Paiton.
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kebijakan revaluasi aset hingga terjadi 
peningkatan nilai aset, maka life time-nya 
diperpanjang hingga tahun 2032. Hal ini 
menuntut PJB harus mampu menjalankan 
operation and maintenance dengan baik, 
sehingga PLTU Paiton 1 dan 2 mampu 
beroperasi hingga tahun 2032 secara 
handal, efisien dan ramah  lingkungan.

PLTU Paiton 1 dan 2 didesain 
menggunakan bahan bakar batu bara 
kalori tinggi 5.300 kcal/kg sampai 6.300 
kcal/kg. Batubara tersebut tidak tersedia 
di Indonesia, sehingga harus didatangkan 
dari Australia. Namun pada tahun 1995 
pemerintah Indonesia mengeluarkan 
larangan impor batubara, maka PJB UP 
Paiton mengubah konsumsi batubara 
dari kalori 6.000 kcal/kg menjadi 5.300 
kcal/kg, sesuai dengan batasan minimal 

penyetelan ulang. Dengan cara tersebut 
dapat dilakukan perubahan konsumsi 
batu bara dari 5.200 kcal/kg menjadi 5.100 
kcal/kg.

Seiring dengan berjalannya waktu, 
batu bara dengan kalori di atas 5.000 kcal/
kg sulit  didapatkan di pasaran. PJB UP 
Paiton kembali melakukan inovasi hingga 
berhasil menggunakan batubara kalori 
4.500 kcal/kg untuk bahan bakar PLTU 
Paiton 1 dan 2.  Hal ini selain menurunkan 
Biaya Pokok Penyediaan (BPP) juga 
menghemat biaya hingga Rp 148,36 Miliar 
per tahun. PLTU Paiton dalam merit order 
selalu berada dalam tiga besar, bersaing 
dengan PLTU Paiton 9 dan PLTU Tanjung 
Jati B.

Perubahan konsumsi batubara dari 
kalori tinggi ke kalori rendah tersebut 

dalam jajaran Top 10% Dunia. Begitu juga 
dengan emisi gas buang. Kandungan 
sulfur tidak lebih dari 3.00 Mg/M2, jauh 
lebih rendah dari baku mutu yang 
ditetapkan pemerintah (Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 
sebesar 750 Mg/M2.

Terkait dengan upaya menjaga 
keandalam pembangkit, pada tahun 2012 
PJB UP Paiton melakukan peremajaan 
(retrofit) sistem kontrol. Digital Electric 
Hydraulic Controller (DEHC) yang 
merupakan system control turbin buatan 
Thosiba digantikan dengan DEHC non-
OEM. DEHC yang baru tersebut dapat 
berfungsi sebagai Distributed Control 
System (DCS) sehingga UP Paiton 
memiliki single system control sebagai 
pengendali boiler, turbin dan turning gear, 

yang direkomendasikan pabrikan. 
Batubara dengan 5.300 kcal/kg tersedia 
di dalam negeri, hanya saja kandungan 
sulfurnya tinggi. Inovasi dilakukan dengan 
melakukan mixing dengan batubara 
rendah sulfur. Selain itu dilakukan 
modifikasi beberapa bagian mesin, 
diantaranya mesin penggiling batu bara 
dan boiler.

Inovasi terus dilakukan. Pada tahun 
2002 kembali dilakukan perubahan 
konsumsi batu bara dari 5.300 kcal/
kg menjadi 5.200 kcal/kg dengan cara 
mixing antara batubara kalori 5.300 kcal/
kg dengan batubara kalori rendah 4.800 
kcal/kg. Hal ini ternyata menimbulkan 
persoalan terjadinya fouling dan slagging, 
partikel abu batubara menempel pada 
dinding penghantar panas yang terletak di 
zona gas pembakaran suhu tinggi. Untuk 
mengatasinya dilakukan pengaturan dan 

UNIT

tidak mengganggu keandalan pembangkit. 
Terbukti, Equivalent Availability Factor 
(EAF) selalu berada pada kisaran 93 persen 
dan Equivalent Force Outage Rate (EFOR) 
1,33 persen, sehingga PLTU Paiton masuk 

dan lain-lain. Retrofit tersebut dinyatakan 
berhasil, terbukti dapat mengendalikan 
turbin pada segala kondisi operasi 

Selain retrofit system kontrol, prestasi 
membanggakan yang diukir UP Paiton 
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adalah keberhasilan dalam melakukan Re-
engineering High Pressure Heater (HPH), 
sebagai solusi atas terjadi kerusakan 
di HPH yang menyebabkan effisiensi, 
keandalan dan kesiapan pembangkit 
menurun (describe current process). 
Perbaikan dengan pola lama (plugging 
dan retubing) tidak bisa menyelesaikan 
masalah secara menyeluruh. Bahkan 
HPH original yang di-plug dan HPH hasil 
retubing memiliki umur yang pendek. 

UP Paiton melakukan re-design HPH, 
dan hasil re-design tersebut selanjutnya 
di manufacture di dalam negeri (PT PAL 
Surabaya). HPH re-design terbukti lebih 
efisien dan handal dibandingkan HPH 
original. Re-engineering HPH mampu 
menurunkan biaya pemeliharaan hingga 
Rp 5 Miliar per tahun, dan memberikan 
kontribusi peningkatan pendapatan 
sampai Rp 60.8 Miliar per tahun.

Masih banyak inovasi yang 
didiciptakan PJB UP Paiton, yang 
dihasilkan oleh komunitas ide kreatif, 
sebuah wadah yang memberikan 
kesempatan luas bagi karyawan 
menyumbangkan gagasan dan 
pemikiran yang bersifat konstruktif. 
Gagasan tersebut dimasukkan dalam 
tempayan, lalu diseleksi oleh tim untuk 
ditindaklanjuti. Sejak komunitas ide 
kreatif dan tempayan kreatif terbentuk 

7 September 2012, lebih dari 1.000 
gagasan terkumpul dan telah 
melahirkan puluhan karya inovasi. 
Bahkan beberapa karya inovasi 
tersebut menjadi juara nasional.

PJB UP Paiton juga berhasil 
membuat terobosan dalam proses 
pembelajaran yang mampu 
mempercepat peningkatan 
kompetensi karyawan. Pembelajaran 
dilakukan dengan metode induksi, 
sharing, coaching, mentoring, job 
shadowing, cross training atau 
praktek simulator. Terobosan sistem 
pembelajaran tersebut mampu 
mempercepat proses pembelajaran 
yang diterpakan sebelumnya, dari 
enam bulan menjadi hanya satu 
bulan dengan hasil yang relatif sama. 
Terjadi percepatan yang luar biasa, 
dan menadapat apresiasi dalam ajang 
Asian Power Award 2017 di Bangkok 
sebagai Fast-Track Power Plant of The 
Year 2017. 

“Kami selalu mendorong 
karyawan untuk melakukan inovasi 
dan continuous improvement dalam 
menjalankan aktivitas. Tidak jarang 
kami memberikan tantangan yang 
pada prinsipnya karyawan terdorong 
melakukan perbaikan mulai dari hal-
hal yang kecil dan terkesan sepele, 

hingga hal-hal yang besar yang dapat 
dituangkan dalam karya inovasi,” kata 
General Manager UP Paiton, Mustofa 
Abdillah.

PROPER EMAS
Di bidang lingkungan hidup, 

PLTU Paiton unit 1 dan 2 dua tahun 
berturut-turut (2017 dan 2018) berhasil 
memperoleh PROPER EMAS dari 
KLHK. Ini merupakan penghargaan 
tertinggi terhadap perusahaan 
yang dinilai telah berhasil mencapai 
kinerja tertinggi dalam pengelolaan 
lingkungan, sesuai dengan peraturan 
dan kaidah yang ditetapkan oleh 
pemerintah. PJB UP Paiton diakui 
telah menerapkan Sistem Manajemen 
Lingkungan (SML), pemanfaatan 
sumberdaya alam dan melaksanakan 
program Corporate Social Responsibility 
(CSR) dengan sangat baik. 

Implementasi SML mengacu pada 
ISO 140001 yang telah disertifikasi 
sejak tahun 2001 oleh Badan Sertifikasi 
KEMA, TUV, Singapore Test Services 
(STS) dan Transpacific Certifications 
Limited. Dalam pemakaian 
sumberdaya alam, UP Paiton berhasil 
melakukan:
• Efisiensi energi. Upaya yang 

dilakukan diantaranya melalui 

UNIT

Menteri ESDM, Ignatius  Jonan, didampingi Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari, Direktur PLN, Djoko Rahardjo Abumanan, dan Dirut PJB, Iwan Agung 
Firstantara, menjawab pertanyaan wartawan.
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perubahan sub sistem logic 
proteksi turbin yang mampu 
menurunkan biaya produksi hingga 
Rp 15,5 Miliar dan menurunkan 
pemakaian energi hingga 445.000 
GJ 

• Penurunan emisi gas buang. 
Upaya yang dilakukan diantaranya 
melalui penggantian pola bukaan 
continuous blown down, dan 
berhasil menurunkan biaya 
produksi Rp 2,1 Miliar serta 
menurunkan emisi 8,5 ton SO2/
tahun, 2,3 ton NO2/tahun dan 3300 
ton CO2 eq/tahun 

• Efisiensi air. Upaya yang dilakukan 
diantaranya melalui penerapan 
menerapkan oline flushing dan 
filling boiler circulating water pump, 
dan berhasil menurunkan biaya 
pemakaian air Rp 67,1 juta serta 
menurunkan pemakaian air 15.300 
M3

• Limbah non B3. Upaya yang 
dilakukan diantaranya dengan 
memanfaatkan cacahan plastik 
sebagai campuran substrat beton 
untuk media transplantasi terumbu  
karang, dan berhasil menurunkan 
limbah padat non B3 seberat 78 kg.

• Limbah B3. Upaya yang dilakukan 
diantaranya melalui pengaturan 

pola operasi water treatment plant 
dan berhasil menurunkan limbah 
resin B3 0,14 ton.

• Keanekaragaman hayati. Upaya 
yang dilakukan diantaranya 
melalui pemanfaatan pipa besi 
bekas dan cacahan plastik untuk 
media transplantasi terumbu 
karang.
Selain itu, UP Paiton dinilai 

memiliki keunggulan dalam 
pelaksanaan program CSR. 
Keunggulan tersebut terlihat dalam 
pelaksanaan program Organic 
Integrated System (OIS+) dan 
Desa Wisata Binor Harmoni (Dewi 
Harmony). Kedua program tersebut 
berhasil memberdayakan masyarakat 
sekitar untuk menambah nilai 
kebermanfaatan dari eksistensi UP 
Paiton.

Program OIS+ menciptakan 
kemandirian petani secara intelektual, 
managerial, dan material dengan 
program pertanian selaras alam. 
Program ini mendukung penggunaan 
pupuk organik dan pestisida 
nabati. OIS+ berhasil menurunkan 
biaya produksi dan meningkatkan 
produktivitas lahan pertanian yang 
berujung peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan petani.

Sedangkan Dewi Harmony 
merupakan program CSR yang berfokus 
pada pemberdayaan nelayan, istri 
nelayan, dan ibu-ibu yang tergabung 
dalam Posyandu dan POKJA 3 PKK. 
Melalui program ini, perusahan, 
pemerintah desa, dan berbagai 
kelompok masyarakat berkolaborasi 
untuk menjaga laut dan memberikan 
nilai tambah terhadap potensi-potensi 
yang ada di Desa Binor. PT PJB telah 
memberikan bantuan perahu fiber 
sebanyak 28 unit dan pembuatan 200 
rumah ikan (rumpon). Selain itu, juga 
telah ditanam 16.300 bibit mangrove 
di pesisir pantai yang dikembangkan 
sebagai daerah wisata. Pembuatan 
pusat informasi wisata, pelatihan 
pemandu wisata, serta sertifikasi 
selam A-1 juga diintegrasikan dengan 
pengembangan daerah wisata tersebut.

Ignatius Jonan merasa bangga 
melihat keberhasilan PT PJB UP 
Paiton melakukan efisiensi energi 
dan sekaligus menjaga kelestarian 
lingkungan, serta berharap 
keberhasilan itu ditularkan ke 
pembangkit-pembangkit lain. Kendati 
demikian, menteri ESDM minta PT 
PJB UP Paiton untuk terus melakukan 
improvement, mengingat ketersediaan 
batu bara dengan kalori dan kandungan 
sulfur yang diinginkan tentu di masa 
mendatang akan semakin sulit 
didapatkan. “Kandungan sulfur dalam 
batu bara tidak bisa diubah. Yang bisa 
diubah teknologinya agar dalam lima 
tahun ke depan kandungan sulfur 
dalam emisi gas buang terus ditekan, 
kalau bisa hingga di bawah 100 Mg/
M2. Selain itu, saya berharap PT PJB 
memanfaatkan renewable energi,” 
pesannya.

