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PJB iCORE & DIGITAL MINDSET

pesan direksi

Teknologi Informasi (TI) mengalami perkembangan sangat pesat dan mempengaruhi segala lini kehidupan manusia. 
Kini kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat dan saling terkoneksi. Para ahli dan pelaku bisnis menyebutnya 

Revolusi Industri Keempat  atau Industri 4.0, yakni industri berdasarkan cyber-pyhsical yang menekankan pada pola 
digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya. Kehadiran industri 4.0 memberikan 
keuntungan bagi industri, terutama dalam hal efisiensi.

Disaat kalangan industri dan pemerintah sedang membicarakan industri 4.0, PJB  telah menerapkan dalam bisnis 
pembangkitan, ditandai dengan implementasi Sistem Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic and Optimization 
(REMDO) pada tahun 2016. Teknologi ini memberikan manfaat dalam kontrol, monitoring, serta diagnostik dari 
availibilitas, reliabilitas, lifetime, return on asset, dan return of investment bagi pembangkit. Kini implementasi REMDO 
memasuki babak baru, dengan dilaunchingnya PJB iCORE Advanced Predictive Analytic System yang meliputi Asset 
Performance Management, Operation Optimization dan Boiler Optimization. Launching dilakukan pada tanggal 24 
Mei 2019. PJB REMDO Center atau PJB Engineering Center pun berubah menjadi PJB iCORE (Intelligent Centre of 
Optimization for Reliabilty and Efficiency). Perubahan menyesuaikan dengan karakter bisnis pembangkitan yang 
memiliki sasaran utama reliabilty (keandalan) dan efficiency (efisiensi). Diagnostic dan analistik yang sebelumnya lebih 
bersifat umum, sekarang fokus pada keandalan dan efisiensi unit pembangkit. Cakupannya juga lebih luas, meliputi 
seluruh pembangkit PJB di Pulau Jawa, serta sejumlah pembangkit di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. 

PJB iCORE dengan digital expert mampu memprediksi kegagalan peralatan jauh sebelum kegagalan itu terjadi, 
mengetahui penyebab kegagalan, memberikan informasi kesehatan peralatan pembangkit dan sebagainya. Selama 
masa uji coba, PJB iCORE telah memberikan keuntungan sebesar Rp 156,26 Miliar. Kendati demikian, kita tidak 
boleh merasa puas, mengingat persaingan dalam bisnis pembangkitan atas terus meningkat. Kita dituntut selalu 
mengembangkan diri dalam menghadapi masa mendatang yang sulit diprediksikan, yang merupakan ciri utama Era 
VUCA, era penuh dengan perubahan – perubahan yang sangat cepat (Volatile), situasi 
yang tidak pasti (Uncertainty), situasi yang kompleks (Complexity) dan ambigu 
(Ambiguity).

Langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengubah pola pikir, dari 
pola pikir konvensional (conventional mindset) menuju pola pikir digital (digital 
mindset). Perubahan mindset merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan, 
seiring dengan hadirnya revolusi industri 4.0 yang mengedepankan teknologi 
digital. Digital mindset tidak sekadar minat pada teknologi informasi dan 
kecakapan dalam mengelolanya, tetapi juga sikap dan perilaku yang berorientasi 
pada pemanfaatan teknologi digital dalam melakukan berbagai aktivitas. 

Setidaknya ada lima hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan digital 
mindset. Pertama, memiliki visi digital dan menularkan ke dalam organisasi. 
Kedua, memberikan peluang untuk generasi muda dalam memanfaatkan 
teknologi digital. Ketiga, menjembatani gap antar pihak yang benar-benar 
memahami digital, dengan pihak yang masih konvensional. Keempat, 
percaya dengan data digital yang digabungkan dengan intuisi. Kelima, 
open minded dengan hal-hal baru yang muncul terus menerus beserta 
perubahan yang mengikuti tren tersebut. Dengan kemauan yang kuat, 
ditunjang iklim perusahaan yang kondusif dan fasilitas yang tersedia 
di perusahaan, manajemen PJB optimis seluruh insan PJB  mampu  
melakukan perubahan mindset dan mampu menghadapi berbagai 
tantangan di era digital. 

Keep spirit and change your life!

Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama
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PJB kembali memperoleh penghargaan internasional. 
Kali ini di bidang sumberdaya manusia, melalui ajang 
Human Resources (HR) Asia Awards 2019 yang 
diselenggarakan oleh Business Media International 
Sdn Bhd. PJB dinobatkan sebagai Best Companies to 
Work For in Asia. Penghargaan dianugerahkan di 
hotel JW Marriot Jakarta Selatan, Jumat 14Juni 2019.

Siapa yang tidak ingin mempunyai tempat kerja yang 
nyaman serta menyediakan berbagai fasilitas 
menarik? Semua karyawan tentu mendambakan 
tempat kerja seperti itu. Namun tidak semua 
perusahaan menyediakan ruang kerja impian 
tersebut. Efek sampingnya, mereka akan segera 
memburu tempat-tempat pelepas penat seperti café 
maupun resto ketika waktu rehat kantor tiba. 

Sebanyak 26 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
yang tersebar di lima kabupaten (Malang, Blitar, 
Tulungagung, Ponorogo dan Madiun) dioperasikan 
dari Remote Operation Center (ROC) di Gedung 
Perkantoran UP Brantas yang berlokasi di 
Karangkates, Kabupaten Malang.

40  SAFETY, Bukan Milik Saya 
 Sustainable Enterprise Asset 

Management, Tujuan Kita 
Bersama PJB

42  MENGHILANGKAN STIGMA 
3M (Mahal, Makelar, Molor) 

 dengan Program Improvement 
Acceleration 5 Days

Tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola Unit 
Pembangkit di luar Jawa adalah menjaga keandalan 
unit, kesiapan unit dan efisiensi biaya dalam penyediaan 
pasokan listrik. Apalagi unit pembangkit di luar Jawa 
merupakan Unit Mandiri, yang belum terintegrasi seperti 
di Unit UBJOM Jawa dan Unit Eksisting. 

44  WINARTO 
 Mantan Operator Kapal Keruk 

yang Kini Memiliki Pabrik 
Sendiri

Bekerja sebagai operator kapal keruk selama 30 
tahun, membuat Winarto mengetahui dan memahami 
secara detail tentang kapal keruk. Bahkan mampu 
melakukan perbaikan apabila  kapal keruk mengalami 
gangguan atau kerusakan. Alumni STM Angkatan 
Laut Jurusan Mesin itupun dikenal sebagai ahlinya 
kapal keruk, hingga kerap diminta memperbaiki kapal 
keruk perusahaan lain yang mengalami kerusakan. 
Dan setelah pensiun dari PT Pembangkitan Jawa-Bali 
(PJB), Winarto mendirikan pabrik kapal keruk di 
Gresik dengan nama Banter Dredger.

46  Sleep texting Penyakit Akibat 
Handphone
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iCORE :
KEANDALAN dan EFISIENSI

BERBASIS INDUSTRI 4.0
Pertama dan Satu-satunya di Indonesia
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) mengelola 38 unit yang meliputi; unit pembangkit 
eksisting, unit pembangkitan jasa operation and maintenance, unit pembangkitan 
anak perusahaan dan unit pembangkitan joint venture company. Pembangkit tersebut 
tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Semua unit dituntut handal mengingat 
keberadaan unit-unit pembangkit tersebut memegang peranan penting dalam sistem 
ketenagalistrikan di daerah masing-masing. Selain itu juga harus efisien, sehingga 
menghasilkan energi listrik dengan harga yang kompetitif.
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laporan utama

Untuk itu, seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi dan pembangkitan, PJB pada tahun 2016 

membangun Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic 
and Optimization Centre (REMDOC), sehingga kondisi dan 
performance pembangkit tersebut dapat dimonitor secara 
real time. Monitoring dilakukan secara digital, menggunakan 
computer based algorithms. Sistem ini menggunakan digital 
expert dalam analisis serta diagnosis reliability dan efisiensi 
untuk mengoptimalkan kinerja unit pembangkit.

Sistem REMDOC terus dikembangan sesuai dengan 
roadmap yang telah disusun sebagaimana terlihat dalam 
diagram I (Journey & Roadmap). REMDOC yang kini telah 
berganti nama menjadi PJB iCORE (Intelligent Centre of 
Optimization for Reliabilty and Efficiency) memasuki babak 
baru, yaitu menggunakan Advanced Predictive Analytic 
System yang meliputi Asset Performance Management (APM), 
Operation Optimization (OO) dan Boiler Optimization. Go Live 
PJB iCORE Advanced Predictive Analytic System dilakukan 
pada tanggal 24 Mei 2019, ditandai dengan peletakan telapak 
tangan pada touchscreen secara bersama-sama antara lain; 
Komisaris Utama PJB, Sriyono, Direktur Utama PJB, Iwan 
Agung Fisrtantara, Anggota Komisaris PJB, Benny MM Marbun 
dan Direktur Operasi 2 PJB, Miftahul Jannah.

“Alhamdulillah, disaat orang lain sedang membicarakan 
industri 4.0 dalam taraf seminar dan diskusi, kita sudah 

mengaplikasikan, dan telah memberikan banyak manfaat 
bagi perusahaan,” kata Direktur Utama PJB, Iwan Agung 
Firstantara.

Menurut Kepala Bidang Engineering Pembangkitan 
Satuan Teknologi PJB, Henry Pariaman, PJB iCORE kini lebih 
fokus pada fungsi yang dituju pada sistem pembangkitan 
PJB dengan sasaran utama KEANDALAN dan EFISIENSI unit 
pembangkit. Sebelumnya diagnostik dan analitik bersifat 
umum. “Secara operasional, PJB iCORE sangat memudahkan 
cara kerja, karena secara prinsip kita telah memasuki industri 
4.0. Segala sesuatu menjadi lebih mudah, fkeksibel dan 
murah. Analytic menjadi begitu mudah dan memberikan hasil/
gain-benefit besar. Semua unit di Jawa, baik unit eksisting 
maupun unit jasa Operation & Maintenance (JOM) sudah dalam 
cakupan PJB iCORE. Di luar Jawa juga banyak, baik perwakilan 
dari Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi,” kata Henry 
Pariaman.

PJB iCORE merupakan sistem Advance Predictive Analytics 
yang menggunakan IOT, machine learning, big data (data 
operasi, maintenance, engineering) menjadi suatu sistem 
artificial intelligence untuk peningkatan performance 
pembangkit secara realtime agar menjadi pembangkit 
yang kompetitif. PJB iCORE menggunakan digital expert 
dalam analisis serta diagnosis keandalan dan efisiensi untuk 
mengoptimalkan kinerja unit pembangkit, dengan kapabilitas 
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laporan utama

antara lain:
•	 Performance and monitoring optimization: meningkatkan 

dalam kinerja dan pemantauan unit, sistem, peralatan dan 
komponen.

•	 Asset life optimization: mengoptimalkan umur peralatan.
•	 Availability & reliability  optimization: mengoptimalkan 

dalam kesiapan dan keandalan unit pembangkit.
•	 Inventory optimization: perencanaan persediaan barang.
•	 Efficiency optimization : Mengoptimalkan efisiensi unit  

pembangkit.
•	 Startup optimization : mengoptimalkan waktu dan bahan 

bakar saat start up
•	 Dispatch optimization : mengoptimalkan penentuan unit 

untuk dioperasikan (merit order)
Terkait dengan Asset Performance Management, PJB 

iCORE mampu menangkap  anomali pada peralatan jauh 
sebelum kegagalan peralatan terjadi. Dalam hal Boiler 
Optimization, PJB iCORE mengatur auto tunning pembakaran 

laporan utama

Suasana go live Go Live PJB iCORE Advanced 
Predictive Analytic System.
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dan menggunakan sootblow pada boiler, sedangkan dalam 
Operation Optimization akan mengidentifikasi heat loss apa 
saja yang menyebabkan heat rate suatu pembangkit tidak 
maksimal. Selain itu, PJB iCORE memberikan informasi 
tentang kesehatan peralatan masing-masing pembangkit, 

Asset Peformance Management Operation Optimization Boiler Optimization 

Proses kerja Menangkap anomaly/abnormality 
sehingga kegagalan dapat 
dihindari dan production losses 
dapat dihindari

Memperlihatkan Efficiency Map 
(E-map) yang menunjukkan 
performance peralatan mana yang 
menunjukkan adanya degradasi 
performance

Boiler Opt di Paiton #1 2 sudah 
beroperasi. Untuk progress Boiler 
Opt di Indramayu #1,2 & 3 masih 
dalam progress tunning pengujian 
akhir.

Rekomendasi Memberikan rekomendasi 
terhadap anomaly/abnormality 
yang muncul pada peralatan yang 
ada di Unit

Memberikan rekomendasi 
berdasarkan losses peralatan yang 
mengalami degradasi performance 
tersebar (pareto heat loss)

Soot Opt bekerja secara Condition 
Based untuk memaksimalkan 
Sootblow. Dengan itu didapatkan 
efisiensi yang lebih baik. 
Combustion Opti masih proses 
tuning.

Perhitungan
saving

Menggunakan data masa lalu, 
dapat dihitung kemungkinan 
production losses jika tidak ada 
APM

Perhitungan potential losses 
berdasarkan heat losses untuk 
semua peralatan

Perhitungan benefit secara 
realtime (perbandingan antara 
kondisi Disabled v Enabled)

Realized benefit   8,35 Miliar   24,9   Miliar 6,23 Miliar

Potential benefit 15,19 Miliar 101,59 Miliar 0      Miliar 

Total Benefit 23,54 Miliar 126,49 Miliar 6,23 Miliar

Uji coba mulai Oktober 2017 November 2018 November 2018

mengetahui penyebab anomali dan heat loss. Selama uji coba, 
PJB iCORE telah memberikan keuntungan bagi perusahaan 
sebesar Rp 156,26 Miliar, sebagaimana terlihat dalam tabel 
1 (benefit Intelligent System pada PJB iCORE selama masa uji 
coba).(*)

 

Benefit Intelligent System pada PJB iCORE selama Masa Uji Coba
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Mengoperasikan Pembangkit 
Brantas RE-TRO

Tanpa Operator

   9

Mengoperasikan pembangkit tanpa operator. Itulah 
yang dilakukan Unit Pembangkitan (UP) Brantas, 
sebagai tindak lanjut dari program Digitalisasi 
dan Remotisasi. Sebanyak 26 Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA) yang tersebar di lima kabupaten 
(Malang, Blitar, Tulungagung, Ponorogo dan Madiun) 
dioperasikan dari Remote Operation Center (ROC) 
di Gedung Perkantoran UP Brantas yang berlokasi 
di Karangkates, Kabupaten Malang, sehingga di unit 
pembangkit tidak ada lagi operator. Para operator 
dialihfungsikan menjadi tenaga pemeliharaan.

Direktur Utama PJB, Iwan Agung 
Firstantara meresmikan Brantas 

RE-TRO (Remotisasi Tanpa Operator)
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Brantas RE-TRO (Remotisasi Tanpa 
Operator) diresmikan oleh Direktur 

Utama PJB, Iwan Agung Firstantara, 
Rabu 15 Mei 2019. Peresmian 
dilakukan bersamaan dengan acara 
Plant Walkdown Performance Dialogue 
di Aula PJB UP Brantas, ditandai 
dengan uji coba sistem RE-TRO juga 
dengan penggantian baju operator 
(oranye) menjadi baju pemeliharaan 
(biru) secara simbolis yang menandai 
alih tugas operator sebagai tenaga 
pemeliharaan shift.

Digitalisasi dan remotisasi 
menjadi kebutuhan di tengah 
perkembangan teknologi dan makin 
ketatnya persaingan pada bisnis 
pembangkit. Langkah ini diperlukan 
untuk meningkatkan keandalan dan 
efisiensi pembangkit sehingga dapat 
menurunkan Biaya Pokok Produksi 
(BPP) energi listrik. “Adanya RE-TRO 
ini merupakan tantangan baru bagi PJB 
UP Brantas dan harus memaksimalkan 
kinerja, sehingga kurva kinerja 
harus selalu naik,” kata Iwan Agung 
Firstantara

Brantas RE-TRO merupakan 

kelanjutan dari digitalisasi dan 
remotisasi yang dilakukan sejak 
tahun 2011. Saat itu, sebagai pilot 
project, PLTA Giringan di Kabupaten 
Madiun. Langkah pertama yang 
dilakukan adalah melakukan retrofit 
sistem kontrol. Kegiatan ini dilakukan 
pada akhir Desember 2010, ketika  
terjadi gangguan mendadak pada 
Power Line Communication (PLC). 
Awalnya tim Pemelharaan UP Brantas 
bermaksud mengganti PLC tersebut, 
namun ternyata PLC buatan sebuah 

perusahaan elektrikal di Perancis itu 
sudah tidak ada di pasaran (tidak 
lagi diproduksi). Akhirnya dilakukan 
penggantian PLC baru buatan 
Scheneider Electric. 

Retrofit control system berhasil 
diselesaikan pada Mei 2011. 
Pelaksanaan retrofit sebenarnya 
hanya butuh waktu 12  hari, namun 
untuk mendatangkan PLC baru 
membutuhkan waktu lima bulan. 
PLC yang baru ini jauh lebih canggih 
dibandingkan PLC sebelumnya. 

No. Unit Pembangkit Daya Terpasang

1. PLTA Sutami (3 unit) 3 x 35 MW

2. PLTA Sengguruh (2 unit) 2 x 14,5 MW

3. PLTA Wlingi (2 unit) 2 x 27 MW

4. PLTA Lodoyo (1 unit) 1 x 4,5 MW

5. PLTA Tulungagung (2 unit) 2 x 18 MW

6. PLTA Selorejo (1 unit) 4 x 4,48 MW

7. PLTA Mendalan (4 unit) 3 x 5,8 MW & 1 x 6,8 MW

8. PLTA Siman (3 unit) 3 x 3,6 MW 

9. PLTA Giringan (3 unit) 2 x 0,9 MW & 1 x 1,4 MW

10. PLTA Golang (3 unit) 3 x 0,9 MW

11. PLTA Ngebel (1 unit) 1 x 2,2 MW

12. PLTA Wonorejo (1 unit) 1 x 6,5 MW

UP BRANTAS

teknologi
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Pencatatan data operasi tidak lagi 
dilakukan secara manual. Data secara 
otomatis akan tersimpan di server, 
sehingga penyimpanan data dapat 
diset-up sesuai kebutuhan. Hebatnya 
lagi, server mampu menyimpan data 
hingga lima tahun. Bahkan bisa sepuluh 
atau duapuluh tahun, tergantung 
kapasitas server.

