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The Biggest, The Best & The Leader

PESAN DIREKSI

Perubahan terjadi demikian cepat dalam industri ketenagalistrikan dunia. Perubahan mendasar 
yang menjadi tren dalam industri kelistrikan dunia adalah Dekarbonisasi, Desentralisasi dan 

Digitalisasi (3D), yang menuntut pengembangan pembangkit ramah lingkungan, distribusi listrik 
tidak lagi terpusat, dan pengelolaan bisnis kelistrikan yang lebih efisien. 

Kita juga memasuki era flat competition, yaitu era dimana persaingan tak lagi memandang besar 
kecilnya perusahaan. Arah persaingan pun bukan lagi pada kompetisi murni, tapi juga melakukan 
kerja sama (cooperation), perpaduan antara cooperation dan competition atau lebih dikenal sebagai 
coopetition. Pengelolaan perusahaan pun mengalami perubahan dari memanage sumber daya 
menjadi mengorkestrasi sumber daya. Perusahaan bukan hanya mengelola sumber daya yang 
dimiliki, tetapi juga mengelola sumber daya milik pihak lain. Berbagai pihak bisa melakukan 
kolaborasi dan menggunakan sumber daya pihak lain dalam melakukan bisnisnya.

Perubahan-perubahan tersebut membentuk cakrawala bisnis baru yang mau tidak mau harus kita 
hadapi. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa tahun 2020 ini PJB menetapkan Facing New 
Business Horizon. PJB mau tidak mau mengarahkan nahkoda perusahaan mengikuti trend global 
tersebut.

Setidaknya ada lima program strategis yang menjadi fokus utama dalam Facing 
New Business Horizon, yaitu menuju investment based company, membesarkan 
anak perusahaan, mengembangkan bisnis solar PV, mengembangkan bisnis EAM 
dan meng-EBT-kan PLTU batubara dengan co-firing. Sesuai arahan Direktur Utama 
PT PLN (Persero), untuk menjalankan semua program kita harus mengedepankan 
team work, mengingat great things in business are never done by one person they’re 
done by team of people. Kita harus bekerjasama, bersinergi dan tidak terkotak-
kotak (ALIGNMENT) dan melakukan eksekusi yang baik (EXECUTION) untuk 
mendapatkan hasil terbaik (RESULT) dengan sasaran utama peningkatan 
revenue dan menurunkan cost.  Sinergi dan eksekusi penting, dan kita 
akan mengedepankan orientasi hasil (Result Oriented).

Dengan demikian, Insya Allah di tahun ini PJB bisa menjadi the 
biggest, the best dan the leader power company in Indonesia dapat 
terwujud.

Perbaikan secara berkelanjutan akan terus kita lakukan dan menjadi 
semangat kita dalam menjalankan roda perusahaan. Apa yang baik 
diteruskan, yang belum baik kita sempurnakan atau diganti agar 
menjadi lebih baik lagi. Lakukan dengan baik, lebih baik dan lebih 
baik lagi untuk menjadi yang terbaik, seperti yang disampaikan St 
Jerome, “Jangan berhenti hingga apa yang telah baik menjadi lebih baik, 
dan yang lebih baik menjadi terbaik.” (*)

Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama
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Terbesar di Asia Tenggara

20 PJB Implementasikan CSMS

22  UP Gresik Juara Umum

23 E-SMART Power 
 for Future Generation

26  Pulau Bawean Antarkan UP Gresik 
Raih PROPER Emas

29 Penertiban KJA di Waduk Cirata 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Tawarkan BIOFLOK

31 Teknologi BIOFLOK

32  PLTU Jawa 7 dan 8 Beroperasi 
Hemat Rp 2,7 Triliun per Tahun

34  Kunjungan Dirut PLN

35 PLTA Tulungagung 
 Romantisme Alam Pegunungan dan 

Laut Selatan

Mengulang kesuksesan peluncuran Green Smart 
Power, PLN Group di Jawa Timur (UID Jawa Timur, 
PJB, Icon+, dan PJB Services) me-launching E-Smart 
Power. Peluncuran berlangsung di Atrium Tunjungan 
Plaza 3 Surabaya, Sabtu-Minggu 29 Pebruari – 1 
Maret 2020.

Secara hampir bersamaan, raksasa PLTU di 
Indonesia, yaitu PLTU Jawa 7 (Serang-Banten) unit 
1 dan PLTU Jawa 8 (Cilacap-Jateng) beroperasi 
pada Desember 2019. Ini merupakan kado penutup 
tahun bagi PJB selaku pemegang sebagian saham 
dari PLTU yang masing-masing berkapasitas 1.000 
MW tersebut. Di PLTU Jawa 7 PJB melalui PJB 
Investasi memiliki saham sebesar 30 persen saham, 
sementara di PLTU Jawa 8 PJB memiliki saham 49 
persen.

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) melalui Unit 
Pembangkitan (UP) Paiton mencetak HATTRICK, 
dan tercatat sebagai satu-satunya unit pembangkitan 
selama tiga tahun berturut-turut berhasil meraih 
penghargaan PROPER EMAS, peringkat tertinggi 
dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PROPER). 

40  Zulkifli Zaini: 
 Back to Basic, Back to Track!

42  Menuju PJB Green Power Plant 
Manfaatkan Cangkang Kelapa 
Sawit dan Pelet Kayu

PJB dalam upaya mewujudkan Green Power Plant 
kembali menerapkan teknologi co-firing di beberapa 
pembangkit, diantaranya di PLTU Indramayu 3 x 330 
MW, PLTU Tenayan 2 x 100 MW dan PLTU Ketapang 
2 x 10 MW. Penerapan teknologi ramah lingkungan ini 
akan terus dikembangkan di sejumlah unit PJB yang 
tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

38  Zulkifli Zaini, Direktur Utama 
PT PLN (Persero)

Sebelumnya muncul beberapa nama yang diprediksi 
bakal menjadi Direktur Utama PLN, dan ternyata 
Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan memilih 
Zulkifli Zaini, yang namanya justru tidak pernah 
disebut di media massa. Keputusan itu disahkan 
melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN 
pada Senin, 23 Desember 2019. Selain mengangkat 
Zulkifli menjadi Dirut yang baru, RUPS juga menunjuk 
mantan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, 
sebagai Komisaris Utama PLN.

45  PJB Raih Peringkat Teratas SLA

45  Running

46  Ayam Lodho: Masakan 
Tradisional Khas Tulungagung
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Selain itu, PJB sepanjang tahun 2019 berhasil meraih banyak 
penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. 