Selain PROPER EMAS, masih 
banyak penghargaan diperoleh PJB UP 
Paiton, diantaranya:
• Subroto  Award dari Kementerian 

ESDM
• Kinerja EFOR terbaik untuk PLTU se 

Jawa Bali
• Penghargaan Perunggu dalam Asian 

Power Award tahun 2017 dan 2018.
• Juara 1 Environment activist 

kategori penyelamat lingkungan
• Juara karya inovasi nasional tahun 

2017
• bendera Emas Sistem Manajemen 

Lingkungan tahun 2017
• Zero Accident Award tahun 2015-

2018
• Penghargaan Emas CSR Award 

tahun 2018.
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UNIT

Dirops 1, Sugiyanto, menjelaskan peralihan batubara PLTU Paiton kepada menteri ESDM dan rombongan.
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Pendidikan dan pelatihan dengan instruktur dari 
Komando Pendidikan Marinir Satuan Demonstrasi 

Latih (KODIKMAR) Surabaya itu bertujuan untuk 
menguatkan beberapa karakter yang dibutuhkan sebagai 
pekerja lapangan pembangkitan. Diantaranya disiplin 
dalam bertugas, rasa tanggung jawab, dan kebersamaan 
sebagai team work.

Supervisor di bidang K3, operasi dan pemeliharaan 
mendapat prioritas utama karena mereka merupakan 
salah satu ujung tombak yang bertanggung jawab 

HUMAN CAPITAL

PENGUATAN 
KARAKTER 

Pendidikan di pusat latihan militer bukan hanya 
dilakukan bagi karyawan baru (karyawan on 
job training), tetapi juga diberlakukan bagi 
para supervisor. Sebanyak 250 karyawan yang 
menduduki jabatan supervisor di bidang K3, operasi 
dan pemeliharaan selama seminggu digembleng 
di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir di 
Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. 
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Melalui PUSLATPUR 
Marinir
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dalam kehandalan dan keselamatan 
operasional pembangkit. Pendidikan 
dan latihan bagi mereka dibagi dalam 
empat gelombang. Periode pertama 
dilakukan pada 7 hingga 12 Januari 
2019 lalu dengan 54 orang peserta. 
Pelatihan di lapangan menjadi porsi 
terbesar selama pendidikan dan 
pelatihan. Selain itu ada juga materi 
kelas dengan porsi sekitar 15% dari 
keseluruhan diklat. Pada sesi ini ada 
penyampaian materi internal PJB 
yang dibawakan oleh Direksi dan 
Senior leader PJB. Pada bath pertama 
materi disampaikan oleh Miftahul 
Jannah, Direktur Operasi 2 PT PJB, dan 
Kasbullah Subekti (waktu itu GM PJB 
Academy).

Pendidikan ala militer bagi 
supervisor baru pertama dilakukan. 
Biasanya pendidikan semacam itu 
diberikan kepada Siswa On Job Training 
(OJT) untuk menanamkan sikap 
disiplin dan rasa nasionalisme. Hal ini 
dilakukan mengingat betapa penting 
sikap disiplin dalam setiap aktivitas 
di perusahaan. Disiplin merupakan 
kunci sukses dalam menjalankan 
setiap program untuk meraih tujuan 
perusahaan.(*)
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HUMAN CAPITAL
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Dalam acara pelepasan pensiun 
yang dipimpin General Manager 

Cirata, Muhammad Munir, 29 Januari 
2019, mereka menanam beberapa jenis 
tanaman langka di pelataran Gedung 
Perkantoran PLTA Cirata, disaksikan  
manajemen dan karyawan UP Cirata . 
Tanaman langka dimaksud antara lain: 

• Jeruk Nagami 
 (Fortunella Margarita).

Jeruk Nagami yang berasal dari 
dataran China, bentuknya unik (kecil 
lonjong dengan kulit mengkilap), 
rasanya manis dan dapat dimakan 
beserta kulitnya. Jeruk Nagami 
memiliki banyak manfaat karena 
kandungannya seperti daunnya 
mengandung minyak atsiri, buahnya 
mengandung gula, asam organik, kaya 
serat dan vitamin seperti vitamin A, B, 
C juga mineral seperti kalsium dan zat 
besi. Kulit buah jeruk ini mengandung 
antioksidan yang baik untuk 
kesehatan. Secara umum buah jeruk 
nagami berguna untuk mengobati 
bronkitis, batuk pilek, radang 
tenggorokan, demam, diare, gangguan 
limpa dan lainnya. Buah ini juga cocok 
dikonsumsi seseorang yang sedang 
berdiet. Tanaman ini banyak dijadikan 
sebagai koleksi untuk mempercantik 

SDM

PENSIUNAN CIRATA       TINGGALKAN TANAMAN LANGKA

Sebanyak empat karyawan 
UP Cirata meninggalkan 

kenang-kenangan berupa 
tanaman langka, sesaat 

sebelum memasuki pensiun.  
Mereka adalah Abdul 

Rachman (Manajer Operasi), 
Rachmatulloh (Operator 

Control Room PLTA B), Engkus 
Koswara (Officer Keamanan) 
dan Mohammad Arif (Senior 

Engineer II Enjiniring & QA), 
yang pensiun pada Triwulan I 

tahun 2019.

Jeruk Nagami

Kupa Landak

Jamblang Putih

Mangga Irwin

Lobi-lobi
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Penanaman tanaman langka di Pelataran UP Cirata.
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suasana rumah, dan kerap dijadikan 
hiasan pada saat perayaan imlek.

• Mangga Irwin (Magnifera Indica) 
Mangga Irwin merupakan varietas 

mangga introduksi dari Australia, 
penampilannya cukup menarik dan 
terlihat cantik dengan warna kulitnya 
yang merah keunguan. Warna merah 
sedikit ungu pada buah mangga ini 
muncul disebabkan adanya hormon 
antosianin yang berasal dari glukosa 
yang diubah oleh sinar matahari 
bergelombang pendek-100-200 mµ. 
Antosianin berkumpul di pangkal buah 
dekat tangkai. Jika tidak mendapatkan 
sinar matahari yang cukup, warna 
ungu pada pangkal buah saat masih 
muda dan warna merah pada pangkal 
buah saat matang tidak akan muncul. 

•	 Jamblang	Putih	(Syzgium Cumini) 
asal Asia dan Australia.
Jamblang putih berasal dari 

kawasan Asia dan Australia. Kulit 
buah jamblang putih berwarna 
hijau muda keputih-putihan (broken 
white). Berbeda dengan buah 
jamblang atau juwet yang selama 
ini banyak dikenal yang berwarna 
ungu kehitaman. Daging buahnya 
terasa manis. Rasa sepat (sepet) 

khas jamblang hampir tidak terasa. 
Zat astringent yang terkandung di 
dalam daging buah jamblang putih 
tidak begitu kuat sehingga tidak 
menyebabkan lidah terasa kesat 
setelah memakannya. Daun jamblang 
memiliki banyak manfaat, antara lain 
sebagai antioksidan, anti virus, anti 
inflamasi(penghilang radang) dan 
menurunkan kadar gula dalam darah 
(anti diabetes), mengobati konstipasi 
dan membantu menghilangkan alergi. 
Sedangkan pada buahnya kaya akan 
vitamin C, vitamin A, Riboflavin, 
kolin, asam folat, asam amino. Buah 
Jamblang juga kaya akan mineral 
seperti natrium, kalium,kalsium, 
posporzat besi, seng dan mangan. 
Buah jamblang banyak di konsumsi 
untuk membantu menurunkan 
kolesterol dan anti diabetes.

•	 Kupa	Landak	(Sysigium Caulifora)
Kupa lapak juga dikenal dengan 

sebutan Anggur Brazil. Jenis 
tanaman itu memiliki ciri khas sendiri 
dibandingkan anggur-anggur berjenis 
lokal. Karena tanaman ini selalu 
berbuah tanpa dipengaruhi oleh 
musim. Tanaman ini bisa tumbuh 
hingga 4 meter dengan batang pohon 
yang kecil dan dahan yang rindang. 

Yang unik dari pohon ini adalah buahnya 
yang menempel di hampir seluruh dahan. 
Buah ini juga mempunyai berbagai 
macam varian warna tergantung tingkat 
kematangan dari buah tersebut ada 
yang berwarna hijau, kuning, merah dan 
terakhir berwarna hitam. Bentuk buah 
ini bulat seperti buah kupa atau anggur, 
jika sudah matang akan berwarna hitam 
dengan rasa yang manis. Buah Kupa 
lapak memiliki banyak manfaat dan 
khasiat, yaitu: sumber antioksoidan 
yang baik untuk tubuh, serta dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh dengan 
baik, dapat mengurangi dampak stress 
bagi tubuh, mencegah penyakit jantung, 
meningkatkan daya ingat, melindungi 
jaringan otak pada janin, dapat melawan 
sel kanker, dan sebagainya. Pada bagian 
kulit pohon yang dapat dijadikan sebagai 
obat diare,  asma,  obat kumur radang 
tonsil yang cukup kronis.

•	 Lobi	Lobi	(Flacourtia Inermis). 
Bentuk tumbuhan berupa pohon 

dengan ketinggian 3 M hingga 10 M.  
Buah lobi-lobi berbentuk bulat, berbiji 
banyak, diameter 1-3 cm. Kulit buah 
lunak, permukaan licin. Buah muda 
berwarna hijau kekuningan, bila sudah 
masak kulit buah berwarna merah tua 
hingga ungu kehitaman. Rasa buah 
masam hingga sangat masam, kadang-
kadang manis atau sepat. Daging buah 
hanya sedikit mengandung air. Buah 
dimakan setelah dijadikan rujak, selai, 
manisan, atau dimasak dengan gula 
untuk diminum sebagai sirup. Lobi-lobi 
mengandung khasiat obat karena akan 
asam dihidroksibenzoat yang memiliki 
khasiat agen antimikroba. Daun, buah, 
dan akar lobi-lobi memiliki khasiat 
sebagai obat antidiare dan obat untuk 
nyeri haid.

General Manager UP Cirata 
Muhammad Munir merasa bangga 
atas peninggalan keempat karyawan 
yang pensiun tersebut, dan berharap 
memotivasi karyawan UP Cirata untuk 
lebih peduli terhadap kelestarian alam.
(raw)

SDM

PENSIUNAN CIRATA       TINGGALKAN TANAMAN LANGKA

GM UP Cirata, Muhammad Munir mempelopori penanaman tanaman langka.
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“K3 merupakan hal yang 
sangat penting bagi PJB. 

Aspek K3 menjadi salah satu 
faktor penting dalam pencapaian 
target yang ditetapkan saham 
ke PJB. Kita perlu melakukan 
sinergi dengan semua bidang, 
baik operasi, engineering, dan 
umum. Dari kantor pusat juga akan 
mengupayakan pendampingan-
pendampingan agar target 
perusahaan bisa tercapai,” kata 
Direktur Operasi 2 PJB, Miftahul 
Jannah.

Peringatan Bulan K3 
merupakan kegiatan rutin yang 
diselenggarakan setiap tahun, 
untuk meningkatkan kesadaran 
dan ketaatan pemenuhan norma 
K3, serta meningkatkan kesiap-

K 3

Tak Ada yang
Lebih Penting

Jiwa 
Manusia

Selain

Rangkaian kegiatan memperingati Bulan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) PJB 2019 yang digelar lebih 
dari sebulan sejak 14 Januari 2019 berakhir, Rabu 20 
Pebruari 2019, Namun semangat K3 yang terbangun 
tidak boleh meredup, dan justru semakin meningkatkan 
kedisiplinan dalam pelaksanaan K3 di seluruh lingkungan 
PJB. Manajemen PJB menyadarI bahwa tidak ada yang 
lebih penting selain jiwa manusia. Hal itu tercermin dalam 
Komitmen Keselamatan yang ditandatangai direksi dan 
para senior leader.
Penandatanganan 
komitmen keselamatan 
kerja.
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K 3

siagaan dalam mengendalikan, 
mencegah dan menghadapi 
setiap risiko kegiatan perusahaan 
yang berdampak terhadap K3. 
Kegiatan yang dilakukan secara 
rutin tentu ada plus dan minusnya. 
Baiknya adalah, kegiatan tersebut 
akan menjadi kebiasaan dan 

membudaya. Namun yang perlu 
diwaspadai, kegiatan rutin dapat 
menjebak kita melakukan hal yang 
sama tanpa melakukan perbaikan. 
Hal inilah yang tentu saja sangat 
tidak diinginkan.

PJB secara terus menerus 
melakukan upaya peningkatan 

K3 melalui berbagai pendekatan, 
baik secara teknis maupun 
kesisteman, serta menjadikan 
K3 sebagai budaya. Diataranya, 
mengimplementasikan Sistem 
Manajemen K3 di semua unit. 
mengimplementasi Permit To Work 
(PTW) yang terintegrasi dengan 

Pelepasan burung merpati oleh direksi dan senior leader.