Bersamaan dengan pelaksanaan 
retrofit control system tersebut 
dilakukan improvement teknologi 
yang memungkinkan pemantauan 
dan pengoperasian sistem kontrol 
dari jarak jauh, tanpa harus berada 
di control room. Tim pemeliharaan 
mengaplikasikan teknologi remote 
control, sehingga pemantauan dan 
pengoperasian unit PLTA Giringan 
dapat dilakukan dari jarak jauh.

Digitalisasi dan remotisasi PLTA 
Giringan berjalan dengan baik, 
dilanjutkan dengan PLTA yang lain. 
Retrofit control system dilanjutkan 
ke seluruh PLTA yang ada di wilayah 
UP Brantas, dan berhasil dituntaskan 
tahun 2017. Memang butuh waktu 
lama, sekitar enam tahun. Ini karena 

pelaksanaan retrofit menunggu unit 
over haul, sehingga tidak mengganggu 
operasi unit pembangkit. Bersamaan 
itu, ruangan di lantai dua gedung 
kantor pusat UP Brantas dijadikan 
sebagai ROC, pusat pengendalian 
operasi pembangkit. 

Pengoperasian pembangkit dari 
jarak jauh diresmikan Direktur Operasi 
1 PJB, Sugiyanto, bersamaan dengan 
Peringatan Hari Listrik Nasional ke-
72, Jumat 27 Oktober 2017. Kendati 
demikian, tenaga operator di unit tidak 
secara otomatis dihilangkan, melainkan 
hanya dilakukan pengurangan. 
Pengurangan operator dilakukan secara 
bertahap dan alami. Caranya, sebagian 
dimutasi ke kantor pusat, terutama 
yang  masih muda, sementara yang 
mendekati usia pensiun dipertahankan 
hingga mereka pensiun. Kini operator 
di unit pembangkit yang dikelola UP 
Brantas sudah tidak ada lagi.

Teknologi remote control dinilai 
sangat tepat untuk diterapkan di 
UP Brantas, mengingat lokasi unit 
pembangkitan yang dikelola jaraknya 
saling berjauhan, tersebar di lima 

kabupaten. Dengan digitalisasi dan 
penerapan teknologi remote control, 
banyak keuntungan yang diperoleh, 
diantaranya: 
• Kantor pusat dapat memantau dan 

memperoleh data operasi secara real 
time, sehingga dapat mengambil 
keputusan secara cepat dan tepat.

• Efisiensi waktu pemeliharaan. Bila  
terjadi gangguan pada sistem kontrol, 
tim pemeliharaan tidak perlu datang 
ke unit pembangkit yang memerlukan 
waktu berjam-jam, tetapi cukup 
memberikan supervisi dari kantor 
pusat.

• Efisiensi SDM karena operator di PLTA 
tidak diperlukan lagi. 

• Meningkatkan efisiensi operasi 
pembangkit dan meminimalkan error 
sistem.
Remotisasi bisa juga diterapkan di 

pembangkit FTP-1, kususnya yang ada 
di luar Jawa, dengan dua syarat, yaitu 
kesehatan pembangkit dan ketersediaan 
jaringan internet. Pembangkit harus 
sehat, dan jaringan internet juga harus 
memadai. Dua syarat itu harus terpenuhi.
(*)

teknologi

Direktur Utama PJB, 
Iwan Agung Firstantara 
mencoba sistem RE-TRO, 
disaksikan manajemen dan 
karyawan UP Brantas.
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komunikasi

MEDIA GATHERING
Wujud Transparansi dalam 
Pengelolaan Aset Negara
Bagi PLN Group mengadakan media gathering 
merupakan hal yang biasa, bahkan menjadi agenda 
tahunan, termasuk PT Pembangkitan jawa-Bali 
(PJB). Para jurnalis dari berbagai media diundang 
untuk berkunjung ke PJB, baik ke PJB Kantor 
Pusat maupun unit pembangkitan, untuk 
melihat secara langsung PJB dalam 
mengelola aset negara dan 
sekaligus berdialog tentang 
sektor ketenagalistrikan, 
khususnya bidang 
pembangkitan.

Karyawan UP Cirata 
memberikan pemahaman 
sistem kerja PLTA kepada 

anak-anak dari keluarga 
jurnalis.
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di Indonesia dengan kapasitas 1008 MW. 
Kedatangan rombongan disambut di 
gedung administrasi UP Cirata. Di tempat 
ini mereka mendapatkan pemaparan 
terkait profil PLTA dan waduk Cirata 
beserta aktivitas di dalamnya. 

Peserta kemudian dibagi menjadi dua 
kelompok untuk mengikuti tur keliling 
wilayah PLTA Cirata. Rekan jurnalis 
diajak berkeliling ke Power House PLTA 
Cirata serta mengunjungi PLTS Cirata 
yang berkapasitas 1 MW. Sedangkan 

rombongan keluarga, diajak berkeliling 
ke wilayah Dam Control Centre Badan 
Pengelola Waduk Cirata (BPWC) untuk 
melihat pemandangan waduk serta 
menyaksikan langsung koleksi-koleksi 
eksklusif yang ada di Galeri PLTA Cirata.

Kunjungan para jurnalis di area Power 
House PLTA Cirata berlangsung selama 
kurang lebih 1 jam. Selain melihat secara 
langsung kondisi dan operasi PLTA Cirata, 
mereka diberikan penjelasan tentang 
cara kerja PLTA sembari ditunjukkan 
peralatan-peralatan utama PLTA Cirata 
seperti Generator, Turbin, Trafo, Sistem 
Kontrol, hingga ruang kendali utama. 
Tak ketinggalan tentang peran penting 
PLTA Cirata dalam menyangga Sistem 
Kelistrikan Jawa Bali.

Selain berkunjung ke PLTA Cirata, 
rombongan juga mengunjungi fasilitas 
pembangkit lainnya yang masih berada 
di satu area dengan PLTA Cirata, yaitu 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
Photovoltaic. PLTS dengan kapasitas 1 
Megawatt ini merupakan PLTS terbesar 
di Pulau Jawa. PLTS yang dibangun dan 
mulai beroperasi di tahun 2015 ini didesain 
dan dibangun khusus untuk kepentingan 
pengayaan pengetahuan & pengalaman, 
khususnya dalam bidang pengelolaan 
operasi dan pemeliharaan pembangkit 
tenaga surya. PLTS Cirata 1 MW 
merupakan salah satu fasilitas dari C-GEn 
Research Center, sebuah pusat penelitian 
yang berkonsentrasi pada implementasi 
energi terbarukan dengan skala utilitas 
yang dicanangkan oleh PJB.

Selepas dari PLTA dan PLTS Cirata, 
rombongan awak media melanjutkan 
kembali perjalanannya menuju ke daerah 
Ciater. Sambil makan malam, terjadi 

komunikasi

Namun yang dilakukan PLN dan PJB di 
Cirata berbeda dari biasanya. Media 

Gathering kali ini melibatkan keluarga 
jurnalis. Itu sebabnya, kegiatan yang 
berlangsung selama dua hari, 6-7 Juli 2019 
itu diberi nama Media Family Gathering. 
Anak-anak para jurnalis ikut serta dalam 
kegiatan tersebut. Acara yang diikuti 
oleh kurang lebih 40 orang awak media 
ini dimulai dari titik keberangkatan di 
Jakarta, menuju ke lokasi kunjungan yang 
pertama, yaitu PLTA Cirata, PLTA terbesar 

Jurnalis berkunjung di PLTS Cirata.
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diskusi hangat mengenai isu-isu 
korporat yang sedang marak 
saat ini, baik yang berkaitan 
dengan PLN maupun dunia 
ketenagalistrikan indonesia pada 
umumnya. Rombongan kemudian 
melanjutkan perjalanan ke Kota 
Baru Parahyangan dan menginap 
di sana. Malam harinya diisi dengan 
acara fun games bersama seluruh 
rekan jurnalis beserta keluarganya. 
Keseruan fun games dilanjutkan 
pada hari kedua. Berbagai 
permainan dengan beragam hadiah 
menarik digelar pada kesempatan 
tersebut.

Sebelumnya, PLN dan PJB juga 
mengadakan Redaktur Gathering 
untuk wilayah Timur yang diikuti 
22 perwakilan media, Kamis 21 
Maret 2019. Redaktur Gathering 
diawali di PJB Kantor Pusat. Dalam 
kesempatan itu EVP Corporate 
Communication & CSR PLN, I 
Made Suprateka, menyampaikan 
pentingnya menjalin silaturahmi 
yang baik dengan media. Selain 
itu diungkapkan juga upaya PLN 
untuk menghadirkan infrastruktur 
kelistrikan yang ramah dengan 
alam sekitar. Pada kesempatan 
yang sama Direktur Operasi 1 
PJB, Sugiyanto, memaparkan isu 

strategis perusahaan serta kemajuan 
teknologi yang berhasil dikembangkan 
PJB melalui REMDO. Para jurnalis 
berkesempatan mengunjungi 
ruang REMDO yang kini berganti 
nama PJB iCORE, dan memperoleh 
penjelasan tentang mekanisme 
kerja serta bagaimana para engineer 
PJB melakukan analisa teknik dan 
memberikan “receipt” terkait masalah 
yang dialami oleh unit pembangkit 
dengan real-time.

Selepas itu, rombongan dibawa 
menuju Bromo untuk menikmati 
suasana alam Jawa Timur. Sebagai 
penutup kegiatan, awak media juga 
diajak untuk berkunjung ke UP Paiton 

di Probolinggo. Mereka menyaksikan 
bagaimana komplek PLTU mampu 
menjaga keserasian antara unit 
pembangkit berbahan bakar batubara 
dengan lingkungannya. Mereka 
berkesempatan melihat keindahan 
terumbu karang yang tumbuh di 
lingkungan perairan PLTU Paiton. 
Mereka bersnorkeling menyaksikan biota 
laut yang dapat tumbuh dengan baik 
berdampingan dengan kompleks PLTU 
yang telah beroperasi sejak 25 tahun lalu. 
Keharmonisan hubungan PLTU dengan 
alam ini telah mengantarkan UP Paiton 
dua tahun berturut-turut meraih PROPER 
Emas dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan.(*)

komunikasi

Jurnalis melakukan 
snorkling di kawasan 
pantai PLTU Paiton.

Jurnalis berkesempatan 
melihat power house 
PLTA Cirata.
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TERBESAR dan PERTAMA
di INDONESIA

PLTU JAwA 7
Terminal batubara PLTU Jawa 7 mulai beroperasi, Jumat 5 Juli 2019. Peresmian beroperasinya terminal 

tersebut dilakukan oleh Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN, Haryanto WS, didampingi 
Direktur Utama PJB, Iwan Agung dan Direktur Utama PJB Investasi, Gunawan Yudi Hariyanto. Peresmian 
tersebut menjadi simbol kesiapan pasokan batubara dalam mendukung pengoperasian PLTU Jawa 7 
yang rencananya beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada Oktober 2019 
(unit 1) dan April 2020 (unit 2). Dengan demikian lebih cepat dari target yang ditetapkan dalam Power 

Purchase Agreement (PPA), yaitu 7 April 2020  (unit 1), dan 7 Oktober 2020 (unit 2).
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unit

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat 
PLN, Haryanto WS, didampingi Direktur 

Utama PJB, Iwan Agung Firstantara 
meresmikan Terminal batubara PLTU 

Jawa 7.
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“Peresmian terminal batubara 
ini menjadi titik krusial dalam 

percepatan pembangunan PLTU Jawa 
7. Dengan adanya terminal batubara 
ini, maka dapat segera dilakukan 
berbagai rangkaian performance test 
seperti Realibility Run Test, Boiler 
Test hingga mendapat Sertifikat Laik 
Operasi (SLO), sehingga mempercepat 
proses menuju COD,” kata Haryanto.

PLTU Jawa 7 merupakan bagian 
dari pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan 35.000 MW. Rencana 
pembangunannya sudah tercantum 
dalam dokumen Rencana Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 
periode 2015-2024, sebagai antisipasi 
pertumbuhan permintaan listrik di 
Jawa yang masih tinggi yaitu sekitar 
6,7 persen per tahun untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi. Peletakan 
batu pertama dilakukan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi), Kamis 5 Oktober 
2017, bersamaan PLTU Jawa 9 dan 10 

(2 x 1.000 MW), serta peresmian PLTU 
Banten 1 x 660 MW dan pembangunan 
terminal batubara. Hingga akhir 
Mei 2019, pembangunan PLTU yang 
berlokasi di Desa Terate, Kecamatan 
Kramatwatu, Kabupaten Serang, 
Provinsi Banten ini telah mencapai 99,08 
persen. Energi listrik yang dihasilkan 
akan disalurkan untuk memperkuat 
sistem interkoneksi Jawa-Bali melalui 
jaringan Suralaya-Balaraja 500 kV.

PLTU Jawa 7 dibangun dengan 
skema Independent Power Producer 
(IPP) oleh konsorsium China Shenhua 
Energy Company Limited dan PJB 
melalui PT PJB Investasi, dengan 
nilai investasi sebesar 1,879 Miliar 
Dollar AS. Senhua dan PJB Investasi 
membentuk Special Purpose Company 
dengan nama PT Shenhua Guohua 
Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB) 
dengan komposisi saham;  Shenhua 
70 persen, PJB Investasi 30 persen. 
PPA PLTU Jawa 7 ditandatangani 
7 April 2016 dengan harga jual ke 
PLN sebesar 4,21 sen Dollar AS per 
kWh. Bertindak sebagai sebagai 
Kontraktor Engineering, Procurement & 
Construcyion (EPC), Zhejiang Thermal 
Power-Shandong Institute JV.

SKEMA BISNIS PLTU JAWA 7

unit

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN, Haryanto WS, didampingi Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara meninjau Terminal Batubara PLTU Jawa 7.
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      Project Jawa 7 Coal Fired Steam 
Power Plant

Capacity 2 x 1000 MW (based on PPA)

Tapping Point Gardu Induk Balaraja 500 kV

Regulatory Permen ESDM 0074.K/21/
MEM/2015 

Location Desa Terate, Kec. 
Kramatwatu, Kab. Serang, 
Prov. Banten

Luas lahan 170 Ha, milik PT PLN status 
HGB

Technology Ultra Super Critical

Fuel Coal (4000 – 4600 kkal/kg 
AR)

PPA Scheme 25 year – BOOT

IPP PT. SGPJB (PT Shenhua 
Guohua Pembangkitan 
Jawa Bali)

Operator  O&M PT Guohua Taidian 
Pembangkitan Jawa Bali

Target COD on 
PPA 

Unit #1 : 7 Apr 2020  Unit #2 
: 7 Okt 2020

Lenders China Development Bank

Nilai Proyek USD 1.879.138.531

Teknologi yang digunakan memiliki 
efisiensi yang tinggi dan lebih ramah 
lingkungan, yaitu Ultra Super Critical 
(USC) Boiler, dan dilengkapi Sea Water 
Fuel Gas Desulfurization (SWFGD) 
yang berfungsi menangkap gas sulfur 
sehingga tidak mencemari lingkungan. 
PLTU Jawa 7 akan menjadi PLTU 
Batubara terbesar dan pertama di 
Indonesia yang menggunakan teknologi 
USC Boiler. Pembangkit tersebut 
memiliki boiler lignit terbesar dari 
jenis yang sama (output 3100t /jam, 
berat 37.000 ton), generator kapasitas 
terbesar (1240 MVA), transformator 
terintegrasi tiga fase kapasitas 
terbesar (1330MVA) dan kipas primer 
pembangkit listrik double-row terbesar 
dengan daya pencocokan 4600KW. 
PLTU Jawa 7 berbahan bakar batubara 
kalori rendah (4.000 – 4.600 kkal/kg AR). 
Kebutuhan batubara mencapai kurang 
lebih 7 juta ton per tahun. Penyaluran 
batubara dari tongkang menggunakan 
coal handling plant sepanjang 4 km, 
sehingga tidak ada batubara yang 
tercecer hingga coal yard.

USC Boiler merupakan teknologi 
baru di bidang pembangkitan. PJB 
selaku pelaksana operation and 

maintenance telah mengambil langkah 
strategis dengan mengirimkan 
sejumlah personil ke Jepang untuk 
mengikuti sertifikasi dan training 
operasional USC Boiler di Hitachi 
Power Services (MHPS). PJB ingin 
membuktikan sebagai perusahaan 
yang mampu mengoperasikan 
segala jenis pembangkit, termasuk 
pembangkit yang menggunakan 
teknologi UBC Boiler.

Terkait dengan PLTU Jawa 7, 
PT SGPJB pada pertengahan Maret 
2019 telah melakukan serah terima 
GIS 500 kV PLTU Jawa 7 kepada PLN. 
Serah terima ini ditandai dengan 
penandatanganan dokumen serah 
terima antara Direktur Engineering 
SGPJB, Mr Cui Yukui dan General 
Manager Unit Induk Transmisi Jawa 
Bagian Barat PLN, Warsono, disaksikan 
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian 
Barat PLN, Haryanto WS, EVP 
Konstruksi Regional Jawa Bagian Barat 
PLN, Henrison AL, EVP Operasi Regional 
Jawa Bagian Barat PLN, Bima Putrajaya, 
EVP Batubara PLN, Harlen, Direktur 
Pengembangan Niaga PJB, Henky Heru 
Basudewo, dan Direktur Utama PJB 
Investasi, Gunawan Yudi Hariyanto.(*)

Lokasi PLTU Jawa 7

unit

Peresmian Terminal Batu Bara PLTU Jawa 7 dan lokasi PLTU Jawa 7.
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Event ini diselenggarakan oleh 
HR Asia-BMI, yakni suatu 

lembaga media publikasi untuk 
HR Profesional yang berbasis di 
Malaysia. HR Asia Awards disebut-
sebut sebagai satu-satunya 
penghargaan yang dinilai hanya 
oleh karyawan berdasarkan Total 
Engagement Assessment Model 
(TEAM). Seleksi awal dilakukan 
melalui HR Asia Employee Input 
Survey (EIS) dan Workplace and 
Employee Engagement Survey 
(WEES) kepada karyawan. 