Penghargaan internasional yang diperoleh diantaranya; Asia 
Responsible Enterprise Awards 2019 di Taiwan, Best Paper the 4th 
International Tropical Renewable Energy Conference di Bali, Asia 
Power Award di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Stevie International 
Business Award 2019 di Vienna, Austria. PJB juga dinobatkan 
sebagai Best Companies to Work for in Asia 2019. 

Menurut Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara, 
pencapaian tersebut merupakan hasil kerja berat karena 
KPI yang ditetapkan pemegang saham sangat menantang. 
Bayangkan EFOR PLTU Batubara ditargetkan sebesar 1,46 
persen, padahal  EFOR PLTU Batubara Top 10 Percent NERC (10 
persen pembangkit terbaik dunia berdasarkan NERC Reliability 
Standards) adalah 1,9 persen. Target untuk PJB jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan Top 10 Percent NERC. Meski target 

PJB menutup tahun 2019 dengan kinerja yang memuaskan, 
dengan pencapaian kontrak manajemen menghasilkan nilai AA 
dengan Skor 93,22. Dari 23 Key Performance Indicator (KPI), 17 
KPI tercapai lebih dari 100 persen, 2 KPI tercapai antara 95 – 100 
persen, dan hanya 4 KPI yang pencapainya kurang dari 95 persen. 
EAF pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali (FTP-1 Jawa) yang 
mencapai 109,01 persen, dari target 83,23 persen terealisasi 90,73 
persen. Begitu juga BPP PLTU Batubara AMC Jawa Bali tercapai 
109,08 persen, dari target Rp 788/kWh terealisasi Rp 716,06/
kWH. PJB juga semakin mengokohkan diri pada band Industry 
Leader dengan skor 700.

FACING
NEW BUSINESS 
HORIZON

Direksi PJB
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tidak tercapai, namun pencapaiannya 
masih lebih bagus dibandingkan dengan 
pencapaian 10 persen pembangkit terbaik 
dunia, yaitu 1,78 persen.

“Semua itu bukan sekedar hasil kerja kita, 
tetapi karena karunia Allah SWT atas 
semua yang kita usahakan,” kata Iwan 
Agung ketika memberikan sambutan 
pada acara BOD Statement, dalam rangka 
menetapkan arah kebijakan dan strategi 
perusahaan Tahun 2020.

Kinerja operasi Unit Eksisting sudah tidak 
perlu diragukan lagi, sudah selalu di atas 
90 persen dan sekarang rata-rata sudah 
mencapai 95,60 persen. 

• UP Paiton, selain mencetak hat 
trick Proper Emas, program coal 
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switching menjadi rujukan bagi 
pembangkit lain, baik di lingkungan 
PLN maupun IPP. UP Paiton juga 
berhasil melakukan co-firing 
dengan baik sampai 5 persen, 
berhasil melakukan optimalisasi 
transportation cost using vessel, 
serta melakukan percepatan durasi 
major overhaul.

• UP Muara Karang berkontribusi 
besar terhadap recovery ketika 
sistem terjadi black out, serta 
berhasil melakukan cost reduction 
dalam pengadaan Hotpart Gas 
Turbin.

• UP Muara Tawar berhasil 
melakukan cost reduction dalam 
pengadaan Hotpart Gas Turbin,  

Direktur utama PJB, Iwan Agung Firstantara memberikan arahan dalam BOD Talk
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dan juga menjadi salah satu unit 
yang mendapat penghargaan 
Subroto Award bidang Keselamatan 
Ketenagalistrikan. 

• UP Cirata dan BPWC berhasil 
melakukan eksekusi program 
Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). 

• UP Brantas dengan program RETRO 
serta berhasil memperoleh Subroto 
Award bidang efisiensi energi. 

Pencapaian besar juga ditunjukkan PLTU 
FTP-1 Jawa tahun 2019 dengan mencapai 
EAF lebih dari 90% atau disebut sebagai 
Availability Over Ninety. Sesuatu yang 
sebelumnya tidak pernah dibayangkan 
bisa diwujudkan oleh PLTU yang dari awal 
kelahirannya banyak peralatan yang tidak 
standar atau sub-standard. Diantaranya:

• UBJOM Indramayu mencapai NPHR 
terbaik dan sukses beroperasi 
islanding pada saat terjadi blackout 
tahun lalu.

• UBJOM Rembang berhasil melakukan 
OH tercepat.

• UBJOM Paiton berhasil mencapai 
EOH terlama.

• UBJOM Pacitan melakukan recovery 
rotor bending.

• UBJOM Tanjung Awar-awar 
melakukan Latching Wire Modif. 

“Tentunya semua pencapaian tersebut 
terlaksana berkat dukungan dari UPHB 
maupun UPHT dan Kantor Pusat sebagai 
pembina,” kata Iwan Agung.

 Pencapaian kinerja UBJOM Luar Jawa 
tidak kalah istimewa, seperti diantaranya; 

• UBJOM Pulang Pisau mencapai CF 
Tertinggi di Regional Kalimatan.

• UBJOM Kaltim Teluk mencapai NPHR 
terbaik di Regional Kalimantan.

• UBJOM Arun mencatatakan kinerja 
operasi terbaik.

• UBJOM Tenayan menjadi best EAF 
Improvement. 

Begitu juga FTP-1 Luar Jawa yang dikelola 
PJB Services, banyak menorehkan prestasi 
gemilang, seperti :

• PLTU Bangka yang mencapai sustain 

improvement EAF.

• PLTU Bolok dapat melakukan 
percepatan OH.

• PLTU Amurang improvement EAF 
tertinggi.

• PLTU Kendari melakukan percepatan 
ME dan mendapatkan PROPER Biru.

• PLTU Belitung memiliki EAF terbaik di 
Regional Sumatera.

• PLTU Ropa mendapat penghargaan 
Subroto Award.

• PLTU Ketapang telah melakukan uji 
co-firing biomass 5 persen.

• PLTU Tidore melakukan percepatan SI.

• PLTU Tembilahan sukses melakukan 
houseload. 

Trend Global

Ada sesuatu yang berbeda dalam 
pelaksanaan BOD Statement kali ini. 
Bila sebelumnya paparan direksi diawali 

dengan tampilan gambar cerobong-
cerobong besar yang menggambarkan 
‘kebesaran’ PJB, dalam BOD Statement 
kali ini gambar yang ditampilkan adalah 
rerimbunan pepohonan yang dipadukan 
dengan aliran air di sekitar pembangkit. 
Menurut Iwan Agung, hal itu sengaja 
dilakukan sejalan dengan trend global 
dunia pembangkitan, khususnya  trend 
dekarbonisasi dan batasan emisi yang 
semakin ketat. Oleh karena itu, PJB 
yang sebelumnya bangga menampilkan 
cerobong-cerobong besar, ke depan PJB 
lebih bangga terhadap konstribusinya 
terhadap pengembangan-pengembangan 
energi baru terbarukan, penurunan emisi, 
dan efisiensi. “Itulah energi masa depan 
kita, sehingga gambar-gambar yang akan 
kita tampilkan nanti menuju ke sana,” 
pesan Iwan Agung. 

