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RENEWABLE ENERGY: UNSTOPABLE

pesan direksi

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dapat 
dihentikan. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, energi fosil tidak bisa diperbaharui, sehingga makin lama 

semakin berkurang dan suatu saat akan habis. Kedua: terjadinya pamanasan global dan kesadaran masyarakat dunia 
terhadap lingkungan yang semakin mengemuka. Kedua hal tersebut menjadikan renewable energy sebagai suatu 
keharusan, bukan lagi pilihan.

Para pelaku bisnis pembangkitan sebenarnya sudah lama menyadari hal itu dan mereka berusaha untuk 
mengembangkan pembangkit berbasis EBT. Namun sejumlah kendala masih menyelimuti, sehingga pengembangan 
dan pemanfaatan EBT sampai sekarang belum optimal. Salah satu kendalanya adalah, pembangkit berbasis EBT 
masih belum bisa berkompetisi dengan pembangkit berbasis fosil karena teknologinya masih mahal dan tidak efisien.

Itu sebabnya, pembangkit listrik di Indonesia didominasi pembangkit berbasis fosil, terutama batubara. 
Melimpahnya batubara dalam negeri membuat PLTU Batubara menjadi kontributor terbesar dalam konfigurasi 
pembangkit. Kementerian ESDM melalui Badan Geologi mencatat, hingga Juni 2019 cadangan terbukti batubara 
Indonesia mencapai sekitar 41 miliar ton, sehingga masih aman hingga tahun 2100, asalkan tingkat produksi tahunan 
terjaga di angka 400-500-an juta ton. 

Teknologi PLTU sendiri semakin canggih. Sistem pembakaran yang sempurna bahkan membuat pelaku berani 
melabelinya sebagai teknologi clean coal. Kendati demikian, kita tidak boleh terlena dan berdiam diri menghadapi 
tren global. Revolusi teknologi akan membuat harga pembangkit berbasis EBT kini semakin kompetitif. Dengan tren 

yang semakin kompetitif, renewable energy menjadi hal yang UNSTOPPABLE. Bukan mustahil PLTU akan menjadi 
teknologi yang obsolete alias ketinggalan zaman dalam waktu yang tidak lama lagi. 

International Renewable Energy Agency (IRENA) dalam laporan berjudul Renewable Power 
Generation Costs in 2018 menyebutkan sejak 2010-2018 biaya produksi listrik berbasis EBT turun 

sekitar 46 persen, dan dalam lima tahun ke depan diproyeksikan mampu berkompetisi dengan listrik 
berbasis batu bara ataupun migas. Pada tahun 2018 lalu, penambahan kapasitas terpasang energi 
terbarukan secara global sebesar 181 GW, hampir dua kali lipat dari penambahan kapasitas terpasang 
pembangkit fosil dan nuklir.

Revolusi energi terbarukan tengah terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya produksi listrik 
dari energi terbarukan secara konsisten, dan terkadang dramatis, terus menurun, sehingga energi 
terbarukan menjadi pilihan menarik. India telah menghentikan rencana pembangunan PLTU Batubara 

14.000 MW. India awalnya melirik pembangunan PLTU batu bara secara besar-besaran, kini 
beralih ke pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Penurunan harga sistem energi 

surya adalah alasan utamanya. Di India, harga jual listrik tenaga surya skala utilitas turun 
dari 4.34 rupee (setara Rp. 899,99) per kWh pada Januari 2016 menjadi 2.44 rupee 

(setara Rp. 505,42) pada Mei 2017. Harga ini lebih murah dari listrik pembangkit 
batubara yang mencapai 3.20 rupee (setara Rp. 662,85).

Kita sebagai pelaku usaha pembangkitan harus menyadari hal itu dan 
mulai berfikir untuk menjadikan ENERGI BARU dan TERBARUKAN sebagai 

ENERGI MASA DEPAN PJB. Ibarat sebuah kapal, kita harus membelokkan 
kapal besar PJB yang sebagian besar pembangkitnya menggunakan 
energi fosil, menuju energi baru dan terbarukan. Pemerintah sendiri terus 

mendorong percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan, 
dengan perhitungan tarif menggunakan skema fit in tariff. Memang ini bukan 

pekerjaan mudah. Namun tekad dan semangat yang kuat untuk mewujudkan, 
Insya Allah hal itu bisa kita lakukan. (*)

Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama
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Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara 
PT PLN (Persero), Supangkat Iwan Santoso, dan 
Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara. PJB 
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Trend Global Industri Kelistrikan

Penyediaan tenaga listrik di seluruh dunia tengah mengalami tranformasi 
besar. Harga listrik dari sumber energi terbarukan semakin terjangkau 
dan bersaing dengan harga listrik dari pembangkit energi fosil. Teknologi 
pembangkit yang terdistribusi dan tranformasi digital di sektor kelistrikan 
melahirkan trend yang dikenal dengan sebutan 3D (Dekarbonisasi, 
Desentralisasi, dan Digitalisasi) dalam sistem penyediaan listrik.

DEKARBONISASI, DESENTRALISASI 
dan DIGITALISASI

Dirjen Ketenagalistrikan 
Rida Mulyana, Direktur 
PLN, Supangkat Iwan 
Santoso dan Direktur 

Utama PJB, Iwan Agung 
Firstantara, bersama-sama 

membuka PJB Connect 
2019.
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Transformasi di sektor kelistrikan akan menjadi sebuah 
gelombang besar sejalan dengan tumbuhnya kesadaran 

banyak pihak untuk menjalankan komitmen Paris Agreement. 
Saat ini telah ada gerakan global yang dinamakan RE 100, dimana  
perusahaan-perusahaan multinasional, termasuk yang memiliki 
investasi di Indonesia berkomitmen menggunakan listrik dari 
sumber energi terbarukan hingga mencapai 100 persen untuk 
mendukung bisnis mereka.

Kecenderungan ini dapat menjadi faktor distruptif bagi sistem 
kelistrikan di Indonesia yang saat ini masih bersifat monopolistik, 
tersentralisasi dan mengandalkan pembangkit listrik berbahan 
bakar fosil. Daya disrupsi dari teknologi energi terbarukan, seperti 
solar PV dan turbin angin akan semakin sulit dibendung. Apalagi 
harga teknologi energi terbarukan terus menurun dengan tingkat 
efisiensi yang semakin meningkat.

Badan energi terbarukan internasional atau IRENA 
(International Renewable Energy Agency) memperkirakan harga 
solar PV akan mengalami penurunan sebesar 60 persen hingga 
tahun 2025 mendatang. Sedangkan harga turbin angin rata-rata 
turun sebesar 38 persen sejak 2009. Semakin terjangkaunya 
harga teknologi energi terbarukan akan membuat masyarakat 
beralih untuk memilih dan memproduksi sendiri listriknya.

Studi pasar Listrik Surya Atap di Indonesia yang dilakukan 
GIZ-INFIS dan IESR mengindikasikan adanya penurunan harga 
sistem solar PV hingga 40 persen dan memberikan manfaat 

secara finansial. Hal ini dapat memicu sedikitnya 4 juta rumah 
tangga di Pulau Jawa yang dikategorikan sebagai early follower 
untuk memasang Listrik Surya Atap (Solar PV). Diperkirakan 
potensi surya atap di Indonesia mencapai 15 GWp hingga 2030.

Dari sinilah dimulai fenomena death spiral of utility yang 
sudah kita lihat awal gejalanya di Australia dan Amerika Serikat. 
Selain itu ancaman terjadinya “stranded asset” bagi pembangkit 
thermal akibat tidak beroperasi secara optimal padahal masih 
berada pada usia produktif. Walaupun sejauh ini tren tersebut 
masih terjadi di luar Indonesia, tapi bukan mustahil datang ke 
Indonesia dalam waktu dekat.

Renewable Energy
Sebagai negara penandatangan Paris Agreement 2015, 

laporan utama

Dirut PJB, Dirjen Gatrik 
Kementerian ESDM, Direktur 

Bisnis Reg JBTBN PT PLN 
(Persero) beserta undangan 
lainnya mengendarai skuter 

listrik  menuju area PJB 
CONNECT 2019

Pemanfaatan 
sollarcell 

untuk gedung 
perkantoran dan 

perumahan
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16.714 MW. Sementara hingga September 2019, kapasitas 
pembangkit EBT nasional yang terpasang sebesar 7.292 MW 
atau setara dengan 12,36 persen dari seluruh bauran energi 
pembangkit. Rencana pengembangan kapasitas pembangkit 
untuk 10 tahun ke depan sebesar 56.395 MW dengan rincian PLTP 
4.607 MW, PLTA 9.543 MW, PLTG/MG/GU 12.617 MW dan PLTU 
27,063 MW, dan EBT Lain 2,564 MW, guna memenuhi target 
bauran energi tahun 2025 dengan rincian EBT 23 persen, gas 22 
persen, batubara 54,6 persen dan BBM 0,4 persen.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 
Rida Mulyana, ketika menghadiri PJB CONNECT 2019 meminta 
PJB mengedepankan Energi Baru dan Terbarukan. Saat ini EBT 
dikembangkan hampir di seluruh dunia guna menggantikan 
energi fosil. Batu bara yang selama ini menjadi sumber utama 
bahan bakar pembangkit listrik akan habis, sehingga perlu diganti 
dengan energi terbarukan.

“Keberadaan EBT tidak boleh ditawar lagi karena batu bara 
yang selama ini menjadi sumber utama suatu saat akan habis, 
sehingga perlu transisi dengan energi terbarukan. PJB harus 
mengedepankan hal itu (EBT). Masa transisi dari energi fosil 
menuju EBT perlu dipercepat. Keberpihakan kepada energi 
terbarukan harus menjadi komitmen bersama. Kami dari 
pemerintah akan mendukung regulasi dan menerima segala 
masukan. Namun yang paling penting adalah pelaksanaan di 
lapangan,” kata Rida.

Terkait dengan energi baru dan terbarukan, PJB diminta 

mendorong pemerintah untuk mengembangkan EBT. 
• Pertama: Energi fosil makin lama makin habis dan tidak bisa 

digantikan.
• Kedua: Penggunaan energi fosil berlebihan dapat 

menimbulkan dampak baru, yakni pemanasan global. 
Pemerintah menetapkan energi baru terbarukan dalam 

bauran energi minimal 23 persen di 2025. Ini tantangan yang amat 
besar, sehingga pemerintah memutuskan inisiatif pembangkit 
EBT di bawah 10 MW tidak perlu ada dalam RUPTL untuk 
mengejar bauran energi yang berasal dari EBT. Melalui RUPTL 
2019-2028, Kementerian ESDM menginstruksikan kepada PLN 
agar terus mendorong pengembangan energi terbarukan. 

Dalam RUPTL terbaru ini, target penambahan pembangkit 
listrik dari energi terbarukan hingga tahun 2028 adalah sebesar 

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas 
rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030. Target ini juga 
telah dituangkan dalam sebuah Rencana Umum Energi Nasional 
(RUEN) dengan meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 
23 persen di tahun 2025 atau setara dengan kapasitas pembangkit 
listrik sebesar 45 GW. 

Sejauh ini perkembangan energi terbarukan di Indonesia 
terbilang lambat. Dalam satu dekade terakhir, berdasarkan 
perhitungan tingkat pertumbuhan tahunan atau Compound 
Annual Growth Rate (CAGR) energi terbarukan Indonesia baru 
sekitar 4,1 persen. Pertumbuhan ini jauh tertinggal dibandingkan 
dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti 
Thailand, Malaysia dan bahkan dengan Myanmar yang telah 
mencapai 9-15 persen.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan Energi Baru 
dan Terbarukan (EBT). Setidaknya ada dua alasan penting yang 

laporan utama

untuk merealisasikan empat proyek. Pertama, Penggunaan 
biomass untuk PLTU. Kedua, setiap PLTU yang dikelola harus 
memiliki PLTS. Ketiga, mendorong pejabat PLN dan PJB 
untuk menggunakan teknologi PLTS atau rooftop di rumah 
dan lingkungan perkantoran, diawali dulu oleh komisaris dan 
direksinya. Ini tidak boleh ditawar karena rumah-rumah dinas 
dan gedung ESDM sudah dipasang. Keempat, segera menggarap 
PLTA di banyak waduk mengingat sudah ada pembicaraan antara 
Menteri ESDM dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PU PERA).

Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara sependapat 
dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Diungkapkan bahwa 
tren industri kelistrikan dunia yang saat ini dikenal dengan 
sebutan 3D (Dekarbonisasi, Desentralisasi dan Digitalisasi) sudah 

PJB akan membangun 
PLTS terapung di waduk 
PLTA Cirata seperti 
gambar di samping.

Undangan VIP 
PJB Connect 
menyempatkan diri 
melihat i-CORE PJB



8       Info PJB  n Edisi 114  |  Tahun 2019

mulai terasa mempengaruhi bisnis PJB saat ini. PJB sudah 
sedikit banyak merespon tren tersebut, namun perlu secara 
serius untuk masuk lebih dalam lagi dengan skala yang lebih 
besar. 

“Energi yang ramah lingkungan merupakan suatu 
keniscayaan mengingat semakin menguatnya perubahan 
iklim. Dengan tren yang semakin kompetitif, renewable 
energy menjadi hal yang UNSTOPPABLE. Di sinilah kita 
berpikir harus membelokkan kapal besar PJB yang sekarang 
sebagian besar pembangkitnya menggunakan energi fosil 
untuk mengarah kepada slogan Energi Baru Terbarukan 
adalah Energi Masa Depan PJB,” kata Iwan Agung.

Dekarbonisasi
Dalam menjawab tren dekarbonisasi, sejak tujuh tahun 

lalu PJB concern pada pengembangan renewable energy, 
dengan dibangunnya 1 MW PLTS di Cirata. Inisasi tersebut 
membuahkan hasil rencana pembangunan PLTS Terapung di 
Cirata dengan kapasitas 145 MW. PLTS ini digadang sebagai 
project PLTS Terapung terbesar di dunia. Selain itu PJB juga 
melakukan pengembangan PLTA dengan kapasitas 510 MW di 
Batang Toru, Sumatera Utara.

Proyek PLTS Terapung di Waduk Cirata saat ini sedang 
memasuki proses pemilihan mitra. Perjanjian jual beli 
listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) ditargetkan 
ditandatangani pada awal tahun depan. Sementara proyek 
pembangunan PLTA Batang Toru dengan kapasitas 4 x 127,5 
MW dibangun menggunakan konsep run-off hydro system 
dan irit lahan. Besaran lahan hanya seluas 122 ha dengan 
luas bangunan 56 ha dan luas genangan maksimal 66 ha. 
Fase konstruksi telah dimulai pada akhir 2017 dengan target 
operasi (Commercial Operation Date/COD) PLTA Batang Toru 
pada 2022. Kepemilikan saham PJB Investasi di JVC IPP PLTA 
Batang Toru, yaitu PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), 
mencapai 25 persen.

Project lain terkait pengembangan renewable energy, 
PJB melakukan uji coba co-firing, yaitu pembakaran 
biomassa bersama dengan bahan baku fosil pada 
pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Selain 
mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil 
yang persediaannya semakin lama semakin menipis, co-firing 
sekaligus untuk mengurangi emisi gas buang. 

“Uji coba co-firing ini sedang dilakukan di PLTU Paiton 
dengan menggantikan sebagian batu bara dengan wood 
pellet. Saat ini penggunaannya baru 3 persen dari target 5 
persen. Selain itu kami juga sedang menyiapkan kajian dan 
uji coba untuk PLTU tipe Circulating Fluidizied Bed (CFB) di 
Sumatera 510 MW, yang menurut perhitungan kami bisa 
melakukan co-firing sampai 30 persen dengan menggunakan 
cangkang kelapa sawit atau biomass lainnya,” ungkap 
Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara.

Desentralisasi
Desentralisasi pembangkitan tenaga listrik (distributed 

generation) diperkirakan akan menjadi tren di masa yang akan 

datang. Hal ini terjadi dikarenakan perkembangan teknologi 
yang semakin pesat dan dikombinasikan dengan lebih 
terbukanya peluang peran serta di sektor energi terbarukan. 
konsumen yang sebelumnya hanya mengkonsumsi listrik 
juga dapat berperan sebagai produsen listrik dalam saat yang 
bersamaan atau yang disebut sebagai prosumer. 

Hal ini tentu akan mempengaruhi bisnis ketenagalistrikan 
ke depan yang nantinya akan lebih mengarah ke 
pemanfaatan energi baru terbarukan secara tersebar atau 
distributed. Apalagi sekarang sudah dikembangkan energy 
storage system skala besar untuk kepentingan rumah tinggal, 
pabrik, real estate, perkebunan, pertambangan hingga 
industri. Dengan kondisi tersebut, penetrasi distributed 
generation di masa-masa mendatang diprediksikan 
meningkat dengan sangat pesat.

PJB bersama Unit Induk Distribusi Jawa Timur dan 
ICON+ menjawab tantangan ini dengan mengembangkan 
Green Smart Power (GSP) untuk kebutuhan pelanggan 
rumah tangga maupun industri akan self-generation dengan 
renewable energy dalam hal ini Solar PV. PJB berusaha 
mengambil manfaat dari tren desentralisasi melalui 
pengembangan produk dan layanan dengan menyasar 
langsung ke konsumen retail maupun industri serta 
mendukung PLN dalam implementasi smart-grid nantinya.

Digitalisasi
Menghadapi tren digitalisasi bidang pembangkitan, 

PJB sejak tahun 2017 telah membangun sistem Remote 
Engineering, Monitoring, Diagnostic and Optimization 
(REMDO), sehingga kondisi dan performancce pembangkit 
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. Penerapan REMDO ini sekaligus 
menandai masuknya PJB dalam Industry 4.0. Kini REMDO 
memasuki babak baru dengan diluncurkannya PJB iCORE 
(Intelligent Centre of Optimization for Reliability and Efficiency). 
PJB iCORE dengan digital expert yang didukung dengan 
big data, IoT (Internet of Things), Artificial Intelligence (AI) 
dan Cloud telah memberikan manfaat dalam reliability dan 
efisiensi pembangkit serta memberikan penghematan 
secara signifikan. Disaat orang lain sedang membicarakan 
teknologi 4.0 dalam taraf seminar dan diskusi, PJB sudah 
mengaplikasikan, dan telah memberikan banyak manfaat 
bagi perusahaan.