Penyerahan buku 
PJB Fire Standart 
Guidelines.

Peserta lomba K3 memasuki arena.

Penyerahan piala bergilir kepada Juara Umum, UP Cirata.

Kadiv LK3, Ajrun Karim, Dirops 1, Sugiyanto, dan Direktur PJBS, Nurhidayat menyerahkan 
hadiah kepada pemenang lomba.
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Sistem Informasi Terpadu ELLIPSE 
dan MAXIMO, menerapkan aplikasi 
Zero Accident Assistant (IZAT), 
peningkatan kompetensi SDM, dan 
sebagainya. Berbagai penghargaan 
di bidang K3 pun berhasil diperoleh, 
termasuk delapan Sertifikat 
Emas SMK3 dari Kementerian 
Tenaga Kerja dan Zero Accident 
Award.  Bahkan UBJOM Indramayu 
ditetapkan sebagai percontohan 
dalam hal K3 dan Lingkungan (K3L) 
di lingkungan PT PLN (Persero).

Direksi PJB berharap penerapan 
K3 tidak hanya dilakukan ditempat 
kerja, tapi secara otomatis juga 
diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari dimanapun kita berada. 
Karena pada hakikatnya masalah 
K3 bukan sekedar pemenuhan 
terhadap ketentuan perundangan, 
melainkan sebagai tanggung jawab 
moral untuk menjaga keselamatan 
manusia. K3 juga bukan sekedar 
program yang dijalankan 
perusahaan, tetapi sebagi cerminan 
dari budaya organisasi. Insan PJB 
hendaknya dapat menjadi pelopor 
budaya K3, baik di lingkungan 
kerja, maupun di tengah-tengah 
masyarakat.

Direksi juga menekankan 

kepada seluruh jajaran PJB baik 
Unit maupun Kantor Pusat untuk 
meningkatkan indeks kesehatan 
karyawan, karena dari beberapa 
general check up yang telah 
dilakukan diindikasikan ada 
peningkatan pada parameter 
obesitas, kolesterol, asam urat 
dan gula darah. Sehubungan 
dengan hal tersebut direksi minta 
kepada seluruh jajaran PJB untuk 
meningkatkan okupansi fasilitas 
olah raga di masing-masing unit, 
menggelorakan kegiatan olahraga 
pada setiap Jum’at pagi, serta 
mengintensifkan menu sehat pada 
hidangan setiap rapat. Hal ini 
kelihatannya sepele namun harus 
menjadi perhatian bersama.

Seperti peringatan Bulan K3 
tahun-tahun sebelumnya, 
peringatan bulan K3 juga diisi 
dengan berbagai lomba yang 
melibatan anak perusahaan dan 
seluruh unit PJB yang tersebar di 
berbagai daerah di Indonesia. 
Adapun jenis lomba yang digelar 
meliputi: 
• Lomba Penggunaan APAR 

antara General Manager (GM) 
Unit dan Senior Leader.

• Lomba Fire & Rescue dengan 

tantangan confined space dan 
vertical rescue. Lomba Simulasi 
Tanggap Darurat dengan 
tantangan pemadaman 
kebakaran di hazardous area 
(coal handling, gas station).

• Lomba Implementasi 5S.
• Lomba Media Kreatif dengan 

tema Keterbukaan Komunikasi 
K3 atau Human Performance 
K3.

• Lomba Safety Creative 
Campaign melalui kampanye 
video di media sosial.

• Lomba Ide Kreatif Safety.
• Lomba Index Cleaness Coal 

Handling Facility.
Penutupan Bulan K3 PT PJB 

tahun 2019 diisi dengan seminar 
terkait penerapan praktis NFPA 551 
Quantitative Fire Risk Assessment 
dalam pengendalian risiko di 
pembangkit dengan nara sumber 
Ir Adrianus Pangaribuan, MT, CFEI. 
Pada kesempatan itu diluncurkan 
buku PJB Fire Standart Guidelines. 
Selain itu juga Pada penghujung 
acara diumumkan para jawara 
dalam aneka perlombaan yang 
digelar selama pelaksanaan bulan 
K3. UP Cirata berhasil posisi teratas 
sebagai juara umum.(*)

NO LOMBA
PEMENANG

JUARA I JUARA II JUARA III
1. Penggunaan APAR antar GM dan Senior 

Leader
GM UPHB, Hendrie 
Bastian

Manajer UBJOM
Amurang, Tumpal 
Sirait

Manajer UBJOM 
Ropa, Nurrony Rizal

2. Fire & Rescue Challenge UP Cirata UP Gresik UP Paiton
3. Emergency Rescue Challenge Unit Jawa UBJOM Indramayu UBJOM Pacitan UP Muara Tawar
4. Emergency Rescue Challenge Unit Luar Jawa 

>50 MW 
UBJOM Kaltim Teluk UBJOM Pulang Pisau UBJOM Arun

5. Emergency Rescue Challenge Unit Luar Jawa 
< 50 MW

PLTD Suppa UBJOM Ketapang UBJOM Bangka

6. Housekeeping 5S & Akustik Unit Jawa 
Kategori Pembangkit Thermal

UP Gresik UP Muara Tawar UP Paiton

7. Housekeeping 5S & Akustik Unit Jawa 
Kategori Pembangkit Hydro dan Office

UP Cirata UPHB UP Brantas

8. Housekeeping 5S & Akustik Unit Luar Jawa 
>50 MW 

UBJOM Tenayan UBJOM Arun UBJOM Kaltim Teluk

9. Housekeeping 5S & Akustik Unit Luar Jawa 
<50 MW 

PLTD Suppa UBJOM Kendari UBJOM Tembilahan

10. Safety Creative Media UP Cirata UPHT UPHB
11. Safety Creative Media Unit <50 MW UBJOM Belitung UBJOM Tidore UBJOM Ropa

Daftar Pemenang Lomba Bulan K3 PJB 2019

K 3
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STUDI BANDING KE PESANGGARAN:
Tim CSR dan PROPER PJB dari kantor pusat 
dan unit mengunjungi PLTDG Pesanggaran yang 
dikelola oleh PT Indonesia Power (IP) Rabu 13 
Pebruari 2019. Kunjungan dimaksudkan untuk 
melakukan studi banding terkait pelaksanaan 
program PROPER di unit tersebut. PLTDG 
Pesanggaran merupakan pembangkit pertama 
IP yang berhasil mendapatkan PROPER emas. 
Success story dan berbagai keunggulan dalam 
pelaksanaan PROPER pada PLTDG Pesanggaran 
menjadi hal yang dipelajari selama studi banding. 
Pengetahuan ini diharapkan dapat menambah 
wawasan untuk meningkatkan pelaksanaan 
program PROPER. Rombongan disambut GM 
Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali, I GAN 
Wardiara Yasa. Ia berharap agar hasil studi 
banding dapat memberikan hasil maksimal bagi 
kedua pihak, dan juga bagi PLN pada umumnya. 
“Mempertahankan PROPER Emas lebih susah 
dari pada saat merebutnya. Kami akan belajar 
juga ke UP Paiton yang sudah terbukti dapat 
mempertahankan PROPER Emas,” tuturnya.

Studi banding diisi dengan presentasi 
pelaksanaan PROPER di PLTDG Pesanggaran 

oleh I Made Sumanta. Tempat Olah Sampah Sendiri 
(TOSS) merupakan salah satu program unggulannya. 
Melalui program ini sampah dipilah dan diolah menjadi 
produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Sampah yang 
masih bernilai ekonomis seperti botol, kardus, kaleng dan 
lainnya dijual kepada pengepul. Sedang sampah lainnya 
diolah menjadi pelet sebagai bahan bakar kompor dan 
akan dipakai untuk bahan bakar PLTD gasifier serta PLTU. 
Selain TOSS program unggulan lainnya diantaranya 
program ekowisata lembu putih Taro, ekowisata tukik 

Saba Sari, dan pemberdayaan masyarakat melalui 
pembuatan banten. Acara studi banding diakhiri 
dengan kunjungan ke Kelompok Usaha TOSS 
Werdi Guna di Desa Gunaksa, Klungkung, Bali. Di 
tempat ini peserta melihat secara langsung proses 
pemilahan dan pengolahan sampah menjadi pelet. 
Peserta terlihat antusias menyimak dan melontarkan 
aneka pertanyaan kepada warga binaan maupun 
perwakilan dari PT IP yang mendampingi selama 
kunjungan lapangan.(*)

 

BATIK RAMAH LINGKUNGAN: Salah satu 
budaya yang ditetapkan UNESCO sebagai 
Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan 
Non-bendawi adalah Batik. PJB UP Muara Tawar 
turut serta dalam pelestarian budaya bangsa ini, 
melalui Program Pengembangan Batik Betawi 
di Bekasi. Selain melestarikan budaya, PJB 
juga mengembangkan batik ramah lingkungan, 
yaitu batik yang menggunakan pewarna alami, 
sehingga dapat meminimalisir dampak lingkungan 
dari proses produksi batik. PJB terus berusaha 
mengembangkan, dan bersama mitra binaan ikut 
dalam Festival Legenda Batik Nusantara yang 
dilaksanakan di Bandung, memperkenalkan Batik 
Betawi ramah lingkungan, serta beberapa produk 
kerajinan batik. Festival yang berlangsung selama 
5 hari sejak tanggal 30 Januari 2019 hingga 
3 Februari 2019 di Graha Manggala Siliwangi 
Bandung, diikuti puluhan pengrajin batik dari 
berbagai daerah di nusantara. (awg)

JUMAT BAROKAH : PERIKSA KESEHATAN DAN SANTUNI WARGA. Sebagai wujud kepedulian 
terhadap warga sekitar, PJB UBJOM Tenayan mengadakan bhakti sosial yang ditujukan bagi warga 
kurang mampu di Kelurahan Industri Tenayan, 18 Januari 2019. Kegiatan yang diberi nama Jumat Barokah 
tersebut dihadiri Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto, Kapolsek Tenayan Raya, Kompol M. Hanafi, 
Rektor Universitas Islam Riau, Manajemen PJB UBJOM Tenayan, serta jajaran TNI, aparat pemerintahan 
desa, dokter dan petugas medis Puskesmas Rejosari. 

Jumat Barokah diisi dengan sejumlah kegiatan, diantaranya pembagian sembako, pemberian uang 
santunan, dan penyuluhan kesehatan oleh Kepala Puskesmas Rejosari. Selain itu diselipkan juga kegiatan 
hearing program Empowerment CSR UBJOM Tenayan, dan Bakti Kesehatan oleh Tim Medis Polresta 
Pekanbaru bekerjasama dengan Puskesmas Rejosari. Santunan berupa uang pembinaan sosial diberikan 
kepada warga yang masuk dalam kategori ekonomi rentan. 

Diantara warga yang memperoleh uang pembinaan sosial adalah Bu Dayang (50 tahun) dan Pak Syafei 
(64 tahun). Dayang seorang janda beranak tiga yang bekerja sebagai pembantu dengan penghasilan tak 
tentu. Ia tinggal di rumah usang tak layak yang mengandalkan air tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan 
MCK nya. Sedangkan Syafei kepala keluarga dengan seorang istri dan dua anak. Mereka tinggal di rumah 
sewaan dengan dinding papan yang mulai melapuk. Syafei bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya.

Polresta Pekanbaru mengapresiasi manajemen UBJOM Tenayan yang telah mendukung penuh acara 
Jumat Berokah. Kombes Pol Susanto juga menyampaikan bahwa keberadaan PLTU Tenayan merupakan 
Objek Vital Nasional yang harus sama-sama dijaga mengingat peran pentingnya dalam memenuhi pasokan 
lisayrik di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Riau. Ia berpesan agar hadirin menjaga kamtibmas terutama 
dalam masa Pemilu yang akan datang.

Sementara Manajemen PJB UBJOM Tenayan menyampaikan rasa bangganya terhadap seluruh 
stakeholder yang telah berpartisipasi saling membantu dalam kegiatan Jumat Barokah. Hal ini menjadi wujud 
keberhasilan manajemen stakeholder UBJOM Tenayan dalam merangkai sinergitas perusahaan dengan TNI, 
POLRI, Pemerintah Kota serta masyarakat sekitar PLTU Tenayan.

Warga begitu antusias mengikuti kegiatan Jumat Barokah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung 
terciptanya kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif bagi kelancaran kegiatan operasional PLTU Tenayan. 
(jun)

BERITA FOTO
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HIGH ANGLE
RESCUE

High angle rescue disebut juga dengan 
vertical rescue adalah tindakan penyelamatan 
kepada korban yang berada di daerah yang 
tinggi seperti tebing, menara, gedung atau 
bangunan yang tinggi. Kemampuan dan peralatan 
untuk melakukan penyelamatan semacam itu 
sangat diperlukan di PJB, mengingat hampir semua 
bangunan, baik gedung perkantoran maupun unit 
pembangkit di lingkungan PJB terdiri dari beberapa lantai. 
Hal ini yang membuat Divisi LK3 PJB mendorong semua unit 
di lingkungan PJB memiliki tim rescue yang  mempunyai 
kemampuan melakukan high angle rescue.