Dalam EIS, perusahaan disurvey 
dengan sample minimum 20 orang 
pekerja dengan latar belakang yang 
berbeda-beda dari sisi jabatan, 
usia, latar belakang etnis, level 
gaji, dan lokasi penugasan. Survey 
ini dilakukan secara online dan 
dirahasiakan untuk mengetahui 
seberapa tingkat kepedulian 
pekerja terhadap pekerjaan dan 
tujuan perusahaan. 

penghargaan

Best
Companies 
to Work For 
in Asia

PJB Raih 

PJB kembali memperoleh 
penghargaan internasional. Kali 
ini di bidang sumberdaya manusia, 
melalui ajang Human Resources 
(HR) Asia Awards 2019 yang 
diselenggarakan oleh Business 
Media International Sdn Bhd. 
PJB dinobatkan sebagai Best 
Companies to Work For in Asia. 
Penghargaan dianugerahkan di 
hotel JW Marriot Jakarta Selatan, 
Jumat 14Juni 2019.
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Sedangkan WEES ditujukan 
untuk mengetahui tingkat keluar 
dan masuk pekerja, pertumbuhan 
pekerja, kecelakaan kerja, kemudian 
dibandingkan dengan perusahaan-
perusahaan lainnya untuk dinilai oleh 
dewan juri. Survey tersebut harus 
ditandatangani langsung oleh Direktur 
SDM atau Direktur Utama untuk 
menjamin kebenaran data.

Survey ditekankan pada beberapa 
masalah yang terkait dengan SDM, 
diantaranya tentang kenyaman tempat 
kerja, program-program perusahaan, 
keseimbangan antara pekerjaan dan 
kehidupan pribadi dan sebagainya 
di mana semuanya terangkum 
kedalaman tiga hal besar yaitu hati, 
pikiran dan jiwa karyawan yang 
berkarya di perusahaan. Dengan ketiga 
parameter ini, dapat diketahui tingkat 
kenyamanan, keikhlasan dan kepuasan 
karyawan memilih perusahaan sebagai 
ladang berkarya.

Selanjutnya dilakukan penjurian 

penghargaan

oleh expert dari kalangan industri, 
akademisi, jurnalis, dan representasi 
pemerintah. Setelah bersaing dengan 
280 perusahaan lainnya, PJB akhirnya 
berhasil menjadi salah satu pemenang. 
Penghargaan yang diraih pada ajang 
awarding employee engagement 
terbesar di Asia ini menjadi pemacu 
bagi PJB untuk makin meningkatkan 
praktik pengelolaan SDM dan 
engagement karyawannya. 

Sebelumnya, PJB juga berhasil 
meraih penghargaan internasional 
di bidang SDM, yaitu Asia Pasific 
Stivie Award dan HR Brilliance 
Awards. Di ajang Asia Pasific Stivie 
Award, PJB berhasil meraih dua perak 
(bronze award) untuk dua program 
pembelajaran yang dikembangkan 
PJB, yaitu PJB Class for Aligning 
Vocational High School Learning to 
Power Generation Industry Needs, dan 
Acceleration of Paiton Generation Unit 
Operator Excellent (OPEXC).

PJB Class for Aligning Vocational 

High School Learning to Power 
Generation Industry Needs adalah 
program yang berkaitan dengan kelas 
PJB, yaitu kerjasama PJB dengan 
sejumlah SMK di Jawa Timur untuk 
mengajarkan teknik pembangkitan. 
PJB Class bertujuan menyiapkan 
tenaga kerja siap pakai di sektor 
ketenagalistrikan, khususnya 
bidang pembangkitan. Sedangan 
OPEX adalah proses pembelajaran 
akselerasi kompetensi berbasis action 
learning. Dengan menerapkan praktek 
pembelajaran terbaik, efektif, dan 
efisien dalam rangka mendukung 
pengembangan bisnis pembangkitan. 

Sedangkan HR Brilliance Awards 
diperoleh melalui essay berjudul PJB 
Corporate Culture Transformation 
untuk Kategori Brilliance in Employee 
Engagement. HR Brilliance Awards 
adalah ajang penghargaan di bidang 
Human Resource bertaraf internasional 
yang diselenggarakan di London, 
Inggris. (*)
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Penerimaan penghargaan Best Companies to Work For in Asia.
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Tahun sebelumnya (2018), PJB 
memperoleh AREA melalui Program 

Paljaya Ecotourisme yang dilaksanakan 
UP Muara Tawar. Program ini merupakan 
bantuan terhadap rencana penataan 
wilayah Kampung Paljaya, Bekasi agar 
dapat menjadi Kawasan Ekowisata yang 
menarik bagi masyarakat. Salah satu 
yang dibenahi adalah tempat kulinernya 
agar lebih tertata dan menarik. 
Masyarakat merespon dengan semangat 
yang tinggi karena kegiatan tersebut 
dapat menjawab harapan mereka untuk 
dapat meningkatkan daya tarik bagi 
wisatawan.

Sedangkan pada tahun 2017, PJB 
meraih AREA melalui program Akademi 

Komunitas PJB. Program yang 
memberikan kesempatan lulusan SLTA 
untuk mengikuti pendidikan Diploma 
Satu (D1) secara Cuma-Cuma tersebut 
dinilai sangat berarti bagi masyarakat 
kurang mampu di sekitar wilayah 
operasional pembangkit PJB dan 
sukses memberdayakan masyarakat. 
Ratusan lulusan Akademi Komunitas 
telah bekerja di PJB Group dan 
perusahaan lain di luar PJB. 

Bawean Eco-Edu Tourism
Program Eco-Edu Tourism 

merupakan program konservasi 
Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih 
Sukaoneng Bawean yang berlokasi di 

Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak. 
Sedikitnya 10.000 mangrove telah 
ditanam di kawasan tersebut. Program 
ini dikelola oleh Kelompok Masyarakat 
Pengawas Hijau Daun di Desa Daun, 
Pulau Bawean. 

Program Bawean Eco-Edu 
Tourism dinilai mampu menunjukkan 
integrasi dan sinergisitas antara 
peran dari masyarakat, pemerintah 
dan perusahaan. Ketiganya secara 
kooperatif bersama-sama telah 
melakukan konservasi pesisir, 
mengedukasi masyarakat untuk 
menjaga alam, juga membuka 
kesempatan untuk meningkatkan 
kesejahteraan melalui program 

penghargaan

BAWEAN ECO-EDU TOURISM 
Raih Asia Responsible Enterprise Awards

UP Gresik berhasil mencetak sejarah baru di bidang Corporate Social 
Responsibility (CSR) dengan menjadi juara dalam Asia Responsible Enterprise 
Awards (AREA) 2019. Gelar ini sekaligus memperpanjang rekor PJB sebagai juara 
bertahan untuk kategori Social Empowerment dalam ajang ini selama 3 tahun 
berturut-turut. Kali ini yang memenangkan kompetisi tingkat Asia tersebut 
adalah Program CSR UP Gresik yang diimplementasikan di Pulau Bawean, 
yaitu Eco-Edu Tourism. 

Manajer Kesekretariatan dan fasilitas PJB, Devi Rahmawati 
mewakili PJB menerima Asia Responsible Enterprise Awards.
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pemberdayaan dalam bidang wisata 
berbasis lingkungan dan masyarakat.

Pantai yang dulunya rusak parah 
akibat aktivitas penambangan pasir 
dan menebangan pohon mangrove 
secara ilegal, sekarang berubah menjadi 
ekowisata mangrove yang eksotis 
dan mampu memberikan tambahan 
pedapatan bagi masyarakat setempat. 
Perbaikan kawasan terus dilakukan guna 
memberikan nilai lebih bagi pengunjung. 
Tempat ini memiliki banyak  tempat 
selfie yang menawan. Pengunjung juga 
bisa berkano, bersnorkling, diving atau 
mengelilingi sungai mangrove.

Ajang tahunan AREA 
diselenggarakan oleh Asia Enterprise 
yang merupakan organisasi non 
pemerintah terkemuka yang berfokus 
pada upaya pencapaian sustainable and 
responsible entrepreneurship di Asia. Trofi 

penghargaan AREA 2019 diterima oleh 
Manager Kesekretariatan dan Fasilitas 
PJB, Devi Rahmawati, di Ballroom Hilton 
Taipei Sinban, Taiwan, 24 Mei 2019. 
Penghargaan ini menunjukkan komitmen 
manajemen PJB dalam menjalankan 
praktik bisnis yang berkelanjutan dan 
bertanggung jawab secara sosial, yang 
sudah diakui di tingkat internasional.

PJB memiliki komitmen terhadap 
lingkungan, baik lingkungan alam 
maupun masyarakat sekitar. Salah satu 
komitmen tersebut diwujudkan dalam 
bentuk pelaksanaan program CSR. 
Berbagai penghargaan di bidang CSR 
telah diraih, dan bahkan pada tahun 2017 
PJB dinobatkan sebagai Top CSR dan 
Top Leader CSR. Penghargaan Top CSR 
diberikan kepada PJB atas keberhasilan 
dalam mengimplementasikan program 
CSR. PJB dinilai sangat efektif dan 

penghargaan

Kawasan Bawean Eco-Edu Tourism 
di Pantai Sukaoneng Bawean.

berkualitas dalam menjalankan 
program CSR. Sementara Top Leader 
CSR diberikan kepada Iwan Agung 
Firstantara selaku Direktur Utama.
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Untuk itu, direksi menerbitkan 
Peraturan Direksi Nomor: 009.P/019/

DIR/2019 tentang sistem expertise, sebagai 
pedoman dalam mengidentifikasi dan 
menetapkan suatu kemampuan yang 
dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan 
dan didukung sikap serta penerapannya di 
tempat kerja yang dibutuhkan dan perlu 
dikembangkan oleh perusahaan secara 
sistematis. Selain itu juga sebagai sarana 
untuk membina dan mengembangkan 
karyawan yang berkompetensi tinggi 
serta profesional sebagai salah satu solusi 
bisnis Perusahaan untuk mencapai sasaran 
strategis perusahaan

“Mereka yang ditetapkan sebagai 
expert akan mendapat kriteria khusus 
untuk pengukuran kinerja, sehingga 
membuka kesempatan yang lebih baik 
untuk remunerasi dan akselerasi karir 
(exceed requirement). Mereka juga 
mendapat fasilitas transportasi dan 
komunikasi,” papar Direktur SDM dan 
Administrasi PJB, Suharto, dalam forum 
BOD Talk, Selasa 25 Juni 2019. BOD 
Talk diadakan di Gedung Olah Raga PJB 
Kantor Pusat, diikuti karyawan unit PJB 
yang tersebar di tanah air melalui video 
conference. 

Dalam peraturan direksi tersebut 
disebutkan bahwa jenjang expert ada 
tiga, yaitu: Principal Expert, Senior Expert 
dan Expert. Penentuannya dilakukan 
melalui beberapa tahapan, antara 
lain penetapan kebutuhan expert (Juli 
2019), pengumuman seleksi, seleksi 
dan penetapan expert (Agustus 2019), 
penugasan & pengembangan, serta 
penghargaan (start September 2019).

Penetapan kebutuhan expert diawali 
dengan identifikasi kebutuhan expertise, 
yaitu tahap menentukan kebutuhan 
expertise perusahaan sesuai dengan 
kebutuhan operasional dan kebutuhan 
bisnis perusahaan. Tahapan ini meliputi 
penentuan jenis expertise, penentuan 
jumlah kebutuhan expert, dan penentuan 
nomenklatur kompetensi dan standar 
level kompetensi. Identifikasi kebutuhan 
expertise dilakukan oleh Tim Sistem 
Expertise.

Selanjutnya adalah pemetaan 
expert, yang merupakan tahap mencari, 
mengukur dan menetapkan karyawan 
yang memenuhi kriteria sesuai kebutuhan 
perusahaan. Tahapan ini mencakup; seleksi 
kandidat, uji kepakaran, dan penetapan 
expert. Seleksi kandidat dilakukan dengan 
syarat-syarat menduduki jabatan sesuai 
dengan keahlian minimal 3 tahun berturut-
turut, tidak sedang menjalani hukuman 
disiplin, mempunyai penilaian kinerja 
minimal potensial selama 2 semester 
berturut-turut, usia maksimal 50 tahun, 

dan memiliki sertifikasi kompetensi tenaga 
teknik ketenagalistrikan yang dikeluarkan 
oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang 
telah mendapatkan akreditasi menteri 
sesuai dengan jenjang expert yang dituju, 
dimana Principal Expert: minimal level 9, 
Senior Expert minimal level 8, dan Expert: 
minimal level 7. Sementara kualifikasi 
pendidikan untuk Principal Expert minimal 
S2, Senior Expert minimal S1, dan Expert: 
minimal D3. Mereka juga harus menduduki 
kategori kader fungsional STAR atau 
WORKHARD.

Setiap  kandidat mengikuti uji 
kepakaran yang terdiri dari uji tulis dan 
wawancara, uji portofolio dan on site 
assesment. Uji kepakaran dilakukan oleh 

Komite Uji Kepakaran yang terdiri dari 
unsur akademisi, internal perusahaan, 
lembaga sertifikasi dan asosiasi keahlian 
yang ditetapkan oleh Direktur SDM 
dan Administrasi. Para expert akan 
diberdayakan melalui penugasan dari 
atasan langsung karyawan dengan 
ketentuan:
• Penugasan diberikan untuk setiap 

periode 1 (satu) semester, yang 
meliputi perencanaan, monitoring dan 
evaluasi.

• Penugasan dituangkan dalam expertise 
taskbook.

• Penugasan meliputi: problem solving 
permasalahan unit atau perusahaan, 
penyusunan tulisan terkait 

PJB KEMBANGKAN     JALUR EXPERTISE

Guna mendukung 
operational excelllence 
bisnis perusahaan, 
PJB mengembangkan 
jalur expertise untuk 
memberikan apresiasi 
karyawan yang memiliki 
kepakaran atau keahlian 
di bidangnya dan 
sekaligus merangsang 
karyawan meningkatkan 
kompetensi mereka 
hingga menjadi seorang 
expert. Keberadaan 
expert sangat diperlukan 
perusahaan untuk 
berperan sebagai 
konsultan dan task 
force bidang Operation, 
Maintenance dan 
Engineering (OME).

sdm
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penyelesaian penugasan, knowledge 
sharing skala korporat, pembinaan 
inovasi dan mentoring kader expert.
Monitoring dan pelaporan 

dilakukan secara periodik setiap 1 
(satu) bulan sekali dengan ketentuan, 
expert berkewajiban mengisi progress 
penugasan dengan melampirkan 
dokumen pendukung sebagai evidence, 
dan atasan berkewajiban melakukan 
monitoring terhadap progress penugasan 
serta melakukan CMC kepada Expert 
terkait progress tersebut. Sedangkan 
evaluasi penugasan expert dilakukan 
pada akhir semester dengan ketentuan, 
expert berkewajiban membuat laporan 
akhir penugasan dengan melampirkan 

dokumen pendukung sebagai evidence. 
Evaluasi dilakukan oleh atasan 
langsung setiap akhir semester, dengan 
kriteria: pemenuhan terhadap seluruh 
penugasan, rancangan solusi perbaikan/
penyelesaian permasalahan bidang 
kerja.

Selain mengungkapkan 
mengenai sistem expertise, BOD Talk 
dimanfaatkan untuk memaparkan 
kinerja korporat tahun 2018, hasil 
RUPS LPT PJB tahun 2018 yang 
dilangsungkan pada 14 Juni 2019, serta 
evaluasi kinerja PJB semester I 2019 
dan fokus perusahaan pada semester 
II 2019. Tahun 2018 berhasil dilalui PJB 
dengan capaian kinerja korporat dan 
sejumlah apresiasi yang dapat membuat 
segenap insan PJB tersenyum penuh 
rasa syukur. PJB berhasil membukukan 
laba bersih sebesar Rp 5,917 triliun, 
meningkat dibandingkan tahun 2017 
yang berada pada Rp 3,687 triliun. Dari 
sisi pengelolaan korporat, skor GCG 
PJB pada 2018 menjadi yang tertinggi 
di PLN Grup dengan skor 94,17. Skor 
ini berdasarkan data dari BPKP juga 
menjadi yang tertinggi di tingkat 
regional Jawa Timur.

Tantangan PJB di tahun 2019 makin 
meningkat. Untuk meningkatkan 
semangat dalam mewujudkan target 
kinerja, saat ini PJB telah memiliki 
yel-yel baru yang disesuaikan dengan 
dinamika perusahaan. BE SOLID, BE 
GREAT, dan I-PJB merupakan tiga kata 
yang terangkum dalam yel-yel korporat 
PJB 2019. BE SOLID bermakna PJB 
mendukung misi strategis portofolio 
PLN, yang disingkat sebagai SOLID 
(Secured, Optimizing, Leading, Increasing 
& Develop New Age). Sementara BE 
GREAT merupakan yel-yel RJPP tahun 
2017-2021, sedangkan I-PJB merupakan 
tata nilai budaya PJB. (*)

 
PJB KEMBANGKAN     JALUR EXPERTISE

sdm

Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara 
memberikan paparan dalam BOD Talk.