“Salah satu rahasia kesuksesan perusahaan dalam 
menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang begitu 
cepat dan tidak menentu diperlukan penerapan STRATEGIC 
AGILITY. Ini nama lain dari konsep competitive dynamic, yang 
artinya kapabilitas atau kemampuan mengambil keputusan, 
bergerak, dan mengeksekusi tindakan dengan cepat.  Syeh 
Rasyid mengatakan, apakah Anda seekor rusa atau singa, 
anda harus berlari cepat untuk bertahan hidup,” tutur Iwan 
Agung.(*)

laporan utama
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Trend global industri 
ketenagalistrikan 3D menginspirasi 

pelaksanaan PJB CONNECT 
(Conference & Exhibition of Technology) 
2019 untuk fokus pada pembahasan 
energi masa depan. Hal ini terlihat dari 
tema  yang diambil, yaitu Facing Future 
Energy and Operational Excellence. 
Fenomena 3D dinilai mendorong  
perkembangan teknologi energi 
terbarukan, inovasi dalam energy 
storage,  digitalisasi, serta  peningkatan 
distribusi dan pembangkitan energi 

hingga  makin mempercepat 
pergerakan transisi energi global.

PJB CONNECT 2019 berlangsung 
selama dua hari, 29-30 Oktober 
2019, dibuka secara resmi oleh Dirjen 
Ketenagalistrikan Rida Mulyana, 
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian 
Timur, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN 
(Persero), Supangkat Iwan Santoso, 
dan Direktur Utama PJB, Iwan Agung 
Firstantara. PJB CONNECT 2019 
merupakan PJB CONNECT yang 
keempat sejak pertama kali digelar 

tahun 2016.
PJB CONNECT merupakan forum 

internasional yang mempertemukan 
berbagai pihak yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung 
dalam bisnis pembangkitan. Iwan 
Agung Firstantara berharap forum 
ini menjadi penghubung antara 
berbagai stakeholder dalam dunia 
kelistrikan, seperti  penghubung 
antara supply chain kelistrikan  dengan 
para user, penghubung antara ide-
ide pengembangan kelistrikan  di 

laporan utama
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Dirut dan Dirniaga 
PJB mengunjungi 
stand pameran PJB 
Connect 2019
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lingkungan  akademisi ke dalam 
dunia industri, maupun penghubung 
antara  isu-isu standar internasional 
ke dalam industri nasional. “Selama 
tiga tahun pelaksanaan PJB 
CONNECT telah terjadi interaksi 
positif antara  supplier dengan para 
user yang juga berkembang setelah 
acara. Saya berharap PJB Connect 
2019 dapat lebih berperan positif 
bagi perkembangan kelistrikan di 
Indonesia,” tutur Iwan Agung.

Acara yang digelar untuk 
memperingati HUT ke-24 PJB itu 
memiliki dua agenda, yaitu pameran 
teknologi kelistrikan serta seminar 
internasional. Pameran diikuti oleh 
80 vendor, supplier, serta manufaktur 
dari dalam dan luar negeri. Mereka 
menampilkan produk-produk 
unggulan dan teknologi terkini di 
bidang pembangkitan. 

Sementara seminar internasional 
menghadirkan 60 pemateri dari 
berbagai negara. Mereka adalah 
para pakar dari perguruan tinggi, 
lembaga riset, peneliti, dan praktisi 
dari 13 negara, antara lain: Denmark, 
Singapura, Canada, Jerman, Malaysia, 
Inggris, Jepang, Korea Selatan, China, 
USA, Switzerland, Thailand dan 
Indonesia. Topik seminar berkaitan 
dengan :
• Prospek renewable energy.
• Tantangan 3D (Dekarobonisasi, 

Desentralisasi, dan Digitalisasi).
• Electric Vehicle and Charging 

Technology.
• Energy Storage Technology and 

Ancillary Services.
• Engineering, Procurement, and 

Construction Of Power Plant.
• MRO Technology and Services.
• Predictive Technology and Services.
• Power Plant Technology in 

Industrial Revolution 4.0.
• Power Plant Technology and 

Services.
• Electric System, Control, and 

Instrumentation System.
• CFB Boiler.

Seminar internasional dibuka 
pada hari kedua, Rabu 30 Oktober 
2019 oleh Executive Vice President 
Operasi PT PLN (Persero) Regional 
Jawa Bagian Barat, Bima Putrajaya, 
didampingi Direktur Operasi 1 PT 
PJB Sugiyanto. Pembukaan ditandai 

dengan penabuhan gong di panggung 
area pameran yang berlokasi di GOR 
PJB Surabaya. Pembicara dari luar 
negeri diantaranya berasal dari :
• Whertec Inc. Canada, Damper 

Technology Ltd Denmark.
• Hager Elsasser Singapore.
• Howden Australia Germany.
• Schaeffler Singapore.
• Baker Hughes Malaysia.
• IMI Critical Engineering United 

Kingdom.
• Sumitomo Heavy Industries Japan.
• Andritz Hydro Germany.
• Mitsubishi Hitachi Power System 

Japan.
• Clyde Bergemann GmBH 

Germany.
• KLES South Korea.
• SGPJB China.
• TEPSCO Japan.
• TECG Control Singapore.
• Ontrac Instrument China, 

Benetech Inc. USA.
• Oerlikon Metco Switzerland.
• Basler USA.

• Hua Yu Tong Electricity China.
• Head of PV and Energy Storage 

(ASAEN + Australia) Thailand.
Sedangkan pembicara dari 

Indonesia berasal dari; BPPT, 
Baran Energy, PT PJB, PT Nuscaco 
Hasteloy Turbine Services, PT Taka 
Turbomachinery Indonesia, PT 
Sulzer Indonesia, AVEVA Asia Pacific, 
Harbison Walker International, 
Arcadia Environmental Solutions, PT 
Triguna Mandala, PT Ika Arta Sukses 
Sentosa, SKF, PT Guanman Perkasa 
Raya, PT Tawada Graha, PT Kawan 
Lama Sejahtera, PT Thermic Coating, 
PROMECON, PT Triguna Mandala, 
PT Novena Global Solusi, Ecolab 
International Nalco Water, PT KSB 
Indonesia, PT Hamon Indonesia, PT 
Jin Bang Da Technology, PLN, ITS 
Tekno Sains, ITS, UNS, ITB, Mobil 
Anak Bangsa, Ricky Elson, Universitas 
Brawijaya, PT Tai & Chyu, PT S2P, 
PT NDT Instrumen, dan Nippres 
Indonesia.

Panitia penyelenggara 
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menyediakan penghargaan bagi 
presenter terbaik, yang terbagi 
dalam lima kategori. Mereka yang 
mendapatkan penghargaan ini 
adalah:
• Ricky Elson untuk kategori The 

Most Inspiring Presenter.
• Dr. Ir. Andhika Prastawa, MS.EE 

(Direktur Pusat Pengkajian 
Industri Manufaktur, Telematika 
dan Elektronika) BPPT untuk 
kategori The Most Favorite 
Presenter.

• Prof. Muhammad Nizam, ST 
MT PhD, Guru Besar Teknik 
Tenaga Listrik UNS - Surakarta 
untuk kategori The Best Advance 
Technology Presenter 1.

• Marco Scheffer, Regional 
Manager Asia - Pacific Wouter 
Witzel, untuk kategori The Best 
Advance Technology Presenter 2.

• Suntisuk Mathinapitak, Head of 
PV and Energy Storage (ASAEN + 
Australia), untuk kategori The Best 
Advance Technology Presenter 3.

Semangat kebersamaan untuk 
mewujudkan penyediaan listrik 
sesuai perkembangan jaman dan 
keinginan konsumen merupakan 
salah satu pelajaran yang dapat 
dipetik dalam PJB CONNECT 2019. 
Menurut Direktur Operasi 1 PT PJB 
Sugiyanto, keberhasilan forum 
ini bukan pada penyelenggaraan 
acaranya, namun pada implementasi 
teknologi yang ujungnya adalah 
penyediaan listik sesuai harapan 
konsumen dan pelaku usaha 
kelistrikan. Dimana listrik cukup 
tersedia, memadai, handal dengan 
harga murah dan dapat memberi 
imbal balik yang menggembirakan 
bagi pengusaha. 

Acara penutupan juga diisi 
dengan pemberian penghargaan 
terhadap booth pameran terbaik. 
Peserta yang berhasil meraih 
penghargaan tersebut antara lain:
• PT Reconsult (The Most Favorit 

Booth)
• NALCO (The Most Interactive 

Booth)
• PT PJBS (The Best Design Booth I)
• Tai Chyun (The Best Design Booth 

II)
• PT PLN SC (The Best Design Booth 

III)
Pada pembukaan PJB CONNECT 

2019 juga dilakukan penandatanganan 
Memorandum of Understanding 
(MoU) antara PJB dengan Universitas 
Brawijaya di bidang pendidikan, 
pelatihan SDM, dan Pengembangan 
IPTEK untuk meningkatkan 
kualitas SDM.  Naskah kerja sama 
ditandatangani oleh Dirut  PJB dan 
Rektor Universitas Brawijaya, Prof. 
Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, MS. Selain 
itu ditandatangani juga MoU antara  
PJB dengan PT Sulzer Turbo Services 
Indonesia terkait sinergi usaha, 
sumber daya serta keahlian dalam 
pengembangan dan pelaksanaan 
proyek. Penandatanganan dilakukan 
oleh Kadek Agus Susena selaku  
President Director PT Sulzer Turbo 
Services Indonesia dan Dirut PJB.(*)
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PJB tandatangani MoU 
dengan Universitas 
Brawijaya dan PT 
Sulzer Turbo Services 
Indonesia

Suasana di stand 
pameran PJB Connect 
2019
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Pemerintah terlibat aktif dalam 
memenuhi Paris Agreement 

melalui pelaksanaan berbagai 
kebijakan seputar Energi Baru 
Terbarukan (EBT). Kebijakan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab 
dalam mengontrol konsumsi energi 
masyarakat, sehingga menciptakan 
pembangunan yang berkelanjutan. 

Beberapa kebijakan telah 
diterbitkan untuk mendukung 
pengembangan EBT dan untuk 
memenuhi tercapainya Bauran Energi 
23 persen sesuai dengan kebijakan 
energi nasional di tahun 2025, antara 
lain:
• Permen ESDM Nomor 50 Tahun 

2017 tentang Pemanfaatan Sumber 
Energi Terbarukan untuk 
Penyediaan Tenaga Listrik.

• Permen ESDM Nomor 49 Tahun 
2018 tentang Penggunaan Sistem 
Pembangkit Tenaga Surya Atap 
oleh Konsumen PT PLN (Persero).

• Kepmen ESDM No. 39 K/20/

kebijakan tarif yang kondusif sehingga 
merangsang pengusaha tertarik 
berinvestasi di sektor energi bersih 
tersebut. 

Kebijakan energi nasional telah 
mengamanatkan bahwa perhitungan 
tarif listrik EBT menggunakan skema fit 
in tariff, yang berarti harus di-compare 
dengan harga energi setempat. 
Berdasarkan Permen ESDM Nomor 50 
Tahun 2017, tarif listrik EBT ditetapkan 
berdasarkan Biaya Pokok Penyediaan 
(BPP) daerah. Untuk pembangkit solar, 
angin, biomassa, biogas, dan arus laut 
harga listriknya maksimal 85% dari BPP 
daerah. Sementara untuk panas bumi, 
tenaga sampah serta air harga listrik 
maksimal 100% dari BPP daerah. 
Semangat dari Permen tersebut adalah 
penyediaan listrik dari EBT dengan 
biaya penyediaan seefisien mungkin 
agar tidak membebani subsidi energi 
dalam APBN, dan masyarakat bisa 
mendapatkan tarif listrik yang lebih 
baik. 

Secara nasional, BPP 
pembangkitan berada di level 
US$7,66 sen/kWh atau Rp1.025/kWh. 
Harga pembelian listrik untuk 
pembangkit EBT tersebut lebih 
rendah dari sistem feed in tariff yang 
pernah diterapkan Kementerian 
ESDM tahun 2016 yang mencapai 
kisaran US$16 sen/kWh. Terjadi 
penurunannya hampir dua kali lipat.

Kebijakan saat itu 
menguntungkan bagi pengembang 
EBT swasta karena memberikan 
mereka margin keuntungan yang 
sangat besar, namun merugikan 
pemerintah dan PLN selaku pihak 
pembeli listrik. Tingginya harga beli 
tersebut membuat alokasi pembelian 
listrik oleh PLN menjadi mahal, yang 
otomatis berujung pada kebutuhan 
untuk membebankan listrik mahal 
tersebut kepada konsumen. Atau, 
pilihan lain, membebankannya 
kepada negara yang memberikan 
subsidi listrik ke PLN.

Tarif EBT tersebut dinilai masih 
mahal dibandingkan negara lain. Di 
Indonesia, harga jual EBT mencapai 
lebih dari US$ 10 sen per kwh, 
sementara tarif di Uni Emirat Arab 
hanya US$ 2,29 sen per kwh untuk 
pembangkit berkapasitas 150 MW, 
dan US$ 2,40 sen per kwh untuk 
pembangkit tenaga surya 
berkapasitas 200 MW. 

Menurut pengembang dan calon 
pengembang EBT, tarif EBT di luar 
negeri, termasuk Timur Tengah, tidak 
bisa menjadi acuan sebab kondisinya 
jauh berbeda dengan situasi di dalam 
negeri. Banyak penyebab membuat 
biaya investasi dan produksi di 
Indonesia jauh lebih tinggi 
dibandingkan negara di Timur 
Tengah. Iklim investasi EBT di UEA 
sangat kondusif sebab lahan 
diberikan gratis. Hal yang sama 
dengan biaya perizinan, dan 
sebagainya. Sedangkan Indonesia, 
harga lahan tiba-tiba melonjak saat 
akan dibebaskan. Tak hanya itu, 
biaya studi kelayakan, proses 
perizinan dan birokrasi yang lama 
serta bertele-tele membuat harga 
listrik di Indonesia menjadi kian 
mahal. (*) 
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Kebijakan 
Energi Baru dan 
Terbarukan

MEM/2019 tentang Pengesahan 
RUPTL PLN 2019-2028.
Untuk mendorong percepatan 

pencapaian target bauran energi 
terbarukan, dapat dilakukan 
penambahan pembangkit tenaga 
listrik yang bersumber dari energi 
terbarukan di luar rincian RUPTL PLN 
2019-2028 sesuai dengan kebutuhan 
sistem tenaga listrik setempat. Target 
bauran energi tahun 2025 sebesar 23 
persen akan dipenuhi melalui PLTA 
10,4 persen, dan PLTP dan EBT lainnya 
sebesar 12,6 persen. Namun 
pengembangan EBT masih 
menghadapi beberapa tantangan. 
Pengembang EBT membutuhkan 
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Perdana Menteri India Narendra 
Modi berkomitmen mengurangi 

emisi karbon melampui target 
komitmen negara dalam the Paris 
Agreement. Modi bertekad melakukan 
percepatan 3 tahun dari jadwal 
untuk mencapai “Intended Nationally 
Determined Contribution”  melalui 
Perjanjian Perubahan Iklim Paris. 
Awalnya, India memiliki target untuk 
beralih ke sumber energi terbarukan 
sebanyak 40 persen pada 2030, kini 
India berharap bisa mempercepat 
targetnya menjadi 2027. Bahkan India 
telah membatalkan proyek PLTU 
Batubara dengan total kapasitas 
14.000 MW.

India awalnya melirik 
pembangunan PLTU batu bara secara 
besar-besaran. Belakangan, Perdana 
Menteri Narendra Modi mengubah 
sikap. Pembangkit listrik berbasis 
energi terbarukan diberi prioritas 
utama. Penurunan harga sistem 
energi surya adalah alasan terbesar 
India menyusun ulang rencananya 
untuk membangun pembangkit 
bertenaga batu bara. Selama 16 bulan 
kebelakang, biaya (jual) produksi listrik 
surya skala utilitas di India telah turun 
dari 4.34 rupee (setara Rp. 899,99) per 
kWh pada Januari 2016 menjadi 2.44 
rupee (setara Rp. 505,42) pada Mei 
2017. Harga ini lebih murah daripada 
produksi listrik pembangkit batubara 
yang mencapai 3.20 rupee (setara Rp. 

662,85).
Untuk saat ini, pembangkit tenaga 

surya dan energi angin berskala 
besar, kisaran biayanya hampir 
sama dan lebih murah dibandingkan 
bertenaga nuklir dan bahan bakar 
fosil. Perusahaan internasional yang 
kredibel seperti SoftBank Group 
Jepang, Taiwan Foxconn Technology, 
dan Tata Power India mulai terjun 
dalam kompetisi pasar yang tinggi ini. 
Perubahan ini tidak hanya terjadi di 
India. Harga tenaga surya di Chili dan 
Uni Emirat Arab turun 3 cents per kWh 
pada 2016.

Faktor lainnya yang mendukung 
‘Revolusi Energi Terbarukan’ di India 
adalah semakin tingginya biaya polusi, 
lokal dan global, yang dihasilkan 
dari akibat penggalian, transportasi, 
pemurnian, dan konsumsi bahan bakar 
fosil. Saat memilih sumber energi 
terbarukan, India sedang merespon 
protes warga mereka yang menentang 
polusi udara dan air, akibat bergantung 
pada bahan bakar fosil, karena 
berdampak buruk pada kesehatan 
warganya sendiri.

Pembangkit listrik tenaga surya 
benar-benar sedang populer di 
India. Ongkos produksinya yang 
rendah membuat banyak negara jadi 
serius memikirkan sinar matahari 
sebagai alternatif terbaik untuk 
menghasilkan pasokan listrik. Phelan 
Energy dan Avaada Power berebut 

konsesi pembangunan pembangkit 
berkapasitas 250 MW di Negara 
Bagian Rajasthan dengan harga kWh 
2,62 Rupee (setara Rp 543). Harga ini 
bisa jadi lebih murah lagi, mengingat 
India akan membangun secara besar-
besaran pembangkit tenaga surya.

Badan Kelistrikan India 
menyatakan target mereka, 
pembangkit energi terbarukan seperti 
tenaga surya, panas bumi, dan angin, 
diharapkan bisa mencapai kapasitas 
175.000 MW pada 2022. Dengan 
begitu, bauran energi terbarukan 
dalam sumber penyediaan listrik 
India melonjak menjadi 24 persen. 
Berkat target yang ambisius itu, 
disertai keseriusan pemerintah India, 
perusahaan energi swasta terdorong 
menawarkan harga jual listrik yang 
rendah.

Di berbagai negara, tren 
pemanfaatan pembangkit tenaga 
surya sedang dilirik banyak pemain 
besar. Pengusaha Elon Musk di 
Amerika Serikat misalnya, sedang 

laporan utama

Batalkan PLTU Batubara, 
India Kembangkan Solar Cell

merancang panel surya untuk 
konsumen rumahan. Jika pembangkit 
listrik tenaga surya semakin efisien 
dan terbukti berhasil, maka umat 
manusia tampaknya perlu bersiap-
siap meninggalkan nuklir, lalu beralih 
kepada sumber energi tata surya kita, 
yang selama ini sudah tersedia di 
depan mata.(*)
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“24 Tahun perjalanan PJB sampai 
hari ini merupakan rangkaian 

panjang kejadian-kejadian yang 
saling terkait dan tidak terpisahkan 
satu sama lain. Sejarah tidak pernah 
benar-benar pergi, karena sejatinya 
kita dibentuk oleh sejarah itu,” kata 
Direktur Utama PJB, Iwan Agung 
Firstantara, ketika memberikan 
sambutan pada puncak peringatan 
HUT ke-24 PJB, 3 Oktober 2019. 