Sebagai perusahaan yang ingin 
mewujudkan operational dan business 
excellence berstandar kelas dunia, 
berinteraksi dengan perusahaan-
perusahaan kelas dunia menjadi 

SeniorLeader dan Karyawan PJB Kantor Pusat serius dengarkan arahan BOD
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keharusan. Untuk itu PJB harus 
mensejajarkan diri dengan perusahaan-
perusahaan kelas dunia tersebut, 
diantaranya dengan menjadi pembicara 
dalam berbagai forum internasional, aktif 
dalam perkumpulan internasional dan juga 
melakukan benchmark ke perusahaan-
perusahaan terbaik dunia. Manajemen 
akan mendorong portofolio bisnis PJB ke 
luar negeri dan memperoleh pengakuan-
pengakuan internasional lainnya. Melalui 
pergaulan di level internasional dan 
benchmark kepada kinerja perusahaan-
perusahaan tersebut, diharapkan PJB akan 
terdorong untuk segera sejajar dengan 
perusahaan kelas dunia.

Terkait dengan pengembangan 
perusahaan, PJB terus melakukan 
pengembangan bisnis untuk menjaga 
sustainability korporasi. Sejumlah proyek 
telah dilaksanakan selama 2019 dengan 
progres yang menggembirakan, antara 
lain:

• Tiga proyek telah COD, yaitu; PLTU 
Cilacap Ekspansi Unit 4, PLTU Jawa 7 

Unit 1, dan PLTU Mamuju. 

• Dua proyek telah memasuki tahap 
PPA yakni PLTU Sumbagsel 1 dan PLTS 
Terapung Cirata. 

• Pengembangan bisnis jasa O&M 
dengan total kapasitas 1.580 MW, 
dan EAM untuk pembangkit serta 
distribusi. 

• Tahap akhir konstruksi Muara Tawar 
add-on, PLTU Jawa 7 unit 2 dan PLTA 
Batang Toru. 

Pencapaian kinerja keuangan juga sangat 
menggembirakan. Bottom line PJB terus 
naik. Laba usaha pada tahun 2017 tercatat 
Rp 3,5 triliyun, kemudian di tahun 2018, 
mencapai Rp 6,5 triliun, dan pada 2019 
laba PJB diestimasikan mencapai Rp 9,0 
triliun. Tak ada permasalahan cash flow, 
terbukti dengan rasio likuiditas yang baik 
artinya PJB sangat mampu membayar 
kewajiban-kewajiban jangka pendek 
dengan kas yang ada. Rasio keuangan 
semakin membaik dari tahun ke tahun. 
Hal tersebut menjadi indikasi profitabilitas 

perusahaan yang kian membaik. 

Begitu juga dari sisi SDM, capability 
development makin membaik, 
kesejahteraan karyawan terus meningkat, 
dan suasana kerja semakin nyaman. Hal 
ini dapat dilihat dari kapabilitas karyawan 
yang terus ditingkatkan terbukti dengan 
semakin meningkatnya Hari Orang 
Pelatihan dari tahun 2017 sebesar 9,17 
hari, dan pada pada tahun 2019 ini telah 
mencapai 18,11 hari. Employee Satisfaction 
Survey (ESS) yang mencapai skor 77,72 
persen, dan Employee Engagement Survey 
(EES) mencapai 82,94 persen. Kedua hasil 
survei tersebut berada di atas angka rata-
rata Asia-Pasific Employee Engagement 
yang berada pada skala 66 persen. Hal 
ini membuat insan PJB nyaman bekerja 
di PJB, tercermin dari tingkat turn over 
karyawan yang terus menurun hingga 
tahun 2019 angkanya sangat kecil sekali, 
hanya 0,1 persen. 

Tapi diingatkan oleh Iwan Agung bahwa 
meskipun rangkaian prestasi telah berhasil 
diukir pada tahun 2019, namun bukan 
berarti tak ada kekurangan yang harus 
dibenahi. Hasil asesmen Malcolm Baldrige 
menemukan 4 The Most OFI, meliputi: 
Keselarasan sistem pengukuran kinerja; 
Pengelolaan data pembanding; Evaluasi 
proses; dan Organizational learning and 
agility. Sementara dari sisi K3, harus 
terus mengupayakan zero accident 
serta memastikan sistem dan personel 
K3 berfungsi secara efektif. Efektivitas 
dalam berinvestasi juga harus diperbaiki. 
Perencanaan dan pelaksanaan investasi 
harus lebih efektif dan akurat. PJB juga 
harus membuat mitigasi atas kondisi 
internal dan eksternal yang berpengaruh 
dalam mendukung rencana investasi. 

Selain memperbaiki pencapaian yang 
telah ada, dalam berbisnis juga harus 
melihat tren yang sedang berkembang di 
level global yang berpengaruh terhadap 
bisnis perusahaan. Saat ini Dekarbonisasi, 
Desentralisasi dan Digitalisasi (3D) menjadi 
tren dalam industri kelistrikan dunia. 
Dekarbonisasi menuntut pengembangan 
pembangkit yang lebih ramah lingkungan. 
Desentralisasi membuat distribusi listrik 
tak lagi terpusat, namun bisa tersebar 
pada beberapa kawasan dengan skala 
yang lebih kecil. Digitalisasi mendorong 
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pengelolaan bisnis kelistrikan yang lebih 
efisien. 

Diingatkan oleh Iwan Agung bahwa 
saat ini PJB juga memasuki era flat 
competition, era dimana persaingan 
tak lagi memandang besar kecilnya 
perusahaan. Perusahaan kecil bisa 
bersaing dengan perusahaan besar. 
Perusahaan besar harus waspada jangan 
sampai terlena dengan kemampuan 
perusahaan kecil. Persaingan arahnya 
bukan lagi pada kompetisi murni, 
tapi juga melakukan kerja sama 
(cooperation). Jadi arahnya adalah 
antara cooperation dan competition atau 
lebih dikenal sebagai coopetition. 

Pengelolaan perusahaan juga 
mengalami perubahan dari me-manage 
sumber daya menjadi mengorkestrasi 
sumber daya. Kalau dulu PJB hanya 
mengelola sumber daya yang dimiliki, 
sekarang PJB bisa mengelola sumber 
daya milik pihak lain. Berbagai pihak 
bisa melakukan kolaborasi dan 
menggunakan sumber daya pihak lain 
dalam melakukan bisnisnya. 