Direktur Keuangan PJB, Tjutju Kurnia.
Direksi dan karyawan meneriakkan 
yel-yel baru PJB.
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Mengenakan pelindung kepala 
warna merah lengkap dengan 

pelampung kuning terikat di dada, 
Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto, 
tanpa merasa jijik memungut sampah 
di bantaran Sungai  Ciliwung. Hal yang 
sama juga dilakukan, Direksi PJB, General 
Manager (GM) UP Muara Tawar, GM UP 
Muara Karang, Sekretaris Perusahaan, 
Kepala Bidang Stakeholder Management 
(Kabid SHM) bersama kurang lebih 50 
karyawan PJB. Mereka bersama sekitar 
200 Pegawai PLN Group berkontribusi 
nyata dalam mendukung kegiatan 
Bebersih Ciliwung yang digagas oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), Minggu 23 Juni 2019. 
Sebanyak 8.433 orang tercatat mengikuti 
kegiatan tersebut, tersebar di 36 titik di 
33 kecamatan sepanjang Daerah Aliran 
Sungai (DAS) Ciliwung, dan berhasil 

memecahan Rekor MURI dengan predikat 
“Pembersihan Sungai Terpanjang” 
sepanjang 69,3 km.

Piagam MURI diserahkan Senior 
Manager MURI, Yusuf Nasri kepada 
Menteri LHK, Siti Nurbaya di Desa 
Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor. 
Hadir pada kesempatan itu mantan 
Menteri Lingkungan Hidup Sarwono 
Kusumaatmadja, Sekjen KLHK Bambang 
Hendroyono, Dirjen Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
(PPKL) RM Karliansyah, Wakil Gubernur 
Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati 
Kabupaten Bogor Ade Yasin, Pembina 
Yayasan Bambu Indonesia Jatnika 
Nanggamiharja, 29 CEO perusahaan, 
termasuk Direktur Utama PJB, Iwan Agung 
Firstantara.

“Bebersih Ciliwung diikuti oleh 
berbagai kelompok masyarakat mulai 

lingkungan

PJB 
Berkontribusi 
Pecahkan 
Rekor MURI

BEBERSIH CILIWUNG

Direktur Operasi 2 PJB, Sugiyanto 
(helm merah) beserta karyawan PLN 
Grup membersihkan Sungai Ciliwung.
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bisnisnya berorientasi lingkungan. 
PLN Group berkepentingan karena 
PLN membutuhkan air bersih untuk 
mengerakan turbin pembangkit listrik 
yang berasal dari air. Sehingga semakin 
banyak DAS yang bersih hal tersebut 
dapat berpengaruh bagi PLN untuk 
bisa menghasilkan energi bersih yang 

tidak bersentuhan langsung dengan Sungai 
Ciliwung, PJB merasa perlu berpartisipasi 
dalam kegiatan tersebut, demi terwujudnya 
kebersihan dan kelestarian lingkungan. PJB 
prihatin melihat kondisi Sungai Ciliwung 
yang kotor dan bahkan telah tercemar 
bermacam bakteri.

Sebelum pemberian Rekor MURI, 

Menteri Siti Nurbaya ikut bersih-bersih 
Sungai Ciliwung, dan juga melakukan 
penanaman pohon bambu. Dalam 
sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya 
mengatakan, kegiatan ini merupakan 
salah satu konsep pemulihan sempadan 
sungai (riparian) di daerah yang telah 
terbangun dengan manajemen restorasi 
riparian. Selain dibersihkan dari sampah, 
sempadan sungai ditingkatkan kualitasnya 
dengan membuat kolam kolam retensi 
untuk mencegah banjir, pengembangan 
perikanan darat, dan ekowisata sungai. 
Dibangun juga taman-taman umum 
untuk mengembalikan kawasan hijau di 
sepanjang bantaran sungai. “Kita akan 
buat konsep ekoparian di tiap tikungan 
sungai dan akan dibuat tempat yang bagus 
untuk edukasi,” papar Menteri LHK.

Sementara itu dalam laporannya, 
Dirjen PPKL, M.R. Karliansyah 
menambahkan, selain membersihkan 
sampah di sepanjang Sungai Ciliwung, 
tujuan kegiatan Bebersih Ciliwung adalah 
kampanye dan edukasi lingkungan 
perlindungan dan pengelolaan ekosistem 
di DAS Ciliwung, menfasilitasi pengenalan 
potensi DAS Ciliwung kepada pihak 

lingkungan

dari hulu di Cisarua sampai dengan 
Pademangan yang mencapai 36 titik lokasi 
dan melintasi 33 kecamatan di Jabar dan 
Jakarta sepanjang 119 km, diikuti 8.433 
peserta. Ini kami nyatakan sebagai rekor 
MURI,” kata Yusuf Nasri.

Selain PJB dan perusahaan-perusahaan 
lain yang tergabung dalam PLN Group, 
peserta kegiatan Bebersih Ciliwung 
berasal dari komunitas peduli lingkungan 
seperti Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) 
se-Jabodetabek, Jaringan Jawara Peduli 
Ciliwung, pelajar, masyarakat, karang 
taruna, pegawai KLHK, pemerintah 
daerah serta para pelaku usaha. Menurut 
Executive Vice President (EPV) Health, 
Safety, Security, and Environment PLN 
Antonius RT Artono, kegiatan tersebut 
sesuai dengan visi PLN Group sebagai 
perusahaan yang menjalankan proses 

berdampak pada lingkungan.
“Sungai merupakan salah satu sumber 

kehidupan bagi kita, dimana air sungai 
merupakan sumber energi primer bagi 
pembangkit listrik tenaga air PLN Group. 
Oleh sebab itu kondisi DAS yang bersih 
meningkatkan ketersediaan air bersih 
yang melimpah sehingga dapat digunakan 
untuk pembangkit listrik bertenaga air 
yang tentu akan menciptakan energi lebih 
bersih. PLN Group berperan aktif dalam 
kegiatan menjaga lingkungan. Salah 
satunya mengenai permasalahan sampah 
tengah menjadi isu global.,” katanya.

Ciliwung merupakan salah satu sungai 
strategis di Indonesia. Aliran sungainya 
membentang sepanjang 119 km dari hulu 
di Bogor hingga bermuara di Teluk Jakarta. 
Sungai yang memiliki 13 anak sungai ini dari 
masa ke masa menjadi sumber kehidupan 
dan aktivitas warga. Kelestarian Ciliwung 
perlu dijaga agar manfaatnya dapat terus 
lestari bersama aliran waktu. Bagi PJB, 
bersih-bersih Sungai Ciliwung bukan yang 
pertama dilakukan. PJB aktif mengikuti 
kegiatan bersih-bersih Sungai Ciliwung, 
termasuk dalam program Restorasi 
Ciliwung. Meski PJB dalam aktivitasnya 

perusahaan untuk berpartisipasi aktif 
dalam perlindungan dan pengelolaan 
ekosistem DAS Ciliwung, serta 
pengembangan jaringan kemitraan antara 
pemerintah, masyarakat, dan perusahaan 
dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan DAS Ciliwung.(*)

Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara bersama Menteri LHK, Siti Nurbaya dan pejabat di lingkungan KLHK turut membersihkan Sungai Ciliwung.
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lingkungan opini

Eco Driving 

Mengemudi kendaraan punya tips 
dan trik tertentu agar dapat efisien, 

nyaman serta aman. Eco driving menjadi 
salah satu diantaranya. Cara ini terbukti 
bisa menghemat bahan bakar minimal 
10 persen sehingga kegiatan mengemudi 
lebih hemat dan ramah lingkungan. Untuk 
itu Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dalam hari terakhir Pekan 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 
mengenalkan konsep dan manfaat eco 
driving bagi masyarakat, yang dikemas 
dalam bentuk Talkshow dan Eco Driving 
Fun Rally, Sabtu 13 Juli 2019 di Jakarta. 
Dalam kegiatan ini dilakukan praktek 
serta pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan peserta dalam perilaku 
mengemudi yang ramah lingkungan. 
PJB turut ambil bagian sebagai salah 
satu pendukung utama dalam acara 
Eco Driving. Praktek mengambil rute 
kombinasi jalan tol dan non tol yang 
ditempuh dalam waktu ± 60 menit diikuti 
dengan pengukuran konsumsi bahan 
bakar. “Eco Driving terbukti menurunkan 
konsumsi bahan bakar sekitar 10-15%, 
mengurangi tingkat pencemaran udara, 
merubah cara mengemudi menjadi lebih 
nyaman serta mengurangi kecelakaan 
lalu lintas,” kata Direktur Jenderal 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan KLHK, M.R. Karliansyah.(*)

Tanpa kita sadari hampir semua 
perusahaan sudah sangat siap dalam 

menjalankan aktivitas seperti biasa disaat 
kondisi memang tidak terjadi apa-apa 
atau kondisi normal. Namun bagaimana 
bila terjadi sesuatu yang mendadak 
seperti: tsunami, gempa bumi, banjir, 
gangguan pada sistem, bom, kebakaran,  
dan sebagainya. Apa yang akan dilakukan 
perusahaan? Apakah perusahaan sudah siap 
jika terjadi bencana yang tiba-tiba, Apakah 
perusahaan dapat meminimalisir risiko dan 
kerugian jika terjadi bencana? Seberapa 
besar kerugian yang dapat ditanggung 
perusahaan jika terjadi bencana? Berapa 
lama perusahaan akan beroperasi kembali 
setelah bencana? Apakah hanya pasrah 
bahwa perusahaan tidak berjalan dan 
tutup karena semua aset tidak dapat 
diselamatkan? 

Disinilah perlunya sebuah penerapan 
metode yang terintegrasi dalam menjawab 
pertanyaan di atas. Dampak besar yang 
mungkin terjadi antara lain Potensial Loss 
Revenue, Kerugian aset, Reputasi hancur, 
dan tidak dapat melayani pelanggan secara 
total. Titik penting dari penerapan metode 
ini adalah meminimalisir gangguan dan 
kerugian perusahaan. Penerapan metode 
Business Continuity Management System 
(BCMS) memerlukan komitmen jajaran 
manajemen yang  memegang peranan 
penting terkait strategi pemulihan bisnis 
yang membutuhkan kecepatan, ketepatan 
dalam mengembalikan kondisi bisnis ke 
kondisi semula pasca terjadinya bencana. 
Identifikasi critical business function 
memegang peranan penting mengingat 
konsep BCMS adalah besarnya ancaman 
terhadap critical business function dan 
besarnya dampak. Seberapa tangguh 
Perusahaan mampu menghadapinya ???...

ANCAMAN ORGANISASI
Tentu kita masih ingat kisah sukses 

PT Pos Indonesia yang diawali kerugian 
sebesar Rp. 606,5 milyar di tahun 2004 
– 2008. Dengan merubah strategi dari 
postal company menjadi the real network 

company  yang pada akhirnya memperoleh 
laba sebesar Rp. 91 milyar pada tahun 2009. 
Namun pada akhirnya karena kekurangan 
dana dan lambatnya merespon kemajuan 
maka pada tahun 2018 laba PT Pos 
Indonesia tergerus hingga 70%. 

Kita juga masih ingat baru – baru ini 
tersiar kabar “Indikasi Runtuhnya Krakatau 
Steel”. Adanya ancaman perubahan regulasi 
(pemerintah membuka kran impor besi dan 
baja) dan menurunnya harga baja dunia 
yang tidak di mitigasi sejak awal berdampak 
pada tidak kompetitif nya harga jual 
menyebabkan utang PT Krakatau Steel per 
tahun 2018 menjadi 34,87 Triliun. Di sinilah 
peran Direksi dalam menentukan Critical 
business function sejak awal diperlukan, 
sehingga apabila terjadi ancaman terhadap 
Critical business function dapat dinormalkan 
dengan cepat (Recovery Time Objectives).

Saat ini PJB mengelola pembangkitan 
dengan daya terpasang 14.759 MW 
dengan rencana pengembangan hingga 
43 %. Target peningkatan pendapatan 
paling maksimal lebih dari 1,5 kali lipat 
pendapatan tahun 2016 mencapai Rp. 52,1 
Triliun pada tahun 2021 yang diperoleh 
melalui  penjualan energi listrik dari proyek 
IPP serta pendapatan dari penjualan 
jasa Operation & Maintenance (O&M) 
dan jasa Engineering, Procurement, & 
Construction(EPC).  Adapun tantangan PT 
PJB saat ini adalah : Program pembangunan 
pembangkit dengan total kapasitas 
sebesar 35.000 MW yang dicanangkan 
pemerintah dan harus diselesaikan dalam 
5 tahun,   Sektor ketenagalistrikan terus 
mengalami perubahan – perubahan baik 
dari segi pasar dan persaingan, tren dan 
dorongan teknologi, iklim investasi yang 
semakin hangat serta hal-hal lain yang 
mempengaruhi perusahaan baik secara 
langsung maupun tidak langsung, Peraturan 
Presiden No. 4 tahun 2016 yang mengatur 
mengenai Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Ketenagalistrikan dan 
peraturan-peraturan lainnya. Terdapat lima 
ancaman PJB saat ini, yaitu Competitive 
Rivalry(Ancaman Pesaing) dengan 
kategori sangat tinggi, Threat of New 
Entrants (Ancaman Pendatang Baru) 
dengan kategori menengah, Threat of 
Substitute Products or Services(Ancaman 
Produk Pengganti) dengan kategori tinggi, 
Bargaining Power of Suppliers (Daya Tawar 
Pemasok) dengan kategori menengah, 
serta Bargaining Power of Buyers(Daya 
Tawar Konsumen) dengan kategori tinggi. 
Sehingga dalam menjaga keberlangsungan 
bisnisnya terhadap ancaman tersebut maka 
PJB merasa perlu memitigasi  berbagai 

Go !!! Green   Risk:

Oleh : Trio Suryono/Analyst Risk PT PJB Kantor Pusat

Fun Rally 2019
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ancaman-ancaman  atau gangguan yang 
mungkin terjadi guna memenuhi harapan 
dan kepuasan pelanggan terhadap 
pelayanan dan penyediaan energi listrik 
tetap terjaga. Penerapan BCMS di PJB 
merupakan sebuah komitmen Direksi 
dalam menjalankan strateginya untuk 
menjaga keberlangsungan bisnis 
Perusahaan. 

PENERAPAN BCMS
Untuk menjawab kondisi dan 

tantangan di atas, maka di lakukan 
sebuah strategi dalam sebuah kegiatan 
transformasi. Tujuannya untuk 
menjaga agility dan semangat adaptasi 
yang berkesinambungan dengan 
mengoptimalkan core competency dan 
inovasi yang menjunjung tinggi prinsip 
tata kelola dan pengelolaan risiko yang 
baik. Adapun tujuan BCMS adalah sebagai 
berikut:
1. Melindungi semua orang, sistim 

peralatan dan infrastruktur yang ada 
serta memastikan keselamatan dan 
kepercayaan karyawan.

2.	 Melakukan	identifikasi	dan	mitigasi	
risiko terhadap semua proses bisnis 
PJB sampai mencapai level risiko yang 
bisa diterima. 

3. Memastikan ketersediaan semua 
sumber daya yang diperlukan untuk 
mengoperasikan proses bisnis kritikal 
secara tepat waktu 

4. Memelihara komunikasi dengan 
pemegang saham, pelanggan, 
rekanan, kreditor, media dan publik 
serta menjaga tingkat kepercayaan 
dan reputasi PJB.

5. Menangani setiap gangguan yang 
terjadi untuk meminimalkan dampak. 

6. Memastikan bahwa pelanggan 
tetap dapat menerima pelayanan 
sebagaimana mestinya.

7. Pemenuhan persyaratan-persyaratan 
hukum dan aturan.

8. Mengendalikan biaya yang timbul saat 
kejadian.
PJB menerapkan 3 sistem manajemen 

yaitu : 
- ISO 22313:2011  : Business continuity 

management systems — Guidance
- ISO 22301:2012  : Business continuity 

management systems – Requirements
- ISO 22317:2015  : Business continuity 

management systems — Business 

impact analysis
Proses Bisnis dalam pengelolaan 

Ketahanan Bisnis dapat di lihat pada gambar 1.
Dari gambar 1 Kritikal Bisnis Proses 

terjadi saat melakukan penyusunan 
Bisnis Impact Analysis (BIA). BIA disusun 
melalui tahapan Identifikasi proses bisnis, 
identifikasi efek terhentinya setiap proses 
bisnis, identifikasi maksimum acceptable, 
dan analisis. Komitmen PT PJB dalam 
menerapkan BCMS sudah dimulai sejak 
tahun 2012 dan telah terintegrasi di IMS 
PJB. Namun berdasarkan roadmap BCMS 
penyusunan dokumen Business Continuity 
Plan (BCP) dan simulasi dimulai sejak tahun 
2014 seperti digambarkan pada Gambar 2.

 

KESIMPULAN
Kemampuan menjaga kontinuitas bisnis 

merupakan hal yang harus dimiliki oleh PT PJB 
dalam menghadapi perubahan lingkungan 
bisnis yang sangat cepat dan disruptif. BIA 
merupakan core dari BCMS  dengan tingkat 
keberhasilan penerapan BCMS dipengaruhi 
tiga hal yaitu : Komitmen manajemen puncak, 
memiliki organisasi dan orang yang bertanggung 
jawab terhadap BCMS, serta fokus dan 
memiliki prioritas. Ketahanan dan ketangguhan 
perusahaan dalam bertahan saat krisis dan 
kecepatan bangkit kembali saat krisis merupakan 
hal yang harus menjadi perhatian khusus di saat 
perusahaan sedang kondisi normal.

Semoga bermanfaat.

“ PENERAPAN BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM 
BERSTANDAR ISO 22301 : 2012 SEBAGAI STRATEGI KETAHANAN BISNIS ” 

Go !!! Green   Risk:
opini
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Gambar 2. 
Roadmap BCMS 

PT PJB Tahun 
2019 - 2023

Gambar 1. 
Bisnis Proses 

dalam Mengelola 
Ketahanan Bisnis
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Perlu disadari bahwa pemilik 
perusahaan sejatinya bukan hanya 

pemegang saham, tetapi juga pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap 
eksistensi perusahaan, Corporate Social 
Responsibility (CSR) merupakan strategi 
untuk mengakomodasi kebutuhan/
kepentingan berbagai pihak tersebut, 
terutama kepentingan masyarakat 
sekitar. Ada beberapa alasan penting 
mengapa perusahaan harus melakukan 
kegiatan CSR antara lain:
• Perusahaan memerlukan suasana 

kondusif untuk bisa melakukan 
kegiatan berkelanjutan. 