Peringatan digelar di Lantai 6 
Gedung PJB Kantor Pusat, diikuti 
seluruh karyawan PJB Kantor Pusat, 
dan disaksikan seluruh insan PJB di unit 

melalui video conference. Sebelumnya 
telah dilakukan berbagai kegiatan, 
yang antara lain: lomba foto internal, 
lomba infografis internal dan eksternal, 
kuis di media sosial, pertandingan 
tenis persahabatan, capacity building, 
jalan sehat, doa bersama dan 
santunan untuk anak yatim, forum 
Diaspora, pelepasan purna karya, 
PJB youth festival, dan financial talk 
show. Peringatan HUT ke-24 PJB 
ditutup dengan acara PJB Connect di 
penghujung Oktober 2019.

Dalam usia ke-24 tahun, begitu 
banyak prestasi dan penghargaan yang 

diraih, baik di level nasional, regional 
maupun internasional. Diantaranya 
PJB dinobatkan menjadi INDUSTRY 
LEADER berdasarkan kriteria Baldrige, 
PROPER EMAS dua kali berturut-turut, 
dan sejumlah pembangkit PJB masuk 
dalam kategori standar pembangkit 
kelas dunia. PJB juga berhasil me-
recovery pembangkit FTP-1 yang 
pernah disebut sebagai pembangkit 
“cacat lahir” dan per September tahun 
ini EAF-nya sudah mencapai 89 persen. 
Laba perusahaan juga tinggi dan terus 
meningkat. PJB memiliki tingkat 
kepuasan dan engagement yang tinggi 
hingga dinobatkan sebagai “Best 
Companies to Work for in Asia” pada 
ajang Human Resource Asia Awards 
2019.

“Pencapaian dan penghargaan 
yang kita peroleh cukup banyak, 
namun kita tidak ingin seperti NOKIA, 
BLACKBERRY, KODAK, MERPATI atau 
NYONYA MENEER. Mereka memiliki 
reputasi besar, banyak mendapat 
penghargaan dan pengakuan, namun 
tiba-tiba mati, bisnisnya hancur, 
karena mereka tidak sadar akan 
bahaya yang mengintai. Mereka 
merasa tidak melakukan kesalahan 
tetapi bisnisnya tiba-tiba hilang. Kita 
tidak ingin PJB seperti itu. Kita harus 
dapat beradaptasi atas lingkungan 

2 4  T a h u n  P J B

PJB pada tanggal 3 Oktober 2019 kemarin telah berusia 24 tahun. 
Berbagai prestasi dan penghargaan telah diraih, namun manajemen 
dan karyawan PJB merasa masih tetap perlu untuk terus meningkatkan 
kinerja, baik dalam bidang operasional, keuangan, pengembangan 
usaha, pengembangan SDM, maupun dalam pengelolaan lingkungan 
dan K3. Apalagi persaingan usaha di bidang pembangkitan semakin 
ketat dengan tren 3D (Dekarbonisasi, Desentralisasi, dan Digitalisasi). 
Itu sebabnya, hari ulang tahun ke-24 tersebut diperingati dengan 
tema EXTRA, dengan maksud mengobarkan semangat seluruh insan 
PJB untuk memberikan kinerja yang Extra dalam berkarya untuk 
meraih pencapaian yang Extra dari yang telah dicapai hari ini. Extra 
semangat, extra pencapaian.

anniversary

Karyawan penuh 
semangat dan 
penghayatan, 

menyanyikan hymne 
PJB

Pagelaran seni tari pada puncak 
peringatan ke-24 HUT PJB.
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yang berubah dan meresponnya 
dengan cepat,” kata Iwan Agung.

Dalam sejarahnya, PJB awalnya 
fokus pada Operational Excellence 
yang diilustrasikan dengan satu garis 
lurus untuk mencapai target operasi 
dan pemeliharaan pembangkit yang 
aman, andal dan efisien. Kemudian PJB 
bertransformasi dengan menambah 
kapabilitas Business Excellence dengan 
fokus pencapaian Pengembangan 
Produk, IPP, IRR & ROA, serta 
dividen. Secara paralel dengan 
transformasi tersebut, ternyata di 
sisi lain memperkaya PJB dalam 

Operational Excellence yang juga 
bertambah fokusnya pada BPP; Merit 
Order; Produktivitas dan Price Setter. 
Sehingga PJB tidak hanya memiliki dua 
garis, tetapi memperoleh bidang baru.

“Berikutnya PJB akan bergerak 
menuju haluan baru yang kita sebut 
sebagai future creation. Dengan 
berfokus pada ketiga aspek tersebut, 
kita tidak hanya mendapatkan tiga 
garis ataupun bidang, tetapi akan 
memiliki ruang yang membawa 
manfaat lebih besar bagi seluruh 
stakeholder maupun shareholder dalam 
lingkup yang lebih holistik. Future 

SEMANGAT 
PENCAPAIAN
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anniversary

Dirut PJB potong tumpeng peringatan HUT ke-24 PJB 
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creation akan menjadi tantangan baru 
perusahaan dalam menghadapi tren 
industri kelistrikan dunia yang saat 
ini dikenal dengan sebutan 3D atau 
dekarbonisasi, desentralisasi dan 
digitalisasi,” papar Iwan Agung.

Menjawab tren digitalisasi, PJB 
telah mengimplementasikan manual 
analytic center yang kini telah memasuki 
babak baru dengan diluncurkannya PJB 
iCORE (Intelligent Centre of Optimization 
for Reliability and Efficiency). Hal ini 
sekaligus menandai masuknya PJB 
dalam Industry 4.0. Digital mindset dan 
digital process terus dibangun guna 
menggerakan digital-based organization. 
Bersamaan dengan puncak peringatan 
HUT ke-24 tersebut, PJB me- launching 
beberapa program berbasis digital, 
yaitu: 
• iCOFR : aplikasi pengendalian 

internal atas pelaporan keuangan 
(Internal Control Over Financial 
Reporting/ICOFR). Tujuan dari 
pengembangan aplikasi iCOFR 
Online adalah untuk memudahkan 
proses pelaksanaan Control Self 
Assessment oleh 1st Line Defense, 
mempercepat pengujian desain 
proses bisnis oleh 2nd line of 
defense, mempercepat pengujian 
efektivitas proses bisnis oleh 3rd 
Line Defense, mengintegrasikan 
database serta dapat memonitor 
keefektifan pengendalian internal 
secara real time. iCOFR diharapkan 

dapat melakukan live monitoring 
atas ketidaksesuaian proses bisnis 
yang terjadi dan dapat memberikan 
flagging serta notifikasi kepada 
manajemen sesuai dengan 
tingkatan risiko yang dimiliki oleh 
PT PJB

• M-Presensi : Era baru untuk 
absen menggunakan handphone, 
sehinggga tidak perlu antri di depan 
mesin check log. Aplikasi ini juga 
meminimalkan kegagalan check 
log. Selain untuk check log, melalui 
aplikasi M-Presensi karyawan 
dapat mengajukan sekaligus 
mengapprove permohonan izin 
kerja. Untuk sementara M-Presensi 
diimplementasikan di PJB Kantor 
pusat (sebagai pilot project), dan 
direncanakan terimplementasi 
seluruh unit.

• Mobile SPPD : Aplikasi pembuatan 
SPPD secara mandiri oleh 
karyawan, melalui jaringan internet 
yang bisa dilakukan dimana pun 
dan kapan pun. Melalui mobile 
SPPD, atasan langsung dapat 
melakukan approval, sehingga 
proses cepat, mudah, paperless, dan 
SPPD bisa terbit dan dibayarkan 
sebelum pelaksanaan SPPD. 
Aplikasi ini diimpelentasikan mulai 
7 Oktober 2019, dan development 
bertahap menjadi mobile access 
pada Januari 2020. 

• e-Learning : Aplikasi pembelajaran 

berbasis elektronik yang 
dikembangkan oleh PJB 
Academy, sebagai sebuah 
metode pembelajaran jarak jauh 
atau distance learning dengan 
menggunakan media elektronik, 
dalam upaya menciptakan 
keunggulan kompetitif dari sisi 
sumber daya manusianya dalam 
memasuki era industri 4.0. 
e-Learning menyediakan beragam 
bahan belajar yang dapat diakses 
oleh insan PJB di mana pun mereka 
berada dan kapan pun mereka 
menginginkan melalui www.
elearning.ptpjb.com.

• i-Diagnostic : Aplikasi untuk 
mendeteksi pelanggaran secara 
real time lengkap dengan informasi 
lokasi, tanggal dan waktunya, 
serta mendeteksi secara dini risiko 
kebakaran di area coal yard, kapal 
tongkang, maupun area lain di 
unit.
“Salah satu rahasia kesuksesan 

perusahaan dalam menghadapi 
perubahan lingkungan bisnis yang 
begitu cepat dan tidak menentu 
diperlukan penerapan STRATEGIC 
AGILITY. Ini nama lain dari konsep 
competitive dynamic, yang artinya 
kapabilitas atau kemampuan 
mengambil keputusan, bergerak, dan 
mengeksekusi tindakan dengan cepat. 
Syeh Rasyid mengatakan, apakah anda 
seekor rusa atau singa, anda harus 
berlari cepat untuk bertahan hidup,” 
kata Iwan Agung

Dalam kesempatan itu diserahkan 
penghargaan bagi pemenang ARTIFY 
2019. Artify sendiri merupakan salah 
satu bagian dari PJB Youth Festival 
Tahun 2019. Artify adalah program 
untuk menyalurkan kreativitas seni 
tahunan bagi seluruh insan PJB yang 
berjiwa muda guna meningkatkan 
Employee Engagement. Ada 2 Kategori 
di Artify 2019, yaitu : Music & Dance 
(Group Band, Solo, Vocal Group, 
Tari), dan Creative Performance 
(Film Pendek, Dokumenter, Vlog, 
Video Parody). Berikut adalah daftar 
pemenang ARTIFY 2019:
• Juara 1 : UP Gresik - GROW
• Juara 2 : BPWC - iPJB Kita Bisa
• Juara 3 : UBJOM Kaltim Teluk - PJB 

WAY
• Juara Favorit : UBJOM Pacitan - 

Great Company, Great Family
• Juara Kategori Creative 

Performance : Divisi Talenta - 
Pengabdi Kantor.

anniversary

Dirut PJB paparkan tren global bisnis ketenagalistrikan



   17

Co-firing merupakan suatu proses pembakaran dua 
material yang berbeda secara bersamaan, yaitu 

biomassa dan bahan baku fosil pada pembangkit listrik 
berbahan bakar batu bara. Terdapat 3 kelompok teknologi 
co-firing, yakni 
• Direct Co-firing. 
 Pada direct co-firing, biomassa sebagai bahan bakar 

sekunder dimasukkan bersamaan dengan batubara 

sebagai bahan bakar primer ke dalam boiler yang sama. 
Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan pada direct 
co-firing. Pertama, pencampuran dan perlakuan awal 
terhadap biomassa dan batubara dilakukan bersamaan 
sebelum diumpankan ke pembakar. Kedua, perlakuan 
awal biomassa dan batubara dilakukan secara terpisah, 
kemudian baru diumpankan ke pembakar. Teknologi 
direct co-firing lebih umum digunakan karena paling 
murah.

• Indirect Co-firing.
 Konfigurasi indirect co-firing mengacu pada proses 

gasifikasi biomassa, dimana gas hasil gasifikasi 
biomassa kemudian diumpankan ke dalam pembakar 
dan dibakar bersama batubara. Dengan menggunakan 
konfigurasi ini, abu dari biomassa akan terpisah dari 
abu batubara dengan tetap menghasilkan rasio co-firing 
yang sangat tinggi. Kekurangan dari indirect co-firing 
adalah biaya investasinya yang tinggi.

• Parallel Co-firing
 Konfigurasi parallel co-firing melibatkan suatu pembakar 

dan boiler terpisah untuk biomassa, dimana hasil 
pembakaran dari biomassa akan membangkitkan uap 

Co-Firing PLTU Paiton
UPAYA PJB MENUJU GREEN POWER PLANT

Berbagai langkah stategis dilakukan PJB dalam mewujudkan Green Power Plant. 
Salah satunya adalah melalui co-firing pembangkit barbahan bakar batubara. 
Langkah ini diyakini bukan saja menurunkan emisi gas buang, tetapi juga  menghemat 
biaya pemakaian bahan bakar. Uji coba co-firing telah dilakukan di PLTU Paiton, 
dengan menggantikan sebagain batubara dengan wood pellet.

Wood pellet (atas) dan Cangkang kelapa sawit (bawah).

teknologi
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yang kemudian akan digunakan pada sirkuit power 
plant pembakaran batubara. Walaupun konfigurasi ini 
membutuhkan investasi yang lebih besar daripada direct 
co-firing, konfigurasi ini memiliki kelebihan tersendiri. 
Dengan menggunakan konfigurasi ini, sangatlah 
mungkin untuk digunakan bahan bakar dengan 
kandungan logam alkali dan klorin tinggi dan abu 
dari hasil pembakaran batubara serta biomassa akan 
dihasilkan terpisah.
Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi PJB 

melakukan co-firing, antara lain:
• Komitmen Indonesia dalam memberikan kontribusi 

terhadap solusi perubahan iklim global dan komitmen 
Indonesia sebagai penandatangan Paris Agreement 
menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di 
tahun 2030. Target ini telah dituangkan dalam Rencana 
Umum Energi Nasional (RUEN) dengan meningkatkan 
bauran energi terbarukan sebesar 23 persen di tahun 
2025.

•	 Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sangat besar, 
mencapai  443.208 MW, sementara pemanfaatannya 
masih sangat rendah, baru sekitar 1,9 persen atau 
8215,5MW.  Di sisi lain, tuntutan dan harapan konsumen 
PLN semakin meningkat terhadap energi listrik yang 
andal, murah dan ramah lingkungan. 

•	 Cadangan batubara kalori tinggi sangat rendah dan 
harga cenderung naik. Cadangan batubara nasional 

mayoritas low rank, yakni subbituminous dan lignite 
yang memiliki nilai kalor rendah dan sulfur yang tinggi. 
Batu bara yang selama ini menjadi sumber utama bahan 
bakar pembangkit listrik akan habis, sehingga perlu 
diganti dengan energi terbarukan.
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) meyebutkan bahwa bauran EBT untuk pembangkit 
listrik masih berada di angka 12,4 persen pada 2018. Sumber 
energi terbesar untuk pembangkit listrik masih berasal dari 
batu bara (60,5 persen) dan gas bumi (22,1 persen). Padahal, 
Indonesia menargetkan bauran EBT untuk pembangkit 
listrik bisa mencapai 23 persen pada 2025. 

“Salah satu langkah PJB dalam mendukung target 
bauran energi 23 persen ditahun 2025 adalah dengan 
memanfaatkan exsisting plant untuk co-firing biomass. 
Program ini merupakan program terobosan jangka panjang 
untuk mengurangi ketergantungan terhadap fossil fuel dan 
penurunan emisi menuju Green Power Plant, yang akan 
diterapkan pada PC Boiler, CFB Boiler dan Stoker Boiler,” 
papar Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto, ketika berbicara 
pada PJB Connect 2019, 30 Oktober 2019.

Uji coba co-firing dilakukan pada PLTU Paiton 2 x 400 
MW dengan menggunakan wood pellet dilakukan setelah 
melalui serangkaian kajian dan uji coba sebagaimana 
terlihat pada diagram 1. Tahun 2021 komposisi wood pellet 
ditargetkan mencapai 15 persen dan tahun 2021 berkisar 
16-30 persen.

Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto Dampak Co-Firing Biomassa terhadap reduksi CO2

teknologi

18       Info PJB  n Edisi 114  |  Tahun 2019



   19

Tahapan Pengujian 
Tahap pengujian co-firing di PLTU Paiton diawali 

dengan studi kelayakan pasokan biomassa (wood pellet), 
identifikasi kesiapan alat & strategi pengujian. Untuk 
pasokan wood pellet dinilai aman, karena kebutuhan wood 
pellet untuk co-firing 3 persen sebanyak 8.640 ton/bulan, 
sementara terdapat delapan perusahaan wood pellet 
calon pamasok dengan kapasitas 20.800 ton/bulan.

Pengujian co-firing 1 persen biomassa pada PLTU 
Batubara Paiton unit 1 pada tanggal 2-5 September 
2019 menggunakan biomassa wood pellet. Tahap awal 
pengujian dimulai dengan mixing antara wood pellet 
dengan batubara di coal yard menggunakan alat berat.  
Setelah dilakukan mixing berlapis antara batubara 
dengan wood pellet, hasil campuran tersebut didorong 
menggunakan dozzer menuju Emergency Reclaim Hopper 
(ERH) untuk selanjutnya melalui jalur conveyor menuju 
coal bunker.

Secara visual mixing batubara dan 1 persen wood 
pellet sebelum masuk coal mill menunjukkan kondisi pellet 
yang terlihat sudah tidak utuh lagi setelah melalui proses 
handling sejak di ujung mixing dengan menggunakan alat 
berat di coal yard, melewati hooper, jalur conveyor, feeder 
hingga sebelum masuk ke coal mill. Setelah digrinding 
didalam coal mill, mixing 1 persen wood pellet bisa halus. 

Tipikal wood pellet memiliki nilai HGI yang lebih 
rendah hingga separuh dari HGI batubara. Hal ini 

mengisyaratkan keuletan wood pellet yang akan lebih 
sulit untuk digrinding dan berpotensi meningkatkan 
ampera coal mill maupun reject pyrite. Hasil monitoring 
pada coal mill untuk critical point seperti arus coal mill, 
bowl pressure, mill outlet temperature menunjukkan 
masih dalam batas aman. 