“Memperhatikan perkembangan 
trend global dan posisi bisnis PJB saat 
ini, memasuki tahun ini BOD telah 
menetapkan Facing New Business 
Horizon sebagai tema di tahun 2020. 
Tema ini selaras dengan horizon bisnis 
baru yang tengah ditapaki PJB,” kata 
Iwan Agung. 

Mengutip pendapat McKinsey & 
Company bahwa sebuah perusahaan 
dapat tumbuh dan berkelanjutan jika di 
dalamnya ada aliran portofolio pada tiga 
horizon pertumbuhan, yaitu:

• Horizon-1: Memperluas dan 
mempertahankan bisnis inti, yakni 
bisnis eksisting yang menghasilkan 
revenue saat ini. 

• Horizon-2: Membangun bisnis 
baru, meliputi difusi gagasan dan 
peluncuran bisnis baru. 

• Horizon-3: Membuat opsi-opsi yang 
layak, meliputi pemunculan gagasan 
dan pengembangan gagasan. 

Menurut Iwan Agung, ketiga horizon 
tersebut terus mengalir, dimana 

horizon-3 akan menjadi horizon-2, 
horizon-2 akan menjadi horizon-1, 
demikian seterusnya. Aliran ketiga 
horizon tersebut juga tengah terjadi 
di PJB. Pada horizon-1 PJB tengah 
berupaya untuk meningkatkan dan 
mempertahankan core bisnis dengan 
berfokus pada optimalisasi kinerja 
pembangkit, peningkatan fungsi fast 
response, pemanfaatan lahan tak 
terpakai, dan menyelesaikan proyek yang 
tengah dikembangkan. Kesemuanya 
ini bermuara pada keamanan pasokan, 
BPP, keselamatan kerja dan keandalan. 
Di horizon-2, PJB melakukan investasi, 
bisnis jasa O&M termasuk Maintenance 
Repair & Overhaul (MRO), biomass co-
firing, centralized solar, rooftop solar PV, 
dan EAM. Aktivitas ini melahirkan IPP, 
pembangkit EBT dan model operasi baru. 
Berbagai opsi yang layak digagas PJB 
pada horizon-3, diantaranya meliputi 
water treatment, digital light house, 
efisiensi dan manajemen energi, virtual 
power plant, PLTB, dan grid scale energy 
storage. 

Ditegaskan Iwan Agung, ada lima fokus 
utama dalam Facing New Business 
Horizon:

• Pertama, melakukan investasi di 
bidang pembangkit. 

• Kedua, membesarkan anak 
perusahaan. 

• Ketiga, mengembangkan bisnis solar 
PV di Indonesia Timur. 

• Keempat, mengembangkan bisnis 
EAM di seluruh Indonesia meliputi 
EAM transmisi, distribusi, dan 
pembangkitan. 

• Kelima, meng-EBT-kan PLTU 
batubara dengan co-firing. 

Dalam kesempatan itu Iwan Agung 
kembali mengingatkan bahwa 
PJB merupakan bagian dari PLN, 
sehingga harus mengikuti arahan yang 
disampaikan oleh BOD PLN. PJB besar 
dan tumbuh bersama PLN. PJB tidak 
boleh maju dan bergerak sendiri dengan 
meninggalkan PLN. Kemajuan yang 
didapatkan PJB harus memberikan 
makna dan manfaat bagi perkembangan 
PLN Group. PJB harus menjadi pelopor 
dan trendsetter di PLN Group. 

Direktur Utama PLN memberikan 
arahan agar PLN Group back to basic 
and back on track. Sebagai perusahaan 
yang memegang amanah negara 
untuk melayani kebutuhan listrik bagi 
masyarakat empat hal ditekankan untuk 
menguatkan kembali basic PJB, yaitu 
memegang teguh GCG, memiliki budaya 
melayani dengan pelayanan prima, 
bekerja dengan penuh tanggung jawab, 
dan miliki kinerja keuangan yang sehat.  
Di lain kesempatan, Direktur Keuangan 
PLN juga menyampaikan tiga poin 
terkait efisiensi operasi dan prioritas 
investasi. PJB harus berusaha maksimal 
melakukan efisiensi dalam berbagai 
aspek kegiatan operasional. Sehingga 
perlu dilakukan pemetaan biaya-biaya 
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LAPORAN UTAMA

operasional dan pengkajian pada area-area 
yang masih dapat dioptimalkan. Program 
investasi harus dilaksanakan dengan 
mengedepankan revenue dan menurunkan 
Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik. 

Rencana PJB ke depan telah dimasukkan  
ke dalam seluruh program RKAP 2020. 
Ada enam program dalam RKAP 2020, 
meliputi:

• Security dan Keandalan: melakukan 
penguatan sistem proteksi di semua 
pembangkit dan membuat fasilitas 
black start; re-engineering peralatan 
critical; security pasokan dan harga 
energi primer. 

• Optimasi Operasional Pembangkit: 
peningkatan kesiapan dan keandalan 
PLTU FTP-1, optimasi operasi, 
pemeliharaan, dan resources di unit 
eksisting, melakukan kajian atas 
fungsi asset yang memiliki proyeksi 
CF rendah, kajian potensi pengalihan 
asset, serta pengembangan tata kelola 
pembangkitan dan digitalisasi. 

• Program penurunan BPP: optimasi 
biaya batubara, optimasi pengadaan 
suku cadang/peralatan, program-
program efisiensi, pengendalian biaya 
sesuai RKAP, dan penataan model 
transaksi . 

• Pengembangan usaha: implementasi 
PMO, pengembangan IPP termasuk 
EBT, penyesuaian tata kelola investasi; 
inisiasi peningkatan bauran EBT 
dengan co-firing, pengembangan bisnis 
O&M dan EAM, serta MRO. 

• Pengelolaan Human Capital: 
Pengembangan kemampuan 
digital mindset, program people 
development, pemberdayaan 
expertise; serta peningkatan 
efisiensi SDM. 

• Pengelolaan K3L: peningkatan 
pengelolaan safety dan 
implementasi CSMS, peningkatan 
kesiapan protection system, 
pemenuhan regulasi pengendalian 
emisi yang baru dan pencapaian 
PROPER emas/hijau, serta Inisiasi 
FABA by product. 