K 3
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K 3

Bisa dibayangkan seandainya terjadi keadaan darurat di 
unit pembangkitan, dimana terdapat beberapa karyawan 

yang terjebak di lantai atas, sementara unit tidak memiliki 
tim high angle rescue. Kepanikan luar biasa tentu akan 
terjadi, bukan hanya dialami karyawan yang terjebak, tetapi 
kepanikan juga melanda manajemen dan karyawan lain yang 
berharap cemas. Apalagi bantuan dari luar yang diharapkan 
mampu mengevakuasi tidak kunjung datang. Keberadaan tim 
high angle rescue tentu akan sangat membantu dalam situasi 
seperti itu.

Kodisi darurat semacam itu telah disimulasikan di Unit 
Bisnis Jasa Operation and Maintenance (UBJOM) Rembang, 
dan Tim Kesiapsiagaan Penanggulangan Keadaan Darurat 
berhasil mengevakuasi karyawan yang terjebak di lantai 
atas dengan menggunakan metode high angle rescue. 
Disimulasikan terjadi kebakaran di area Coal Feeder 10-A 
hingga PLTU Rembang berada dalam kondisi Darurat 
Satu. Kebakaran terjadi akibat kegiatan pengelasan yang 
menimbulkan percikan api. Percikan api tersebut jatuh di 

tumpukan debu batubara yang berada  di bawah 
belt feeder, sehingga terjadi kebakaran yang disertai 
ledakan.

Dampak dari ledakan tersebut mengakibatkan 
dua korban dengan luka bakar dan dislokasi. Karena 
lokasi evakuasi korban sangat berbahaya tim rescue 
memutuskan untuk melakukan evakuasi dengan 
menggunakan metode high angle rescue. Bersamaan 
itu tim Penanggulangan Keadaan Darurat UBJOM 
Rembang melakukan pemadaman. Respon cepat 
tersebut berhasil menyelamatkan korban, dan dalam 
waktu relatif singkat api juga dapat dipadamkan.

Kemampuan melakukan high angle rescue 
bukan hanya dimiliki UBJOM Rembang. Hampir 
semua unit di lingkungan PJB memiliki kemampuan 
seperti itu. Mereka pada peringatan Bulan K3 2019 
unjuk kebolehan di Unit Pembangkitan (UP) Paiton, 
mengikuti lomba Fire & Rescue dengan tantangan 
confined space dan vertical rescue. (*)
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PLTU Cilacap yang merupakan 
bagian proyek 35.000 MW mulai 
dikerjakan Rabu 12 Oktober 2016, 
ditandai dengan groundbreaking oleh 
Direktur Pengadaan PLN, Supangkat 
Iwan Santoso. Total investasi 1,448 
Miliar Dollar Amerika, didanai Bank 
Rakyat Indonesia, China Development 
Bank, dan Bank Of China. EPC 
Kontraktor dipercayakan kepada 
Chengda Engineering Co. Ltd dari 
China, dengan melibatkan kontraktor 
nasional PT Wijaya karya (WIKA), PT 
Rekadaya Electrica Consult (Reconsult) 
dan PT EMKA. Power Purchase 
Agreement (PPA) ditandatangani 30 

PERUSAHAAN AFIL IASI

LEBIH CEPAT 11 BULAN,
PLTU Cilacap 1 x 1.000 MW

HEMAT Rp 1 TRILIUN

Pembangunan PLTU Cilacap Ekspansi Fase II (1 x 1.000 MW) 
mengalami percepatan yang luar biasa. Progres pembangunan 
telah mencapai 84,22 persen, dari target 68,17 persen. Pembangkit 
yang dikembangkan oleh PT Sumber Segara Primadaya (S2P) 
tersebut diperkirakan Commercial Operation Date (COD) pada 
September 2019, atau 11 bulan lebih cepat dibandingkan rencana 
semula Agustus 2020. Kini PLTU Cilacap Ekspansi Fase II memasuki 
masa komisioning.

Demikian diungkapkan Direktur 
Utama S2P, Agus Nurwahyudi, 

ketika menerima kunjungan kerja 
Presiden Joko Widodo (Jokowi), 25 
Pebruari 2019. PLTU Cilacap 1 x 1.000 
MW teknologi ultra supercritical boiler 

yang dinilai memiliki efisiensi tinggi 
dan ramah lingkungan. Pemanfaatan 
teknologi baru ini dapat menghemat 
kurang lebih Rp 1 Triliyun per tahun 
dari pennurunan Biaya Pokok 
Penyediaan (BPP) tenaga listrik.

Presiden didampingi Menteri ESDM, 
Menteri BUMN, Gubernur Jateng, 
Bupati Cilacap dan Dirut S2P, 
menekan tombol sirine pertanda 
peresmian PLTU Cilacap 1 x 660 MW.
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beroperasi sejak Februari 2006 (unit 
1) dan November 2006 (unit 2). PLTU 
tersebut diresmikan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono  14 November 
2006. PLTU tersebut menggunakan 
teknologi sub-critical boiler berbahan 
bakar batubara kalori rendah (4200 
kCal/kg). Nilai investasi sebesar 510 
juta dolar Amerika, didanai oleh 
Bank of China. Kebutuhan batubara 
mencapai 2,2 juta ton per tahun.

pada tanggal 25 Januari 2013, masa 
konstruksi 36 bulan sejak Financing 
Date, namun berhasil diselesaikan 
dalam waktu 32 bulan, sehingga COD 
dapat dilakukan pada tanggal 10 Juni 
2016, dari target 25 Oktober 2016 
atau lebih cepat 4 bulan. Pelaksanaan 
pekerjaan dilakukan China National 
Chemical Engineering Co, Ltd, dengan 
melibatkan kontraktor nasional WIKA, 
D&C dan PT Hutama Karya.

Regional Jawa Bagian Tengah PLN 
Amir Rosidin, Direktur Utama PJB, 
Iwan Agung Firstantara, Direktur 
Operasi 2 PJB, Miftahul Jannah, 
Direktur Keuangan PJB, Tjutju Kurnia, 
Direktur Utama PT SSP, Dewi Kam, 
Direktur Utama PT Sumber Segara 
Primadaya, Agus Nurwahyudi, dan 
sejumlah pejabat  PLN. Peresmian 
ditandai dengan penekanan tombol 
dan penandatanganan prasasti.(*)

PERUSAHAAN AFIL IASI

Oktober 2015.
Sebelumnya, S2P yang merupakan 

perusahaan patungan antara PT 
Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan 
PT Sumbersegara Sakti Prima (SSP) 
telah mengoperasikan PLTU Cilacap 2 
x 300 MW dan PLTU Cilacap Ekspansi 
I dengan kapasitas 1 x 660 MW. 
Pembangkit-pembangkit tersebut 
berada dalam satu lokasi, yaitu di Desa 
Karangkandri, Slarang dan Menganti, 
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten 
Cilacap, Jawa Tengah.

PLTU Cilacap 2 x 300 MW 

Sedangkan PLTU Cilacap Ekspansi 
I telah beroperasi sejak 10 Juni 2016, 
namun baru diresmikan oleh Presiden 
Jokowi 25 Pebruari 2019. Pembangkit 
ini menggunakan teknologi Super-
Critical Boiler berbahan bakar 
batubara kalori rendah (4200 
kCal/kg), serta dilengkapi dengan 
Electristastic Precipitator dan Fluidized 
Gas Desulphurizaton (FGD) yang 
didesain untuk dapat beroperasi secara 
efisien dan ramah lingkungan. Nilai 
investasi sebesar kurang lebih 899 juta 
dollar Amerika. PPA ditandatangani 

Keberadaan PLTU Cilacap 
mendapat apresiasi dari Presiden 
Jokowi, karena menambah suplai 
energi listrik untuk industri dan rumah 
tangga. “Pemenuhan kebutuhan listrik 
menjadi salah satu fokus pemerintah 
selama beberapa tahun belakangan,” 
ungkap Jokowi.

Peresmian PLTU Cilacap 1 x 660 
MW dihadiri Menteri ESDM Ignasius 
Jonan, Menteri BUMN, Rini M. 
Soemarno, Gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo, Bupati Cilacap Tatto 
Suwarto Pamuji, Direktur Bisnis 

Direktur PLN, Amir 
Rosyidin memberikan 
penjelasan kepada 
Presiden terkait PLTU 
Cilacap (atas kiri).

Presiden meninjau 
lokasi pembangunan 
PLTU Cilacap (atas 
kanan).

Kompleks PLTU Cilacap.
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Bukan hanya itu, dalam penilaian 
kinerja ekselen berdasarkan 

kriteria Baldrige, PJB Services yang 
selama dua tahun berturut-turut 
berada pada level Good Performance, 
di tahun 2018 naik peringkat pada 
level Emerging Industry Leader 
dengan skor 570. PJB Services 
hanya berada satu level 
di bawah PJB yang akhir 
tahun 2018 memasuki 
level Industry Leader. 
Sedangkan tingkat 
Kesehatan Perusahaan dinyatakan 
SEHAT kategori AAA. Artinya, 
kesehatan PJB Services berdasarkan 
penilaian kinerja perusahaan yang 
meliputi Aspek Keuangan, Aspek 

Operasional dan Aspek Administrasi, 
masuk dalam kategori sangat bagus 
dengan nilai di atas 95.

Berbagai prestasi juga berhasil 
diraih pada tahun 2018, diantaranya: 
Indonesia Best Electricity Award 

(IBEA), HR Excellence, 
Karya Inovasi Tingkat 

Nasional dan penghargaan 
internasional Asian Power 

Award. PJB Services juga 
memperoleh tambahan 

kapasitas pengelolaan Jasa 
Operation and Maintenance 67 MW 
sehingga menjadi 5.295 MW, tanpa 
melakukan penambahan karyawan. 

Upaya peningkatan kinerja 
terus dilakukan. Dalam RUPS yang 

berlangsung 28 Januari 2018 telah 
ditetapkan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) dan 
Key Performance Indicator (KPI) 
2019. Terdapat 31 indikator dalam 
KPI Manajemen yang ditetapkan 
pemegang saham dengan target yang 
sangat menantang, yang kesemuanya 
memerlukan pemikiran yang out of the 
box dan terobosan baru.

Setidaknya ada enam isu strategis 
yang menjadi perhatian PJB Services di  
tahun 2019, yaitu: 
• Kebijakan di PLN Group, 

terutama kebijakan terkait Biaya 
Pokok Penyediaan (BPP) dan 
pengelolaan jasa O&M di bawah 
100 MW. Untuk itu PJB Services 
melakukan efisiensi biaya operasi 
dan pengelolaan anggaran 
melalui integrasi sistem informasi 
keuangan, serta peningkatan 
efektifitas supply chain 
management melalui rasionalisasi 
base supply dan partnership.

• Pengelolaan pelanggan untuk 
peningkatan customer engagement. 
Untuk itu, selain melakukan 
penguatan customer relationship 
management, PJB Services juga 
melakukan penguatan Penguatan 
branding, business intelegent, 
marketing agent, business research 
and development.

• Peningkatan competitiveness 

ANAK PERUSAHAAN

Kesehatan PJB Services   Triple A
Kinerja operasi PJB Services di tahun 2018 berhasil melampaui 
target. Equivalent Availability Factor (EAF) yang ditargetkan 
70,01%, terealisasi 75,93% atau 108% dari target. Begitu  juga 
Equivalent Force Outage Rate (EFOR) yang ditargetkan 9,8%, 
terealisasi 8,08% atau 118% dari target. Sedangkan Nett Plant 
Heat Rate (NPHR) yang ditargetkan 3.891,7 Kcal/kWh, terealisasi 
3.259,62 Kcal/kWh atau 116% dari target. “Bahkan salah satu 
unit PJB Services, yaitu PLTU Belitung, tercatat sebagai PLTU 
dengan kinerja terbaik di luar Jawa untuk kategori PLTU. EAF 
PLTU Belitung mencapai 83,2%, dan Net Capacity Factor (NCF) 
sebesar 67,41%.
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dan ekspansi market, baik IPP 
maupun captive market. Hal itu 
dilakukan melalui pengaturan 
skema organisasi & bisnis 
model, pengembangan bisnis 
& implementasi shared service, 
standarisasi, diversifikasi, 
prioritisasi produk dan sebagainya 
untuk mendukung price setter 
disetiap lini bisnis. Selain itu juga 
dilakukan collaborative partnership, 
peningkatan peran serta anak 
perusahaan, dan enlarge market di 
luar PLN ataupun PJB Group.