Begitu juga pada pengujian tahap dua dengan 
komposisi biomassa 3 persen dan 5 persen. Hasil 
monitoring pada coal mill untuk critical point seperti 
arus coal mill, bowl pressure, mill outlet temperature 
menunjukkan masih dalam batas aman, sementara 
temperatur FEGT cenderung turun 17.700 C dari 1014.960 
C menuju 997.260 C. (*)

Diagram tahapan uji coba co-firing di PLTU Paiton

teknologi
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individu, organisasi profit maupun non 
profit. Sebanyak 250 profesional bisnis 
dari berbagai negara ikut berpartisipasi 
dalam 12 kategori penjurian. Mereka 
menilai bagaimana proses kerja dan hasil 
sebuah organisasi atau individu dalam 
mencapai kesuksesan dan menghadapi 
tantangan. Tahun lalu, 2018, PJB berhasil 

i-TREC AWARD 2019

Stevie International Business Award 
adalah salah satu penghargaan di 

dunia bisnis internasional. Sejak 2002, 
Penghargaan tersebut telah diberikan 
untuk pencapaian kesuksesan hasil dan 

BEST PAPER. Penghargaan diberikan 
atas penelitian yang dilakukan Dimas 
Kaharudin, Arirpiantoni, dan Kirjoni 
Mudiarto terhadap Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS) 1 MW di Cirata. 
Hasil penelitian dituangkan dalam paper 
berjudul, “A comparative performance 
analysis of a 1 MWatt CIS PV system and 
a 5 kWatt crystalline-Si PV system under 
the tropical climate of Indonesia”, dan 
dipresentasikan di forum i-TREC 2019. 
Mereka dibimbing Prof. Angele Reinders 
dari University of Twente, Belanda. 

i-TREC merupakan konferensi 
tahunan tentang energi terbarukan 
tropis, diikuti kalangan akademik, 
peneliti, regulator, praktisi dan industri 
di bidang energi dari berbagai negara. 
Pada forum ini dipresentasikan kemajuan 
baru dan hasil penelitian tentang Energi 
Terbarukan di Negara-negara Tropis. 
The 4th I-TREC diselenggarakan pada 
14-16 Agustus 2019 di The Anvaya Beach 
Resorts-Bali Indonesia, dengan tema, 
“Sustainable Energy and Environment for 
Tropical Climate.” Lingkup konferensi: 
Smart Grid and Regulation, Bioenergy, 
Fuel Cell Technology, Energy Storage, 
Multifunctional and Advanced Materials, 
dan Eco Tropical Built Environment.

Pada i-TREC 2019, hampir 300 

Sejumlah penghargaan berhasil diraih 
PJB sepanjang tahun 2019, baik tingkat 

lokal, nasional maupun internasional. 
Diantaranya; Stevie International Business 

Award 2019, i-TREC Award 2019, Subroto 
Award 2019, PLN International Conference 

& Like 2019, dan sebagainya. Berikut 
sekilas tentang perolehan penghargaan 

tersebut.

STEVIE AWARD 2019

Kepala Bidang 
Teknologi Informasi 

PJB, Sapto Nugroho 
(kiri), saat menerima 

penghargaan

PLTS Cirata

penghargaan

proses dalam dunia bisnis organisasi 
maupun individu di lebih dari 60 negara. 
Tahun 2019 ini PJB mendapatkan Bronze 
Stevie International Business Award 2019 
kategori Information Technology (IT) Team 
of The Year. Penghargaan diterima Kepala 
Bidang Teknologi Informasi PJB, Sapto 
Nugroho, 19 Oktober 2019, di Andez 
Hotel Vienna, Austria.

Ribuan peserta dari 74 negara ikut 
berkompetisi dalam Stevie International 
Business Award 2019. Mereka berasal dari 
berbagai macam jenis organisasi maupun 

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 dalam ajang The 4th International 
Tropical Renewable Energy Conference 

(i-TREC 2019) berhasil terpilih sebagai 
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Pada Bidang K2, PLTU Paiton menjadi 
yang terbaik dalam kategori PLTU 
Kualifikasi Besar untuk Sistem Grid Code 
Jamali, sedangkan PLTGU Muara Karang 
menjadi terbaik pada kategori PLTG/
GU Kualifikasi Besar. Sementara PLTU 
Indramayu dinobatkan sebagai The Most 
Improve Effort Electricity Safety Power 
Plant. Pada bidang Efisiensi Energi UP 
Gresik meraih juara 2 untuk kategori 
Manajemen Energi pada Industri Besar.

Bahkan saat pertama Subroto 
Award diselenggarakan tahun 2017, PJB 
langsung menyabet tiga penghargaan 
dalam kategori manajemen energi 
pada industri dan bangunan gedung. 
Penghargaan diberikan kepada UBJOM 
Tanjung Awar-Awar yang meraih Juara 
1 untuk Sub Kategori Inovasi Khusus 
Bidang Industri. Lalu UP Paiton sebagai 
Juara 2 untuk Sub Kategori Industri 
Besar, dan UP Cirata sebagai Juara 2 
untuk Sub Kategori Gedung Besar.(*) 

PJB secara rutin mengikuti Annual 
Report Award (ARA) sebagai 

bentuk komitmen Perusahaan dalam 
keterbukaan informasi dan memberikan 
informasi yang akurat kepada seluruh 
pemangku kepentingan. Setelah 
pada ARA 2016 menjadi satu-satunya 

SUBROTO AWARD 

ANNUAL REPORT AWARD 2019 

peneliti dari universitas, perusahaan, 
dan lembaga riset, memaparkan hasil 
penelitian terbaru dalam topik energi 
terbarukan. Pemateri berasal dari 
berbagai negara seperti Jepang, Brunei 
Darussalam, Perancis, Malaysia, Turki, 
Jerman, Taiwan, Benin, dan Indonesia. 
Peneliti dari PJB yang menganalisis data 
2017 hingga 2018 dari PLTS Cirata dan 
menemukan bahwa final yield rata-rata 
PLTS di Cirata berkisar 3.3 hingga 3.8 
kWh/kWp per hari. Angka tersebut juga 
bermakna bahwa energi matahari di 
Indonesia lebih besar dibanding Jerman 
dan setara dengan Italia. Padahal Jerman 
adalah pengguna PLTS terbesar di dunia, 
sedangkan Italia adalah salah satu negara 
dengan potensi energi surya terbesar di 
Bumi. Temuan ini adalah indikasi yang 
jelas bahwa masa depan PLTS di negara 
kepulauan yang luas ini sungguh cerah.

Tim peneliti juga menemukan 
bahwa kinerja PLTS CIS (copper, 
indium, dan selenium) di PJB Cirata 
lebih baik dibanding silikon kristalline 
(c-Si). Performance ratio PLTS CIS lebih 
tinggi sekitar 12 persen dibanding c-Si, 
sedangkan final yield sistem CIS lebih 
besar 14 persen dibanding sistem c-Si. 
Demikian juga dengan degradasi kedua 
teknologi. Pada skala sistem, PLTS c-Si 
mengalami degradasi tahunan lebih dari 
3 persen per tahun, sedangkan degradasi 
PLTS CIS di bawah 2 persen per tahun. 
Namun, karena baru memiliki data 
selama dua tahun, kesimpulan tentang 
degradasi masih sementara.

PJB di tahun 2019 kembali berjaya pada 
acara Subroto Award dengan meraih 4 

penghargaan. Tiga penghargaan di Bidang 
Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) untuk 
kategori PLTU/GU, dan satu penghargaan 

di Bidang Efisiensi Energi. Penghargaan 
Bidang K2 diberikan kepada UP Paiton, 
UP Muara Tawar dan PLTU Ropa, 
sedangkan penghargaan Bidang Efisiensi 
Energi diberikan kepada UP Brantas. 

Subroto Award merupakan apresiasi 
tertinggi yang diberikan Kementerian 
ESDM kepada para stakeholder dalam 
kontribusinya mendukung program 
sektor ESDM. Tahun 2019 merupakan 
tahun ketiga penyelenggaraan 
penghargaan. Penganugerahan 
Subroto Award 2019 dilakukan pada 
Malam Puncak Peringatan Hari Jadi 
Pertambangan dan Energi ke-74 yang 
digelar di XXI Ballroom Djakarta Theatre, 
27 September 2019. Penghargaan 
diserahkan oleh Ignasius Jonan yang 
kala itu masih menjabat Menteri 
ESDM kepada : Manajer Keuangan dan 
Administrasi UP Paiton, Sugiyanto, GM 
UP Muara Tawar, Lavi Rumandioko, 
GM PLTU Ropa, Nurronny, dan GM UP 
Brantas, Wasito. 

PLTU Paiton, PLTGU Muara Tawar, 
PLTU Ropa memperoleh penghargaan 
bidang K2 atas pemenuhan standarisasi 
peralatan dan pemanfaatan tenaga 
listrik, pengamanan instalasi tenaga 
listrik, serta pengamanan pemanfaatan 
tenaga listrik. Sementara UP Brantas 
meraih juara untuk Manajemen Energi 
sub kategori Inovasi Khusus pada 
Industri dan Bangunan Gedung. “Apa 
yang didapatkan dalam Subroto Award 
adalah sebagai bukti komitmen PJB 
untuk senantiasa concern dalam aspek 
keselamatan ketenagalistrikan, serta 
terus berinovasi di bidang manajemen 
energi,” kata Direktur Utama PJB, Iwan 
Agung Firstantara.

Subroto Award 2019 bukan yang 
pertama kali diterima PJB. Tahun 2018 
PJB meraih tiga penghargaan di bidang 
K2, dan satu di bidang Efisiensi Energi. 

Tim PJB diwakili 
Kunaifi, ke dua dari kiri, 

menerima penghargaan “the 
best paper” dalam i-TREC 

2019 dari ketegori Smart 
Grid and Regulation.

Ignatius Jonan 
serahkan 
penghargaan 
kepada GM UP 
Muara Tawar.

Ignatius Jonan 
bersama GM 
PLTU Ropa

penghargaan
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PLN INTERNATIONAL 
CONFERENCE & LIKE 2019

perwakilan dari PLN Grup di tahap 4 
besar, tahun ini PJB terpilih sebagai juara 
1 untuk kategori Private Non Keuangan 
Non Listed.

Mengangkat tema ‘Menghadirkan 
Nilai Tambah dan Harapan Baru Bagi 
Pemangku Kepentingan Melalui 
Perkembangan Berkelanjutan’ pada 
Laporan Tahunan PJB Tahun 2018, PJB 
menunjukkan eksistensinya sebagai 
perusahaan yang mampu menghadirkan 
laporan berkualitas serta relevan dengan 
perkembangan ekonomi dan industri 
kelistrikan saat ini. Di dalam kategori 
ini, PJB bersaing dengan lebih dari 40 
perusahaan. 

Keikutsertaan PJB di ARA dimulai 
dari tahun 2009 dan berhasil meraih 
Juara 2.  ARA diselenggarakan sejak 
tahun 2002 oleh Kementerian BUMN 
dan beberapa lembaga lainnya seperti 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank 
Indonesia (BI) hingga Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Terdapat serangkaian 
proses yang perlu dilalui hingga 
mencapai tahap final, dimulai dari 
melakukan submisi untuk self-assessment 
pada aplikasi ARA, verifikasi terhadap 
skor assessment, hingga akhirnya 
dipilih 4 besar untuk diwawancara 
secara langsung oleh dewan juri untuk 
menentukan Juara 1, 2, dan 3. Perhelatan 
ARA bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas informasi dan governance 
melalui Annual Report atau buku laporan 
tahunan sebuah perusahaan.

Pada ajang PLN International 
Conference  & Learning, Innovation, 

Knowledge, and Exhibition (LIKE) 2019, 
PJB meriah penghargaan juara favorit 
2 untuk paper dan paparan dalam 

conference, serta tiga penghargaan 
untuk karya inovasi. PLN International 
Conference & Like 2019 mengusung 
tema “Technology and Policy in Energy 
and Electric Power”, diikuti para peneliti 
dan praktisi bidang kebijakan dan 
teknologi energi dari berbagai negara 
di empat benua (Amerika, Eropa, Asia, 
dan Australia). Kegiatan berlangsung 
di Yogyakarta, dibuka Direktur Human 
Capital Management PLN, Muhamad Ali, 
Senin 21 Oktober 2019. 

PLN International Conference  
merupakan konferensi international 
pertama yang diadakan oleh PLN, 
berkolaborasi dengan Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
dan Scientific Committee yang berasal 
dari Universitas Indonesia (UI), Institut 
Teknologi Bandung (ITB), Universitas 
Gajah Mada (UGM) Jogjakarta, 
Universitas Diponegoro (UNDIP) 
Semarang, dan Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. 

“Konferensi ini akan melengkapi 
konferensi-konferensi yang sudah 
ada, sehingga membentuk komunitas 
masyarakat ketenagalistrikan yang 
menonjolkan karakter scientific dan 
akademik,” kata Muhamad Ali.

Sebanyak 168 paper dari peneliti 
dan praktisi bidang kebijakan dan 
teknologi energi dari sembilan negara 
(Australia, Malaysia, Taiwan, Jerman, 
China, Thailand, Amerika, Vietnam dan 
Indonesia) masuk ke panitia. Setelah 
dilakukan seleksi, sebanyak 116 paper 
diterima (13 tanpa revisi, 103 dengan 
revisi). Selanjutnya sebanyak 116 paper 
tersebut dipresentasikan di hadapan 
peserta dalam sesi pararel di empat 
ruang kelas. 

Ada tiga penghargaan yang 
diberikan, yakni juara pertama sebesar 
2.000 Dollar Amerika, juara kedua 
1.350 Dollar Amerika, dan juara ketiga 
650 Dollar Amerika. Selain itu juga 
diberikan penghargaan untuk juara 

penghargaan

Direktur Utama 
PJB, Iwan Agung 

Firstantara menerima 
penghargaan ARA. 

(Kiri Atas)

Direktur Utama, 
Direktur Keuangan 

dan anggota Dekom 
memperlihatkan 

piala dan sertifikat 
penghargaan ARA.

(Kanan Atas)

Para inovator PJB meluapkan kegembiraan atas prestasi yang ditorehkan.
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favorit. PJB mendapatkan penghargaan 
favorit 2 untuk paper dengan judul 
“Implementation of Risk Analysis using 
Monte Carlo Simulation on Electricity 
Investment Decision Making. Case 
Study: Steam and Combined Cycle Power 
Plant Development in Indonesia”. Paper 
ini merupakan karya Herry Nico Siagian 
dan Vernon Sapalatua dari PJB Unit 
Pengembangan Bisnis. 

Sedangkan LIKE merupakan 
ajang kompetisi karya inovasi internal 
PLN Group. Ini merupakan agenda 
tahunan yang telah berlangsung sejak 
tahun 1999, sebagai ajang seleksi bagi 
pegawai PLN dan anak perusahaan 
yang inovatif. Terdapat 328 karya 
inovasi di tahun 2019, dan telah dipilih 
26 inovasi untuk dipresentasikan dan 
dilombakan pada LIKE 2019. Ke-26 
inovasi tersebut memiliki potensi 
value creation sebesar Rp. 531,1 miliar.  
Dalam ajang ini, PJB berhasil meraih 
tiga penghargaan, yaitu:
• Juara 1 Inovasi kategori 

Pembangkitan dari UBJOM 
Tenayan, untuk karya inovasi GPS 
CFB Boiler (Guideline Pengendalian 
Hotspot Sealpot) CFB Boiler PLTU 
Tenayan.

• Juara 1 Inovasi kategori Technical 
Supporting dari UPHT untuk karya 
inovasi STADIC (Special Tools 
Diassembly dan Assembly Impeller 
CWP PLTGU Gresik).

• Juara 1 Inovasi kategori Non-
Technical Supporting dari 
DIVOSK-2, untuk karya inovasi 
MODEL (Implementasi Metoda 
Variance Analysis pada Monitoring 
BPP Pembangkit AMC Jawa).

PJB pada acara Indonesian Operational 
Excellence Conference and Award 

(OPEXCON) Project Competition 2019 
berhasil memperoleh penghargaan  
tertinggi “GOLD Achievement” untuk 
kategori Manufaktur dan Energi. 
Penghargaan diberikan kepada UP 
Muara Tawar atas program Countinuous 
Improvement  di bidang CNG dan Bahan 
Bakar melalui berbagai proyek inovasi 
di CNG dan sistem suplai gas. Program 
tersebut terbukti mampu meningkatkan 

penghargaan

perbaikan proses bisnis dengan hasil 
yang paling maksimal dan berkelanjutan 
(continuous improvement). Tujuan 
diselenggarakannya kompetisi ini antara 
lain untuk mengedukasi dan menekankan 
pentingnya perbaikan proses bisnis 
(business process improvement) untuk 
meningkatkan kualitas serta daya saing 
perusahaan-perusahaan Indonesia dalam 
menghadapi berbagai tantangan bisnis. 
Ada dua kategori yang dikompetisikan 
dalam kegiatan ini yaitu kategori 
Manufaktur dan Energi, serta kategori 
Pelayanan.

PT PLN (Persero) bersama 56 unit 
kerja dan 10 Anak perusahaan 

serta utilitas HAPUA menggelar 
Culture Leap Promotion 2019, dengan 
tema “Creating Happiness at Work by 
Living PLN Terbaik”. Kegiatan tersebut 
bertujuan menciptakan kebahagiaan 
di tempat kerja bagi seluruh karyawan 
sebagai salah satu cara meningkatkan 
produktivitas kerja. 

Culture Leap Promotion 2019 
berlangsung 15-16 Oktober 2019 di 
Auditorium PLN Kantor Pusat, Jakarta, 
diikuti oleh 31 perwakilan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dan perusahaan 
swasta di Indonesia, 56 unit kerja dan 
11 anak perusahaan PLN serta tujuh 
utilitas HAPUA, seperti dari Electricite 
Du Laos (EDL) amd, EDL Generation 
Public Company (EDL-Gen), Tenaga 
Nasional Berhad (TNB), Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT), 
Metropolitan Electricity Authority (MEA), 
Ho Chi Minh City Power Corporation, dan 
Sarawak Energy Berhad.

Ada sejumlah kompetisi selama 

OPEXCON 
PROJECT COMPETITION 2019

kehandalan suplai energi primer dan 
penghematan biaya operasional puluhan 
milyar pertahun. Penghargaan diserahkan 
oleh Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto kepada 
GM UP Muara Tawar, disaksikan  oleh 
Menteri Kominfo Johnny G. Plate, di 
Jakarta pada tanggal 7 November 2019.

OPEXCON Award merupakan 
apresiasi bagi perusahaan-perusahaan 
di Indonesia, baik swasta maupun 
BUMN, yang telah melaksanakan inisiatif 

Prof. Dr. Ir. Dradjad 
Irianto menyerahkan 
penghargaan kepada GM 
UP Muara Tawar.