Program-program dalam RKAP 2020 
merupakan cascading down dari Grand 
Strategy PJB 2020 - 2024. Program 
tersebut diturunkan dari lima tema 
strategi jangka panjang PJB yang terdiri 
dari optimize existing assets, grow 
conventional generation, lead energy 
capture & storage, develop asset-light 
energy solutions, dan provide service 
to power industry. Kelima strategi 
jangka panjang PJB itu berada dalam 
aliran portofolio pada tiga horizon 
pertumbuhan. Optimize existing assets 
dan grow conventional generation 
berada di Horizon 1. Lead energy capture 
& storage; develop asset-light energy 
solutions dan provide service to power 
industry menempati Horizon-2 dan 
Horizon-3. Dalam pemetaan program 
RKAP 2020 terhadap Grand Strategy 
PJB 2020-2024, ada 70-75 persen 
program yang berada pada Horizon-1 
atau berada pada tema optimize 

existing assets dan grow conventional 
generation. Kemudian sisanya 20-25 
persen program berada pada Horizon-2 
dan Horizon-3 atau berada pada tema 
lead energy capture & storage; develop 
asset-light energy solutions; dan provide 
service to power industry. 

Sebelum mengakhiri BOD Statament, 
Iwan Agung mengingatkan bahwa 
RKAP 2020 yang demikian rinci dan baik 
hanya akan sekadar menjadi rencana 
apabila tidak dibarengi dengan eksekusi 
yang efektif. Agar efektif, eksekusi 
RKAP harus mempertimbangkan tiga 
hal. Pertama, PJB sebagai bagian dari 
PLN yang besar dan tumbuh bersama 
PLN. Kedua, meneruskan apa yang 
telah baik dan menyempurnakan 
atau mengganti apa yang belum baik. 
Ketiga, pentingnya menjaga integritas. 

“Jangan berhenti hingga apa yang 
telah baik menjadi lebih baik, dan yang 
lebih baik menjadi terbaik,” kata Iwan 
Agung mengutip ungkapan St Jerome. 
“Integritas harus ditegakkan dalam 
tiap langkah kita mengelola PJB yang 
kita cintai ini. Integritas memegang 
peranan penting bagi keberhasilan 
perusahaan. Kredibilitas sebuah 
perusahaan berbanding lurus dengan 
tingkat kepercayaan (trust) stakeholder. 
Dimana kepercayaan ini sangat 
berpengaruh terhadap kesuksesan 
perusahaan. Kepercayaan yang rendah 
akan memperlambat kesuksesan kita. 
Di sisi lain, kepercayaan yang tinggi 
akan mempercepat kesuksesan kita,” 
tutur Iwan Agung. 

Juga diingatkan bahwa untuk mencapai 
tujuan organisasi, maka ada 5 (lima) 
hal yang harus dijaga. Pertama, harus 
saling dukung satu sama lain. Kedua, 
tetap dalam formasi yang ada, tidak 
boleh keluar dari koridor korporasi. 
Ketiga, berjalannya kaderisasi dengan 
baik. Keempat, saling memberi 
semangat untuk tetap menjaga 
semangat korporasi. Kelima, saling 
berempati. Seperti kata Steve Jobs 
bahwa Great Things in Business are 
Never Done by One Person They’re Done 
by Team of People.(*)
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PENGHARGAAN

PROPER EMAS: 
PJB Cetak HATTRICK
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) melalui Unit Pembangkitan (UP) Paiton 
mencetak HATTRICK, dan tercatat sebagai satu-satunya unit pembangkitan 
selama tiga tahun berturut-turut berhasil meraih penghargaan PROPER EMAS, 
peringkat tertinggi dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Keberhasilan juga dicatatkan 
PJB UP Gresik yang berhasil memperoleh penghargaan PROPER Emas untuk 
pertama kalinya.
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 Direktur Utama 
PJB, Iwan Agung 

Firstantara 
menerima 

penghargaan 
PROPER EMAS dari 

Wakil Presiden 
Ma’ruf Amin.
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Penghargaan tersebut diserahkan 
oleh Wakil Presiden, Prof. KH. 

Ma’ruf Amin dan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti 
Nurbaya Bakar di Istana Wakil Presiden 
di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 8 
Januari 2020. Penghargaan diterima 
oleh Direktur Utama PJB, Iwan Agung 
Firstantara, dan Komisaris Utama PJB, 
Sriyono D. Siswoyo.

“Alhamdulillah PJB mendapat PROPER 
Emas untuk ketiga kalinya. Pencapaian 
ini mencerminkan kepedulian PJB 
terhadap ligkungan serta komitmen 
menciptakan nilai tambah bagi 
masyarakat dan lingkungan. Hal 

ini selaras dengan visi dan misi PJB 
yakni menjadi perusahaan terpercaya 
dalam bisnis pembangkitan 
terintegrasi dengan standar 
kelas dunia, dimana salah 
misinya adalah menjalankan 
bisnis pembangkitan secara 
berkualitas, berdaya saing dan 
ramah lingkungan,” kata Iwan 
Agung Firstantara. 

UP Paiton pertama kali 
mendapatkan penghargaan 
PROPER Emas tahun 2017. Saat 
itu UP Paiton tercatat sebagai 
satu-satunya unit pembangkitan 
di lingkungan PT PLN (Persero) 

yang memperoleh penghargaan 
tertingi di bidang lingkungan hidup 
tersebut. Tahun berikutnya 2018, 

UP Paiton memperoleh PROPER 
Emas bersama dengan UP 
Pesanggrahan, unit pembangkitan 

di Bali yang dikelola PT Indonesia 
Power. Sementara UP Gresik masuk 
dalam daftar sebagai kandidat 

penerima PROPER Emas, namun 
belum berhasil mendapatkan. 

Selain berhasil menjalankan 
sistem manajemen 

lingkungan dan memanfaatkan 
sumberdaya secara baik, keberhasil 
UP Paiton meraih PROPER Emas 

PENGHARGAAN

Komisaris Utama PJB dan Direktur 
Utama PJB bersama Menteri LHK

Wakil PLN Group Penerima 
PROPER Emas

Perwakilan PLN Group penerima PROPER
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karena dinilai mampu mensinergikan unit 
pembangkitan dengan masyarakat dan 
alam sekitar. Hal ini tergambar jelas pada 
kondisi lingkungan sekitar PLTU. Terumbu 
karang yang hanya sekitar 750 meter dari 
bibir pantai PLTU tetap terawat dengan 
baik, bahkan menjadi destinasi wisata 
baru yang menjadi tambahan pendapatan 
bagi masyarakat. 