• Keandalan dan safety yang 
menyangkut kesiapan dan 
keandalan unit, serta safety 
dan maturity level pengelolaan 
pembangkit. Untuk itu dilakukan 
peningkatan kesiapan dan 
keandalan unit melalui penguatan 
engineering, serta peningkatan 
maturity level dan budaya K3 
melalui pendampingan ekspert. 

• Kualitas proyek dengan sasaran 
on quality, on time dan on cost 
pekerjaan project. Hal ini dilakukan 
melalui standarisasi overhaul dan 
project management, penerapan 
PEP dan PRM untuk percepatan 
eksekusi, serta integrasi resource 
PJB Group dan anak perusahaan.

• Percepatan peningkatan 
kompetensi dan produktivitas 
karyawan. Hal ini  dilakukan 

melalui penguatan dan 
peningkatan kompetensi, 
penguatan program ekpertise, 
dan penguatan budaya 
perusahaan.
Sesuai arahan pemegang 

saham, dalam upaya  penurunan 
BPP, PJB Services melaksanakan 
program BPP melalui penyediaan 
produk maupun layanan berkualitas 
dan harga kompetitif untuk 
disetiap unit jasa operation and 
maintenance pembangkit luar 
Jawa, serta melakukan inovasi 
dalam rangka meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas usaha 
perseroan. Hal ini sekaligus 
dalam upaya mewujudkan PJB 
Services sebagai price setter 
dalam bisnis jasa operation 
and maintenance, serta 
membuktikan kepada seluruh 
stakeholders bahwa PJB 
Services layak menyandang 
predikat The Best Operation 
and Maintenance Company.
(*)

 

ANAK PERUSAHAAN

Kesehatan PJB Services   Triple A
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Di awali dengan memberikan 
penjelasan proses bisnis dan 

memotret hal-hal yang kritikal dalam 
proses bisnisnya sangat membantu dalam 
memaparkan pentingnya risiko. Tentu 
dengan hal sederhana ini diharapkan  
akan bisa membuat pihak penanya akan 
memahami bahwa sesungguh penanya 
merupakan risk owner dibidangnya. 
Pentingnya risk survey mengingat risk 
base-nya adalah SASARAN. Sasaran 
yang dimaksud adalah target kerja 
atau Key Performance Indikator (KPI) 
dari sebuah Perusahaan. Dari KPI dapat 
dibuat sebuah strategi pencapaiannya. Di 
sinilah baru akan dibuatkan kemungkinan 
kemungkinan hambatan yang akan 
mengganggu tercapai sasaran. Sasaran 
yang diharapkan dalam risk survey adalah 
ketaatan terhadap Standar Nasional dan 
Internasional ( FM dan NFPA).

PROSES RISK SURVEY
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 

63 Tahun 2004 bahwa pengelola obyek 
vital nasional memiliki tanggungjawab 
dalam menjaga aset terhadap beberapa 
risiko yang mungkin terjadi baik yang 
sifatnya mendadak dan berdampak besar 
serta seluruh risiko – risiko utama yang 
berdampak pada kelangsungan bisnis 
yang akan berakibat pada cost benefit dan 
kepuasaan pelanggan terganggu. 

Adapun maksud dari kegiatan risk 
survey pada sebuah pembangkit adalah 
dalam rangka continous improvement 
proses bisnis dalam pengelolaan 
pembangkit/pemeliharaan guna 
meningkatkan nilai tambah bagi 
Perusahaan. Beberapa tujuan dalam risk 
survey adalah sebagai berikut :
• Untuk mengetahui kondisi risiko 

masing – masing risiko unit 

pembangkitan dan pemeliharaan.
• Merencanakan tindakan – tindakan 

perbaikan yang harus diambil 
dalam pengelolaan risiko dibidang 
pembangkitan dan pemeliharaan.

• Memastikan risk owner paham 
pentingnya pengelolaan manajemen 
risiko.
PT PJB selalu melaksanakan 

kegiatan risk survey setiap tahun. Hal ini 
sebagai bentuk komitmen manajemen 
sebagai leader dalam mentaati regulasi 
pemerintah. Proses bisnis dalam 
pengelolaan risk survey dapat di lihat pada 
gambar 1 (proses bisnis risk survey).

Kegiatan risk survey di PJB merupakan 
salah satu rangkaian kegiatan dari 
pengelolaan asuransi. Dimana setiap 
tahunnya selalu dilaksanakan dengan 
dipilihnya beberapa provider yang 
berkompeten untuk memastikan 
indepensinya. Peran dari provider dalam 
melakukan assessment adalah :
• Memberi masukan kepada 

manajemen terkait dengan program 
manajemen risiko.

• Memberi masukan dan konsultasi 
terkait dengan 12 kriteria yang 
disepakati.

• Memberi masukan dan konsultasi 
terkait dengan program improvement 
sistim proteksi kebakaran sesuai 
standard global. 
Namun saat ini telah di lakukan 

improvement terhadap assessment risiko 
ini dengan melibat kan beberapa bidang 
yaitu: Bidang Teknologi dengan waktu 
satu minggu melakukan self assessment 
untuk satu pembangkit, Bidang K3 
melakukan self assessment maturity level.
Untuk mencapai sasaran bersama maka 
program dari bidang-bidang tersebut 
yang bersentuhan langsung pada 

kegiatan risk survey diintegrasikan dengan 
melakukan sharing knowledge checklist 
dan metode kegiatan risk survey.

Perencanaan dilakukan dengan 
menentukan area risk survey dan metode 
risk survey antara bidang manajemen 
risiko dan asuransi dengan pihak provider. 
Kemudian disosialisasikan metode 
kepada pihak yang akan dilakukan risk 
survey. Risk survey menggunakan metode 
on desk dan on site. Ada 12 kriteria 
yang dilakukan dalam risk survey yaitu : 
Housekeeping, Fire System Supervision,  
General Equipment Supervision ,Hot Work 
System, Smoking Control, Emergency 
Response, Security, Business Contingency 
Plan, Building Contruction Material, Fire 
Protection System, Electrical Protection 
System, Generating Equipment Protection. 

Hal kritikal yang harus menjadi 
perhatian dalam proses risk survey adalah:
- Kriteria 2. Fire System Supervision: 

Bagaimana seluruh sistem proteksi 
kebakaran dapat dipelihara dengan 
baik, sehingga ada jaminan fungsi 
optimal selama 24 jam per hari / 365 
hari pertahun.

- Kriteria 10. Fire Protection System: 
dimana terdapat 2 point utama yang 
harus diperhatikan yaitu :
a. Sistem deteksi dan alarm :
 Pemberitahuan dini sejak awal 

terjadi kebakaran.
b. Water base fire system protection
 sebagai sarana pamungkas bila 

kebakaran besar tetap terjadi.

CORE PROCESS RISK SURVEY
Core process dilakukan dengan di 

awali pemahaman terhadap 12 kriteria 
risk survey dan standar – standar yang 
akan digunakan. Pemahaman ini harus 
disampaikan ke seluruh stake holder risk 

TEKNIK

 RISK SURVEY 
Proses Preventive Dalam Meminimalisir

Loss Profit
Oleh : 

Trio Suryono/Analyst Risk 
PT PJB Kantor Pusat  

Risk survey adalah sebuah penilaian risiko. Untuk apa dilakukan? 
Sebuah pertanyaan yang wajar bagi pihak yang belum pernah 
bersentuhan terhadap risiko, dan insan risiko harus mampu 
menjelaskan dengan bahasa sederhana sesuai bidang si penanya. 
Sehingga membumikan risiko dalam segala lini akan lebih 
dirasakan dan peran risiko akan menjadi sebuah kebutuhan. 
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survey utamanya bidang manajemen 
risiko unit. Risk survey pada intinya 
mencakup 4 hal yang harus menjadi 
perhatian :
1. Pengelolaan proses bisnis 

untuk seluruh system yang 
diimplementasikan.

2. Pengelolaan pedoman kerja atau 
dokumen kerja.

3. Pengelolaan ketaatan terhadap 
regulasi nasional ataupun 
internasional.

4. Pengelolaan ketaatan terhadap 
standar nasional maupun 
internasional.
Ke-empat hal ini harus menjadi 

pedoman dalam melakukan risk survey. 
Pada implementasinya standar yang 
digunakan oleh unit pembangkitan 
ataupun pemeliharaan adalah standar-
standar:
- FM (Factory Mutual) yaitu : 

sesungguhnya adalah perusahaan 
asuransi reksa Amerika. Banyak 
standar yang dibuat oleh 
perusahaan asuransi ini pada 
akhirnya diakui di seluruh dunia.

- NFPA (National Fire Protection 
Association) adalah sebuah asosiasi 
perdagangan Amerika Serikat. 
Sebuah asosiasi khusus untuk 
membuat standar.
Kedua standar ini paling dominan 

digunakan dalam melakukan kegiatan 
di unit-unit pembangkitan. Berdasarkan 
hasil assessment risk lima tahun terakhir 
yang paling banyak digunakan pada 12 
kriteria adalah :
- FM DS 5 – 4 mencapai 20 %  

tentang: Transformers (Trafo)
 Sering digunakan dalam kriteria 

3, kriteria 4, kriteria 9, kriteria 11, 
kriteria 12.

- FM DS 10 – 4 mencapai 12 %  
tentang : Contractor Management

 Sering digunakan dalam kriteria 2, 
kriteria 4, kriteria 7.

- NFPA 20 mencapai 7,84 % tentang: 
Fire Pump System (electric pump, 
diesel pump, dan jockey pump).

 Sering digunakan dalam kriteria 2, 
kriteria 4, kriteria 9, kriteria 10.

- NFPA 30 mencapai 7,84 % tentang: 
Flammable and combustible liquids 
(penyimpanan, penanganan, dan 
penggunaan cairan yang mudah 
terbakar).

 Sering digunakan dalam kriteria 1, 
kriteria 9, kriteria 10, kriteria 11.

- NFPA 850 mencapai 7,84 % 
tentang : Electric generating plants 
(Pedoman untuk mencegah ledakan 
transformator dan kebakaran untuk 
menghindari bahaya terhadap  
instalasi, kehilangan aset, kerusakan 
lingkungan, dan gangguan bisnis)

 Sering digunakan dalam kriteria 2, 

kriteria 4, kriteria 9, kriteria 10.
Dari data prosentase di atas 

pada saat implementasi di unit 
pembangkitan titik terlemah 
yang paling banyak mendapatkan 
rekomendasi dan harus menjadi 
perhatian khusus adalah pada kriteria 
2 (Fire System Supervision), kriteria 4 
(Hot Work System) dan kriteria 10 (Fire 
Protection System). 

Rekomendasi selalu disampaikan 
setiap tahun nya namun kadang-
kadang masih banyak yang belum 
bisa di closing pada tahun-tahun 
sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan 
karena adanya anggapan bahwa 
tanggung jawab risk survey seluruhnya 
ada di bidang K3. Sesungguhnya 
tanggung jawab rekomendasi risk 
survey ada diseluruh risk owner yang 
ada distructural namun pengendalian 
utamanya ada dibidang manajemen 
risk unit.  

Berikut beberapa strategi dalam 
menindaklanjuti rekomendasi risk 
survey :
1. Identifikasi risk survey dengan 

dipilih rekomendasi yang 
menggunakan biaya dan tanpa 
biaya. Apabila menggunakan biaya 
maka masukkan dalam program 
RKAU di unit dan buat roadmap 
apabila penyelesaian melebihi 1 
tahun. Kemudian masukkan profil 
risiko unit. Apabila tanpa biaya 
dan mengalami kesulitan maka 
berkomunikasilah pada unit-unit 
lain yang memiliki rekomendasi 
yang sama atau berkomunikasi 

langsung dengan provider.
2. Identifikasi risk survey dengan 

di pilih rekomendasi yang mana 
tanggung jawab pembina/kantor 
pusat dan yang menjadi tanggung 
jawab unit.

3. Identifikasi risk survey dengan di 
pilih rekomendasi yang menjadi 
tangggung jawab bidang-bidang 
di unit . Sehingga tidak semuanya 
menjadi tanggung jawab bidang 
K3, misalnya : Pemeliharaan 
pompa pemadam adalah tanggung 
jawab bidang pemeliharaan dll. 
Adapun pengendali utamanya ada 
di bidang manajemen risiko selaku 
pihak yang bertanggung jawab 
terhadap sinersitas bidang-bidang. 
Di usahakan tanggung jawabnya 
minimal setingkat manajer.

4. Identifikasi risk survey dengan 
menyusun klusterisasi, misalnya: 
review dokumen, design, 
pengadaan, pemeliharaan dll.

5. Identifikasi risk survey dengan 
dipilih rekomendasi yang 
memerlukan analisa dan tanpa 
analisa.

6. Identifikasi risk survey dengan 
dipilih rekomendasi berdasarkan 
standar maupun regulasi - regulasi
Ke enam strategi ini akan dapat 

membantu dalam menindaklanjuti 
rekomendasi. Namun ketidakpedulian 
merupakan masalah yang pada 
akhirnya akan sebagai potensi 
ancaman loss profit. Dari risk survey ini 
dapatlah dibuatkan program kerja ….. 
Semoga manfaat.