“GOLD Achievement” untuk kategori Manufaktur 
dan Energi diberikan kepada UP Muara Tawar atas 
program Countinuous Improvement  di bidang CNG 
dan Bahan Bakar

CULTURE LEAP PROMOTION 2019
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Inovator dari PJB Services menunjukkan keunggulannya 
dalam ajang Apresiasi Karya Inovasi Regional PLN 2019 

yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Timurm 
24-25 September 2019. Anak usaha PJB ini berjaya dengan 
tiga gelar juara dan menempatkan diri sebagai juara umum. 
Dua gelar untuk bidang pembangkitan, dan satu gelar untuk 
bidang Non Technical Supporting. Mereka yang berhasil 
memenangkan Apresiasi Karya Inovasi Regional PLN 2019 
antara lain:
• Herdimas Syamsuri dan Hendra dari PLTU Tenayan. Karya 

inovasinya yang berjudul, “Modifikasi Expansion Joint on 
Bed Burner untuk Mengatur Aliran Udara pada Primary Air 
Fan,”  terpilih sebagai juara 1 bidang Pembangkitan.

• Ronny Cahyadi, Hermanto, dan Dodi Romandani 
dari PLTU Rembang. Karya inivasinya yang berjudul, 
“Penambahan Support Stopper Limit Switch Scoop Tube 
Fluid Coupling untuk Menghindari Kerusakan Peralatan 
Belt Konveyor,” menempati juara 3 bidang Pembangkitan.

• Ahmad Faishol A, Ahmad Zaki M, dan Nia Ari dari PJB 
Services Kantor Pusat. Karyanya yang berjudul, “Aplikasi 
Control Kesehatan Transformer – AFATAR (Analisa Fuzzy 
Gas Terlarut Minyak Trafo)”, meraih juara 2 bidang Non 
Technical Supporting.
Sementara PJB mendapatkan juara 1 dalam kategori Non 

Technical Supporting. Inovasi karya Endrik Purbo Yunastyo, 

Culture Leap Promotion 2019 
berlangsung, dan PJB berhasil meraih 
dua gelar, yaitu:
• Juara III Best Implementator 

Culture Leap dan Juara III Best 
Promotor Culture Leap. Juara III 
Best Impementator Culture Leap 
didapatkan PJB melalui program 
budaya unggul Let’s Do More! 
(Let’s Do The Meeting On Time, 

Productive, Effective!). Penilaian 
implementasi budaya unggul terbaik 
ini berdasarkan rangkaian tahap 
evaluasi dan penilaian, mulai dari 
desain program, eksekusi, hingga 
dampak.

• Juara III Best Promotor Culture 
Leap 2019, diperoleh PJB melalui 
perwakilan Transformation Agent PJB 
yakni Febriani Adelia Sabita dan Tri 

Astuti Rini. Mereka bersaing dengan 
perwakilan dari seluruh unit dan 
anak perusahaan PLN menampilkan 
kreativitas serta kemampuannya 
dalam mempromosikan budaya 
perusahaan. Kreativitas kampanye 
melalui media sosial serta kreativitas 
dan kemampuan berpromosi dalam 
Culture Leap Promotion menjadi 
dasar penilaiannya.(*)

Juara III Best Implementator Culture Leap melalui program budaya unggul Let’s Do More! dan Juara III Best Promotor Culture Leap melalui perwakilan Transformation Agent PJB

PJB Services Berjaya 

Dirtektur Human Capital Management PJBS, Dedi Budi Utomo bersama para inovator PJBS 
yang berhasil  meraih juara.

Simson Nainggolan dan Pernando Simare-mare dari UBJOM 
Tenayan yang berjudul, “Meningkatkan Efektifitas Cleaning Clogged 
Nozzle Furnace dengan ‘puzzle’ untuk Mempercepat Durasi Overhoul 
dan Forced Outage”. (*)

penghargaan
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kompetis i

Independent Power Producer (IPP) terus 
bertambah seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan listrik. Persaingan usaha 
di bidang pembangkitan pun semakin 
ketat, yang menuntut para pelaku usaha 
meningkatkan daya saing agar dapat 
menjamin kelangsungan bisnisnya. Salah 
satunya melalui peningkatan Sumber 
Daya Manusia (SDM) bidang operasi 

dan pemeliharaan yang merupakan 
ujung tombak bisnis pembangkitan. 
Berbagai upaya telah dilakukan untuk 
meningkatkan kompetensi SDM operasi 
dan pemeliharaan, terutama melalui 
pendidikan, pelatihan dan sertifikasi.

Guna meningkatkan semangat dan 
motivasi mereka dalam meningkatkan 
kompetensi, Sub Direktorat Human 

Capital (SDHC) PJB berkolaborasi dengan 
PJB Academy menyelenggarakan 
lomba kompetensi di bidang operasi 
dan pemeliharaan pembangkit. Lomba 
dikemas dalam PJB OM Geeks 2019, 
berlangsung di PT PJB Kantor Pusat, 21 - 22 
Oktober 2019. 

PJB OM Geek yang berkonsepkan 
cerdas cermat tersebut memiliki beberapa 
sesi kompetisi. Untuk Operation terdiri 
atas TS Battle, Uji Tulis, dan Studi Kasus. 
Sedangkan untuk Maintenance terdiri atas 
kompetisi TS Battle dan Uji Tulis. Event 
perdana yang diselenggarakan oleh PJB 
Academy ini melibatkan unit-unit thermal 
yang dimiliki dan dioperasikan oleh PJB.

Direktur Utama PJB, Iwan Agung 
Firstantara berharap PJB OM Geeks 
menjadi agenda tahunan. Insan Operation 
& Maintenance dinilai telah memberikan 
konstribusi yang baik, terbukti dengan 
meningkatknya performance pembangkit, 
termasuk pembangkit  yang dikelola Unit 
Bisnis Jasa Operation and Maintenance 
(UBJOM). Sampai dengan September 
2019, EAF UBJOM FTP-1 (Jawa) mencapai 
90,20. Hal ini menunjukkan bahwa insan 
PJB yang ada di UBJOM Jawa baik dari sisi 
Operation dan Maintenance telah matang. 

Dalam kesempatan itu Iwan Agung 
mengingatkan bahwa fokus PJB 
sebelumnya adalah operational excellence, 
dan hal tersebut sukses tercapai. Seiring 
dengan meningkatnya tantangan, kini 
fokus PJB bukan hanya operational 
excellence, bukan hanya sekadar  
menghasilan energi listrik yang aman, 
andal, dan efisien, tetapi juga fokus pada 
business excellence. Seluruh insan PJB 
diharapkan memikirkan pengembangan 
produk, IPP, IRR & ROA, dan dividen.(*)

Uji Kompetensi 
Insan Operation 
& Maintenance

PJB OM Geeks 2019
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Peserta lomba kompetensi bidang operasi dan pemeliharaan Pelaksanaan lomba kompetensi bidang operasi dan pemeliharaan

Semangat para peserta
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Laboratorium Kalibrasi UPHB (U-LAB). 
Peresmian dilakukan dengan acara 
sederhana yang dihadiri juga oleh 
Direktur SDM PT PJB Suharto, dan 
Direktur Operasi 2 PT PJB Miftahul 
Jannah. Dirut PJB mengungkapkan 
bahwa keberadaan Laboratorium 
kalibrasi PT PJB menjadi salah satu 
kado indah di hari ulang tahun PJB ke 
-24.

Laboratorium kalibrasi PJB UPHB 
ditujukan untuk meningkatkan efisiensi 
biaya kalibrasi alat di PJB Grup. 
Laboratorium dengan desain milenial 
ini menerima jasa kalibrasi peralatan 
kelistrikan seperti Digital Multimeter, 
Multifunction Calibrator dan Clamp 
Meter. Layanan yang diberikan berupa 
jasa kalibrasi peralatan kelistrikan 
dengan lingkup tegangan, arus dan 
resistansi. Ke depan, layanan akan 
ditambah dengan ruang lingkup seperti 
pressure dan temperature.

Laboratorium tersebut telah 
mendapatkan akreditasi dari 
Komite Akreditasi Nasional (KAN) 
pada tanggal 2 September 2019 
dengan nomer LK-284-IDN. 
Akreditasi Laboratorium Pengujian 
dan Laboratorium Kalibrasi yang 
dikeluarkan oleh KAN sudah diakui 
oleh negara-negara kawasan Asia 
Pasifik karena sudah mempunyai 

o & m

Menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 
bahwa semua alat ukur setelah 

melewati mobilisasi atau pergeseran 
dari satu tempat ke tempat lainnya, 
maka sebaiknya dilakukan kalibrasi 
menyeluruh untuk mendapatkan 
keakuratan. Kegiatan kalibrasi 
dilakukan oleh personil yang memiliki 
keahlian di bidang kalibrasi. Hal ini 
dapat dicapai salah satunya dengan 
mengikutsertakan personil yang 
terlibat dalam kegiatan kalibrasi untuk 
mengikuti pelatihan yang sesuai 
dengan bidang tugasnya.

PJB group kini tidak perlu lagi 
melakukan kalibrasi ke pihak ketiga, 
karena PJB UPHB (Unit Pelayanan 
Pemeliharaan Wilayah Barat) telah 
memiliki laboratorium kalibrasi 
kelistrikan yang terakreditasi. 
Laboratorium tersebut menjadi satu 
diantara dua laboratorium kalibrasi 
yang ada di PLN Grup. Satu lainnya 
dimiliki PT PLN (Persero) Pusat 
Penelitian dan Pengembangan (PLN 
Puslitbang).

Keinginan untuk mendirikan 
laboratorium kalibrasi kelistrikan 
PJB telah digagas sejak tahun 2017. 
Cita-cita itupun terwujud pada Rabu, 
9 Oktober 2019, ketika Direktur 
Utama PT PJB Iwan Agung Firstantara 
menandatangani prasasti peresmian 

perjanjian saling pengakuan (Mutual 
Recognition Agreements) Personil di 
dalamnya pun sudah tersertifikasi 
berdasarkan ISO IEC 17025 : 2017. Mereka 
bekerja dengan menjalankan prosedur 
sesuai SOP yang ada di Laboratorium.

Akreditasi KAN diberikan mengacu 
pada standar ISO/IEC 17025 tentang 
Persyaratan Umum Kompetensi 
Laboratorium Pengujian dan 
Laboratorium Kalibrasi. Secara garis 
besar standar sistem manajemen ini 
terdiri dari lima klausul, yaitu Ruang 
Lingkup, Acuan Normatif, Istilah dan 
Definisi, Persyaratan Manajemen, dan 
Persyaratan Teknis. Inti persyaratan-
persyaratan standar ini ada dalam dua 
klausul terakhir.

Persyaratan manajemen meliputi 
persyaratan-persyaratan sistem 
manajemen sebagaimana yang 
banyak kita temukan dalam SMM 
ISO 9001, seperti pengendalian 
dokumen, pengendalian rekaman, 
penanganan pelanggan dan kontrak, 
tindakan perbaikan, audit, dan lain-
lain. Sedangkan persyaratan teknis 
meliputi, di antaranya, persyaratan-
persyaratan personil, akomodasi dan 
kondisi lingkungan, pemilihan metode, 
peralatan, pengambilan sampel, dan 
penerbitan laporan hasil uji dan inspeksi 
laboratorium.(*)

Peresmian laboratorium kalibrasi kelistrikan oleh dirut PJB, disaksikan Direksi PJB dan Manajemen UPHP
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PJB MEMILIKI 
LABORATORIUM 

KALIBRASI 
KELISTRIKAN

Setiap instrumen ukur harus dianggap tidak 
cukup baik sampai terbukti melalui kalibrasi 

dan atau pengujian bahwa instrumen ukur 
tersebut memang baik. Kalibrasi sendiri merupakan 

proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai 
dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan 

membandingkan suatu standar yang terhubung dengan 
standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan 

acuan tersertifikasi.

• Kedua di PLN Group

o & m
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Direksi PJB dan Manajemen UPHB 
meninjau gudang peralatan
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o & m

Track Program -1 (FTP-1) yang sempat 

terhenti. PLTU Anggrek yang berlokasi 

di Desa Ilangata, Kabupaten Gorontalo 

Utara, terhenti selama 6 tahun. Salah 

satu penyebab utamanya adalah 

masalah pembebasan tanah yang 

tidak kunjung selesai karena adanya 

sengketa kepemilikan antar ahli waris. 

Pengembang angkat tangan hingga 

akhirnya PLN mengambil alih dan 

menugaskan PT Rekadaya Elektrika (RE) 

untuk melanjutkan pembangunan PLTU 

tersebut. RE berhasil menyelesaikan 

dalam kurun waktu tiga tahun. First 

sinkron PLTU Anggrek unit 2 dilakukan 

pada 12 Desember 2018.

Hingga 30 September 2019, produksi 

PLTU Anggrek telah mencapai 58,33 juta 

kWh. Beroperasinya PLTU di Gorontalo 

ini menurunkan biaya pokok penyediaan 

(BPP) tenaga listrik di Sulawesi Utara 

dan Gorontalo sebesar Rp 46 per kWh. 

Penghematannya mencapai Rp 8,6 milyar 

per bulan. Saat ini beban puncak pada 

sistem kelistrikan Gorontalo mencapai 

90 MW. Dengan kapasitas 2 x 25 MW, 

PLTU Anggrek dapat memenuhi 55 persen 

pasokan listrik di sistem tersebut.(*) 

PLTU Anggrek 2 x 25 MW dan PLTU 

Ampana 2 x 30 MW akan dikelola PJB. 

Kepastian itu diperoleh setelah PT PLN 

(Persero) Unit Induk Pembangkitan dan 

Penyaluran (UIKL) Sulawesi selalu owner 

kedua pembangkit tersebut dan PJB 

menandatangani kontrak jasa Operation 

and Maintenance (jasa O&M), 18 Oktober 

2019. Penandatanganan kontrak 

berlangsung di Kantor PT PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 

(UP3) Gorontalo, Sulawesi, bersamaan 

dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi 

PLN Regional Sulawesi yang dihadiri 

Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT PLN 

(Persero) Syamsul Huda.

Kontrak jasa O&M yang 

ditandatangani oleh GM PLN UIKL 

Sulawesi Suroso Isnandar, dan Diektur 

Operasi 2 PJB Miftahul Jannah tersebut 

merupakan kelanjutan dari Perjanjian 

Induk jasa O&M yang ditandatangi oleh 

PT PLN (Persero) Pembangkitan dan 

Penyaluran Sulawesi dan PJB pada 12 

September 2018 silam. Perjanjian induk 

menjadi penanda dimulainya kegiatan 

jasa O&M pada kedua pembangkit yang 

saat itu sedang dalam tahap konstruksi 

dan akan memasuki tahap COD.

Baik PLTU Anggrek maupun PLTU 

Ampana merupakan bagian dari Fast 

PJB Operasikan
PLTU Anggrek dan Ampana

Penandatanganan kontrak operation and maintenance PLTU Anggrek 2 x 25 MW dan PLTU Ampana 2 x 30 MW

PLTU Anggrek 2 x 25 MW
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PJB BERBAGI PRAKTEK
PENYAJIAN LAPORAN 
KEUANGAN KONSOLIDASI

akuntansi

Laporan Keuangan Holding Company 
atau Konsolidasi adalah laporan yang 

menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi 
untuk induk perusahaan (entitas pengendali) 
dan satu atau lebih anak perusahaan 
(entitas yang dikendalikan). Induk dan 
anak perusahaan tersebut merupakan 
satu kesatuan, walaupun terpisah entitas 
hukumnya.  Laporan Keuangan Konsolidasi 
mencerminkan penggabungaan seluruh 
laporan perusahaan yang dikendalikan oleh 
Induk Perusahaan

Laporan Keuangan Konsolidasi 
diperlukan apabila salah satu perusahaan 
yang bergabung memiliki kontrol 
terhadap perusahaan lain, dan sebaliknya 
laporan keuangan konsolidasi tidak 
diperlukan apabila satu perusahaan tidak 
memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. 
Artinya,  jika tidak memiliki hak kendali 
(control), maka mereka adalah badan usaha 
(entity) mandiri, artinya mereka masing-
masing akan membuat laporan keuangan 
yang sendiri-sendiri dan tidak mungkin 
untuk digabungkan, ditambahkan atau yang 
sejenisnya. 

Dalam melakukan pengelolaan dan 
penyajian laporan keuangan konsolidasi, 
banyak hal yang perlu diperhatian agar 
dapat memberikan gambaran yang obyektif 
dan sesuai atas keseluruhan posisi dan 
aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri 
atas sejumlah perusahaan. Untuk itu, Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur 
menyelenggarakan Pendidikan Profesional 
Berkelanjutan (PPL) untuk meningkatkan 
kompetensi para akuntan perusahaan.

PPL mengambil tema Pengelolaan 
dan Penyajian Laporan Keuangan Holding 
Company, dilaksanakan di Gapura Surya 
Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya, Rabu 25 September 2019, diikuti 
204 peserta dari berbagai perusahaan. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman tentang pengelolaan, 
penyusunan, dan penyajian laporan 
keuangan Holding Company (konsolidasi). 

Tampil sebagai pemateri: M. Husni Noor 
Kepala Divisi (Kadiv) Akuntansi PJB yang juga 
Kabid Hubungan Korporat IAI Wilayah Jawa 
Timur, Damai Nasution, Dosen Akuntansi 
Universitas Airlangga, dan Sapto Wasono 
Soebagio, Direktur Keuangan, SDM dan 
Umum PT Pelindo Marine Service. Damai 
Nasution lebih banyak berbicara tentang 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK), terutama PSAK 16 (tentang aset 
tetap), PSAK 65 (tentang laporan keuangan 
konsolidasi), dan PSAK 66 (tentang 
pengaturan bersama).

Sedangkan Sapto Wasono 
Soebagio, memaparkan tentang 
laporan keuangan konsolidasi 
yang disajikan untuk memenuhi 
kebutuhan informasi keuangan. 
Meliputi posisi keuangan induk 
perusahaan dan anak perusahaan 
yang secara ekonomis dianggap 
sebagai satu kesatuan usaha, 
walaupun terpisah entitas hukumnya 
atau dengan kata lain berbeda 
nama perusahaannya. Sedangkan 
Husni Noor memaparkan tentang 
best practice PJB dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan 
konsolidasi.

Diungkapkan bahwa PJB adalah 
anak perusahaan PLN, dan PJB 
sendiri memiliki anak dan cucu 
perusahaan, sehingga terdapat 
dua laporan keuangan konsolidasi, 
yaitu laporan keuangan konsolidasi 
PJB dan laporan keuangan 
konsolidasi PLN. Berbagai hal 
terkait beberapa jenis laporan yang 
harus dibuat, kebijakan akuntansi, 
hingga penggunaan aplikasi dalam 
pelaporan tersebut dipaparkan 
secara panjang lebar.

Ketua Dewan Pengurus 
Nasional (DPN) IAI, Mardiasmo, 
menyebut kegiatan PPL merupakan 
terobosan dan inovasi IAI Jawa 
Timur dalam meningkatkan Sumber 
Daya Manusia (SDM) di wilayahnya. 
Dengan SDM unggul maka negara 
akan maju. Menurutnya, Holding 
Company ini memiliki peranan 
penting dalam proses perencanaan, 
koordinasi, konsolidasi, 
pengembangan, serta pengendalian 
kinerja seluruh perusahaan. Karena 
itu, proses perencanaan perusahaan 
yang dilakukan oleh perusahaan 
induk harus dirumuskan dengan 
jelas dan efektif.