Berkat upaya pemberdayaan dan edukasi 
yang dilakukan UP Paiton, kesadaran 
menjaga kelestarian lingkungan dan 
keberlangsungan ekosistem telah menjadi 
budaya baru di lingkungan masyarakat. 
Salah satunya, nelayan telah menggunakan 
metode baru yang lebih ramah lingkungan, 
sehingga dapat menjamin 
keberlangsungan populasi ikan dan 
kelestarian keanekaragaman hayati laut.

Selain itu, UP Paiton melalui Program 
Organic Integrated System dan Dewi 
Harmoni (Desa Wisata Binor Harmoni) 
juga berhasil menciptakan kemandirian 
petani secara intelektual, managerial, 
dan material. Organic Integrated System 
mengedepankan penggunaan pupuk 
organik serta  pestisida nabati, dan 

terbukti mampu meningkatkan hasil 
pertanian secara signifikan tanpa merusak 
lingkungan. Sedangkan Dewi Harmoni 
merupakan program CSR yang berfokus 
pada pemberdayaan nelayan dan istri 
nelayan. Melalui program ini, perusahaan, 
pemerintah desa dan kelompok 
masyarakat berkolaborasi menjaga laut 
dan memberikan nilai tambah terhadap 
potensi-potensi yang ada di Desa Binor.

Memang, kunci utama untuk 
mendapatkan PROPER Emas ada pada 
pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat atau Corporate Social 
Responsibility (CSR). Ini bisa dimengerti 
karena perusahaan baru bisa 
mendaftarkan diri menjadi peserta 
PROPER Emas setelah tiga tahun 
berturut-turut memperoleh PROPER 
Hijau. Artinya, dari sisi pelaksanaan sistem 
manajemen lingkungan dan pemanfaatan 
sumberdaya sudah melebihi dari apa yang 
dipersyaratkan.

Kali ini program unggulan CSR UP 
Paiton untuk mendukung perolehan 
PROPER Emas adalah Program Kampung 
Setrum (Sentra Energi Terbarukan untuk 

Masyarakat). Program ini mengedepankan 
penggunaan PLTMH (Pembangkit Listrik 
Tenaga Micro Hydro) sebagai motor 
penghasil listrik serta digunakan secara 
tidak komersil untuk masyarakat di Desa 
Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten 
Probolinggo. Sementara UP Gresik 
memiliki Program Pijar Berdaya dan 
Daun Sustainable Village yang berlokasi 
di pulau terpencil yaitu Desa Daun, Pulau 
Bawean. Program ini mengedepankan 
pemberdayaan masyarakat agar mampu 
menciptakan nilai tambah dari segi 
ekonomi dan lingkungan.

Program PROPER adalah salah satu 
program unggulan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) yang dikembangkan sejak 
tahun 2002 untuk mendorong tingkat 
ketaatan perusahaan dalam pengelolaan 
lingkungan hidup dan mendorong inovasi 
dalam pengelolaan sumber daya alam 
dan pemberdayaan masyarakat di sekitar 
lokasi perusahaan. Kriteria penilaian 
terdiri dari dua bagian, yaitu; kriteria 
penilaian ketaatan dan kriteria penilaian 
lebih dari yang dipersyaratkan dalam 
peraturan (beyond compliance). 

PENGHARGAAN

Komisaris Utama PJB Sriyono D Siswoyo menerima penghargaan PROPER EMAS dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
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Penilaian ketaatan meliputi aspek 
ketaatan terhadap persyaratan 
dokumen lingkungan dan 
pelaporannya, pengendalian 
pencemaran air, pengendalian 
pencemaran udara,  pengelolaan 
limbah bahan berbahaya dan beracun 
(B3), serta  potensi kerusakan lahan. 
Sedangkan kriteria penilaian aspek 
lebih dari yang dipersyaratkan bersifat 
dinamis karena selalu disesuaikan 
dengan perkembangan teknologi, 
penerapan praktek pengelolaan 
lingkungan terbaik, dan isu-isu 
lingkungan yang bersifat global. Kriteria 
ini  terdiri dari: sistem manajemen 
lingkungan, pemanfaatan sumber daya, 
pemberdayaan masyarakat. 

Hasil penilaian dituangkan dalam 
bentuk peringkat kinerja yang terdiri 
atas:

• HITAM: perusahaan yang sengaja 
lalai hingga mengakibatkan 
pencemaran, kerusakan 
lingkungan serta pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-
undangan.

• MERAH: perusahaan yang dalam 
pengelolaan lingkungan hidup 
tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

• BIRU: perusahaan yang telah 
melakukan upaya pengelolaan 
lingkungan sesuai dengan 
persyaratan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut 
peraih PROPER Emas telah 
menunjukkan kinerja luar biasa dalam 
pengelolaan lingkungan hidup.

PLN Group

Selain PJB, PT Indonesia Power (IP) 
dan Unit Bisnis Pembangkitan Tanjung 
Jati B yang berhasil meraih PROPER 
Emas. IP memperoleh dua PROPER 
Emas melalui UP Pesanggaran, Bali 
dan UP Kamojang Darajat. Untuk UP 
Pesanggrahan, PROPER Emas kali 
ini merupakan yang kedua dalam 
dua tahun berturut-turut. Menurut 
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, 
penghargaan PROPER sangat 
penting sebagai legitimasi atas 
misi PT PLN (Persero) untuk 
menjalankan kegiatan usaha 
yang berwawasan lingkungan, 
sekaligus mendukung 
komitmen pemerintah 
terhadap Paris Agreement 
untuk menurunkan kadar 
emisi karbon dioksida 
mulai tahun 2020. 

Pada penghargaan kali 
ini, KLHK melakukan 
penilaian terhadap 2.045 
perusahaan. Setelah 
dilakukan evaluasi, ditetapkan 
peringkat kinerja perusahaan 
pada PROPER sebagai berikut: 
Hitam (2 perusahaan), Merah (303), 
Biru (1.507), Hijau (174) dan Emas 
(26). Sementara  13 perusahaan 
tidak diumumkan peringkatnya 
dikarenakan sedang menjalani 
proses penegakan hukum dan 20 
perusahaan lainnya saat ini tidak 
beroperasi.