TEKNIK

Gambar 1. Proses bisnis Risk Survey
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Diabetes merupakan penyakit 
yang dapat memengaruhi banyak 

organ dalam tubuh. Kadar gula darah 
yang tinggi pada penderita dapat 
menyebabkan banyak komplikasi 
seperti penyakit jantung, penyakit 
ginjal, penyakit pada mata, penyakit 
pada kaki, penyakit saraf, tekanan darah 
tinggi, kolesterol dan masih banyak lagi 
lainnya. Itu sebabnya diabetes sering 
disebut sebagai ibu dari segala penyakit. 

Pada prinsipnya penyebab penyakit 
diabetes melitus adalah terganggunya 
kemampuan tubuh untuk menggunakan 
glukosa ke dalam sel. Tubuh normal 
mampu memecah gula dan karbohidrat 
yang terkandung dalam makanan 
menjadi gula khusus yang disebut 
glukosa. Glukosa merupakan bahan 
bakar untuk sel-sel dalam tubuh. Untuk 
memasukkan glukosa ke dalam sel 
dibutuhkan insulin. 

Pada penderita diabetes, hormon 
insulin gagal diproduksi oleh pankreas, 
sehingga gula yang ada di dalam darah 
terlalu banyak dan gagal menjadi 
energi karena jumlahnya terlalu 
banyak dibandingkan jumlah hormon 
insulin. Ini disebut Diabetes Miletus 

(DM) tipe 1. Sedangkan untuk DM 
tipe 2, kondisi jumlah hormon 

insulin dapat dikatakan cukup 
menyeimbangkan jumlah 

kadar gula. Namun, yang 
terjadi adalah hormon 

insulin tersebut 
mengalami kelainan 
fungsi. Yakni gagal 
menyerap dan 
mengubah gula 
menjadi energi.

Kadar gula darah 
dinyatakan dalam 
satuan mg per dL 
(desi liter). Jumlah 

glukosa dinyatakan 
dalam satuan mg, 

sedangkan jumlah darah 
dinyatakan dalam dL. 

Kadar gula darah normal 
waktu sebelum makan, 

70-130 mg/dL, waktu setelah 
makan, sekitar 2 jam (< 140 mg/

dL), setelah puasa selama delapan jam 
(< 100 mg/dL), menjelang tidur (100-140 
mg/dL). 

Diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 
2, memiliki beberapa gejala dan tanda 
yang sama. Pada umumnya, gejala 
diabetes melitus adalah:
• Rasa lapar dan lelah. Hal ini 

berkaitan dengan mekanisme 
sistem pencernaan. Tubuh 
mengubah makanan menjadi 
glukosa yang digunakan untuk 
menghasilkan energi. Ketika insulin 
tidak optimal lagi atau tidak ada, 
maka tubuh akan merasa mudah 
lelah dan cepat lapar.

• Lebih sering pipis dan mudah 
haus. Rata-rata orang biasanya 
berkemih antara 4–7 kali dalam 
24 jam, tapi penderita diabetes 
menjadi lebih sering. Karena ginjal 
biasanya menyerap glukosa diikuti 
penyerapan air, tetapi akibat kadar 
gula darah meningkat, air yang 
melewati ginjal menjadi lebih 
banyak.

• Mulut kering dan kulit gatal. 
Semakin sering berkemih 
menyebabkan terjadinya 
kekurangan air pada bagian tubuh 
lainnya sehingga bisa mengalami 
dehidrasi dan mulut terasa kering. 

Kulit kering dapat membuat gatal.
• Penglihatan kabur. Perubahan 

tingkat cairan dalam tubuh 
bisa membuat lensa di mata 
membengkak sehingga lensa mata 
berubah bentuk dan kehilangan 
kemampuan untuk fokus.

• Infeksi jamur. Jamur menyukai 
glukosa, sehingga jamur mudah 
berkembang pada penderita 
diabetes. Infeksi dapat tumbuh 
dalam area kulit yang hangat dan 
lembab sepeti lipatan kulit yaitu di 
antara jari tangan dan kaki, di bawah 
payudara, di sekitar organ intim.

• Penyembuhan luka jadi lambat. Gula 
darah tinggi dapat memengaruhi 
aliran darah dan menyebabkan 
kerusakan saraf yang membuat 
tubuh sulit untuk menyembuhkan 
luka.

• Nyeri atau mati rasa di kaki.  
Diabetes dapat menyebabkan 
kerusakan saraf yang ditandai 
dengan munculnya rasa kesemutan 
pada tangan atau kaki atau bahkan 
mati rasa.

• Berat badan turun. Karena tubuh 
kekurangan energi, sel akan 
mulai membakar otot dan lemak 
untuk mendapatkan sumber 
energi pengganti. Pasien akan 
kehilangan berat badan meskipun 
tidak berolahraga maupun tidak 
mengurangi makan.

• Mual dan muntah. Ketika tubuh 
membakar sumber energi lain 
selain glukossa, hasil pembakaran 
itu berupa “keton.” Keton dapat 
menyebabkan sakit perut, mual, dan 
muntah.

KOMPLIKASI
Tingkat gula darah yang tinggi 

dapat menyebabkan masalah di banyak 
bagian tubuh. dengan kata lain, diabetes 
berpotensi menimbulkan komplikasi 
terhadap organ-organ penting tubuh, 
diantaranya:
• Jantung. Kadar gula tinggi mengubah 

pola lemak kolesterol jahat (LDL) 
menjadi lebih mudah menumpuk, 
menghambat produksi kolesterol 
baik (HDL), dan menganggu 
elastisitas pembuluh darah. 
Akibatnya, pembuluh darah menjadi 

KESEHATAN
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lebih mudah cidera dan mengalami 
penyumbatan. Padahal, pembuluh 
darah koroner berfungsi untuk 
memberi oksigen dan nutrisi ke otot 
jantung. Jika pembuluh ini mengalami 
sumbatan atau atherosklerosis, aliran 
darah yang membawa oksigen ke 
jantung akan terhambat dan jantung 
mengalami kerusakan. Akibatnya, 
jantung gagal memompa darah 
ke seluruh tuhuh dan kematian 
mendadak dapat terjadi. Hal itu 
juga bisa menyebabkan penderita 
mengalami stroke.

• Ginjal. Selain jantung, ginjal juga 
menjadi organ penting yang bisa 
mengalami masalah karena diabetes. 
Kadar gula yang tinggi secara 
menahun akan menganggu fungsi 
ginjal, sehingga tidak dapat menahan 
protein tubuh. Akibatnya, protein 
tubuh akan keluar melalui urine. 
Protein dalam urine merupakan tanda 
awal dari kerusakan ginjal. Pada 
tahap akhir, pasien dengan gangguan 
ginjal yang tidak ditangani dengan 
baik akan menderita gagal ginjal. 

• Mata. Salah satu masalah mata 
yang sering dialami oleh penderita 
diabetes adalah retinopati 
diabetes. Penyakit ini disebabkan 
oleh pembuluh darah di belakang 
mata (retina) yang mengalami 
pembengkakan dan pecah. Hal ini 
bisa menyebabkan masalah pada 
penglihatan, bahkan bisa sampai 
menyebabkan kebutaan. Lagi-lagi, 
kadar gula darah tinggi, tekanan 
darah tinggi, dan kolesterol tinggi 
menjadi pemicu retinopati diabetes, 
sama seperti penyebab komplikasi 
lainnya.

• Liver. Penderita diabetes memiliki 
risiko dua kali lipat untuk menderita 
sirosis, gagal atau transplantasi 
liver dibandingkan dengan non-
penderita diabetes. Ini karena tubuh 
penderita tidak dapat menggunakan 
karbohidrat secara efisien untuk 
energi, akhirnya karbohidrat 
dikonversi menjadi lemak. Sebagian 
besar penderita diabetes memiliki 
hati berlemak. 

• Saraf. Diabetes dapat menyebabkan 
kerusakan saraf di seluruh tubuh 
atau biasa disebut dengan neuropati 

diabetes. Efek diabetes pada saraf 
dapat menjadi masalah serius 
karena saraf ada pada semua fungsi 
tubuh kita, seperti pada kaki dan 
tangan, sistem pencernaan, sampai 
dengan organ seks dan reproduksi. 
Kerusakan saraf biasanya ditandai 
dengan mati rasa atau kesemutan 
pada tangan atau kaki, kurangnya 
gairah pada alat kelamin, keringat 
berlebih.

• Pencernaan. Diabetes dapat 
mempengaruhi pencernaan dengan 
berbagai cara. Saat diabetes sudah 
menyebabkan kerusakan saraf pada 
sistem pencernaan, biasanya ditandai 
mual, sembelit, atau diare.

• Kaki. Diabetes dapat menyebabkan 
kerusakan saraf pada kaki, infeksi 
pada kaki, dan masalah aliran darah 
ke kaki. Kerusakan saraf di daerah 
kaki ditandai dengan merasakan 
nyeri, kesemutan, dan mati rasa pada 
kaki, dan bisa saja mengalami luka 
pada kaki tanpa disadari. Luka dapat 
menyebabkan infeksi serius yang 
menyebar ke bagian lain pada tubuh, 
bahkan kaki bisa diamputasi hanya 
karena masalah ini.

• Gigi. Diabetes juga dapat 
menyebabkan masalah pada gigi 
dan gusi, seperti gingivitis dan 
periodontitis. Biasanya gusi akan 
menunjukkan tanda-tanda, seperti 
memerah, bengkak, dan mudah 
berdarah. Jika menderita diabetes, 
sebaiknya sikat gigi secara perlahan 
dan selalu jaga kebersihan mulut.
Diabetes merupakan salah satu 

penyakit yang sifatnya permanen, 
tidak dapat disembuhkan tetapi dapat 
ditangani dan dikontrol. Cara terbaik 
adalah melakukan pencegahan sedini  
mungkin. Caranya dengan olahraga 
teratur setidaknya 30 menit dalam 
sehari, menjaga berat badan, menjauhi 
stres, tidur teratur, serta mengontrol pola 
makan dan gaya hidup sehat. 

Hidup sehat mencegah diabetes 
dapat dimulai dari menjaga asupan gizi 
yang masuk dalah tubuh. Hindari terlalu 
banyak mengkonsumsi makanan yang 
mengandung manis berlebih seperti 
madu kue gula dan manisan lainnya. 
Pada nasi sendiri sebenarnya sudah 
terdapat gula, jadi cobalah makan nasi 
yang sesuai dengan kebutuhan tubuh 
agar tidak berlebihan gula.

Bagi yang sudah terlanjur menderita 
diabetes, pengobatan yang dilakukan 

berbeda-beda sesuai dengan tipenya. 
Diabetes tipe-1 terjadi karena sistem 
kekebalan tubuh menghancurkan bagian 
penghasil insulin dalam pankreas. 
Sehingga pasien harus mendapatkan 
injeksi insulin secara rutin dan 
melakukan diet sehat. Sementara itu 
diabetes tipe-2 terjadi karena pankreas 
tidak memproduksi insulin yang cukup. 
Ini diatasi dengan melakukan diet, 
olahraga, dan minum obat. 

Yang perlu diperhatikan, lakukan 
pemeriksaan gula darah secara rutin 
agar kadar gula dalam tubuh dapat 
terkontrol, dan konsumsi obat-obatan 
anti diabetes yang berbentuk tablet 
atau memberikan injeksi insulin untuk 
menjaga kadar gula darah tubuh. 
Selain itu jaga asupan makanan yang 
dikonsumsi. Makanan sehat yang 
harus Anda makan sehari-hari untuk 
mengatasi diabetes antara lain:
• Makanan yang terbuat dari biji-bijian 

utuh atau karbohidrat kompleks 
seperti nasi merah, kentang 
panggang, oatmeal, roti dan sereal 
dari biji-bijian utuh.

• Ganti gula dengan pemanis rendah 
kalori dan mengandung kromium 
untuk meningkatkan fungsi insulin 
dalam tubuh, sehingga membantu 
diabetesi dalam mengontrol gula 
darah.

• Daging tanpa lemak yang dikukus, 
direbus, dipanggang, dan dibakar.

• Sayur-sayuran yang diproses dengan 
cara direbus, dikukus, dipanggang 
atau dikonsumsi mentah. Sayuran 
yang baik dikonsumsi untuk 
penderita diabetes di antaranya 
brokoli dan bayam.

• Buah-buahan segar. Jika ingin 
menjadikannya jus, sebaiknya 
jangan ditambah gula.

• Kacang-kacangan, termasuk kacang 
kedelai dalam bentuk tahu yang 
dikukus, dimasak untuk sup dan 
ditumis.