Pendidikan Profesional 
Berkelanjutan tersebut berhasil 
mendapat kesimpulan bahwa 
dalam rangka Indonesia menuju 

Super Holding, maka strategi merger dan 
akuisisi adalah sebuah keputusan strategis 
yang harus dilihat dari berbagai perspektif. 
Perhitungan cost dan benefit harus dilakukan 
secara cermat sehingga keputusan ini benar-
benar memberikan manfaat yang positif 
yang bisa dipertangungjawabkan baik 
secara ekonomi, sosial, maupun etika. 

Selain itu, perlu keseragaman kebijakan 
akuntansi dan mapping Chart of Account 
(CoA) antara perusahaan induk dan anak 
perusahaan (biasanya CoA perusahaan 
anak lebih spesifik formulasinya) untuk 
mempermudah proses konsolidasi termasuk 
eliminasi atas laba entitas anak perusahaan.

Dalam rangka holding, perlu 
diperhatikan Undang-Undang Anti-
Monopoli dalam praktik bisnisnya, akuntan 
berperan penting dalam hal ini. Memberikan 
arahan strategis dan memimpin inisiatif-
inisiatif utama rasionalisasi biaya. 
Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) 
strategis dan finansial. Karena itu, dalam 
melakukan holding, perusahaan juga harus 
memperhatikan UU Monopoli. Disini peran 
akuntan dinilai sangat penting. (*)

Kadiv Akuntansi PJB, M. Husni Noor tampil sebagai pemateri 
dalam acara Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).
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budaya

Salam Transformasi. Itulah salam 
semangat yang selalu digaungkan 

oleh 256 insan PJB karyawan yang 
merupakan perwakilan Transformation 
Agent PJB, Transformation Leader dari 
PJB Kantor Pusat, pada pelaksanaan 
Refresment & Capacity Building PJB 
Transformation Agent Tahun 2019. 
Hal yang sama dilakukan narasumber 
pelatihan dan konsultan eksternal. 

Transformation Agent dibentuk 
untuk mendukung sosialisasi dan 
internalisasi agenda transformasi 
korporat PJB. Mereka agen-agen 
perubahan yang berperan sebagai 
pembina dan role model dalam 
pelaksanaan agenda transformasi 
korporat PJB. Melalui SK Direksi 
No.064.K 020 DIR 2017 tertanggal 20 
September Tahun 2017 manajemen 
menetapkan 550 orang Transformation 
Agent dari seluruh unit, beserta Sistem 
Tata Kelola dan Struktur Organisasi 
Transformation Agent baik untuk level 
unit dan level korporat.

Sesuai framework Tata Kelola PJB 
Transformation Agent, pada tahun 
2018 para agen mengikuti ignition 
& capacity building training. Training 
bertujuan memberikan pemahaman 
awal dan pengetahuan kepada 550 
orang Transformation Agent PJB (The 
Transformer) mengenai tugas dan 
tanggung jawabnya serta agenda-
agenda yang perlu dipahami. Selain 
itu juga membuat usulan mengenai 
program perubahan 90 hari yang 
diharapkan dapat dilaksanakan 
di unit dan membantu untuk 
menginternalisasikan perubahan 
budaya, mindset, serta agenda-agenda 
korporat yang harus disupport oleh 
seluruh insan PJB.

Ignition & capacity building training 
terbagi menjadi 14 Batch. Setiap 
Batch dilaksanakan dalam waktu 2 

PJB 
Transformation 

Agent 
Program
PJB….!!!! BE SOLID !!! 
BE GREAT !!! IPJB !!!

Oleh : 
Ika Ramadhina, 
SKOR PJB 
Kantor Pusat

Framework Tata Kelola PJB Transformation Agent
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Salam tersebut sudah menjadi budaya 
setiap kali akan memulai kegiatan 
pelatihan. 
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budaya

hari, dengan menghadirkan trainer 
internal PJB dan bekerjasama dengan 
konsultan SDM untuk menghadirkan 
trainer eksternal. Training dilaksanakan 
di Kampus PJB Academy, yaitu di 
Kampus Muara Karang, Kampus Cirata, 
Kampus Gresik-Rembang, dan Kampus 
Paiton. Ignition & capacity building 
training juga dihadiri Direksi PJB dan 
Komisaris PJB untuk memberikan 
Insight dan arahan bagaimana 
kondisi perusahaan kedepan untuk 
menyongsong transformasi korporat. 
Materi Ignition & capacity building 
training antara lain; Transformasi 
korporat, risiko, GCG – kepatuhan, K3 
& Lingkungan, Budaya Perusahaan.

Tahun 2019 agendanya adalah 
Refreshment & Capacity Building, 
diikuti 256 orang yang merupakan 
perwakilan dari 550 orang The 
Transformer. Training yang berisikan 
materi-materi pengembangan diri, 
penyegaran dan rencana kerja The 
Transformer untuk periode tahun 
2019.  Training dilaksanakan pada 
Bulan Juli di Kampus PJB Academy 
Muara Karang, sebanyak 7 Batch. 
Dalam kesempatan itu dihadirkan 
Senior Leader dan Jajaran Direksi 
PJB untuk memberikan Insight dan  
arahannya, serta semangat untuk terus 
melaksanakan “keep the flame on” 
kegiatan transformasi korporat. 

Adapun materi yang diberikan 
meliputi: 
• Overview PJB Coporate 

Tranformation Execution. Roles 
& responsibilities transformation 
champhion, Transformation Leader, 
the transformers.

• How to work together, managing 
persistency, mood, and spirit of PJB 
Transformation Agent in stages of 
Transformation. How to influence & 
motivate others.

• Idea priorotizing & action plan 
design. Workshop idea prioritizing 
& action plan design of 5 stream 
tranformation action. How to 
execute & monitoring. Building 
commiment & momentum.
Setelah kedua training tersebut, 

Unit  dan PJB Kantor Pusat 
melaksanakan tahapan “keep the 
flame” yaitu pelaksanaan program-
progam yang telah disusun The 
Transformer yang sebelumnya 
telah diusulkan pada saat training 
untuk di implementasikan di unit 
kerjanya masing-masing. Program 
direncanakan untuk dilaksanakan 

selama 90 hari, dimulai pada akhir The 
Transformer mengikuti training. Untuk 
tahun 2018, program yang disusun 
adalah ide kreatif dari The Transformer, 
dimana mereka melakukan gerakan-
gerakan aksi sederhana dengan 
mengikutsertakan seluruh karyawan 
di unit yang bersangkutan, untuk 
ikut serta bersama bergerak dalam 
membudayakan dan mensukseskan 
agenda Transformasi Korporat. 
Sedangkan pada tahun 2019, untuk 
lebih meningkatkan kinerja dan 
peran The Transformer, program 
yang disusun diselaraskan dengan 
program hasil Forbis PJB Tahun 2019, 
dimana The Transformer memilih 
program-program unggulan unit yang 
akan dibantu untuk pencapaian dan 
kesuksesannya. 

Tahapan selanjutnya adalah 
Monitoring and Control oleh tim 
Transformer Leader Kantor Pusat PJB. 
Monitoring and Control dilakukan 
melalui video conference sebagai 
monitoring awal, pengiriman laporan 
via OA secara berkala, dan site visit. 

Sebagai apresiasi terhadap 
mereka, PJB Kantor Pusat 
mengadakan event PJB Way Festival. 
Salah satu kegiatannya adalah 
memberikan apresiasi terhadap 
unit dengan pelaksanaan PJB 
Transformation Agent terbaik. Apresiasi 
tersebut dibagi menjadi 2 kategori 
dengan hasil 5 unit terpilih. Pertama 
kategori Excellent Performance for 

PJB Transformation Agent Program, 
memilih 4 unit terbaik. Kedua adalah 
kategori The Most Flaming Unit for PJB 
Transformation Agent Program untuk 1 
unit terbaik. 

Pada Tahun 2018, Excellent 
Performance for PJB Transformation 
Agent Program diraih UBJOM Pacitan, 
UBJOM Arun, UP Muara Karang, 
UBJOM Indramayu. Sementara 
The Most Flaming Unit for PJB 
Transformation Agent Program diraih 
UP Paiton. Pada Tahun 2019, Excellent 
Performance for PJB Transformation 
Agent Program diraih UBJOM 
Rembang, UBJOM Tenayan, UPHB, 
UBJOM Kaltim Teluk, sementara 
The Most Flaming Unit for PJB 
Transformation Agent Program diraih 
oleh UBJOM Tanjung Awar-Awar. 

Program gerakan yang 
dilaksanakan The Transformer 
akan terus dijalankan dengan 
perbaikan-perbaikan dan inovasi 
demi mendapatkan hasil sesuai yang 
diharapkan. Dengan terus didukung 
Management dan Senior Leader 
dari perusahaan ditambah dengan 
engagement seluruh karyawan PJB 
yang makin membaik seiring dengan 
hasil kerja keras para Transformer, 
kami memiliki keyakinan kuat, 
bahwa visi, misi dan sasaran strategis 
perusahaan akan tercapai. 

Lets join the Journey, PJB Great 
Through Transformation…!!!! SALAM 
TRANSFORMASI. (*)
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Monitoring melalui video conference dan site visit

Para juara PJB Way Festival menerima penghargaan
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Definisi menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, disrupsi adalah hal yang 

tercabut dari akarnya. Jika diartikan 
dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi 
adalah sedang terjadi perubahan yang 
fundamental atau mendasar. Satu di 
antara yang membuat terjadi perubahan 

management

KEPEMIMPINAN DI ERA     DISRUPSIKEPEMIMPINAN DI ERA     DISRUPSI
Dewasa ini, banyak sekali yang berbicara tentang fenomena 
disrupsi, disrupsi, dan disrupsi. Salah satu contoh pengaruh 
era disrupsi itu seperti berkembang pesatnya aplikasi-aplikasi 
online yang biasa kita pakai untuk membantu kehidupan kita 
sehari-hari. Namun, apakah fenomena disrupsi hanya sebatas 
bisnis berbasis online?

Prof. Renald Kasali tampil 
dalam seminar bertemakan 
“Marketing Effective in 
Disruption Era for Electricity 
Industry” di UP Muara 
Karang
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yang mendasar adalah evolusi teknologi 
yang menyasar celah kehidupan manusia. 
Digitalisasi adalah akibat dari evolusi 
teknologi (terutama informasi) yang 
mengubah hampir semua tatanan 
kehidupan, termasuk tatanan dalam 
berusaha.

Sebagian pihak mengatakan bahwa 
disrupsi adalah sebuah ancaman. 
Namun, banyak pihak pula mengatakan 
kondisi saat ini adalah peluang. Jika ada 
perubahan yang mendasar dalam pola 
kehidupan termasuk ekonomi, harus 
dihadapi pula dengan perubahan yang 

mendasar dalam organisasi, apalagi 
organisasi yang merasa nyaman dengan 
kondisi saat ini. Tentu membongkar 
kenyamanan (sebagai awal sebuah 
perubahan) adalah pekerjaan awal 
yang membosankan karena mungkin 
organisasi tersebut sudah telanjur merasa 
nyaman. Dan bagi perusahaan yang selalu 
melakukan perubahan harus melakukan 
usaha ekstra lagi. Jika sebelumnya hanya 
melakukan perubahan pada ihwal kecil, 
saat ini mungkin dibutuhkan perubahan 
mendasar termasuk model bisnis, atau 
bahkan berani melakukan migrasi bisnis.

Era disrupsi dikenal dengan era di 
mana semua perubahan berjalan begitu 
cepat. Jika dalam bisnis kita mengenal 
market leader, maka di era disrupsi ini 
sang market leader mungkin bisa tiba-
tiba jatuh dan posisinya tergantikan 
dalam waktu dekat karena perubahan 
yang begitu cepat ini. Rhenald Kasali 
mengingatkan untuk tidak merasa nyaman 
menjadi ”pemenang”. Perusahaan yang 
merasa sangat nyaman selalu berasumsi 
bahwa pelanggan mereka sudah sangat 
loyal. Padahal, ketika terjadi perubahan 
fundamental saat ini, perlu ditengok ulang 
lagi apakah terjadi pergeseran segmen 
konsumen yang bisa jadi berkarakter lain 
dengan konsumen lama.

Disrupsi teknologi mengakibatkan 
pasar tergerus oleh pendatang baru, 
mengalami great shifting, terimbas 
substitusi dan mengakibatkan sumber-
sumber pendapatan usaha yang utama 
kehilangan relevansi. Kendati begitu, 
disrupsi lebih mudah diatasi ketimbang 
resesi karena kendali ada di tangan 
CEO. Karena itulah CEO hendaknya 
menggunakan cara-cara baru, ubah 
sudut pandang dan jangan asal membeli 
teknologi, lalu sudah merasa telah 
melakukan transformasi digital.

Pada era yang penuh dengan 
disrupsi dibutuhkan keterampilan serta 
kecermatan khusus bagi pemimpin 
agar dapat melihat peluang untuk 
mengembangkan perusahaan. Industri 
ketenagalistrikan pun tak lepas dari 
disrupsi. Untuk itu, PJB mengundang 
pakar disrupsi, Prof. Rhenald Kasali dalam 
seminar khusus bagi jajaran Direksi dan 
seluruh Senior leaders PJB. Ia menjadi 
mentor yang memberikan perspektif 

management

KEPEMIMPINAN DI ERA     DISRUPSIKEPEMIMPINAN DI ERA     DISRUPSI
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baru agar para petinggi PJB dapat 
mengembangkan pola kepemimpinannya.

Seminar dilaksanakan di UP Muara 
Karang, Kamis 26 September 2019, 
dengan mengambil tema “Marketing 
Effective in Disruption Era for Electricity 
Industry”. Prof, Rhenald Kasali 
menjelaskan bahwa kepemimpinan 
tidak hanya berdasarkan pada apa yang 
perlu dilakukan di masa depan, namun 
melakukan suatu hal yang visioner di masa 
sekarang. Ia menyatakan banyak terjadi 
miskonsepsi dalam pola kepemimpinan 
di perusahaan BUMN, ketika mengambil 
keputusan. Keputusan yang seharusnya 
dilakukan di masa lalu namun baru 
dilakukan ketika masanya sudah lewat. 
Berbeda dengan beberapa perusahaan 
startup, mereka telah melakukan 
banyak terobosan visioner sehingga 
perkembangan bisnisnya pun menjadi 
lebih cepat.

Selain memperhatikan pola 
kepemimpinan ketika mengambil 
keputusan, para pemimpin juga 
dianjurkan untuk lebih peka terhadap 
hal-hal kecil yang berpotensi menjadi 
ancaman di masa depan. Direksi dan 
senior leaders pun menanggapinya dengan 
memetakan faktor-faktor mana saja 
yang berpotensi menjadi ancaman dan 
peluang bagi PJB. Seminar diharapkan 

menjadi momen bagi peserta untuk terus 
mengembangkan pola kepemimpinan 
mereka. Juga mengasah kejelian dalam 
melihat ancaman tak kasat mata sehingga 
dapat mendorong perusahaan untuk maju 
dan meraih peluang-peluang emas yang 
ada di kemudian hari.

Dalam bukunya berjudul “Disruption: 
Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan 
dalam Peradaban Uber”, Rhenald Kasali, 
mengatakan bahwa disrupsi semakin 
hari semakin menguat, sejalan dengan 
berkembangnya teknologi. Saat ini 
hampir semua industri tengah bertarung 
menghadapi lawan-lawan baru yang 
masuk tanpa mengikuti pola yang dikenal 
masyarakat selama ini. Ini merupakan 
sebuah masa yang menjadi berat karena 
banyak orang, termasuk wirausaha dan 
regulator, tidak tahu apa yang tengah 
terjadi. Kelahiran model bisnis baru 
akhirnya juga melahirkan sebuah dualisme 
disayangi sekaligus juga dibenci. Bagi 
mereka yang merayakan perubahan, ini 
merupakan masa depan. Namun, bagi 
mereka yang sudah nyaman dan takut 
dengan perubahan, ini awal kepunahan.

Pameo bahwa eksistensi 
suatu perusahaan ditentukan oleh 
kemampuannya dalam melakukan 
disrupsi inovasi (disruptive innovation) 
sepenuhnya benar. Disrupsi inovasi adalah 

jawaban terhadap perkembangan zaman 
yang menuntut segalanya serba cepat, 
mudah, nyaman, dan praktis. Tuntutan 
itu menyerupai roda raksasa yang sedang 
menggelinding dan siap melindas apa saja, 
termasuk perusahaan raksasa kelas dunia. 
Hanya yang memiliki elastisitas tinggi akan 
bertahan.   

Pemerintah, pelaku usaha, dan 
masyarakat pun dituntut untuk 
menyikapinya dengan positif jika ingin tetap 
bertahan dan terus berkembang. Fakta 
menunjukkan banyak perusahaan yang 
awalnya hebat, tiba-tiba ambruk, terpuruk, 
atau jatuh bangkrut. Sebagian bisa bangkit, 
sebagian lagi tiarap untuk selama-lamanya. 
Sebaliknya, tak sedikit pula perusahaan yang 
semula kecil, lemah, dipandang sebelah 
mata, tiba-tiba membesar, menjulang, 
menjadi raksasa. Disrupsi inovasi itulah 
penyebabnya.

Kasus Nokia bisa dijadikan bukti 
kehebatan disrupsi inovasi. Siapa sangka 
Nokia, sang raja handphone yang naik tahta 
pada tahun 2000 bakal terguling. Pasar 
memiliki selera yang terus berubah seiring 
perkembangan zaman. Perusahaan tidak 
akan dapat menghentikan perubahan selera 
konsumen. Justru perusahaan lah yang 
harus dapat berinovasi menyesuaikan selera 
konsumen. Nokia disalip Apple karena kalah 
inovatif, terutama dari sisi teknologi dan 
desain produk.

Nokia pernah menjadi rajanya 
handphone menggunakan proprietary OS 
hingga menguasai pasar mobile phone 
GSM 2G di Eropa dan Asia. Di Indonesia 
Nokia Communicator laku keras karena 
masyarakat di Indonesia sangat gandrung 
dengan Short Messages Service (SMS). 
Blackberry juga pernah mengalami masa 
jayanya dengan BlackBerry Messenger 
(BBM) yang sangat populer di Indonesia 
menjadikan Indonesia pengguna BBM 
terbesar didunia. 