• Adanya pergeseran kepemilikan 
dunia usaha, dari kepemilikan pribadi 
menjadi kepemilikan publik.

• Undang-undang mewajibkan 
perusahaan di bidang sumber daya 
alam dapat melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan.

• CSR menjadi kewajiban baru standar 
bisnis yang harus dipenuhi.

• Mengimplementasikan CSR menjadi 
trend global.
Menurut Army Meidinasi dalam 

tulisannya “CSR Dapat Dijadikan Sebagai 
Investasi Perusahaan” dikatakan bahwa 
CSR dapat dijadikan sebuah investasi 
bagi perusahaan dimana para pemangku 
kepentingan dan pengguna kepentingan 
dapat berinteraksi dengan baik untuk 
saat ini dan ke depannya. Pernyataan 
ini ingin menunjukkan bahwa bagi 
perusahaan, CSR merupakan suatu 
nilai lebih yang sangat positif bagi 
perkembangan dan kelangsungan 
hidup perusahaan di masa selanjutnya. 
Melalui CSR tercipta suatu citra yang 
sangat positif di mata masyarakat 
mengenai perusahaan itu. Hal ini akan 
mendatangkan keuntungan jangka 
panjang yang mungkin untuk masa 
sekarang tidak dibayangkan. Citra yang 
positif akan membantu perusahaan 
datam mewujudkan investasi sosial 

yaitu penerimaan publik atau ligitimasi. 
Perusahaan yang menjalankan CSR 
dapat mendorong pemerintah dan publik 
memberi ‘ijin’ atau ‘restu’ bisnis.

Pembangunan Berkelanjutan
Hubungan antara industri dengan 

masyarakat sekitar seyogyanya 
berprinsip pada asas mutual benefit. 
Hal itu diwujudkan melalui Community 
Development (CD), yang harus 
dilaksanakan secara terpadu dan 
konsisten. Artinya jika sebuah perusahaan 
melakukan kegiatan CD dalam bidang 
sanitasi maka seharusnya perusahaan 
juga akan semaksimal mungkin menjaga 
lingkungan alam sekitar. Dengan 
demikian dampak dari pelaksanaan CD 
akan mempengaruhi aspek lingkungan 
sehingga ada keterpaduan. 

Sebagian besar perusahaan di 
Indonesia hanya melakukan program 
yang bersifat amal dan sementara, 
serta tidak ada follow up yang berarti 
setelahnya. Walaupun program tersebut 
dilaksanakan secara kontinyu, akan 
tetapi tidak membawa perubahan yang 
berarti dalam peningkatan kualitas hidup 
masyarakat setempat. Program yang 
dilaksanakan cenderung bersifat charity 
dan hendak memperlihatkan bahwa 
perusahaan tersebut memiliki kepedulian 
sosial. Konsep Charity ini tidak akan 
mengubah kapasitas masyarakat dari 
kondisi semula dan menjadi program 
yang tidak tepat sasaran.

Pada paradigma pembangunan 
berkelanjutan, yang memenuhi kebutuhan 
masa kini, terdapat tiga pilar utama yaitu 
Pertumbuhan Ekonomi, Pengetasan 
Kemiskinan dan Berkelanjutan. Dengan 
kata lain, melalui paradigma ini tujuan 
pembangunan ekonomi dan sosial harus 
diupayakan dengan berkelanjutan. Jadi, 
tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini 
tanpa mempedulikan kebutuhan masa 
yang akan datang.

Oleh: EKO SETYAWAN, 
Manajer Keuangan & 
Administrasi UP Gresik

c s r

Investasi Untuk   Membangun Reputasi
Corporate Social Responsibility

Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan 
keuangan perusahaan, tetapi juga aspek-aspek sosial, dan 
lingkungan. Sinergi tiga elemen yang dikenal dengan sebutan 
Triple Bottom Line ini diyakini sebagai kunci dari konsep 
pembangunan berkelanjutan.  
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MEMAKSIMALKAN CSR
Menurut pengamatan penulis, 

masih banyak perusahaan di berbagai 
industri melakukan perencanaan dan 
pelaksanaan program CD, namun  tidak 
berjalan secara maksimal. Hal ini karena 
sering perusahaan tidak memiliki unit 
khusus yang menjalankan program 
CD dan CSR. Sehingga program yang 
dijalankan lebih terfokus pada wilayah 
Ring-1, tidak menyentuh wilayah yang 
lebih luas, yang juga dampak dari 
kegiatan industri tersebut. Disamping 
itu, program CD masih sering berkutat 
pada program standar hingga tidak 
punya daya tarik. 

Seharusnya, perusahaan lebih 
berani berinovasi dalam kaitannya 
dengan pengembangan masyarakat 
sesuai harapan dan kebutuhan 
masyarakat sekitar. Misalnya, jangan 
terlalu berkutat pada sumbangan 
karena kegiatan itu tidak terencana, 
tidak terkonsep dan sifatnya 
hanya jangka pendek. Sebaiknya 
perusahaan lebih berkonsentrasi pada 
pengembangan masyarakat yang 
melibatkan masyarakat secara efektif 
dan saling menguntungkan. Program 
dapat langsung menyentuh kepada 
kebutuhan masyarakat sekitar dan 
sekaligus akan membantu peningkatan 
taraf hidup masyarakat. Hal ini sesuai 
dengan kebijakan pemerintah dalam 
mengentaskan kemiskinan. Program 
CD harus terencana, terkonsep, 
berkesinambungan dan berprinsip 
pada Asas Mutual Benefit. Program CD 
hendaknya seperti pepatah “Jangan 
Berikan Ikan Tetapi Berikan KAIL.” 

Jika perusahaan menyediakan 
dana dan membentuk departemen 
khusus yang menangani CD, maka 
pertanyaan sekaligus tantangan 
terbesar adalah “bagaimana aktivitas 
CSR dapat mewujudkan CD?” Hal ini 
didasarkan pertimbangan bahwa CD 
lebih merupakan pendekatan strategi 
dari pada sebuah program. Terlebih bila 
dilihat dari faktor sejarah bahwa CSR 
yang notabene lebih bermakna sebagai 
the new strategy to do bussiness  atau 
the new way of marketing.” Gagasan 
CSR akan serta merta merealialisasikan 
CD masih menghadapi beberapa 

tantangan, antara lain:
• Pertama, aspek sustainable self-help 

(kemandirian yang berkelanjutan). 
Pembangunan adalah tujuan 
sekaligus proses menuju pribadi 
yang merdeka disaat bersamaan. 
Dalam pengertian Amartya Sen, 
pembangunan adalah proses 
yang merdeka menuju individu 
yang merdeka; development as 
freedom. Pola CSR yang karitatif 
dan paternalistik tidak akan mampu 
mengakomodasi paradigma 
seperti ini karena pola karitatif 
tidak melibatkan proses yang 
partisipatif dan mencerahkan 
komunitas. Pola karitatif hanya 
melibatkan komunitas sebagai 
pihak yang membutuhkan 
bantuan. Permasalahannya 
adalah bantuan ini sering tidak 
melibatkan perubahan struktur 
yang mendasar yang dibutuhkan 
kominitas untuk memerdekakan 
diri dari ketertinggalan. Dengan 
mengabaikan proses yang 
partisipatif maka visi mulia CSR 
sebagai pembangunan sulit untuk 
direalisasikan.

• Kedua, pola perusahaan dalam 
melaksanakan CSR kepada 
komunitas. Pola charity tidaklah 
cukup. Layanan tersebut walaupun 
diakui terkadang berguna dalam 
jangka pendek, pada akhirnya 
cenderung menimbulkan sikap 
ketergantungan.

• Ketiga, aspek sustainable 
institutional. Keberadaan institusi 
akan sangat berpengaruh dalam 
penyediaan alternatif tindakan 
anggota komunitas. Institusi juga 
menyediakan sumberdaya (dana, 
keahlian, jaringan, dan komitmen) 
yang dibutuhkan untuk mencapai 
pembangunan komunitas. 
Institusi inilah yang menjembatani 
perbedaan nilai, karakter, 
kepentingan antara perusahaan, 
komunitas dan pemerintah. 
Guncangan pada institusi ini akan 
mengguncangkan pula hubungan di 
antara ketiganya.

• Keempat, aspek komunitas. 
Komunitas memiliki dinamika 

dan struktur tersendiri. Semuanya 
saling kait mengait membentuk 
dinamika yang khas. Semua ini 
akan mempengaruhi program 
dan kebijakan sosial perusahaan. 
Perusahaan dalam berhubungan 
dengan komunitas terkadang 
mengalami bias elite.
Menurut Moir (2002) prilaku 

sosial perusahaan sangat dipengaruhi 
oleh atribut kekuasaan (power). 
Tidak mengherankan bila kemudian 
perusahaan lebih inten berhubungan 
dengan kelas elite dibandingkan 
non-elite Jika pendekatan semacam 
itu yang digunakan maka bukanlah 
pembangunan komunitas yang akan 
diperoleh melainkan pertentangan 
anggota komunitas. Tanpa mekanisme 
yang jelas dan mempertimbangkan 
aspek keadilan di dalam komunitas, 
maka bantuan justru dapat menjadi 
bumerang bagi eksistensi perusahaan. 
Perusahaan kehilangan legitimasi/
lisensi sosialnya. Bantuan atau program 
yang tidak mempertimbangkan 
aspek lokalitas akan memproduksi 
konflik baik antara anggota di dalam 
satu komunitas, komunitas dengan 
komunitas, maupun komunitas 
dengan perusahaan. Tidak menutup 
kemungkinan konflik akan melibatkan 
pemerintah sehingga konflik akan 
berlangsung antar sektor. CSR dalam hal 
ini tanggung jawab kepada komunitas, 
memiliki potesi untuk mengangkat taraf 
hidup bangsa. CSR juga dapat menjadi 
perekat atau penghancur eksistensi 
komunitas.(*)

c s r
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Co-working 
Space 
Siapa yang tidak ingin mempunyai tempat kerja yang 

nyaman serta menyediakan berbagai fasilitas menarik? 
Semua karyawan tentu mendambakan tempat kerja seperti 
itu. Namun tidak semua perusahaan menyediakan ruang 
kerja impian tersebut. Efek sampingnya, mereka akan 
segera memburu tempat-tempat pelepas penat seperti café 
maupun resto ketika waktu rehat kantor tiba. 

PJB Hadirkan 
Konsep 

Dirut PJB Iwan Agung Firstantara dan GM PJB UJLJ-2 
Dodi Apriananta, didampingi Direksi PJB melakukan 

pemotongan pita sebagai bentuk peresmian Kantor Baru 
PJB UJLJ-2

GM PJB UJLJ-2, Direksi PJB dan Direksi PJB Services menikmati suasana ruang rapat di 
Kantor Baru PJB UJLJ-2.

Peresmian Kantor Baru PJB Unit JOM Luar Jawa 2 (UJLJ-2).

inovasi
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Seiring dengan makin tingginya 
gaya hidup perkotaan, beberapa 
perusahaan berusaha memiliki 
alternatif ruang kerja yang bisa 
memenuhi ekpektasi kantor idaman 
tersebut, yaitu kantor dengan 
konsep co-working. Beberapa studi 
membuktikan bahwa co-working 
meningkatkan produktivitas. Lebih 
dari 70 persen pekerja merasa lebih 
sehat saat bekerja di kantor dengan 
konsep co-working dibandingkan 
bekerja di kantor tradisional. 

Perkantoran dengan konsep co-
working dihadirkan PJB melalui Unit 
Bisnis Jasa Operation and Maintenante 
(UBJOM) Luar Jawa-2 (UJLJ-2). 
Kantor baru UJLJ-2 yang berlokasi 
di Jl Raya Jemursari 216 Tenggilis 
Mejoyo, Surabaya tersebut di desain 
dengan konsep co-working. Sebuah 
konsep yang mengadopsi bangunan 
kantor dengan sejumlah ruang kerja 
yang didesain minimalis, nyaman dan 
dilengkapi sejumlah fasilitas kerja, 
seperti Printer, Mesin Fotocopy dan 
juga koneksi Wi-fi.

Manager Logistik PJB UJLJ-2, 
Mohammad Arifin, dan I Nyoman 
Yatna Dwipayana Genta (siswa OJT) 
melaporkan, setiap karyawan PT PJB 
UJLJ-2 tidak lagi bekerja menggunakan 
Komputer. Mereka dibekali oleh satu 
unit Laptop (Notebook) dengan tujuan 
untuk meningkatkan ruang gerak 
(mobilitas) karyawan. Setiap karyawan 
juga diberikan satu unit loker untuk 
menyimpan barang-barang pribadi 
maupun berkas kerjaan yang sedang 
berjalan. Disamping ruang kerja 
dengan konsep millennial, kantor baru 

ini juga dilengkapi dengan berbagai 
macam fasilitas lain, antara lain 
perpustakaan yang didesain se-cozy 
mungkin, dua ruangan rapat berukuran 
sedang, satu ruangan rapat besar, 
mushola, pantry, ruangan gym dan 
juga lahan parkir.

Dalam sambutannya, Iwan 
Agung Firstantara menyampaikan 
harapan bahwa peresmian kantor baru 
yang berkonsep Co-working Space 
ini dapat memunculkan berbagai 
macam breakthrough baru, sehingga 
PJB UJLJ-2 mampu berkembang 
menjadi unit kerja PJB yang lebih 
mandiri. Pada kesempatan ini,  ia 
juga mengapresiasi  peningkatan 
dalam pelayanan (Service Excellence) 
terhadap pelanggan, pada layanan jasa 
Operation & Maintenance Pembangkit. 
Pelanggan pada layanan jasa Operation 
& Maintenance Pembangkit. Pelanggan 
sebagaimana dimaksud adalah PT PLN 
(Persero) yang sekaligus merupakan 
Induk Perusahaan PT PJB, sehingga 
dengan peningkatan ini diharapkan 
mampu meningkatkan nilai tambah 
perusahaan. 

Co-working space, sebuah konsep 
yang mungkin terbilang masih baru. 
Co-working space menawarkan 
sesuatu yang akan memanjakan para 
pekerja  dengan tujuan memberikan 
atmosfir ruang kerja yang nyaman 
serta meningkatkan produktifitas 
pekerja. Ciri khas dari co-working 
space adalah kesan homy, tidak 
seperti kantor konvensional yang 
umumnya mempunyai desain interior 
monoton. Co-working space datang 
menawarkan atmosfer tempat kerja 

yang lebih santai serta mengutamakan 
kenyamanan. 

Selain itu, ruangan dengan cat 
modern minimalis dan beragam 
furniture aneka bentuk yang tersebar di 
seluruh area kerja tinggal dipilih sesuai 
dengan kebutuhan atau mood pekerja. 
Selain itu juga ada fasilitas pendukung 
lain seperti layanan cetak dokumen, 
jaringan internet. Terkadang ada juga 
yang menyediakan bar berisi cemilan 
serta minuman ringan. Kesan itu 
langsung tertangkap jelas apabila kita 
memasuki Kantor UJLJ-2.

Di beberapa kota, co-working space 
disewakan sehingga digunakan secara 
bersama-sama dengan perusahaan 
lain. Umumnya layanan co-working 
space dikembangkan di sebuah gedung 
perkantoran yang besar. Pada lantai 
yang telah dipermak menjadi bilik-bilik 
kerja, co-working space di tawarkan 
dalam bagian-bagian terpisah. Namun 
dari sisi desain interior, bagian-bagian 
tersebut sebenarnya terhubung satu 
sama lain. Beberapa pengembang ada 
yang justru melepas sekat antar ruang 
kerja tiap klien sehingga penyewa dari 
beberapa unit usaha tersebut dapat 
saling ‘bersentuhan’ satu sama lain. 
Pengelola co-working space umumnya 
menawarkan paket harian, mingguan, 
bulanan bahkan per tahun. Jika 
dibandingkan dengan membangun 
kantor sendiri atau menyewa gedung, 
konsep co-working space menawarkan 
harga yang lebih hemat. Penggunaan 
co-working space dapat menjadi solusi 
ditengah makin tingginya angka 
perusahaan kreatif namun masih 
berskala kecil.(*)

inovasi

Susana ruang kerja di Kantor PJB UJPJ-2 yang berkonsep Co-Working Space. Direktur Operasi 2 PJB,Sugiyanto dan Direktur SDM PJB, 
Suharto, menikmati kenyamanan Kantor Baru UJLJ-2.
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Selama ini proses kalibrasi eksisting 
menggunakan banyak peralatan 

kalibrator yang dirangkai dan dilakukan 
secara manual, sehingga memakan 
waktu yang lama serta tenaga ekstra. 
Metode kalibrasi eksisting membutuhkan 
dua kalibrator sinyal tegangan AC, dua  
kalibrator tegangan DC, dua multimeter, 
dan dua  Amperemeter. Konfigurasi 
rangkaian kalibrasi vibrasi monitor 
ditunjukkan pada gambar 1.

Proses kalibrasi vibrasi monitor  
menggunakan banyak peralatan 
yang dirangkai secara hardwired, 
serta dioperasikan manual. Hal 
ini menyebabkan proses kalibrasi 
pada Steam Turbine PLTGU Gresik 
membutuhkan waktu cukup lama yaitu 
16.5 jam. Sedangkan untuk proses 
kalibrasi vibrasi monitor Gas Turbine 
PLTGU Gresik  perlu waktu  6.75 jam.

Guna mempermudah dan 
mempercepat proses pengujian 

inovasi

Automatic Vibration Monitor Calibrator

Vibration monitor system merupakan salah satu bagian 
dari machinery protection system yang berfungsi untuk 
memonitor parameter operasi pada mesin berputar (rotary 
machine). Apabila terdapat parameter yang melebihi ambang 
batas operasi, maka sistem akan memberikan indikasi 
abnormal, warning, atau memberikan perintah trip. Diperlukan 
pembacaan vibration monitor yang sangat akurat, yang 
mencerminkan kondisi unit yang sebenarnya. Untuk itu maka 
pemeliharaan pada vibration monitor memegang peranan 
penting. Salah satunya adalah kalibrasi, yang bertujuan untuk 
memastikan bahwa sistem vibration monitoring menunjukkan 
pembacaan yang akurat dan sistem berfungsi dengan baik. 