PROPER juga mendokumentasikan 
berbagai inovasi dunia usaha 

untuk meningkatkan efisiensi 
energi,  efisiensi penggunaan air, upaya 
penurunan emisi, upaya  penurunan 
beban air limbah, penerapan reduce, 
reuse dan recycle limbah B3 dan non 
B3. Pada tahun 2019 ini tercatat 794 
inovasi atau meningkat 46 persen dari 
tahun sebelumnya. Bahkan 94 inovasi 
telah memperoleh hak paten. Hasil 
inovasi tersebut mampu menghemat 
anggaran sebesar Rp 192,63 trilyun. (*)

 
 

PENGHARGAAN
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Direktur Utama PJB, 
Iwan Agung Firstantara
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Piagam hasil asesmen dari 
Indonesia Quality Award 

Foundation diterima oleh Direktur 
Utama PT PJB Iwan Agung dan 
Burhanuddin selaku Kepala Satuan 
Kinerja Korporat dan Pengembangan 
Sistem Manajemen PJB, Jum’at 27 
Desember 2019. Skor yang diraih 
menjadi cerminan kualitas PJB 
dalam pengelolaan perusahaan. Di 
lingkungan PLN Grup, PJB menjadi 
anak perusahaan yang pertama meraih 

PENGHARGAAN

Penilaian kinerja ekselen berdasarkan Kriteria Malcolm 
Baldrige semakin mengokohkan PJB menempati posisi 
band Industry Leader. Berdasarkan assessment yang 
dilakukan oleh Indonesian Quality Award Foundation 
(IQAF), PJB mengumpulkan nilai 700 dari rentang 0 - 1.000. 
Tahun sebelumnya, PJB mengumpulkan nilai 679, yang 
menjadi momen pertama PJB menapak band Industry 
Leader. Ini artinya PJB memiliki kinerja yang ekselen, dan 
masuk dalam jajaran perusahaan kelas dunia.

PENILAIAN KINERJA EKSELEN: 
PJB WORLD CLASS

Sertifikat dan Skor Malcolm Baldrige.
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PENGHARGAAN

band Industry Leader dan mampu 
mempertahankan eksistensinya pada 
band tersebut.

Penilaian dilakukan berdasarkan dua 
sudut pandang, yaitu: kualitas proses 
dan kualitas hasil. Penilaian kualitas 
proses didasarkan pada dimensi 
evaluasi approach, deployment, 
learning dan integration (ADLI) dalam 
mengelola perusahaan. Sedangkan 
kualitas hasil didasarkan pada dimensi 
evaluasi terhadap level pencapaian, 
trend, comparison dan integration 
(LeTCI) dari kinerja yang dihasilkan 
sebagai dampak dari kualitas proses. 

Terdapat tujuh kategori penilaian yang 
meliputi; Kepemimpinan, Perencanaan 
strategis, Fokus pelanggan, 
Pengukuran, analisis dan manajemen 
pengetahuan, Process Management, 
dan Business Results. Masing-masing 
kategori diberi bobot nilai dengan total 
nilai 1.000. Level atau tingkat kinerja 
didasarkan pada skor yang diperoleh, 
dengan referensi kriteria sebagai 
berikut:

 

4.1a (2), PJB dipersyaratkan melakukan 
benchmark ke perusahaan yang dinilai 
memiliki kinerja yang lebih baik 
dibandingkan dengan PJB. Di Indonesia 
tidak ada perusahaan pembangkitan 
yang memiliki skor Malcolm Baldrige 
di atas PJB, sehingga benchmark harus 
dilakukan ke luar negeri, ke perusahaan 
kelas dunia.

Malcolm Baldrige Excellence Criteria 
dikenal sebagai alat ukur kinerja 
organisasional pada organisasi profit 
dan non-profit dengan standar Amerika 
yang kini telah diterapkan di lebih 
dari 80 negara. Di Indonesia, adalah 
IQAF (Indonesian Quality Award 
Foundation) yang dipercaya sebagai 
pemegang lisensi dari Malcolm Baldrige 
Perfomance Excelence Program, 
National Institute of Standard and 
Technology (NIST), US Department 
of Commerce untuk menggunakan 
Malcolm Baldrige Excellence Criteria 
dan memberikan peringkat kepada 
perusahaan-perusahaan dan lembaga 
non-profit di Indonesia.

PJB naik menjadi Good Performance. Lalu 
tahun 2011 skor meningkat menjadi 556 
(tetap pada band Good Performance).

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

Pada tahun 2014 PJB kembali memperoleh 
Platinum Award atas keberhasil mencapai 
nilai tertinggi dengan nilai 617, namun masih 
tetap berada pada  posisi band Emerging 
Industry Leader. Selain itu juga memperoleh 
Bronze Achievement Award untuk kategori 
The Best Score Growth Achievement. Lalu 

   Level Rentang Skor Performance

World Class Leader 876–1000 Excellent

Benchmark Leader 776–875

Industry Leader 676–775
Emerging Industry Leader 576–675 Average
Good Performance 476–575
Early Improvement 376–475
Early Result 276–375 Poor
Early Development 0–275

  Nilai Referensi Kriteria dalam Malcolm Baldrige

Untuk dapat masuk ke level Industry 
Leader persyaratannya sangat ketat dan 
tidak semata skor. Perusahaan harus 
memiliki sesuatu yang berbeda dengan 
perusahaan umumnya. Perusahaan pada 
band industry leader harus mencerminkan 
kata leader baik di kantor pusat maupun 
unitnya. 

Dengan level Industry Leader, maka PJB 
memasuki taraf internasional. Karena 
sesuai kriteria Malcolm Baldrige pada item 

PT PJB mengadopsi Malcolm Baldrige 
Criteria for Performance Excellence 
atau Malcolm Baldrige Excellence 
Criteria tahun 2008. Tahun pertama 
mengimplementasikan Malcolm Baldrige 
Excellence Criteria, PJB berada pada 
posisi band Early Improvement dengan 
pencapaian skor 396. Tahun berikutnya 
meningkat menjadi 437 (tetap pada posisi 
band Early Improvement). Pada tahun 2010 
PJB memperoleh skor 497, sehingga posisi 

pada tahun 2015 PJB mengumpulkan 
nilai 644, masih tetap berada pada level 
Emerging Industry Leader. Tahun 2016 PJB 
absen dari assessment Malcolm Baldrige 
karena berkonsentrasi pada proses 
transformasi perusahaan. Selanjutnya  
pada tahun 2017 PJB memperoleh skor 
651, berada pada posisi band Emerging 
Industry Leader, dan tahun 2018 
memperoleh 679 hingga menempatkan 
PJB dalam level Industry Leader.(*)
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Penandatanganan PPA dilakukan 
di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 

disaksikan Menteri BUMN Erick 
Thohir, Menteri Perdagangan, Agus 
Suparmanto, Kepala BKPM Bahlil 
Lahadalia, Duta Besar Uni Emirat Arab 
Husin Bagis, Wakil Menteri BUMN Budi 
Gunadi Sadikin, dan Direktur Utama 
PJB, Iwan Agung Firstantara.