Kejayaan Nokia dan Blackberry sirna 
dengan hadirnya android. Banyak pengguna 
yang beralih/migrasi ke WA. Apalagi 
proses identifikasinya sangat mudah 
menggunakan nomor mobile telephone GSM 
generik; dibandingkan dengan BBM yang 
menggunakan pin code proprietary BBM. 
Android mendorong munculnya smartphone 
lengkap dengan camera yang high resolution 
dan 3G kemudian 4G. Masih banyak market 
leader yang hancur akibat disrupsi inovasi. (*)

management
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PLTU Belitung 2 x 16.5 MW 
menggunakan boiler tipe Circulation 

Fluidized Bed (CFB). Batubara dengan 
ukuran tertentu (ukuran bed sand) 
diumpankan ke dalam furnace, sementara 
dari bagian bawah furnace dihembuskan 
udara primer untuk membuat batubara 
terfluidisasi dan bersirkulasi di dalam 
boiler. Saat start up, boiler tipe ini 
membutuhkan pasir untuk penyalaan awal 
dan meningkatkan temperatur furnace 
dan distribusi temperatur lebih merata di 

Jom luar JaWa

Kinerja PLTU Belitung 
Terbaik di Sumatera

Kinerja PLTU Belitung 
Terbaik di Sumatera
PLTU Belitung tercatat 
sebagai PLTU dengan 

KINERJA TERBAIK di Luar 
Jawa. Equivalent Availability 
Factor (EAF) mencapai 94,62 
persen, Net Capacity Factor 

(NCF) 77 persen. Kondisi 
ini tentu sangat berbeda 

dibandingkan dengan kinerja 
sebelum dilakukan refractory 

cyclone dan upgrade ring 
support tahun 2018.
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dalam furnace.
Pada proses di dalam furnace, 

bed sand akan melayang-layang atau 
terfluidisasi akibat hembusan udara 
primer dari bed nozzle. Batubara 
yang ukurannya relatif lebih kecil 
akan melayang lebih tinggi hingga 
mencapai inlet cyclone. Partikel 
tersebut akan terhisap ke dalam 
cylone untuk kemudian diseparasi di 
dalam cyclone untuk kemudian jatuh 
ke bottom cyclone. Partikel yang 
jatuh ini kemudian di loopseal akan 
dikembalikan lagi kedalam furnace 
oleh hembusan udara dari aeration 
blower. Proses bed sand ini terus 
bersirkulasi di dalam boiler.

Peran cyclone dalam sistem 

operasi boiler membuat peralatan 
ini harus berada dalam kondisi yang 
optimal, dan tiap boiler PLTU Belitung 
terdiri dari dua buah cyclone. Namun 
ketika PLTU dioperasikan, sering 
terjadi masalah di area cyclone vortex 
finder boiler yang mengganggu 
pengoperasian boiler. Permasalahan 
pada cyclone boiler tersebut antara 
lain:
• Kondisi cyclone 1B sudah 

mengalami patah dikarenakan 
crack dan jatuh ke dasar sehingga 
cyclone pecah yang kemudian 
disambung kembali dengan las.

• Terdapat crack yang cukup 
panjang pada semua cyclone, 
berisiko terjadi kembali patah. 

Penanganan saat ini berupa 
penambahan support untuk 
memperkuat cyclone

• Refractory target zone cyclone 
sering rontok, sehingga dapat 
mengganggu proses operasi 
hingga menyebabkan unit harus 
shutdown untuk perbaikan.
Kejadian lepasnya vortex 

finder dari upper cyclone tersebut 
merupakan kejadian kronis dan 
urgent terjadi berulang dan di tempat 
yang sama dengan kemungkinan 
penyebab yang sama. Lepasnya 
vortex finder menyebabkan unit 
mengalami derating bahkan outage. 
Untuk perbaikan memerlukan waktu 
yang cukup lama, menyebabkan 
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Jom luar JaWa

Gambar 1-4. Kerusakan pada cyclone boiler unit 1

1 2 3

Cyclone Vortex Finder boiler PLTU Suge
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turunnya kinerja PLTU Belitung. 
Masalah kronis lainnya adalah 
kerontokan refractory pada area target 
zone cyclone yang berisiko menyumbat 
sealpot sehingga menurunkan efisiensi 
boiler. 

Manajer Teknik 1 PT PJB UBJOM 
Luar Jawa-2, Helmy Kaharun, 
mengungkapkan setelah dilakukan 
kajian, maka untuk meningkatkan 
reliability dan evability cyclone vortex 
finder dilakukan penggantian yang 
baru, dan upgrade material cyclone 
vortex finder. Upgrade material 
diperlukan karena setelah diteliti, 
material yang digunakan tidak cocok 
digunakan untuk operasi dalam waktu 
yang lama di atas 300oC. Material 

cyclone vortex finder SAF 2304 di-
upgrade ke UNS S30815 dan thickness 
16 mm.

Keputusan melakukan 
penggantian dan upgrade material 
dilakukan berdasarkan kajian 
kelayakan operasional, kajian 
kelayakan finansial, dan kajian 
risiko yang matang. Pelaksanaan 
pekerjaan melibatkan pihak ketiga 
yang berpengalaman dengan jaminan 
performance selama 12 bulan. Hasilnya 
sangat menggembirakan. Didukung 
kekompakan tim dan semangat anak 
muda yang menjalankan operation and 
maintenance, performa PLTU Belitung 
menjadi yang terbaik di Luar Jawa.

Bukan hanya PLTU Belitung. Upaya 

peningkatan performa pembangkit 
yang dilakukan secara sinergi antara 
PJB Kantor Pusat, Unit dan PJB 
Services berhasil meningkatkan 
kinerja PLTU Luar Jawa. Untuk 
wilayah Sumatera, selain PLTU 
Suge (Belitung), dua PLTU lain 
yang dikelola PJB berhasil masuk 
lima besar, yaitu PLTU Tenayan 
dan PLTU Anyir-Anyir (Bangka). 
Meski kapasitas pembangkit relatif 
kecil dibanding PLTU di Jawa, 
namun perannya dalam sistem 
ketenagalistrikan di daerah sangat 
dominan. Hal itu disadari para 
operator dan manajemen, sehingga 
mereka terus berupaya menjaga 
keandalan unit.(*)

Jom luar JaWa
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Gambar 5-6. Cyclone 1B yang jatuh dan di las kembali.

4 5 6

Cyclone Vortex Finder tampak atas. Cyclone Vortex Finder tampak samping.
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Whistleblowing System (WBS) 
merupakan cara yang 

efektif untuk mendeteksi sekaligus 
mencegah fraud. Demikian hasil 
Survey yang dilakukan Association of 
Certified Fraud Examiners (ACFE) pada 
beberapa perusahaan di berbagai 
Negara. Menurut ACFE, saat sebuah 
perusahaan mengimplementasikan 
WBS, maka perusahaan tersebut akan 
mendapatkan beberapa keuntungan 
yang antara lain:
•	 Secara proaktif dapat mendeteksi 

dan menyikapi tindakan-tindakan 
yang berpotensi merugikan 
perusahaan.

•	 Mengetahui hal-hal yang perlu 
ditingkatkan untuk mencegah 

terjadinya fraud di dalam 
perusahaan.

•	 Mendorong budaya perusahaan 
yang jujur dan bertanggung jawab.

•	 Mengikuti peraturan dengan 
benar.

•	 Mendorong karyawan untuk 
melaporkan hal-hal yang 
berpotensi buruk bagi perusahaan.

•	 Membantu perusahaan 
menghindari pelanggaran-
pelanggaran.

•	 Mencegah dampak negatif seperti 
reputasi yang rusak, biaya yang 
harus dikeluarkan bila berita 
kecurangan tersebar luas di luar 
kendali perusahaan, dan lain 
sebagainya.

Perusahaan yang menetapkan 
WBS, menunjukkan bahwa 
perusahaan tersebut berkomitmen 
terhadap kejujuran, keadilan, dan 
bertanggung jawab di dalam seluruh 
tindakannya. PJB sejak tahun 
2012 telah mengimplementasikan 
WBS, sebagaimana diatur dalam 
Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Nomor 095.K/010/DIR/2012 dan 
Nomor 007.K/DK/PJB/2012 tentang 
Sistem Pelaporan Pelanggaran 
(Whistleblowing System). Bahkan 
PJB juga membentuk Tim Komite 
WBS melalui Surat Keputusan Direksi 
Nomor 027.K/020/DIR/2018 tanggal 
13 Agustus 2018 yang beranggotakan 
8 (delapan) Senior Leader Lintas 

kepatuhan

Whistleblowing System
CARA EFEKTIF DETEKSI DAN     CEGAH FRAUD

Sosialisasi pada Insan PJB
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Direktorat dan 1 (satu) perangkat 
sekretaris.

Implementasi WBS merupakan 
wujud komitmen Direksi dan Dewan 
Komisaris PJB untuk mengelola 
perusahaan berdasarkan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance 
(GCG).  Namun demikian, masih 
terdapat keraguan apakah WBS 
mampu menangkal fraud yang 
dilakukan oleh masing-masing level 
manajemen, mengingat  banyak 
fraud yang sulit untuk dideteksi. 
Oleh karena itu, PJB secara terus 
menerus melakukan sosialisasi untuk 
memberikan kesadaran kepada 
semua pihak mendukung WBS 
dan sekaligus untuk meyakinkan 

stakeholder, regulator dan 
masyarakat bahwa WBS efektif 
untuk mendeteksi dan menangani 
terjadinya fraud.

Fraud merupakan kejahatan luar 
biasa yang tidak bisa ditangani oleh 
salah satu pihak saja. Fraud harus 
ditangani secara bersama-sama, 
mulai dari level yang paling bawah 
(staf) sampai level paling atas (BOD 
& Senior Leader) dalam perusahaan. 
WBS merupakan upaya preventif 
yang dirancang untuk mendeteksi 
isu-isu, antara lain:
•	 Benturan kepentingan.
•	 Korupsi.
•	 Kecurangan.
•	 Pencurian/penggelapan.

kepatuhan

Whistleblowing System
CARA EFEKTIF DETEKSI DAN     CEGAH FRAUD

•	 Pelanggaran dalam proses 
pengadaan barang dan jasa.

•	 Penyalahgunaan jabatan/
kewenangan.

•	 Suap/gratifikasi.
Pelapor bisa berasal dari 

lingkungan internal maupun eksternal 
perusahaan yang menyampaikan 
informasi mengenai kejadian atau 
indikasi tindakan pelanggaran. 
Pengaduan disampaikan secara 
tertulis, dilengkapi fotokopi identitas. 
Pelapor anonim dapat diterima tetapi 
tidak ada kewajiban perusahaan 
untuk memberikan tanggapan 
karena akan terdapat kesulitan untuk 
melakukan komunikasi dan klarifikasi 
atas laporannya tersebut. (*)

Sosialisasi WBS pada pihak eksternal
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pendidikan

Sekilas mengingat Program 
Operator Excellent (OPEX) tahun 

2015 yang diimplementasikan di PJB 
UP Paiton dinilai berhasil, hingga 
dikembangkan ke seluruh unit existing 
& JOM Jawa. OPEX dengan konsep 
percepatan pembelajaran berbasis 
praktik terbukti lebih efektif dalam 
meningkatkan kompetensi secara 
cepat, hingga meraih penghargaan 
ASIAN Power Awards di tahun 2017 dan 
Stevie Awards Asia Pasific tahun 2018.

PJB Acadeny Kampus Paiton 

Menciptakan Budaya Belajar Masyarakat Sekitar

JOINT COLLABORATION
SUNARTO, Supervisor Senior Kampus Paiton

Program 35.000 MW merupakan sebuah kesempatan 
sekaligus tantangan bagi PJB. PJB berkesempatan melakukan 
pengembangan usaha, baik pengembangan pembangkit baru, 
jasa Operation and Maintenance, EPC maupun bisnis lainnya. 
Di sisi lain, PJB menghadapi tantangan menyiapkan SDM dalam 
kuantitas dan kualitas yang memadai. Dibutuhkan percepatan 
peningkatan kompetensi. Untuk itu PJB Academy berusaha 
menciptakan budaya belajar secara terus-menerus. Hal ini juga 
sejalan dengan transformasi korporasi dengan arah perubahan 
dari asset based company menjadi service and invest company.

Para siswa mengikuti pembelajaran di unit pembangkitan
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mencoba mengembangkan 
konsep tersebut untuk para pelajar 
di sekitar unit pembangkitan, 
sehingga tercipta kolaborasi 
sebagaimana yang diamanahkan 
iPJB, khususnya pada point Joint 
Collaboration. PJB Academy Kampus 
Paiton bersinergi dengan UP Paiton 
dan UBJOM Paiton menciptakan 
Sekolah Binaan di SMK jurusan 
Operasi Pembangkit yang dikelola 
Pondok Nurul Jadid Paiton, sebuah 
pondok modern yang berlokasi 
tidak jauh dari UP Paiton.

Pertemuan dengan pihak 
Pondok Nurul Jadid Paiton 
menghasilkan kesepakatan silabus 
pembelajaran untuk dua semester, 
yang meliputi: Management Safety, 
Pengetahuan Dasar Pembangkit 
(Listrik, Control / Instrument & 
Mekanik), Coal Handling System, 
Auxiliary Island, Turbin dan 
Generator, Boiler Lokal, dan Ash 
Handling System, dengan total 
840 jam pelajaran. Pelaksanaan 
pembelajaran melibatkan 26 
personil Operator Produksi dari UP 
Paiton dan UBJOM Paiton sebagai 
pengajar. Jadwal pelajaran kelas 
X (kelas 1) selama 2 semester full 
dibuat dan diajarkan oleh guru 
sesuai kompetensi karyawan 
masing-masing dengan penerapan 
komposisi 60% materi pembangkit, 
40% materi umum. Sebanyak 75% 
materi pembangkitan ditargetkan 
harus terserap dalam 2 semester, 
sehingga siswa dapat di mapping 
sesuai keahliannya masing-masing. 

Harapannya setelah pengajaran 
selama satu tahun di kelas X, siswa 
langsung dapat melakukan praktek 
di kelas XI (kelas 2) sesuai dengan 
kompetensinya berdasarkan metode 
action learning di unit pembangkit 
dengan didampingi oleh mentor 
pembangkit selama 6 bulan. Selanjutnya 
siswa kembali ke sekolah untuk 
menyiapkan pendidikan umum dengan 
komposisi 40% materi pembangkit 
dan 60 % materi umum di kelas XII 
(kelas 3) untuk kesiapan kelulusan agar 
mendapatkan hasil yang optimal.

Metode tersebut telah mendapat 
persetujuan Dinas Pendidikan Jawa 
Timur dengan Kursil SMK yang 
disesuaikan dengan Dunia Industri yaitu 
jurusan Operation Pembangkit. Dengan 
adanya Program Joint Collaboration 
ini, maka akan tercipta budaya belajar 
yang sangat optimal, sinergis baik 
dari sisi karyawan secara langsung 
dapat mengembangkan dirinya secara 
personil agar menjadi lebih baik maupun 
dari SMK Nurul Jadid yang notabene 
merupakan salah satu stakeholder PJB 
Paiton kompetensinya juga akan ikut 
terangkat. 

pendidikan
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anak perusahaan
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Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana (dua dari kiri) Dirut PJB serta Komut dan Direksi PJB Services (foto atas 
kiri). Komisaris Utama PJB Services, Bagiyo Riawan melaunching PowerXecellence (foto atas kanan), Staf PJB 
Services memberikan penjelasan seputar PowerXecellence kepada pengunjung pameran (foto bawah kanan), dan 
Konsultasi gratis selama pameran berlangsung (foto bawah kiri).

PJB Services Luncurkan

Pernah dengar hospital power plant? 
Sebagian orang menyebut pembangkit 

listrik milik rumah sakit atau pembangkit 
listrik yang mensuplai kebutuhan listrik 
rumah sakit. Pengertian itu sangat berbeda 
dengan Hospital Power Plant PJB Services. 
Yang dimaksud dengan Hospital Power Plant 
oleh PJB Services adalah peran PJB Services 
sebagai jasa operatioan and maintenance 
pembangkit.

Direktur Operasi dan Maintenance 
PJB Services, Nur Hidayat menjelaskan, 
layaknya sebuah rumah sakit yang memiliki 
fasilitas lengkap yang didukung dokter 
ahli, PJB Services juga demikian. Tersedia 
fasilitas yang memadai, tools yang canggih 
serta didukung oleh tenaga ahli di berbagai 
bidang. Dengan fasilitas dan kemampuan 
yang dimiliki, PJB Services siap mendeteksi 
membantu permasalahan yang terjadi di 
pembangkit, sekaligus melakukan perawatan 
hingga pembangkit kembali beroperasi 
dengan baik.

Untuk memudahkan customer dan calon 
customer dalam melakukan komunikasi, 
konsultasi dan sekaligus membutuhkan 
jasa beserta tarifnya, PJB Services 
membuka layanan digital yang dinamakan 
PowerXecellence, sebuah platform digital 
sebagai solusi untuk kebutuhan dan masalah 

pelanggan. PowerXecellence didukung tools 
canggih dan para ahli yang berpengalaman.

PowerXecellence di-launching bersamaan 
pelaksanaan PJB Connect (Conference & 
Exhibition of Technology) 2019 di Surabaya, 
29 Oktober 2019, oleh Komisaris Utama 
PJB Services, Bagiyo Riawan, disaksikan 
Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana, 
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, 
Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) 
Supangkat Iwan Santoso, Direksi PJB, Direksi 
PJB Services dan pengunjung pameran 
PJB Connect 2019. Platform digital untuk 
meningkatkan kesehatan pembangkit dan 
equipment tersebut tersaji dalam sebuah 
aplikasi yang dapat di-download melalui 
playstore.

“Berbagai produk dan jasa tersedia. 
Customer dan calon customer tinggal ngeklik 
untuk memilih layanan yang dibutuhkan dan 
menyampaikan keluhan pembangkit mereka. 
Selain itu juga bisa berkonsultasi melalui 
nomor hanphone yang tersedia. Mereka kini 
tidak harus datang ke kantor, karena keluhan 
dan kebutuhan layanan dapat disampaikan 
kapan saja dan darimana saja melalui 
smartphone,” tutur Nur Hidayat.

Begitu di-klik, akan mencul pilihan 
tentang layanan yang dibutuhkan, yaitu 
boiler, turbine, generator, transformer dan 

sebagainya. Misalkan customer memilih 
boiler, maka akan muncul tentang keluhan, 
apakah tentang efisiensi rendah atau tube 
failure. Apabila keluhannya tentang efisiensi 
rendah, maka akan muncul dua solusi 
yang ditawarkan, yaitu setting operasi dan 
combustion tuning. 