Monitoring Vibration System, tiga 
Assistant Engineer Kontrol Instrumen 
UPHT (Alfian	Budiarmoko,	Robbi	
Auzikni Anaskur dan Apolonius 
Adhi Hariyatma Perwita) dari 
UPHT mendesain special tool yang 
mengkombinasikan fungsi-fungsi 
kalibrator, bersifat compact, portable, dan 
otomatis untuk kalibrasi vibrasi monitor. 
Special tool tersebut diberi nama AVATOR 

Gambar 1 : Rangkaian Kalibrasi Vibration Monitor PLTGU Gresik (eksisting)

Alfian Budiarmoko Robbi Auzikni Anaskur Apolonius Adhi Hariyatma Perwita
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(Automatic Vibration Monitor Calibrator), 
mampu mempercepat proses kalibrasi 
vibrasi monitor saat terjadi gangguan 
maupun saat kalibrasi rutin di overhaul. 
Desain AVATOR terlihat pada gambar 2.

Desain special tool AVATOR 
tersebut (bagian a) didasari pada 
rangkaian kalibrator eksisting dan 
standar API 670 tentang persinyalan 
vibrasi monitor. Fungsi-fungsi spesifik 
special tool  tersebut adalah  AC 
Signal Source  dengan tegangan 
bias DC : 3  channel  (2 untuk sinyal 
vibrasi, 1 untuk sinyal  keyphasor) dan 
Miliamperemeter : 2  channel. Fungsi- 
fungsi tersebut diintegrasikan dalam 
rangkaian elektronika menggunakan 
mikrokontroller. Pada rangkaian 
elektronika ditambahkan komponen 
LCD touchscreen & koneksi bluetooth 
ke smartphone untuk mempermudah 
pengoperasian dan pengolahan data 
kalibrasi. Blok diagram desain rangkaian 

AVATOR telah diimplementasikan 
pada proses kalibrasi vibrasi monitor 
sebanyak 8 kali sejak Maret 2017, dan 
telah diuji coba di PLTU Pacitan. Dengan 
menggunakan AVATOR, pekerjaan 
kalibrasi vibrasi monitor menjadi lebih 
cepat apabila dibandingkan kalibrator 
eksisting, yang semula 6,75 jam menjadi 
1,5 jam (percepatan 5,25 jam) pada Gas 
Turbine dan 16,5 jam menjadi 3,67 jam 

inovasi

Gambar 2 : Desain Special Tool AVATOR

elektronika ditunjukkan pada bagian b.
Mengacu pada rancangan bangun 

tersebut kemudian dilakukan rancang 
bangun hardware, dimana signal output 
kalibrator didesain sesuai dengan 
spesifikasi sinyal vibrasi monitor dan 
standar API 670 tentang  machinery 
protection system.  Desain ini membuat  
kalibrator tetap aman bagi peralatan 
dan bisa digunakan pada vibrasi monitor 

• Perancangan Software LCD 
Touchscreen disesuaikan untuk 
menunjang fungsi dari hardware 
dengan tampilan yang mudah 
dimengerti (user friendly). Desain 
Software menggunakan HMI 
Nextion. Pada tampilan utama 
dari Software AVATOR terdapat 
dua pengaturan sinyal output 
(sinyal vibrasi dalam satuan μmp-p 

meskipun dengan jenis yang berbeda. 
Rangkaian-rangkaian tersebut digabung 
menjadi satu sebagai desain rangkaian 
final AVATOR. Selanjutnya rangkaian 
dibuat layout Printed Circuit Board 
(PCB), kemudian dimulai perakitan dan 
soldering. 

Adapun Software AVATOR didesain 
untuk dapat melakukan perhitungan 
otomatis (automatic calculation). Sesuai 
dengan desain hardware AVATOR, 
diperlukan tiga perancangan Software, 
yaitu:
• Perancangan Software 

mikrokontroller menggunakan 
Software Arduino yang telah diinstal 
plugin untuk mikrokontroller 
STM32F1, dengan menggunakan 
bahasa C++. Software 
mikrokontroller ini berfungsi untuk 
mengatur keseluruhan kerja dari 
kalibrator: output on/off, tegangan 
bias, tegangan ac, frekuensi.

(micrometer peak-to-peak), tegangan 
bias, frekuensi, jumlah step kalibrasi 
(N/M).

• Perancangan Software Android 
menggunakan Android Studio. 
Software android berfungsi untuk 
mengatur pengolahan data pada 
tablet. Tampilan dari software 
android disesuaikan dengan 
tampilan software HMI, sehingga 
mempermudah pengoperasian 
peralatan.
Untuk mengetahui kinerja dari 

AVATOR maka dilakukan pengujian 
berupa kalibrasi peralatan tersebut 
dengan menggunakan multimeter 
standar fluke 8846A 6½ digit precision, 
dan hasilnya tingkat akurasi dari sinyal 
output Vrms AVATOR ±0.1%. Nilai 
akurasi ini sudah sangat baik dari batas 
standar yang dibutuhkan yaitu 4 kali 
lebih baik dari akurasi vibrasi monitor 
sebesar ±1%.
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(percepatan 12,83 jam) pada Steam Turbine. 
Keunggulan utama AVATOR 

dibandingkan dengan kalibrator eksisting 
yaitu lebih compact (praktis), portable 
(mudah dibawa) dan otomatis sehingga 
mempermudah dan mempercepat proses 
kalibrasi vibrasi monitor. AVATOR terbukti 
memberikan manfaat finansial karena 
mempercepat waktu pekerjaan kalibrasi/
verifikasi vibrasi monitor terutama jika 

terjadi Force Outage yang diakibatkan 
oleh gangguan vibrasi monitor. Secara 
finansial, implementasi AVATOR 
memberikan keuntungan finansial 
seperti tampak pada tabel di bawah.

Adapun manfaat non finansial yang 
diperoleh dengan dibuatnya AVATOR 
antara lain :
• Memberikan kemudahan dalam 

penggunaan kalibrator dengan 

fitur hardware yang compact, 
portable dan handal.

• Memastikan keakuratan 
pekerjaan kalibrasi vibration 
monitor, dikarenakan AVATOR 
bekerja secara otomatis dengan 
tingkat akurasi yang tinggi (0.1 
%).

• AVATOR bersifat custom dan 
upgradeable sehingga dapat 
diaplikasikan ke seluruh 
pengguna unit pembangkit yang 
memiliki vibration monitoring 
system.
AVATOR telah terbukti handal 

dan berkontribusi secara tidak 
langsung pada peningkatan on 
time & on quality dari kinerja Unit 
Pelayanan Pemeliharaan Wilayah 
Timur (UPHT), dimana AVATOR 
telah digunakan mulai Maret 
hingga Desember 2017 sebanyak 
6 kali Overhaul Gas Turbine dan 1 
proses Recovery GT 2.1 di PLTGU 
Gresik, serta telah digunakan untuk 
menguji vibrasi monitor pada saat 
proses recovery PLTU Unit 4 Gresik, 
dan juga telah berhasil diujicobakan 
di PLTU Pacitan. AVATOR 
berpotensi untuk dipatenkan dan 
digunakan di unit pembangkit 
khususnya di lingkungan PT PLN 
maupun industri lainnya yang 
menggunakan vibration monitoring 
system yang mengacu pada standar 
internasional API 670 dan VDI:2056. 
Selain itu AVATOR memiliki peluang 
besar untuk di Patenkan dan 
diproduksi massal. Karya inovasi 
ini berhasil meraih Juara I dalam 
Lomba karya Inovasi Tingkat PLN 
untuk Bidang Technical Supporting. 
(*)

Proses kalibrasi menggunakan AVATOR

Pengujian AVATOR

  Item Implementasi AVAtOR
Saving Opportunity dari Percepatan Kalibrasi saat FO
•	 Percepatan kalibrasi vibrasi monitor GT (5,25 jam)
•	 Percepatan kalibrasi vibrasi monitor ST (12,83 jam)

Rp    42.130.067,70
Rp  115.827.326.60

Total biaya pengadaan kalibrator eksisting Rp        462.387.314
Total biaya implementasi AVATOR Rp          11.297.900
total Penghematan Rp        451.089.414
Estimasi umur ekonomis AVATOR 5 tahun
Total biaya pemeliharaan AVATOR per 3 tahun Rp                340.000
Net Present Value Rp        906.641.660

inovasi
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Lestarikan dan kembangkan makanan khas daerah: 
Setiap daerah tentu memiliki kuliner khas masing-masing. Tak terkecuali kota 
Purwakarta di Jawa Barat. Selain sate maranggi yang menjadi primadona, ada 
pula simping, cemilan khas Purwakarta. Simping adalah salah satu jajanan 
oleh-oleh khas Purwakarta yang terbuat dari campuran tepung tapioka, terigu, 
bumbu penyedap beraneka rasa dari rempah-rempah. Simping berbentuk 
lembaran bulat yang renyah dan kriuk seperti kerupuk. Guna mengembangkan 
dan melestarikan kelestarian simping, UP Cirata memberikan bantuan kepada 
UMKM Mekar Rasa di Desa Cadasmekar sebagai produsen simping. Bantuan 
berupa sarana produksi serta renovasi sarana dan prasarana toko. Hasilnya, 
saat ini UMKM Mekar Rasa mampu menggenjot produksinya.(*) 

KamPung BaBe muara Tawar: Pengrajin batik binaan PJB UP Muara Tawar semakin eksis dengan 
produk unggulannya, Betawi Seraci. PJB UP Muara Tawar menginisiasi pengembangan dan menjadikan 
Kampung Kebon Kelapa, Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 
sebagai kampung Batik Betawi dengan sebutan Kampung BaBe. Masyarakat setempat yang lekat dengan 
budaya khas Betawi, dinilai sangat cocok dengan sebutan tersebut. Kampung BaBe akan dikemas sebagai 
kampung wisata edukasi batik. Selain menikmati mural batik dan sentra kerajinan batik warga, pengunjung 
juga dapat belajar membatik secara langsung. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkannya. Salah 
satunya dengan membentuk kelompok usaha baru yang menghasilkan produk turunan batik. Kelompok 
ini terdiri dari 13 ibu-ibu yang belum memiliki penghasilan sendiri. Kelompok ini diharapkan turut menjadi 
pendorong berputarnya rantai ekonomi masyarakat sekitar. Mereka diajarkan memanfaatkan kain sisa dari 
produksi Batik Betawi Seraci menjadi beragam produk, seperti tas laptop, tas jinjing, dompet, dan sapu 
tangan. (*)

Desa BerDaya remBang: Program Desa Berdaya 
yang dijalankan PJB UBJOM Rembang di Desa Pangkalan, 
Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, telah memberikan 
dampak positif yang signifikan. Sejak diluncurkan tahun 2016, 
program tersebut telah memberikan manfaat, 
diantaranya :
•	 Nature : sudah dilakukan penanaman dan penyuluhan 

sebanyak 1000 bibit pohon, dimana 100 diantaranya 
tercatat sebagai pohon langka.

•	 Sosial : tercatat 340 orang sebagai penerima langsung 
program, dan sebanyak 3.774 orang penerima manfaat 
tidak langsung.

•	 Ekonomi : pendapatan ekonomi kelompok mengalami 
kenaikan pertahunya. Secara akumulatif, pendapatan kelompok sudah mencapai Rp 17.5 Juta.

•	 Well Being : terdapat peningkatan kapasitas untuk 25 orang nelayan, 46 istri nelayan, 15 orang petani, dan 55 orang istri petani. Para istri nelayan dan petani yang 
sebelumnya belum mempunyai keterampilan, kini mempunyai keahlian yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keperluan keluarga.

Program Desa Berdaya dijalankan dengan pendekatan pemberdayaan bagi masyarakat untuk menciptakan kemandirian dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan 
pengelolaan lingkungan. Ada 4 sub program besar dalam Desa Berdaya, yaitu Desa Berdaya UMKM, Desa Berdaya Sehat, Desa Berdaya Inovasi, dan Desa Berdaya Tani. (*)

RadaR Kudus awaRd 2019:  Keberadaan PLTU 
Rembang berkapasitas 2x315 MW membawa dampak positif 
bagi perkembangan daerah sekitar, menjadi pendukung bagi 
percepatan investasi daerah. Peran PLTU Rembang tersebut 
mendapatkan apresiasi dari Radar Kudus, yang merupakan 
koran daerah milik jaringan media Jawa Pos Grup. Apresiasi 
berupa Radar Kudus Award 2019 dalam kategori Pembangkit 
Listrik Pendukung Percepatan Investasi daerah. Trofi dan 
piagam penghargaan diserahkan kepada PT PJB UBJOM 
Rembang pada Senin 8 Juli 2019 di Grobogan, Purwodadi 
dalam puncak perayaan HUT ke-17 Radar Kudus.(*)

Penghargaan handeP haPaKaT: UBJOM Pulang Pisau mendapatkan penghargaan 
Handep Hapakat dari Bupati Pulang Pisau dalam upacara peringatan hari jadi ke 17 
kabupaten tersebut di Stadion HM Sanusi, Kota Pulang Pisau, Kalimantan Barat, Selasa 
2 Juli 2019. Piagam penghargaan diserahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 
H. Sugianto Sabran kepada GM PT PJB UBJOM Pulang Pisau Kurniawan Dwi Hananto. 
Penghargaan Handep Hapakat diberikan sebagai apresiasi pemerintah daerah atas peran 
aktif UBJOM Pulang Pisau dalam kegiatan CSR. Unit PJB yang mengelola PLTU Pulang 
Pisau ini dinilai aktif menggerakkan kegiatan CSR melalui program pendidikan, peningkatan 
ketrampilan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat sekitar.(*)

berita foto
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kuasai suatu saat akan tergantikan 
oleh CPU senilai hanya Rp 3 juta. That’s 
life. Your strength can kill you. Artificial 
Intelligence sudah membuktikan bahwa 
komputer bisa menggantikan penjaga 
tol, teller bank, sopir mobil, pilot 
pesawat terbang, dokter, lawyer, guru, 
pembaca berita TV, peramal saham 
dan lain-lain. Sebentar lagi hal ini akan 
semakin merajalela.

Apa yang harus kita lakukan? 
Jawabnya adalah belajar sesuatu yang 
baru, yang belum bisa digantikan 
oleh komputer atau robot. Apa saja! 
Karena hal itu akan mendidik kita untuk 
mengembangkan agility, sehingga kita 
mampu mempelajari hal yang baru.

Wanita dalam cerita di atas 
tadinya adalah seorang pramugari 
internasional. Dia rajin belajar dan 
sekarang menjadi Managing Director 
sebuah lembaga konsultan ternama di 
Indonesia. Dia berhasil “re-invent her 
self” dari seorang pramugari menjadi 
management consultant. 

Banyak orang yang hanya 
mempunyai satu skills dan itu bahaya 
karena suatu saat skills mereka tidak 
relevan lagi. Oleh karena itu harus 
membiasakan diri belajar sesuatu yang 
baru, every year. Tanya pada diri sendiri, 
apa hal baru yang anda pelajari tahun 
ini? Your strength can kill you,if you are 
not ready to learn the news kills. Your 

motivasi

“Banyak orang yang hanya mempunyai satu skill. Suatu 
saat mereka akan berada dalam bahaya, karena skills 
mereka tidak relevant lagi. Your skills can kill you. Makanya 
harus membiasakan diri untuk belajar sesuatu yang baru, 
every year,” kata Direktur SDM dan Administrasi PJB, 
Suharto, mengutip pernyataan Pambudi Sunarsihanto, 
Ketua Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia 
(PMSM) Indonesia.

BELAJAR HAL BARU, KEMBANGKAN 

AGILITY
Kata-kata inspiratif tersebut 

disampaikan di depan Direksi 
PJB, Direksi Anak Perusahaan, 
General Manajer Unit, serta para 
senior leader PJB yang mengikuti Pra 
Forum Bisnis PJB yang berlangsung 
di Jogjakarta, 10-12 Pebruari 2019. 
Untuk menggambarkan pentingnya 
mempelajari hal-hal baru guna 
mengembangkan agility, Direktur 
SDM dan Administrasi, Suharto, 
secara panjang lebar memaparkan 
pengalaman Pambudi Sunarsihanto 
yang dituangkan dalam tulisan berjudul, 
“Build Your Learning Agility (What is the 
New Thing You Learn this Year?)”.

Suatu malam, Pambudi 
Sunarsihanto dinner di Duck King 
Setiabudi (Jakarta) bersama seorang 
sahabat wanita. Wanita itu tampil cantik 
menarik, dan fresh, polos tanpa make-
up yang menunjukkan wajah alaminya. 
“Wow, fresh banget. Baru pulang 
liburan ya?” tanya Pambudi. Wanita itu 
tersenyum lebar. Dia baru saja pulang 
setelah liburan dari Korea. “Saya baru 
saja belajar main ski. Karena memang 
setiap tahun saya selalu mempunyai 
niat untuk mempelajari sesuatu yang 
baru,” katanya.

This is KEREN! Banyak diantara kita 
yang tenggelam dalam bidang yang kita 
tekuni. Lupa untuk belajar something 
new. Padahal skills apapun yang kita 

Direktur SDM dan Administrasi PJB, Suharto
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skills, your diploma, your certificate, 
will not be relevant in the future. 
Kemampuan mempelajari hal yang 
baru akan menyelamatkan anda di 
masa depan.

Lalu bagaimana 
mengembangkan agility kita? 
Pambudi Sunarsihanto memberikan 
rekomendasi sebagai berikut:
• Learn something new every 

day. Pelajari sesuatu yang 
baru setiap hari. Apa saja. Bisa 
bidang ilmu baru, olahraga 
baru, cabang seni baru, bahasa 
asing baru. Anything! Ini akan 
melatih otak anda untuk 
selalu bersiap menerima dan 
mengolah informasi baru, 
yang belum pernah dipelajari 
sebelumnya.

• Challenge your self. Wanita 
dalam cerita di atas belajar ski 
dan ingin membuktikan apakah 
dia mampu melakukannya. 
Do not limite your challenges. 
Challenge your own limit!