• Produk olahan susu rendah lemak 
dan telur.

• Ikan seperti tuna, salmon, sarden 
dan makarel.
Selain itu hindari stres, karena 

stres berperan cukup signifikan dalam 
menyebabkan gula darah yang tidak 
seimbang, stres dapat memicu resistensi 
insulin, meningkatnya berat badan, 
meningkatnya peradangan, sehingga 
pada akhirnya terkena penyakit 
diabetes. (*)
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meskipun target NPHR tidak tercapai.
Ada dua kemungkinan NPHR 

tidak tercapai. Pertama, karena 
belum adanya penyesuaian secara 
pola operasi boiler menggunakan 
batubara mixing. Padahal batubara 
Medium Rank Coal dan Low Rank Coal 
mempunyai properties yang berbeda 
seperti: Carbon, Hydrogen, Oxygen, 
Nitrogen, Sulfur, AFT, HGI, Moisture 
dan Ash Content. Karakteristik yang 
berbeda tersebut mempengaruhi pola 
operasi boiler diantaranya : air fuel 
ratio, pa ratio, mill outlet temperature, 
dan lain-lain. Kemungkinan kedua, 
NPHR tidak tercapai dikarenakan 
pengoperasian boiler masih belum 
optimal. Excess air terlalu besar 
sehingga pemakaian sendiri dari fan 
system juga besar. Disamping itu 
efisiensi boiler turun yang ditunjukkan 
dengan temperatur gas buang tinggi.

Untuk mengatasi hal itu, Johandi, 
Yudi Choirul Umam dan Danang Yudi 
Miswar dari UBJOM Tanjung Awar-
awar membuat terobosan baru dengan 
melakukan antara lain:
• PA Ratio diatur dengan cara 

membuka atau menutup bukaan 
regulating valve hot air di dalam 
mill system. PA Ratio adalah 
perbandingan antara udara primer 
terhadap coal flow batubara. Udara 
ini dibutuhkan untuk mentransport 
sekaligus mengeringkan 

TEKNIK

Turunkan NPHR dan BPP

Coal Combustion
GUIDELINE

Penentuan skala prioritas pembebanan di sistem Jawa Madura Bali 
(Jamali) menjadi salah satu faktor penting bagi suatu pembangkit 
untuk meningkatkan penjualan listrik atau lebih dikenal sebagai 
merit order. Prioritas tersebut dipengaruhi oleh harga batubara, 
kalori dan heat rate dari unit pembangkit. Dari data dispatch 
menunjukkan posisi merit order PLTU Tanjung Awar-Awar berkisar 
di urutan 10 pada periode 2016 sampai dengan awal triwulan 2017. 
Kondisi tersebut membuat PLTU Tanjung Awar-Awar kesulitan 
untuk bersaing dengan pembangkit lain untuk meningkatkan 
pendapatan perusahaan.

antara 3.900 kCal hingga 4500 kCal/
kg. Uji bakar pertama kali setelah 
commisioning dilaksanakan oleh 
Puslitbang Ketenagalistrikan pada 
tanggal 29 - 31 Oktober 2014 untuk 
memverifikasi kapasitas desain. Ketika 
boiler dioperasikan menggunakan 
batubara full Low Rank Coal (LRC) pada 
tanggal 30 - 31 Oktober 2014 beban 
maksimum hanya tercapai 331,58 
MW atau derating sebesar 10 MW 
dengan Nett Plant Heat Rate (NPHR) 
2771,09 kCal/kWh. Disamping itu, hasil 
pengujian coal mixing menunjukkan 
beban maksimum sebesar 345,69 
MW dengan NPHR 2725,70 kCal/kWh. 
Sehingga hal ini yang mendasari PLTU 
Tanjung Awar-awar menggunakan coal 
mixing dalam beroperasi sehari-hari 

Desain boiler PLTU Tanjung Awar-
awar menggunakan batubara 

homogen dengan nilai low heating 
value 17.584 kJ/kg (4200 kCal/kg). 
Pada aktualnya boiler tersebut 
menggunakan batubara yang 
bervariasi dengan nilai low heating 
value antara 16.325 sampai dengan 
18.837 kJ/kg dengan nilai kalor sebesar 
3.900 sampai dengan 4.500 kCal/
kg. Batubara dipasok oleh 5 supplier 
dan memiliki nilai heating value yang 
berbeda. Ini merupakan tantangan 
tersendiri untuk dapat melakukan 
optimalisasi pengoperasian boiler 
dalam upaya menurunkan Biaya Pokok 
Penyediaan (BPP). 

PLTU Tanjung Awar-awar 
memiliki desain dengan nilai kalor 

Pengukuranan dan monitoring
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moisture batubara di dalam mill. 
Berdasarkan journal, perbandingan 
ideal udara dengan coalflow 
sebesar 1 : 1.8  untuk Medium Rank 
Coal dan 1 : 2.2. untuk Low Rank 
Coal. Sebelumnya PA Ratio tidak 
ada pembatasan.

• Memastikan velocity tiap corner mill 
outlet seimbang dengan maksimal 
deviasi 2%. Keseimbangan 
kecepatan transport batubara tiap 
corner sangat diperlukan untuk 
mendapatkan fireball terbaik 
di dalam furnace. Jika terjadi 
ketidakseimbangan velocity 
pada tiap corner mengakibatkan 
overheating pada salah satu sisi 
wall tube dan heat transfer tidak 
merata.

• Velocity inlet mill. Untuk 
menghindari berkurangnya lifetime 
mill akibat abrasi, velocity inlet 
mill dijaga pada 7.000 fpm. Jika 
velocity inlet mill >7000 fpm akan 
terjadi over velocity yang berakibat 
ukuran/fineness batubara kurang 
dari 75%, sehingga berpotensi 
terjadinya delay combustion. 
Seblumnya velocity inlet mill pada 
kisaran 6.000 fpm.

• Excess air pada inlet APH. 
Kebutuhan udara pada proses 
pembakaran batubara dapat 
dihitung secara teoritis, namun 
kenyataannya tidak semua oksigen 
bertemu dengan kandungan 
unsur-unsur batubara. Sehingga 
diperlukan udara berlebih untuk 
menjamin kecukupan suplai 
udara bakarnya. Semakin tinggi 
nilai excess air mengakibatkan 
efisiensi boiler turun, sedangkan 
jika terlalu rendah akan berdampak 
pada unburn carbon yang tinggi. 
Angka optimum nilai excess air 
dapat dicapai sebesar 3% hingga 
3,5% dengan cara mengatur 

TEKNIK

Evaluasi hasil implementasi Combustion Guideline

moving blade Force Draft Fan 
(FDF). Sebelumnya nilai excess 
air 5% hingga 5%. Dengan 
mengoptimalkan excess air maka 
dapat menekan losses karena 
temperatur udara gas buang 
tinggi.

• Furnace Exit Gas Temperature 
(FEGT). Problem yang sering 
terjadi pada boiler adalah slagging 
dan fouling. Untuk itu perlu 
dijaga temperature exit gas boiler 
dibawah Ash Fusion Temperature 
(AFT), lebih tepatnya dibawah 
Softening Temperature (ST) yaitu 
sebesar 1.100°C hingga 1150°C. 
Hasilnya, temperature FEGT 

hasil pembakaran masih dibawah 
Initial Deformation Temperature (IDT) 
sehingga potensi slagging dan fouling 
rendah.

• Optimalisasi mill outlet temperature. 
Sebelumnya temperature outlet mill 
selalu dijaga 60oC baik di beban 
rendah maupun beban tinggi. 
Padahal temperature outlet mill 
berpengaruh pada pengeringan 
internal di dalam mill system sebelum 
masuk burner. Temperature dinaikkan 
memperhatikan batasan design 
mill agar moisture di inlet burner 
berkurang, yaitu menjadi 62oC hingga 
65oC, sehingga lidah api boiler tidak 
terlalu panjang.

Sosialisasi Combustion Guideline

Pengukuranan FEGT



44       Info PJB  n Edisi 112 |  Tahun 2019

• Memastikan udara stoikiometri dan 
excess air sesuai kalkulasi. Sebelumnya 
perbandingan coal flow batubara dengan 
udara pembakarannya menggunakan 
best practice 1:8. Perbandingan ini 
diubah dengan berdasarkan perhitungan 
menggunakan stoikiometri dan excess 
air.
PLTU Tanjung Awar-awar memiliki 

tampilan DCS yang terdiri dari boiler, 
turbine dan electrical. Panduan optimalisasi 
pengoperasian belum memiliki standart 
untuk mendapatkan efisiensi unit yang 
optimum. SOP dari manufacture hanya 
bisa dipakai apabila batubara homogen 
(batubara dengan spesifikasi sama). 
Operator cenderung lebih fokus untuk 
memproduksi listrik tanpa memperhatikan 
optimalisasi pencapaian efisiensi unit. 
Sehingga diperlukan suatu panduan 
untuk mempermudah pengoperasian unit 
terutama untuk mendapatkan pembakaran 
sempurna. Panduan tersebut diberi nama 
Coal Combustion Guideline, terdiri dari 
beberapa komponen antara lain : 
• Data Input DCS
 Data input DCS adalah perhitungan 

realtime didapat dari data paremeter 
operasi (Load, air flow, coal flow, oxygen 
content, dll) yang berasal dari field 
instrument.

• Data Input Manual
 Data input manual adalah Coal Properties 

untuk Unit 1 dan Unit 2 dilakukan secara 
manual dengan mengisi data pada 
Display Coal Input pada kolom yang 
disediakan. 

• Coal Selection
 Coal selection adalah Pemilihan 

batubara yang di suplay ke setiap bunker 
mill dilakukan dengan selection yang 
sudah disediakan pada display Coal Input 
dengan popup selection yang akan tampil 
pada saat pemilihan supplier batubara...

• Performance Calculation
 Dilakukan dengan rumus sesuai 

yang ada pada display “Performance 
Calculation” yang nilainya di update oleh 
system DCS setiap detik dengan nilai 
input adalah nilai proporsional dari coal 
mixing.
Hasil optimalisasi tersebut sangat 

membanggakan. Penambahan coal 
combustion guideline terjadi penurunan 
pemakaian sendiri 2.54% dan nilai Biaya 
Pokok Penyediaan (BPP) sebesar 17 Rp/
kWh, sehingga menghemat sebesar Rp 
48,10 Miliar per tahun. Pemakaian listrik 
juga mengalami menurunan sebesar 2.54%. 
Penurunan BPP menjadikan peringkat merit 
order PLT Tanjung Awar-awar meningkat dari 
peringkat 11 menjadi tiga besar di sistem 
Jamali, dan NPHR mengalami penurunan.(*)

MANAJEMEN DAN TIM HUMAS UBJOM TENAYAN KUNJUNGI RIAU POS: Memperingati Hari Pers Nasional 
yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2019, Manajemen dan Tim Humas UBJOM Tenayan melakukan media visit ke 
Riau Pos di Gedung Graha Pena Pekanbaru. Mereka disambut Dewan Redaksi Riau Pos, Dr. Jarir, Pimpinan Redaksi 
Riau Pos, Hafiz, Manajer Umum, Lastri, dan rekan-rekan wartawan Riau Pos. Diskusi santai mewarnai kunjungan. 
Manajemen UBJOM Tenayan mengapresiasi Riau Pos sebagai bagian dari pers yang memiliki tingkat trust yang 
tinggi selama ini. Informasi dan berita yang disajikan kredibel, berimbang, independent, serta inovatif di tengah 
persaingan dengan kemunculan media informasi cetak dan digital lainnya. Sementara Pimpinan Redaksi Riau Pos, 
Hafiz mengungkapkan bahwa untuk bisa bersaing dan bertahan hingga saat ini, kita harus mampu bertransformasi 
menjadi media yang kreatif dan inovatif. Itulah yang dilakukan Riau Pos untuk bisa survive hingga saat ini. Berita 
tidak hanya disajikan dalam koran semata. Riau Post juga mengunggahnya melalui kanal youtube, sosial media, dan 
website. Meski begitu koran tetap menjadi favorit karena ciri khas penyajian informasi maupun berita yang mendalam, 
runtut, dan sistematis. Inilah mengapa surat kabar harian cetak masih tetap eksis di tengah persaingan dengan 
media digital lainnya. Di penghujung acara manajemen dan tim humas UBJOM Tenayan memberikan surprise berupa 
kue tart ucapan Selamat Hari Pers Nasional 2019 kepada manajemen dan wartawan Riau Pos. UBJOM Tenayan 
berharap hubungan baik antara PT PJB UBJOM Tenayan dengan Riau Pos dapat terus ditingkatkan sebagai wujud 
joint collaboration yang kompak satu sama lain. (jun)

SERAP ASPIRASI KELOMPOK DIFABEL: PJB UP Muara Tawar bekerjasama dengan Pemerintah Desa Segarajaya 
dan Desa Pantaimakmur mencoba membantu kelompok difabel yang ada di kedua desa sekitar pembangkitan 
tersebut. Untuk itu, pada tanggal 11 Februari 2019 dilaksanakan diskusi dengan kelompok difabel, dalam rangka 
menyerap aspirasi mereka. Diskusi berlangsung di Aula Desa Segarajaya diikuti 33 orang. Dalam kesempatan itu 
kelompok difabel banyak bercerita mengenai masalah yang mereka hadapi selama ini, yang antara lain:
•	 Kesulitan sekolah di sekolah umum karena sering kali mengalami pembedaan.
•	 Lapangan pekerjaan bagi kelompok difabel usia produktif yang tidak bisa terpenuhi.
•	 Alat bantu berkegiatan sesuai dengan disabilitas 

untuk membantu kegiatan sehari-hari yang masih 
sangat minim.