Kedua jasa yang ditawarkan tersebut 
(setting operasi dan combustion tuning) 
diberikan penjelasan singkat. Jasa setting 
operasi misalnya, dijelaskan bahwa untuk 
memperoleh efektivitas dan efisiensi boiler, 
diperlukan paramater-parameter yang sesuai. 
Untuk itu dilakukan pemodelan menggunakan 
software Computational Fluid Dynamic (CFD). 
Software ini akan mengidentifikasi lebih 
lanjut terkait penentuan jumlah campuran 
udara dan bahan bakar yang terjadi guna 
mendukung terjadinya proses pembakaran 
yang efektif dan efisien.

Begitu juga jasa combustion tuning, 
diberikan penjelasan singkat tentang 
proses kerja dan tujuannya. Combustion 
tuning diawali dengan analisis  gas 
buang menggunakan tools khusus untuk 
menganalisis pembakaran yang terjadi. 
Combustion tuning pada dasarnya adalah 
pengaturan bunner pada boiler untuk 
mengatur rasio bahan bakar dengan udara 
untuk bisa mengoperasikan pembangkit 
secara efisien.

Semua produk dan jasa lainnya yang 
ditawarkan melalui PowerXecellence, 
diberikan penjelasan singkat untuk 
memberikan gambaran kepada pengguna 
layanan. Terdapat enam kategori layanan 
yang tersedia, antara lain: 
• Operasi dan maintenance berbagai jenis 

pembangkit.
• Maintenance, repair equipment and 

overhaul.
• Sub operation and maintenance: coal 

handling, ash handling, ash yard 
management, routine maintenance, dan 
water treatment plant.

• Clean energy : green power (penyediaan 
dan pemeliharaan PLTS), electrical vihicle 
(penyediaan kendaraan listrik berbagai 
jenis), dan upgrading PLTS.

• Engineering services : Remaining Life 
Assessment (RLA), setting operasi, 
combustion tuning, predictive 
maintenance, assessment generator, 
transformator, generator, dan battery, 
kalibrasi instrumen kelistrikan, dan 
manajemen aset.

• Jasa lainnya seperti; relokasi pembangkit, 
comisioning, first year inspection, training 
development, pengelolaan alat berat, 
penyediaan heat insulation, peyediaan 
scaffolding, industrial cleaning, sertifikasi 
pembangkitan, pendukung teknik dan 
operasi, penyediaan consumable material, 
serta perbaikan refractory.(*)

•  Hospital Power Plant
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berita foto

ReunI PaRa DIReksI PJB: Direksi PJB periode pertama hingga yang 
menjabat saat ini (1995 – 2019) berkumpul di malam menjelang peringatan ulang 
tahun PJB ke 24. Canda tawa dan kehangatan mengalir dalam jamuan makan di 
lobby PJB Kantor Pusat. Hingga malam mereka asyik berbincang dan berfoto 
bersama mengabadikan suasana dalam file digital HP maupun kamera. Mereka 
seolah tak mau kehilangan kesempatan langka dapat berkumpul kembali setelah 
bilangan tahun memisahkan selepas berkarya di PJB. Bahkan ada yang lebih dari 
sepuluh tahun baru merasakan kembali suasana Ketintang tempat kantor PJB. 
Sebelumnya, para Direksi PJB tersebut menyempatkan diri mengunjungi iCORE PJB 
dan berbincang terkait perkembangan PJB. Mereka sangat berjasa terhadap PJB 
hingga PJB bertumbuh kembang seperti saat ini. (*)

PJB JuaRa umum PLn engLIsh OLymPIaD 2019: PJB 
menjadi juara umum pada PLN English Olympiad 2019 yang berlangsung 7-11 
Oktober 2019 di PLN Pusdiklat Ragunan, Jakarta Selatan. Kompetisi terdiri 
dari Speech Competition, Stand Up Comedy Competiton, Debate Competition, 
Spelling Bee, dan Battle of The Brain. Tak kurang dari 50 tim dari seluruh penjuru 
Indonesia berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. PJB diwakili oleh Lavenia 
Lauri Gricella (UBANG), Gallih Bagus Wicaksono (UPHT), dan Fanyningrum 
Budi (Rekadaya Elektrika). Ketiganya meraih first runner up kategori Speech 
Competition, first runner up kategori Stand Up Comedy.
PLN English Olympiad merupakan ajang tahunan yang menantang karyawan-
karyawati PLN Group untuk menunjukkan kemampuan mereka berbahasa 
Inggris. Kemampuan ini diharapkan akan mendukung perusahaan untuk terus 
berkembang dan mendunia. Selain menjadi ajang adu kemampuan berbahasa 
Inggris, gelaran ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi karyawan-karyawati PLN 
Grup. (*)

kementeRIan PeRInDustRIan kunJungI PJB ICORe: Keberadaan PJB iCORE (Intelligent Centre of Optimization for Reliabilty & Efficiency) menarik 
perhatian Kementerian Perindustrian. Itu sebabnya Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Ir Zakiyudin, MA 
bersama rombongan menyempatkan diri mengunjungi PJB iCORE, Kamis 3 Oktober 2019 sore, untuk mengetahui secara langsung mekanisme kerja PJB iCORE, manfaat serta 
pengembangan ke depan. Rombongan diterima Kepala Satuan Teknologi PJB, Teguh Widjajanto. Pertanyaan dan diskusi teknis mewarnai pemaparan tersebut.
Direktur Operasi 1 PT PJB Sugiyanto yang datang kemudian ikut melengkapi sharing dengan penjelasan terkait prospek bisnis jasa seperti yang dikembangkan PJB lewat 
i-CORE di dunia. Peluang ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PJB. Apalagi Menteri BUMN RI pernah berpesan agar PJB bisa mengelola jasa ini untuk seluruh ASEAN. 
Zakiyudin menyatakan terkesan dengan apa yang telah dilakukan PJB melalui iCORE. Selain hal teknis terkait iCORE, dalam bincang santai di lantai 1 PJB tersebut, Ia juga 
menanyakan beberapa hal terkait perkembangan bisnis PJB, PJBS serta program sekolah advokasi PJB.(*)
.
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Audax Paris-Brest-Paris tentu 
sudah tidak asing lagi bagi 

mereka yang mengaku sebagai 
penggemar sepeda. Bagaimana 
tidak? Event internasional yang 
digelar 4 tahun sekali itu disebut-
sebut  sebagai event paling 
bergengsi di dunia, dan selalu diikuti 
ribuan penggemar sepeda dari 
berbagai belahan dunia. Tahun 2019 
ini  Audax Paris-Brest-Paris diikuti 
tidak kurang dari 6.000 peserta dari 
berbagai negara. Mereka beramai-
ramai menggenjot sepeda sejauh 
1.200 km dalam waktu tempuh 
maksimal 90 jam.

Audax Paris-Brest-Paris yang 
diselenggarakan oleh salah satu 
klub pesepeda tertua di dunia, 
Audax Club Parisien (ACP), 
memang diperuntukkan bagi 

penggemar sepeda. Namun 
untuk mengikuti 

event bergengsi 
tersebut tidak semua 
penggemar sepeda 

begitu saja dapat 
mengikuti. Beberapa  
tahapan seleksi harus 
dilalui, dan kesemuanya 
memerlukan perjuangan 
ekstra. Seleksi dikemas 
dengan title Audax 

Randonesia Indonesia, yang 
meliputi:
• Jakarta Audax (20 Januari 2019), 

menempuh jarak 200 km dengan 
waktu tempuh maksimal 13,5 
jam.

• Surabaya Audax 23 Pebruari 
2019 menempuh jarak 300 km 
(menyusuri Bukit Darmo Golf, 
punggung Gunung Arjuna, 
lembah antara Gunung Kelud dan 
Gunung Kawi, Pare Kediri dan 
kembali ke Surabaya), dengan 
waktu tempuh maksimal 20 jam.

• Solo Audax 23 Maret 2019, 
menempuh jarak jarak 400 km 
(dari Solo menuju Tawangmangu, 
Sukoharjo, Wonogiri, Bukit 
Bintang, kemudian sedikit masuk 
ke Jogja dan kembali ke arah 
Solo melalui Boyolali), dengan 
waktu tempuh maksimal 27 jam

• Yogyakarta Audax 27 April 2019, 

LEBARAN BERSAMA 

6000 
PECINTA SEPEDA 

di PARIS

SUDIRMAN, 
Engineer Pemeliharaan UP Muara Tawar
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menempuh jarak 600 km (dari 
Yogyakarta menuju Wonosari 
melalui Bukit Bintang, lalu ke 
Sukoharjo melalui Semanu, 
menuju Klaten, punggung 
Gunung Merapi menembus 
kawasan Candi Borobudur, lalu 
ke Wates, Purworejo dan kembali 
ke Yogyakarta), dengan waktu 
tempuh maksimal 40 jam. 
Sudirman berhasil melewati 

tahapan demi tahapan kualifikasi 
dengan sempurna, hingga 
memperoleh tiket mengikuti Audax 
Paris-Brest-Paris 2019. “Ada 14 orang 
yang lolos, namun satu orang tidak 
bisa berangkat karena visanya tidak 
keluar,” tutur Sudirman.

Audax Paris-Brest-Paris 
merupakan acara legendaris empat 
tahunan yang diadakan sejak 
tahun 1931. Sejumlah tantangan 
menghadang peserta, diantaranya 
rute yang jauh, waktu terbatas, dan 
udara dingin. Diperlukan ketahanan 
fisik yang prima dan pengaturan waktu 
yang cermat agar dapat mengatasi 
tantangan tersebut. Terlebih bagi 
pesepeda asal Indonesia yang terbiasa 
dengan suhu udara tropis. Selama 
acara pada 18-22 Agustus 2019 suhu 
terendah mencapai 3 derajat Celcius.

“Jarak dan rute bukan masalah. 
Suhu yang ekstrim yang benar-benar 
menjadi tantangan terbesar. Ini karena 
informasi yang saya terima sangat 
kurang. Panitia menyebutnya musim 
summer, yang dalam benak saya berarti 
udaranya sejuk atau hangat, sehingga 
saya tidak mempersiapkan pakaian 
khusus. Ternyata dingin sekali. Begitu 
matahari terbenam, suhu 3 derajat 
celcius, sehingga ketika jalan menurun, 
badan ini bergetar kedinginan,” kenang 
Sudirman. 

Setiap peserta Audax Paris-Brest-
Paris diharuskan menyelesaikan jarak 
tempuh sejauh 1.215 km dengan rute 
yang sebagian besar kontur perbukitan. 
Jarak tersebut harus ditempuh dalam 
waktu selambat-selambatnya 90 
jam. Peserta tidak diperbolehkan 
mendapatkan dukungan apapun 
selama perjalanan. Mereka dibekali 
peta dengan beberapa titik check point 
yang harus dilalui. “Dari Indonesia 

hanya tiga yang berhasil menyelesaikan 
dalam waktu kurang dari 90 jam, yaitu 
Sandi Adila, Hendriyanto Wijaya dan 
Vidi Widyastomo. Sepuluh lainnya 
melebihi batas waktu yang ditentukan,” 
paparnya.

Kendati demikian, engineer di 
bagian pemeliharaan UP Muara Tawar 
tersebut tidak merasa kecewa. Bahkan 
pria asal Kebumen itu merasa senang 
dan bangga. Ia menyebut Audax Paris-
Brest-Paris sebagai event lebaran bagi 
penggemar sepeda di seluruh dunia. 
Layaknya umat Islam merayakan 
lebaran, yang ada adalah luapan 
kegembiraan. “Kami bisa berkumpul 
dengan begitu banyak orang dari 
berbagai negara dengan hobi yang 
sama, bersepeda,” tutur bapak dua 
orang anak ini.

Bagi Sudirman, bersepeda adalah 
hobi yang sudah mendarah daging. 
Hobi ini berawal dari keterpaksaan, 
ketika masih duduk di bangku 
Madrasah Tsanawiyah beberapa 
tahun silam. Berangkat dan pulang 
sekolah terpaksa harus mengayuh 

sepeda sejauh kurang lebih 10 km, 
karena tidak ada transportasi lain. Hal 
itu berlanjut hingga di bangku STM. 
Maklum, dia tinggal di sebuah desa, 
sementara sekolah adanya di kota 
Kebumen. Selama enam tahun setiap 
hari mengayuh sepeda sejauh 20 km. 

Keterpaksaan menjadi kebiasaan, 
dan akhirnya menjelma hobi. Tidak 
mengherankan disaat sudah bekerja, 
Sudirman masih saja mengayuh 
sepeda menuju tempat kerja yang 
jaraknya sekitar 17 km dari UP Muara 
Tawar. Setidaknya tiga kali dalam 
seminggu ia mengayuh sepeda ke 
kantor. Dari bersepeda pula, pria 
yang pernah bekerja di Toshiba itu 
memperoleh banyak kawan dari 
berbagai kalangan. Peraih Alphen Tropy 
itu berusaha mengajak teman-teman 
UP Muara Tawar untuk bersepeda demi 
kesehatan, namun bukan hal yang 
mudah. Sudirman merasakan banyak 
manfaat dari bersepeda, selain untuk 
menjaga kebugaran dan kesehatan. Ia 
berharap bersepeda menjadi budaya di 
PJB.(*)

sosok
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Pernahkah Anda menerima 
broadcast melalui WhatsApp seperti 

tersebut di atas? Pesan WA “Minum Es 
Menyebabkan Sakit Jantung” tersebut 
telah menyebar ke banyak pihak 
tanpa dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. Pesan tersebut tidak 
sepenuhnya benar. Menurut dokter ahli 
jantung dr. Tuko Srimulyo, SpJP, M.Kes, 
FIHA, sebagaimana dikutip kompas.
com, air dingin memang berbahaya 
bagi penderita penyakit jantung 
tertentu, tapi tidak semuanya.

“Di dalam tubuh atau saluran 
cerna, semua asupan makanan dan 
minuman akan mengalami penyesuaian 
suhu. Yang dingin dihangatkan, 
yang panas disesuaikan,” paparnya. 
“Penggumpalan lemak dalam 
pembuluh darah, atau bahkan di dalam 
jantung akibat minum dingin, hanyalah 
mitos,” tegasnya.

Kendati demikian, para ahli 
kesehatan tidak menyarankan kita 
untuk minum air dingin. Bukan 
karena menyebabkan sakit jantung, 
tetapi air dingin akan berpengaruh 
pada kemampuan tubuh dalam 
mencerna makanan. Pakar kesehatan 
menyebutkan bahwa suhu internal 

tubuh kita normalnya ada di 37 hingga 
42 derajat Celcius. Di suhu inilah organ 
tubuh, termasuk organ pencernaan 
bekerja dengan maksimal. Jika minum 
air dingin, tubuh pun akan berusaha 
untuk menetralisir suhu air ini sehingga 
bisa sesuai dengan suhu internal tubuh. 
Yang menjadi masalah adalah, hal 
ini membuat energi tubuh terpusat 
ke proses penghangatan air yang 
kita minum. Padahal, energi ini juga 
dibutuhkan untuk mencerna makanan. 
Proses mengubah suhu air minum ini 
akan membuat makanan tidak benar-
benar dicerna dengan baik. Bahkan, 
proses pencernaan bisa berlangsung 
lama sehingga membuat mudah lelah 
atau mengalami gejala perut begah.

Itu sebabnya, beberapa menit 
pertama setelah minum air dingin 
terasa segar, namun beberapa menit 
setelahnya akan mulai merasa lelah. Hal 
ini terjadi karena tubuh menggunakan 
energi untuk menghangatkan air 
dingin, untuk membawanya ke suhu 
yang tepat untuk tubuh. 

Texas Heart Institute lebih 
menyarankan kita untuk minum air 
dengan suhu normal atau suhu ruang. 
Apalagi setelah berolahraga. Bukan 

karena air dingin dapat ‘mengejutkan’ 
organ tubuh, tetapi tubuh lebih mudah 
menyerap air dengan suhu ruang. Hal 
ini dianjurkan karena kondisi tubuh 
setelah berolahraga dapat berhidrasi 
lebih cepat, dan harus segera 
mendapatkan cairan penggantinya, 
yaitu air. Begitu juga saat bangun 
tidur, sebaiknya minum segelas air 
yang sesuai dengan suhu ruang, 
supaya air lebih cepat diserap tubuh. 
Minum air saat bangun tidur sangat 
dianjurkan karena selama hampir 
delapan jam tidur di malam hari, tubuh 
tidak mendapat asupan cairan sama 
sekali. 

Dampak lain minum air dingin 
adalah iritasi tenggorokan. Penelitian 
telah menemukan, air dingin 
dapat menghalangi sinus dengan 
menciptakan lebih banyak lendir. 
Ketika ada lebih banyak lendir 
di hidung, tubuh akan merespon 
secara alami untuk memberi sinyal 
ketidaknyamanan. Jika hal ini terus 
dibiarkan akan menyebabkan saluran 
tenggorokan menjadi mudah terkena 
infeksi dan radang serta juga bisa 
memicu gangguan pada sistem 
pernafasan. (*)

kesehatan

Tahukah anda Jantung kita ini paling pantangannya apa? Anda mungkin belum tau, dan setelah membaca tulisan ini akan kaget! 
Jantung paling pantangannya adalah : Semua makanan dan minuman yg bersifat dingin. Jangan minum air es, jangan makan makanan 

dingin yg keluar dari kulkas. lebih baik makan makanan yang hangat/panas. (Ini kalo kita pengen sehat!).
Apa musuh utama jantung kita? Adalah kebiasaan saat makan nasi atau setelah makan nasi lalu minum air dingin/es. Apalagi sambil 

mengelap keringat saat melahap makanan. Saat udara panas, sambil minum-minuman yang dingin, benar-benar sangat enak rasanya.
Jika punya kebiasaan seperti itu silakan lihat penjelasan di bawah ini: Penakluk utama jantung adalah sehabis makan, TIDAK BOLEH 

minum – minuman dan makanan yg dingin (es), dan ini adalah petunjuk dari dokter ahli jantung di berbagai belahan dunia!
Penjelasannya: Minum segelas air dingin setelah makan memang sangat nyaman, namun air dingin/es bisa membeku atau 

menggumpalkan minyak/lemak makanan yang barusan ditelan dalam perut, bahkan bisa menyebabkan pencernaan dalam lambung 
menjadi lamban.

Begitu gumpalan (pembekuan) makanan yg mirip lumpur itu bertemu asam lambung, maka akan terurai dgn cepat dan diserap oleh 
usus, dan dia akan menempel di dinding usus. Berselang tidak lama kemudian akan berubah menjadi lemak, yg jika setiap harinya terus 
menerus seperti ini ,maka lama kelamaan akan dapat menyebabkan penyakit, bahkan penyebab tumor/kanker. Makanya setelah makan 
sebaiknya minum air hangat saja.

Semoga penjelasan singkat ini dapat menolong kita dari bahaya serangan jantung….

MANFAAT 
dan RISIKO 
MINUM 
AIR DINGIN 
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