• Add variety to your routine. 
Kerjakan sesuatu dengan cara 
yang berbeda. Kalau anda 
terbiasa menggunakan slide 
pada saat presentasi, coba 
suatu saat gunakan story telling 
tanpa slide. Kalau terbiasa 
berdiskusi menggunakan flip 
chart, coba gunakan post-it. 
Kalau terbiasa meeting dengan 
duduk, coba lakukan sambil 
berdiri. Dengan begitu, otak 
anda tidak melakukan sesuatu 
berulang-ulang. Ingat, repetitive 
and routinity are the enemy of 
creativity and innovations.

• Be the dum best person in the 
room. Kadang-kadang hadirilah 
meeting yang anda tidak 
familiar dengan isinya. Jadilah 
orang yang paling bodoh di 
meeting itu. Kalau anda orang 
HR coba ikuti meeting sales. 
Kalau anda orang finance 
coba ikuti meeting marketing. 
Kalau anda orang sales coba 
ikuti meeting compliance dan 
seterusnya. Kalau anda merasa 
bodoh, anda akan mencatat, 
menanyakan dan mempelajari 
hal yang baru. Kalau anda 
merasa pintar, anda tidak 
merasa perlu belajar. Dua atau 
tiga kali dalam seminggu, 

jadilah orang yang paling 
bodoh dalam ruangan itu, dan 
belajarlah!
“Jadi untuk mengembangkan 

agility anda, lakukan keempat 
rekomendasi tersebut, yaitu learn 
something new every day, challenge 
your self, add variety to your routin, 
dan be the dum best person in the 
room, and learn,” saran Suharto.

Sembilan Program Direktorat 
SDM

Dalam kesempatan itu, Suharto 
juga memaparkan sembilan 
program utama Direktorat SDM 
di tahun 2019. Sembilan program 
tersebut terbagi dalam tiga 
kelompok, yaitu:
•			 Peningkatan kapasitas 

dan kapabilitas SDM yang 
diwujudkan dalam tiga 
program, yaitu; 
o Strategi rekrutmen dan 

optimalisasi resource untuk 
mendukung PLN SOLID.

o Implementasi performance 
based learning dengan 
mengoptimalkan peran 
expertise.

o Penguatan kelembagaan 
PJB Academy.

•	 Peningkatan integrasi 
pengelolaan SDM yang 
diwujudkan dalam empat 
program, yaitu; 
o Integrasi resource di internal 

PJB dan di lingkungan PLN 
Group.

o Peningkatan maturitas 
implementasi budaya 
perusahaan dan digital 
mindset awareness.

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

o Human Resource Analytic 
(HRA) berbasis Human 
Resource Integrated System 
(HRIS).

•	 Peningkatan efektivitas 
organisasi yang diwujudkan 
dalam dua program, yaitu: 
o Peningkatan kesiapan dan 

efektifitas organisasi untuk 
mendukung penugasan 
PLN dan pengembangan 
bisnis.

o Pengembangan Work Life 
Balance Organization Culture.

SOLID yang dimaksudkan di atas 
adalah akronim dari Securing business 
sustainability, Optimizing cost efficiency, 
Eading industry capabilities, Increasing 
profit contribution, Developing new 
edge). Hal ini mengandung pengertian 
sebagai berikut:
•	 Securing business sustainability: 

jaminan ketersediaan supply bagi 
kelangsungan bisnis PLN)

•	 Optimizing cost efficiency : total 
cost lebih murah dibandingkan 
pemasok non PLN (price setter), 
sehingga meningkatkan bottom 
line PLN konsolidasi.

•	 Leading industry capabilities: 
kapabilitas lebih baik 
dibandingkan pemasok non PLN 
(capability setter).

•	 Increasing profit contribution : 
pendapatan dari luar PLN Group 
yang meningkatkan top line dan 
bottom line PLN konsolidasi, 
dengan tetap menjaga kualitas 
layanan ke internal PLN Group.

•	 Developing new edge : 
pengembangan bisnis baru 
yang meningkatkan posisi PLN 
termasuk disruptive trends & 
technology.(*)

motivasi
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Demikian dikatakan General 
Manager UBJOM Luar Jawa-2 

(GM UJLJ-2), Dodi Apriananta, ketika 
membuka Supplier Gathering UJLJ-2 
yang berlangsung di Surabaya, 26 Juni 
2019. Tidak berlebihan apabila supplier 
gathering yang baru pertama kali 
diselenggarakan tersebut mengambil 

tema, “Sinergi  Terangi Negeri Dalam 
Kerangka Penerapan Good Corporate 
Governance (GCG)”. 

Manajer Logistik UJLJ-2, 
Mohammad Arifin, melaporkan 
kegiatan supplier gathering tersebut 
mendapatkan respons sangat positif 
dari seluruh mitra kerja. Hampir 

seluruh mitra kerja yang hadir adalah 
unsur pimpinan perusahaan, yang 
menunjukkan betapa besar perhatian 
mereka untuk bersinergi dengan PJB 
UJLJ-2.

Dalam kesempatan itu GM PJB 
UJLJ-2 berharap peran mitra kerja 
dalam mendukung terwujudnya 
Proper Biru di lingkungan unit 
pembangkit. Diantaranya dengan 
mematuhi aturan, ketentuan  serta  
prosedur K3 dan Lingkungan yang 
sudah menjadi standar PJB, supaya 
bisa mempertahankan Zero Accident. 
Selain itu mereka juga diminta  
memberikan kesempatan bagi 
pemberdayaan masyarakat melalui  
pekerjaan semi skill dan non skill 
dalam melaksanakan pekerjaan di unit 
pembangkit.  Upaya ini sebagai bentuk 
sinergi dalam menjaga stabilitas sosial 
kemasyarakatan dan keandalan unit 
pembangkit.

ubJom

PJB UJLJ-2 :

Tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola Unit 
Pembangkit di luar Jawa adalah menjaga keandalan unit, 
kesiapan unit dan efisiensi biaya dalam penyediaan pasokan 
listrik. Apalagi unit pembangkit di luar Jawa merupakan Unit 
Mandiri, yang belum terintegrasi seperti di Unit UBJOM Jawa 
dan Unit Eksisting. Untuk itu dibutuhkan peran serta mitra kerja, 
khususnya dalam penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang 
bisa mendukung program Kinerja Operasional Unit Pembangkit 
di Luar Jawa melalui penyediaan barang dan jasa yang On 
Quality, On Time, Best Price.

Sinergi Menerangi 
Negeri

Foto Bersama Insan PT PJB Ubjom Luar Jawa-2 dan Para Mitra Kerja
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Sementara Tim Whistle 
Blower System (WBS) PJB Kantor 
Pusat menyampaikan bahwa 
mitra kerja dapat menyampaikan 
laporan terhadap penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi, sebagai 
bentuk Komitmen dalam tata kelola 
perusahaan yang baik  (GCG). Hal itu 
disampaikan Kepala Satuan Pengawas 
Internal, Efin Febriyantoro  yang 
sekaligus sebagai Ketua Komite WBS 
PJB Kantor Pusat. Komite WBS akan 
menindaklanjuti setiap laporan yang 
masuk.

Pengaduan Pelanggaran 
secara tertulis harus dilengkapi 
fotokopi identitas bukti pendukung 
seperti dokumen yang berkaitan 
dengan pelanggaran yang akan 
disampaikan. Perbuatan yang dapat 
dilaporkan (pelanggaran) melalui 
Sistem Pelaporan Pelanggaran 
(Whistleblowing System) adalah 
sebagai berikut: benturan 
kepentingan, korupsi, kecurangan, 
pencurian/penggelapan, pelanggaran 
dalam proses pengadaan barang 
dan jasa, penyalahgunaan jabatan/
kewenangan, dan suap atau gratifikasi.

Bagi insan PJB yang dengan 
terpaksa tidak bisa menolak sesuatu 
pemberian yang dianggap gratifikasi, 
maka harus menyampaikan laporan 
kepada Unit Pengelola Gratifikasi 
(UPG) PJB Kantor Pusat. Jika penerima 
tidak melaporkan, sebagaimana 
disampaikan Kepala Divisi Kepatuhan 
PT PJB Kantor Pusat, Maya Dyah 
Safitri, akan dikenakan sanksi TP2DK  
bahkan bisa terjadi pemutusan 
hubungan kerja.

 Bersamaan dengan kegiatan 
supplier gathering tersebut, UJLJ-2 

ubJom

mengumumkan hasil evaluasi penilaian 
kinerja mitra kerja sekaligus 
memberikan apresiasi dan 
penghargaan terhadap sembilan mitra 
kerja terbaik untuk periode semester 2 
tahun 2018, sebagai berikut :
A. Penilaian Kinerja Mitra Terbaik  

Kategori Pengadaan Barang:
1. PT Ganesha Energy Bersaudara
2. PT  Ecolab International 

Indonesia
3. PT  Utiliti Bina Mandiri

B. Penilaian Kinerja Mitra Terbaik  
Kategori Pekerjaan Jasa :
1. PT  ABB Sakti Industri
2. PT  Cipta Nisari Endah
3. PT Surveyor Indonesia Cabang 

Semarang
C. Penilaian Kategori terbaik Anak 

Perusahaan PJB Raya diraih PJB 
Services.

D. Penilaian Terbaik Kecepatan dan 
Akurat Penyampaian Informasi 
Harga diraih  PT Alan Perkasa.

E. Penilaian Terbaik Layanan Purna 

Jual diraih  PT Bhanda Ghara 
Reksa (Persero)
Manajemen UJLJ-2 berharap 

supplier gathering menjadi titik 
awal yang baik bagi UJLJ-2 untuk 
membangun sinergi dengan 
semua stakeholder bersama sama 
menerangi negeri, sebagaimana 
tagline yang menjadi motto dan 
motivasi Insan PJB UJLJ-2, yaitu 
SINERGI TERANGI NEGERI.....YES I 
AM READY.....!!!

• Alan Gada (PT Alan Perkasa): “Hampir 26 tahun bergabung dengan PJB, bahwa PJB 
sebagai panutan dalam mengelola organisasi, komitmen terhadap proses pembayaran 
tagihan masih dalam batas wajar.” 

• Dodon (Direktur PT ABB Sakti Industri): “PLN / PJB adalah customer terbesar kami, 
kapanpun kami siap bersinergi untuk menjaga keandalan unit yang dikelola oleh PJB 
UBJOM Luar Jawa-2.”

• Frederick (Direktur PT Ganesha Energy Bersaudara ): “Saya baru tiga tahun bergabung 
dengan PJB, awalnya pengen jadi karyawan PJB tetapi tidak kesampaian, ternyata 
malah jadi Supplier PJB,  bagi saya, PJB ibarat seorang Bapak, dimana karyawannya 
sudah berpengalaman dalam menjalankan roda organisasi, saya banyak belajar dari 
beliau untuk menjadi mitra kerja  yang baik, terima kasih PJB.”

TESTIMONI 

Mohammad Arifin

Paparan Probis dari GM PJB UJLJ-2, Dodi Apriananta.

Penyerahan Penghargaan Mitra Terbaik PJB UJLJ-2.
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Pitstop penting selanjutnya yang harus hentikan 
sejenak langkah untuk bekal perjalanan kita adalah: 

Kepatuhan terhadap K3 ! Pastikan di pitstop ini kita 
yakinkan, kita hadirkan hati dan pikiran untuk taat, patuh, 
tunduk, mengikuti segala proses di dalamnya. Tidak 
banyak mempertanyakan, lebih banyak kita hadirkan 
bahwa ini semua hanya untuk kita, bekal tak ternilai 
untuk kita melangkah mantap dengan hati & pikiran tetap 
selamat di perjalanan selanjutnya. 

Perjalanan Kita Bersama
PJB telah menetapkan operational-excellence sebagai 

salah satu goal dalam strategic map-nya. Strategic 
objective yang harus dicapai adalah melalui penguatan 
HSE & compliance. Inisiatif strategis dalam mencapainya 
adalah dengan pedoman Safety-model di PJB, yang 
memetakan pengelolaan behaviour based Safety, process 
Safety, dan penggerak diantara keduanya. Dalam 
tataran operasional, pedoman tersebut diterjemahkan 
melalui framework risk-control system berbasis aplikasi 
HSG254 swiss-cheese, sebuah best-practice dari UK 
Scottish power-plant. Framework ini menjadi acuan dalam 
penyusunan program kerja yang menjadi fokus penguatan 
& improvement pengelolaan Safety di level korporat, unit 
kerja, hingga anak perusahaan PJB. 

Tujuan Kita Bersama

k3

SAFETY, Bukan Milik Saya
Sustainable Enterprise Asset Management, 
Tujuan Kita Bersama PJB

Perjalanan panjang yang harus dilalui dengan lintasan etape dan pitstop-nya; 
pengelolaan Maintenance Management hingga Zero Unplanned Stop. Pelaksanaan 
asesmen dilanjut penentuan kebijakan, strategi dan sasaran adalah langkah awal 
kita dalam diagnose dan strategise sebelum melangkah lebih dekat ke garis start 
lintasan etape pertama. 

Welcome to the jungle ! Pengelolaan Safety terbagi 
menjadi 2 area besar ; occupational-Safety dan process-
Safety. Area occupational-Safety memiliki karakteristik 
dapat visual terlihat, probability tinggi terjadi, namun 
biasanya tidak berdampak besar ketika terjadi. Hal 
ini terkait dengan perilaku personal, behavior based 
Safety. Misalnya perilaku tidak aman (unsafe action) 
dari personal yang menyebabkan kecelakaan dengan 
dampak minor injuries hingga kegagalan fungsi 
suatu peralatan. Area ini dapat kita kelola dengan 
pendekatan APD, induction, pengawasan, hingga 
penegakan aturan. Sementara area process-Safety 
memiliki karakter sangat sulit visual terlihat, probability 
jarang terjadi, namun jika terjadi berdampak besar. 
Hal ini terkait dengan peralatan dan proses produksi. 
Misalnya kesalahan desain teknis, kegagalan proteksi, 
yang menyebabkan kerusakan katastropik hingga 
korban fatality/meninggal. Area ini harus kita kelola 
dengan pendekatan hirarki control yang lebih tinggi 
berupa gabungan antara skill manajemen dengan 
engineering. Penggerak pengelolaan kedua area 
meliputi kebijakan, aturan dan prosedur yang perlu kita 
bangun agar terkendali risikonya. 
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Peta Kita Bersama 

k3

Ayo mulai melangkah ! Susun program kerja kita berdasarkan 
guidelines fokus program sesuai kelompok Barrier-nya, bentuk 
program kerja merupakan penyelesaian isu & permasalahan yang 
masih menjadi risiko kecelakaan kerja terjadi (baca: menjadi lubang 
(holes) dari tiap Barrier Risiko). Misalnya guidelines fokus program 
di Technical-Risk Barrier salah satunya adalah tentang standard 
teknis; permasalahan (holes) yang ada saat ini berupa belum pernah 
dilakukannya asesmen bahaya elektrikal di area trafo berdasarkan 
standard NFPA, maka bentuk program kerja yang dapat disusun 
dilakukan adalah pelaksanaan asesmen risiko bahaya elektrikal di 
area trafo berdasarkan NFPA70E. Contoh lain misalnya guidelines 
fokus di Operation-Management Barrier salah satunya adalah SOP; 
permasalahan yang ada saat ini berupa belum adanya SOP FLM 
dalam kondisi operasi / online, maka bentuk program kerja yang 
dapat disusun dilakukan adalah penyusunan & pengujian SOP FLM 
PDKO (pekerjaan dalam kondisi operasi) yang dilengkapi dengan 
identifikasi bahaya & risiko, beserta kontrol & mitigasinya. 

Langkah Kita Bersama 

Safety bukan milik Saya ! Safety bukan milik K3 ! 
Safety adalah milik kita bersama, safety adalah perjalanan kita 

bersama, dengan tujuan perjalanan yang sama, dengan peta petunjuk 
jalan yang sama, dengan bekal perjalanan yang harus disiapkan 
bersama, dan dengan langkah kita bersama dalam berjalan! 

Saya butuh selamat, teman kerja saya butuh selamat, mitra 
kerja saya butuh selamat, PJB butuh kita dan lingkungan kerja kita 
selamat. Kita diharapkan pulang kembali 
kepada orang yang kita sayangi dengan 
selamat, orang tua, saudara, istri, suami 
dan anak. Itu adalah hadiah terbaik yang 
diharapkan dari kita semua! 

Tiada yang lebih penting dari jiwa manusia; 
harus kita ejawantahkan bahwa setiap pekerja 
yang beraktifitas di lingkungan PJB saat ini 
menitipkan nyawanya ke kita, ke PJB dalam 
aktifitas & pekerjaan mereka. Setiap pekerja, 
yang belum tentu kita kenal satu-persatu, belum 
tentu kita paham latar belakang pendidikan 
& budayanya, belum tentu kita tahu siapa 
orang tua & keluarga yang menyayanginya, 
menunggunya pulang dengan selamat. 

Selamat beramal mulia dan beramal 
kebaikan dengan safety!

Bekal dalam perjalanan kita siapkan dengan framework 
risk-control system. Seperangkat bentuk pengendalian 
risiko agar bahaya (hazard) tetap pada tempatnya dan tidak 
menjadi suatu accident dan kerugian (loss event). Perangkat 
pengendalian terbagi menjadi 5 kelompok besar; peralatan 
(plant), proses, SDM (people, organization & culture), 
kesiapan atas kondisi darurat (emergency preparedness), 
serta internal-control (compliance). 

Pengendalian plant dilakukan dengan bentuk 
penghalang terjadinya risiko (risk-barrier) berupa technical-
risk, critical-system & alarm instrumentation. Barrier dari 
risiko process berupa Tata Kelola Operation & Maintenance 
Management. Sementara Barrier dari risiko SDM kita 
siapkan berupa kompetensi, organisasi, dan budaya. Barrier 
dari risiko plant, process, people ini sebagai upaya kita 
mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya risiko, atau 
loss-prevention. Namun ketika hazard tetap terpenetrasi 
hingga risiko terjadi maka diperlukan upaya mengurangi 
dampak yang ditimbulkannya, atau loss-reduction. Hal ini 
dapat kita lakukan dengan Barrier berupa kesiapan kita 
atas kejadian darurat. Sementara pengendalian kelompok 
compliance kita gunakan sebagai quality assurance yang 
memastikan tiap Barrier tidak terjadi lubang (Hole) yang 
memungkinkan terpenetrasinya hazard. Risk-Barrier 
dapat kita bangun solid dengan kerangka elemen berupa 
guidelines program kerja. 