Kegiatan ini akan menjadi titik awal dan pondasi untuk 
program pemberdayaan kepada kelompok difabel yang 
diusung dan dijalankan secara bersama melalui segitiga 
emas pemberdayaan, pemerintah, masyarakat, dan PJB 
UP Muara Tawar. PJB UP Muara Tawar berharap dapat 
memberikan bantuan yang tepat guna dan berkelanjutan 
sesuai dengan masalah dan potensi yang ada. Kegiatan 
tersebut juga sejalan untuk mendongkrak program 
pemerintah dengan mulai mempedulikan kelompok 
difabel yang selama ini diakui belum pernah secara 
serius diperhatikan. (*)

TEKNIK BERITA FOTO
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SOSIALISASI HIDUP SEHAT: Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi salah satu solusi untuk menghadapi potensi penyakit. Namun sayangnya, 
belum semua lapisan masyarakat mengetahui dan menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-harinya. Sosialisasi diperlukan agar PHBS menjadi kebiasaan yang 
melekat dalam keseharian masyarakat. Untuk itu, PIB UP Muara Tawar bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Tarumajaya melakukan sosialisasi PHBS bagi 
warga Desa Segarajaya dan Desa Pantaimakmur. Sosialisasi berlangsung di Balai Nelayan PPI Paljaya, Bekasi. Rabu 13 Pebruari 2019, diikuti oleh kader baru PHBS, 
perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sosialisasi dimaksudkan untuk meningatkan pengetahuan para kader terhadap upaya menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, 
sehat, dan nyaman. Para kader PHBS akan menjadi ujung tombak dan penggerak kebersihan di masing-masing daerahnya. Dengan cara ini diharapkan pengetahuan dan 
ketrampilan terkait PHBS dapat menyebar dan menjadi pengetahuan kolektif di lingkup desa. Pada ujungnya terjadi perubahan kebiasaan hidup masyarakat menjadi lebih 
mengedepankan pola hidup bersih dan sehat. Kegiatan Sosialisasi PHBS dilanjutkan dengan aksi nyata berupa pembentukan kader pengawas jentik (jumantik). Mereka 
bertanggung jawab dalam upaya pengontrolan perkembangbiakkan jentik nyamuk dan Demam Berdarah Dengue (BBD) di lingkungan masing-masing. Kader jumantik 
diharapkan memberi dampak signifikan dalam pencegahan penyakit DBD. Kegiatan mereka didukung penuh oleh bidan di desa masing-masing. Bidan desa terlibat dalam 
pengawasan dan memberikan masukan bagi pelaksanaan kegiatan jumantik di lapangan. (rhm)

KUNJUNGI MARKAS BRIMOB: Guna mening-
katkan hubungan baik, Manajemen UP Brantas 
melakukan kunjungan ke Markas Brimob, 
menghadiri Upacara Pembukaan Pelatihan 
Peningkatan Kemampuan SAR (Safe And Rescue) 
bagi personel Satbrimob Polda Jatim T.A. 2019, 
dan sekaligus bersilaturahmi, pada Senin 18 
Februari 2019. Rombongan dipimpin GM UP 
Brantas Wasito, diterima Wadansat, Danyon dan 
Kaden B Pelopor Brimob Ampeldento. Silaturahmi 
yang dijalin oleh UP Brantas diharapkan dapat 
meningkatkan hubungan baik dengan kepolisian 
sebagai mitra perusahaan dalam pengamanan 
wilayah di sekitar unit pembangkit yang merupakan 
Objek Vital Nasional. Selain itu, juga menjadi 
langkah pembuka sebelum Forum Kemitraan 
Polisi dan Masyarakat PJB UP Brantas dihelat 
pada 20 Februari 2019 mendatang. (cps)

PEMBERDAYAAN KAMPUNG OKURA: Kampung 
Okura terletak bersebelahan dengan PLTU Tenayan, 
dibatasi Sungai Siak, sungai terdalam di Indonesia 
yang menjadi sumber air utama bagi operasional 
PLTU Tenayan. Kampung Okura memiliki beberapa 
potensi yang dapat dikembang kan untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat. Peternakan 
kambing merupakan salah satu diantaranya. Potensi 
ini kemudian dikembangkan oleh UBJOM Tenayan 
melalui program CSR. Pemberdayaan dilakukan 
dengan memberikan bantuan berupa 14 ekor 
kambing jenis Randu kepada Kelompok Ternak 

Okura, yang diharapkan bisa berkembang biak dan 
mendatangkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Kedepan program CSR hewan ternak di 
Okura akan dikembangkan menggunakan sistem 
agrosilvopastural. Sistem ini memadukan pemanfaatan 
lahan untuk peternakan, pertanian, dan perkebunan yang 
ramah lingkungan serta menjaga ekosistem. Melalui 
agrosilvopastura, selain melakukan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, didapat pula keuntungan tambahan 
berupa pelestarian ling kungan. Dengan konsep tersebut 
diharapkan warga Okura tidak hanya menggantungkan 
mata pencaharian nya dari sektor nelayan saja.

Perbaikan infrastruktur di Kampung Okura juga 
mendapat perhatian dari UBJOM Tenayan. Salah 
satunya dengan merenovasi Musholla Al-Ihsan 
yang merupakan mushola pertama di Okura. 
Bangunan di tepi Sungai Siak itu telah menemani 
ibadah warga sejak sekitar 70 tahun yang lalu. 
Renovasi yang dilakukan diharapkan dapat 
melestarikan bangunan bersejarah tersebut 
sekaligus menambah semangat masyarakat dalam 
beribadah. Manajemen dan Tim CSR UBJOM 
Tenayan memanfaatkan momentum akhir tahun 
2018 dengan mengunjungi Kampung Okura 
sekaligus meresmikan program CSR di daerah 
tersebut. Lurah kelurahan Tebing Tinggi, Burhan, 
menyampaikan apresiasi terhadap Manajamen 
UBJOM Tenayan yang peduli terhadap warganya. 
Selepas kunjungan ke Kampung Okura, Manajemen 
UBJOM Tenayan melakukan kunjungan sekaligus 
kegiatan bakti sosial ke Panti Asuhan Baiturrahman 
dan Panti Asuhan Bhakti Mufarridhun di lingkungan 
Kelurahan Industri Tenayan. Bakti sosial dengan 
anak yatim piatu ini merupakan wujud rasa syukur 
terhadap kinerja yang berhasil dicapai oleh UBJOM 
Tenayan selama tahun 2018. (jun, leo)

PAKET SEMBAKO MURAH: 
Sebagai bentuk syukur atas pen-
capaian di tahun 2018, UBJOM 
Arun menggelar acara bazaar 
sembako murah dan khataman 
Qur’an. Kegiatan ini dimaksudkan 
agar masyarakat sekitar dapat 
ikut merasakan keberkahan dan 
sekaligus sebagai ucapan terima 
kasih kepada warga yang telah 
mendukung keberadaan PLTMG 
Arun. Bazaar sembako murah 
diadakan di halaman kantor PT 
PJB UBJOM PLTMG Arun. Warga 
cukup membayar Rp 20 ribu 
rupiah untuk mendapatkan paket 
sembako tersebut. (rzk)

BERITA FOTO



46       Info PJB  n Edisi 112 |  Tahun 2019

Panja (Panitia Kerja) Limbah dan 
Lingkungan Komisi VII DPR 

RI (bidang energi, riset teknologi, 
dan lingkungan Hidup) melakukan 
kunjungan kerja ke UBJOM Tenayan, 
untuk memantau limbah yang 
dihasilkan pembangkit, Selasa 
12 Februari 2019. Rombongan 
dipimpin Ketua Tim Panja Limbah 
dan Lingkungan Komisi VII DPR RI 
Muhammad Nazir.

Turut menyertai kunjungan 
tersebut; Dirjen Migas Kementerian 
ESDM, Djoko Siswanto, Direktur 
Pembinaan Pengusahaan 
Ketenagalistrikan, Hendra Iswahyudi, 
Direktur Pengendalian Pencemaran 
Air KLHK Lukmi Purwandari, Direktur 
PPSA Gakkum, Sugeng Priyanto, 
Direktur Pencegahan Dampak 
Lingkungan dan Wilayah Sektor, Eric 
Bimantoro, Direktur Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Limbah Non B3 Sinta 
Saptarina Soemiarno, Asisten Tindak 
Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau 
Subekhan SH MH, Kasubdit Tipiter 
Polda Riau Kompol Andio S.IK SH MH 
dan Pimpinan PT Pertamina (Persero) 
Wilayah Kota Pekanbaru. Rombongan 
disambut langsung oleh Direktur Bisnis 
Regional Sumatera PT PLN (Persero), 
Wiluyo Kusdwiharto, Direktur Operasi 
1 PJB, Sugiyanto, dan Karyawan PT 
PJB UBJ O&M PLTU Tenayan. Tidak 
ketinggalan Bujang dan Dara Kota 
Pekanbaru. 

Junaidi Ade Saputra melaporkan, 
sebagai bentuk salam penghormatan 
dan melestarikan budaya melayu 
dilakukan pemasangan ikat Kepala 
Berupa “Tanjak” khas Provinsi Riau 
oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera 
PT PLN(Persero) Wiluyo Kusdwiharto 
kepada Muhammad Nazir di depan 
pintu lobby Admin Buliding PLTU 
Tenayan. Selanjutnya rombongan 
menuju ruang rapat Turbin Lantai 1 
PLTU Tenayan. Selama rapat dilakukan 
diskusi dan pembahasan terkait 
pengelolaan limbah abu batubara yang 
ada di PLTU Tenayan dan pembahasan 
EBT (Energi Baru Terbarukan).

Sebelum kegiatan kunjungan 
tersebut, Dirops-1 PT PJB melakukan 
pengecekan kesiapan operasional dan 
pengelolaan limbah PLTU Tenayan, 
memastikan bahwa dalam penanganan 
dan pengelolaan  limbah di PLTU 

Tenayan, PT PJB telah mematuhi dan 
memenuhi segala peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan 
pengelolaan limbah. Alhamdulillah, 
semua dalam kondisi baik.

PLTU Tenayan dengan kapasitas 
2 x 110 MW merupakan penyangga 

KOMISI VII 
PANTAU LIMBAH 
PLTU TENAYAN

KUNJUNGAN

sistem kelistrikan di Sumatera 
Bagian Tengah, menyuplai 31% dari 
energi listrik yang dibutuhkan Riau 
dan menyuplai 4% dari energi listrik 
yang dibutuhkan pulau Sumatera. 
PLTU Tenayan beroperasi sejak 22 
September 2017, pada tahun 2018 
menghasilkan listrik sebesar 461,2 
GWh. Keberadaan PLTU Tenayan 
diharapkan mampu meningkatkan 
keandalan sistem kelistrikan 
Sumatera menuju Sumatera terang 
serta mendukung penyediaan energi 
listrik yang murah dan efisien.

Sebagai komitmen dalam 
mewujudkan PLTU yang ramah 
lingkungan, UBJOM Tenayan 

melaksanakan program Greenesia 
(Grow up Together for Tenayan Green 
Power Plant Indonesia). Pemerintah 
setempat memberikan presiasi 
dan menyebut UBJOM Tenayan 
sebagai pelopor Industri yang ramah 
lingkungan. Greenesia diharapkan 
menjadikan PLTU Tenayan 
sebagai pembangkit listrik yang 
hijau dan ramah lingkungan serta 
menumbuhkan sinergi yang baik. 
Baik dengan pemerintah daerah 
dan masyarakat setempat dalam 
membangun Kawasan Industri 
Tenayan yang maju dan berkembang. 
Go green go safety go reliability and 
efesiensi.(*)
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Skor 497 
 Early Improvement 

Skor 586 
 Emerging
    Industry Leader 

Skor 600 
 Emerging Industry Leader Skor 617 

 Emerging Industry Leader 

Skor 651 
 Emerging Industry Leader 

Skor 679 
 Industry Leader 

Skor 556 
 Good Performance 

Skor 644 
 Emerging Industry Leader 

 Tidak dilakukan 
assessment