Wuih.. banyak ya bekal kita pastikan siap untuk 
Selamat! 

Bekal Kita Bersama 
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anak perusahaan

MENGHILANGKAN STIGMA 3M 

pengadaan proyek melalui integrasi 
aplikasi PROMIS, program pengadaan 
human resources proyek sesuai 
perencanaan (WBS), dan program 
Perencanaan dan pengendalian Tools 
Project. 

Implement Standarize Project 
Management merupakan strategi untuk 
mengembangkan dan standarisasi 
pengelolaan proyek berdasarkan 
standar PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge) dan manajemen 
outage dengan program workpackage 

(Mahal, Makelar, Molor) 
dengan Program Improvement 

Acceleration 5 Days

“IMPROVEMENT ACCELERATION 5 DAYS” 

Menghilangkan stigma 3M (Molor, Makelar 
dan Mahal) PT PJB Services melakukan 
Improvement dengan Accelleration 5 Days, 
yang focus pada SDM (Sumber Daya Manusia) 
dan SCM (Suplly Chain Manajemen) dengan 
program “Improvement Acceleration 5 Days” 
yang digambarkan sebagai berikut:

7 hari setelah overhaul dan dengan 
internal 14 hari setelah overhaul 
yang bertujuan untuk pencapaian 
SLA proyek (On Quality, On Time, 
On Cost, dan On Safety). Evaluasi 
eksekusi project berupa rekomendasi 
yang bertujuan untuk peningkatan 
kehandalan dan efisiensi.

Effective Resource Planning 
merupakan strategi untuk memastikan 
ketersediaan  resources proyek sesuai 
kebutuhan eksekusi proyek dengan 
program pengembangan proses bisnis 

Strengthen Project Planning and Controlling 
merupakan Penguatan Proses Controlling 

Proyek baik dari sisi Teknis maupun Financial 
Melalui Penyiapan Resources QC (adanya 
program pelatihan & pengembangan untuk 
mencapai zero rework dan on quality) dan 
Implementasi PROMIS (Project Management 
Integrated System) yaitu sistem pengelolaan 
proyek berbasis IT untuk mengendalikan dan 
merencanakan dokumen proyek yang bertujuan 
untuk peningkatan maturity level manajemen 
proyek serta adanya evaluasi efektivitas 
perencanaan dan eksekusi proyek dengan user 
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standar job overhaul yaitu standarisasi 
lingkup pekerjaan berdasarkan jenis 
pembangkit dan klasifikasi MW, 
program project management planning 
(PMP) merupakan standarisasi prosedur 
perencanaan proyek, dan program 
quality management yaitu perencanaan 
dan pengendalian project quality 
management dengan memastikan 
adanya quality planning seluruh proyek. 
Perencanaan pembuatan buku saku 
sejak awal tahun 2019. Program-
program tersebut  bertujuan untuk 
peningkatan maturity level manajemen 
proyek.

Optimalization Project 
Engineering merupakan penguatan 

fungsi engineering proyek dalam 
mendukung akselerasi dan 
peningkatan kualitas proyek. Program 
yang diberikan yaitu assessment 
sebelum proyek dalam rangka 
penajaman scope of work pembuatan 
tor berupa site visit 60 hari sebelum 
eksekusi overhaul, dan program 
eksekusi produk engineering services 
secara mandiri melalui penguatan 
kompetensi, penyiapan manpower, 
dan tools investment. Program-
program tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan image perusahaan serta 
diversifikasi produk. 

Empowering Human Resource 
merupakan percepatan penyediaan 

human resources proyek baik dari sisi kapasitas 
maupun kapabilitas melalui penguatan program 
pelatihan dan pengembangan SDM yang 
dikenal dengan program MACCEL (Maintenance 
Acceleration Program) yaitu program pelatihan 
dan pengembangan human resource proyek 
melalui job shadowing, pelatihan/workshop dan 
sertifikasi serta program COP (Community of 
Practice) dan Program SKF (Sharing Knowledge 
Forum) yang merupakan program peningkatan 
kompetensi human resource yang dilaksanakan 
setelah project. Impact dari pelaksanaan 
program-program tersebut adalah untuk 
pencapaian SLA Proyek. 

Dengan implementasi Program 
improvement acceleration 5 days, PT PJB 
Services berhasil memperpendek durasi 
waktu penyelesaian pekerjaan overhaul dari 
waktu yang ditargetkan. Proyek yang telah 
melaksanakan penerapan program tersebut di 
tahun 2019 semester I yaitu : 
•	 PLTU Bolok Unit 1 yang ditargetkan 

berlangsung selama 25 hari, dapat 
diselesaikan dalam waktu 21 hari (lebih 
cepat 4 hari).

•	 PLTU Nagan Raya Unit 1. Pekerjaan berhasil 
lebih cepat 5 hari dari target.

•	 Pemulihan GT 1.2 PLTG Belawan. Pekerjaan 
berhasil lebih cepat 10 hari dari target.

•	 Retubing PLTU 4 Belawan. Pekerjaan 
berhasil lebih cepat 10 hari dari target.

•	 PLTU Tidore Unit 2. PT PJB Services berhasil 
memperpendek durasi waktu hingga 7 
hari. Jenis Overhaul yang dilaksanakan 
pada PLTU Tidore Unit 2 adalah Simple 
Inspection Plus (SI+), yang sesuai standar 
dikerjakan selama waktu 30 hari yaitu mulai 
pada tanggal 1 Mei 2019, dan berhasil 
dituntaskan pada tanggal 23 Mei 2019, 
dari yang seharusnya (berdasarkan target) 
tanggal 31 Mei 2019. Dengan Percepatan ini 
PT PLN (Persero) selaku owner PLTU Tidore, 
ada potensi pendapatan dari listrik output 
sebesar 1,041 GWH atau setara Rp 1,3 milyar 
rupiah (asumsi harga listrik Rp 1200/kWh) 
dapat diperoleh. 
Dengan implementasi acceleration 5 

days, diharakan unit-unit yang dikelola PT 
PJB Services kedepannya dapat melakukan 
kontribusi penghematan dan meningkatkan 
potensi pendapatan.

anak perusahaan
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Tak pernah dia bayangkan 
sebelumnya kalau bakal 

menggeluti kapal keruk. Lulus STM 
tahun 1985, Winarto bergabung 
dengan PT PLN (Persero) dan 
ditempatkan di PLN Sektor Gresik 
(kini Unit Pembangkitan Gresik). 
Ia bertugas di bagian operasi dan 
pemeliharaan kapal keruk bersama 
enam rekannya. Pekerjaan ini digeluti 
selama 30 tahun secara berturut-turut, 
mulai tahun 1985 hingga tahun 2015. 
Sementara enam temannya selalu 
berganti-ganti, karena dimutasikan 
ke bagian lain dan diisi tenaga baru. 

Karenanya dia selalu menjadi yang 
paling senior di divisi kapal keruk, 
sehingga harus mengajarkan ilmunya 
kepada tenaga-tenaga baru. Tanpa 
disadari, hal ini membuat pengetahuan 
dan keterampilannya di bidang kapal 
keruk semakin terasah.

“Saya paling lama bertahan di divisi 
kapal keruk. Tiga tahun menjelang 
pensiun saya baru dimutasikan ke 
bagian lain, yaitu bagian pemeliharaan 
pembangkit. Yang memutasi saya 
pak Giyanto (Sugiyanto) ketika beliau 
menjadi General Manager UP Gresik. 
Beliau sekarang menjadi Direktur 

sosok

Mantan Operator Kapal Keruk 
yang Kini Memiliki Pabrik Sendiri

Operasi PJB,” kenang Winarto ketika 
ditemui di pabriknya.

Sambil bekerja di PJB, Wiranto 
membuka usaha sampingan berupa 
bengkel las yang melayani pembuatan 
pagar dan konstruksi bangunan. 
Usahanya diawali dengan memberikan 
layanan pembuatan pagar untuk 
rumah teman-teman UP Gresik. 
Agar tidak mengganggu pekerjaan 
utamanya sebagai operator kapal 
keruk, usaha bengkel las dijalankan 
oleh isterinya. Usaha bengkel las kini 
sudah berjalan 20 tahun lebih dan eksis 
sampai sekarang. Pelanggannya bukan 

Bekerja sebagai operator 
kapal keruk selama 30 tahun, 

membuat Winarto mengetahui 
dan memahami secara 

detail tentang kapal keruk. 
Bahkan mampu melakukan 

perbaikan apabila  kapal 
keruk mengalami gangguan 

atau kerusakan. Alumni 
STM Angkatan Laut Jurusan 
Mesin itupun dikenal sebagai 
ahlinya kapal keruk, hingga 
kerap diminta memperbaiki 
kapal keruk perusahaan lain 
yang mengalami kerusakan. 
Dan setelah pensiun dari PT 

Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), 
Winarto mendirikan pabrik 

kapal keruk di Gresik dengan 
nama Banter Dredger.
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Winarto pemilik pabrik kapal keruk Banter Dredger.



   45

saja karyawan UP Gresik, namun telah 
menyebar ke berbagai wilayah di 
Gresik.

Saking lamanya bekerja di bidang 
operasi dan pemeliharaan kapal keruk, 
Winarto secara otodidak menjadi 
seorang ahli kapal keruk. Ia kerap kali 

untuk memperbaiki kapal kami yang 
mengalami gangguan. Saya senang 
dengan cara kerja dan semangat 
pak Winarto. Beliau betul-betul 
menguasai seluk beluk kapal keruk, 
dan bekerjanya sangat teliti. Hal-hal 
kecil pun diperhatikan. Karena itu 

cutter, cylinder hydraulic, hydraulic control, 
sehingga lebih terjamin dukungan spare 
part dan teknis dalam jangka panjang. 
Awalnya desain dibuat sendiri oleh Winarto, 
namun sekarang dipercayakan kepada 
tenaga-tenaga muda yang profesional di 
bidangnya (sarjana teknik perkapalan), 
dan juga telah mengaplikasikan software 
solidworks dalam proses desain, shop 
drawing dan fabrikasi. 

Desain kapal keruk disesuaikan dengan 
kebutuhan customer, baik dari segi teknis 
maupun biaya. Penggunaan dan pengujian 
model dengan komputer sehingga proses 
desain dan pengujian berjalan lebih cepat.  
Kandungan lokal produk kami saat ini 
lebih dari 50%, karena sebagian besar 
permesinan kapal kami produksi sendiri 
di dalam negeri. Ia bertekad memajukan 
industri  perkapalan di Indonesia untuk 
bersaing dengan negara lain, terutama 
China. 

Selain pembuatan kapal, perusahaannya 
juga melayani jasa penyewaan kapal keruk 
dan booster pump, jasa borongan pekerjaan 
pengerukan, jasa kontrak pemeliharaan 
kapal, jasa service permesinan dan upgrade 
kapal keruk CSD, serta jasa penjualan  
alat-alat pengerukan meliputi: pipa HDPE , 
pelampung pipa HDPE, rubber hose , motor 
hydraulic, gearbox , winch, pompa keruk dan 
sebagainya.

“Kita tak perlu takut memulai usaha. 
Apalagi usaha yang sesuai dengan bidang 
keahlian kita. Kalau kita jalankan dengan 
sungguh-sungguh, Insya Allah akan 
berhasil,” nasehat Wiranto.(*)     

sosok

diundang perusahaan-perusahaan lain 
untuk memperbaki kapal keruk yang 
mengalami gangguan atau kerusakan. 
Hasil pekerjaannya pun selalu 
memuaskan, hingga ada seorang 
pengusaha konstruksi menawarkan 
kerjasama mendirikan pabrik 
pembuatan kapal keruk. Gayung pun 
bersambut, kemudian berdirilah PT 
Banter Prima Sentosa, perusahaan 
yang bergerak dalam bidang Desain 
dan Fabrikasi kapal keruk Type CSD 
(Cutter Suction Dredger). 

“Saya pernah menyewa kapal 
keruk dan minta bantuan pak Winarto 

saya tertarik untuk bekerjasama 
dengan beliau. Alhamdulillah 
usaha yang kami rintis bersama 
ini berkembang,” tutur pengusaha 
konstruksi yang menjadi mitra kerja 
Winarto.

Pabrik pembuatan kapal 
keruk itu berlokasi di komplek 
pergundangan kawasan Jl Mayjen 
Sungkono Gresik dengan kapasitas 
produksi 4 unit kapal keruk CSD 
berbagai ukuran per tahun. 
Sebagian besar komponen mesin 
kapal keruk didesain dan dibuat 
sendiri oleh kami, antara lain:  winch, 
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Pabrik pembuatan kapal keruk Banter Dredger. Winarto bersama 
sejumlah pensiunan 

UP Gresik
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Begitu banyak orang yang tidak 
lagi mampu menghilangkan 

ketergantungannya pada handphone. 
Tanpa handphone hidup mereka terasa 
ada yang kurang, sehingga handphone 
bisa dibawa kemana-mana, mulai 
bangun tidur hingga mau tidur lagi. 
Bahkan ke kasur di saat waktu tidur pun 
membawa handphone dan mengutak-
atik handphone sebelum tidur sudah 
menjadi kebiasaan, baik itu mengecek 
media sosial atau sekadar browsing. 
Dampaknya mereka kesulitan untuk 
segera beranjak tidur. Bahkan tidak 
sedikit yang mengalami kondisi sleep 
texting, penyakit akibat handphone 
yang  banyak melanda kalangan anak 
muda.

Sleep texting adalah sebuah kondisi 
dimana tubuh ada dalam kondisi 
setengah sadar di waktu tidur dan tetap 
melakukan beberapa aktifitas dengan 
smartphone. Biasanya, sleep texting 
diawali dengan adanya notifikasi 
baik itu berupa pesan atau bahkan 
panggilan telepon. Sering kali, orang 
yang melakukan sleep texting tidak 
menyadari hal ini hingga keesokan 

harinya bahwa Ia telah menjawab 
telepon atau pesan tersebut. 

Pakar kesehatan menyebut sleep 
texting sebagai gangguan tidur atau 
parasomnia dan berada pada level yang 
sama layaknya mereka yang berjalan-
jalan di waktu tidur (sleep-walking) atau 
menggigau (sleep-talking). Dengan 
adanya aktifitas di waktu tidur, kualitas 
dari tidur pun menjadi jauh berkurang 
sehingga saat bangun merasa jauh lebih 
lelah dan kurang fit untuk melakukan 
kegiatan. Banyak penderita sleep 
texting yang bahkan bisa menanggung 
malu karena balasan pesan atau 
telepon yang mereka lakukan justru 
berisi hal-hal yang kurang pas atau 
bahkan kurang pantas mengingat 
kondisi tubuh yang setengah sadar.

Sebuah studi yang diterbitkan 
dalam Journal of American College 
Health menemukan, sleep texting 
adalah tren yang berkembang di 
kalangan anak muda. Sleep texting 
terjadi ketika seseorang merespons 
atau mengirim pesan teks elektronik 
dalam keadaan tidur. Bunyi handphone 
yang menunjukkan ada panggilan 

masuk membangunkan pemiliknya, 
yang secara naluriah menjangkau dan 
menanggapi pesan tersebut. Tindakan 
ini bisa terjadi sekali atau beberapa 
kali selama siklus tidur, mempengaruhi 
kualitas dan durasi tidur individu.

Para ilmuwan mencatat 
mahasiswa cenderung kurang tidur 
jika dibandingkan dengan orang 
dari kelompok usia lain. Munculnya 
kecanduan handphone pintar dan gaya 
hidup ‘selalu aktif’ telah menyebabkan 
wabah sleep texting di kalangan remaja 
dan dewasa muda. 

Untuk mencegah sleep texting, 
disarankan untuk tidak menggunakan 
handphone 30 menit sebelum tidur. Ini 
mungkin sulit, tetapi bisa mencobanya 
perlahan-lahan. Lebih baik lagi jika 
meletakkan smartphone pada tempat 
yang cukup jauh dan tidak mudah 
terjangkau oleh tangan. Dengan 
demikian tidak hanya terhindar dari 
sleep texting, tetapi juga dapat tidur 
lebih nyenyak dan berkualitas.

Selain sleep texting, berlama-lama 
memandang layar handphone dan 
terlalu asyik memainkan jari-jari di 
tombol handphone bisa smartphone 
pinky, yaitu cedera jari yang bengkok, 
terutama jari kelingking. Lekukan 
antar sendi pada jari kelingking yang 
membengkok ke dalam serta letaknya 
yang terpisah jauh dari jari lainnya 
disebabkan karena terlalu berat 
menopang beban handphone. Kondisi 
ini umumnya terjadi pada mereka yang 
menggunakan handphone selama 
minimal 6 jam sehari yang akhirnya 
memengaruhi jaringan lunak pada 
jari tangan dan akhirnya mengubah 
bentuknya.

Disamping itu juga bisa 
menimbulkan tech-neck dan text 
claw. Tech-neck adalah pegal dan 
kaku di bagian leher. Ini terjadi akibat 
sering menunduk untuk melihat 
layar handphone. Padahal berat 
kepala meningkat jadi 4 kali lipat saat 
menunduk, sehingga leher mejadi 
korban. Awalnya, penderita akan 
mengalami pegal dan kaku di bagian 
leher dan bahu, lama kelamaan terasa 
berat hingga sakit kepala, kesemutan 
dan mati rasa. Sedangkan text claw 
cedera pada jari dan pergelangan 
tangan akibat terlalu banyak mengetik 
di handphone. Cedera ini ditandai 
dengan rasa nyeri dan kram pada jari-
jari, termasuk pergelangan tangan dan 
lengan bawah. (*)

kesehatan

Sleep texting
Penyakit Akibat 
Handphone
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