Pengembangan PLTS Terapung 
Cirata merupakan salah satu bentuk 
dukungan dalam mewujudkan 
penurunan emisi karbon sebesar 
29 persen di Tahun 2030 yang telah 
ditandatangani dalam Paris Agreement 
Tahun 2015. Menurut rencana PLTS 
Terapung Cirata mulai dibangun awal 
tahun 2021. Pembangunan dilakukan 
dalam dua tahap. Tahap pertama 
membangun 50 MW yang diperkirakan 
selesai akhir tahun 2021. Setelah 
itu dilanjutkan tahap kedua dengan 
kapasitas 95 MW dan diperkirakan 
selesai tahun 2022.

Inisiasi pembangunan PLTS ini 
telah dimulai dari 2017 lalu, dengan 
ditandatanganinya Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Understanding/MoU) 
antara Pemerintah Indonesia (MESDM) 
dengan Pemerintah Persatuan UEA 
tentang Kerjasama Energi pada 16 
Januari 2017, dan ditindaklanjuti 
melalui MoU antara PJB dengan 
Masdar tentang Development of Large 
Scale Power Projects in Indonesia 
tanggal 16 Juli 2017.

EBT

PLTS Terapung Cirata Dibangun 2021

TERBESAR DI ASIA    TENGGARA

Impian memiliki PLTS terapung terbesar bakal menjadi 
kenyataan. PJB melalui PJB Investasi telah melakukan 
kerjasama dengan perusahaan dari Uni Emirat Arab, 
Masdar, untuk membangun PLTS Terapung dengan 
kapasitas 145 MW di Waduk Cirata dengan komposisi 
saham 51 persen PJB Investasi, 49 persen Masdar. Kontrak 
jual beli listrik, (Power Purchase Agreement/PPA) juga 
telah ditandatangani oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli 
Zaini, CEO Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, dan 
Direktur Utama PJB Investasi, Gunawan Yudhi Haryanto, 
pada tanggal 13 Januari 2020. 

PLTS Terapung Cirata diharapkan 
dapat menjadi pioneer pengembangan 
PLTS Terapung yang dapat 
dikembangkan di waduk lain di wilayah 
Indonesia. Kerja sama investasi 
antara PJB Investasi dan Masdar 
dituangkan dalam kesepakatan yang 
ditandatangani oleh CEO Masdar, 
Direktur Utama PLN dan Direktur 
Utama PJB Investasi di Abu Dhabi, 
Ahad 12 Januari 2020 siang. Investasi 
di pembangkit ini sekitar Rp 1,8 triliun 
dan memecahkan rekor pembangkit 
bertenaga surya terbesar di ASEAN, 
yaitu PLTS di Filipina, Cadiz Solar 
Powerplant yang berkapasitas 132,5 
MW. 

PLTS Terapung Cirata diperkirakan 
memerlukan area hampir 240 hektar, 
dengan target konstruksi selama 16 
bulan. Harga jual tenaga listrik nya pun 

telah ditetapkan, yaitu USD 5,8179 
sen Dollar Amerika/ kWh. Skema 
penghitungan harga jual tenaga listrik 
PLTS ini telah ditetapkan melalui 
Surat Menteri ESDM Nomor 585/26/
MEM.L/2019 tanggal 26 Desember 
2019. Penetapan harga ini pun telah 
mempertimbangkan beberapa hal 
seperti:

• Kewajiban Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN).

• Iradiasi di Waduk Cirata.
• Insentif fiskal (tax holiday & 

pembebasan bea masuk)
• Resiko pembebasan lahan 

yang dimiliki Perhutani untuk 
pembangunan special facilities 
(switchyard, transmisi, dan 
interkoneksi)

• Balance of System (BOS) yang 
tahan terhadap evaporasi 
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EBT

TERBESAR DI ASIA    TENGGARA

air waduk yang berpotensi 
menyebabkan korosi peralatan.

Pengembangan PLTS Terapung 
Cirata merupakan salah satu dari 16 
kerjasama yang disepakati antara 
Indonesia dengan Uni Emirat Arab 

(UEA). Sebanyak 11 perjanjian bisnis 
yang berhasil disepakati antara 
Indonesia dengan Persatuan Emirat 
Arab (PEA), sebagian merupakan 
bidang energi. Total estimasi nilai 
investasi yang diperoleh dari 11 hasil 
perjanjian tersebut mencapai Rp 

314,9 triliun atau USD 22,89 miliar. 
Selain sebelas perjanjian bisnis, 
ditandatangani pula 5 perjanjian 
antara Pemerintah UEA dan 
Indonesia dalam bidang keagamaan, 
pendidikan, pertanian, kesehatan, dan 
penanggulangan terorisme. (*)
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Penandatanganan 
PPA PLTS 
Terapung Cirata 
di Abu Dhabi, 
Uni Emirat Arab



20       Info PJB  n Edisi 115  |  Tahun 2020

lingkungan kerja PJB, penerapan CSMS 
tersebut juga menjadi pendorong bagi 
rekanan untuk turut berperan dalam menaati 
serta membudayakan K3. Dengan segala 
persyaratan yang ada dalam CSMS, semua 
rekanan diharapkan dapat lebih aware untuk 
meningkatkan pelaksanaan K3 di lingkungan 
kerjanya.

Penerapan CSMS menjadi salah satu wujud 
sinergi antara PJB dengan stakeholder dalam 
mewujudkan budaya K3. CSMS menjadi 
persyaratan wajib bagi perusahaan yang 
telah menerapkan SMK3 dan sertifikasi 
OHSAS 18001 karena sistem ini telah diatur 
pada klausul 4.4.6 Operational Control. CSMS 
dilandasi norma-norma K3, sehingga bukan 
sistem yang sama sekali baru. CSMS tetap 
sejalan dengan Kebijakan K3 Perusahaan 
yang ada saat ini, seperti SMK3, Environment 
Management System (EMS), dan lain-lain. 

Pelaksanaan CSMS meliputi dua tahap, yaitu 
tahap administrasi dan tahap pelaksanaan. 
Tahap administrasi meliputi:

BUDAYA K3

PJB Implementasikan    CSMS
PT Pembangk i t  Jawa-Bal i  (PJB) 
menerapkan secara ketat Sistem 
Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor 
atau Contractor Safety Management 
System (CSMS) bagi para rekanan untuk 
menjamin Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) dalam pelaksanaan pekerjaan 
di lingkungan PJB. Pihak ketiga yang 
mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan 
PJB maupun anak perusahaan PJB 
diwajibkan melakukan pendaftaran dan 
prakualifikasi CSMS secara online. 

Sejumlah isian dan bukti pendukung 
terkait pelaksanaan K3 dipertanyakan 

dalam pendaftaran CSMS. Hasilnya 
berupa kualifikasi CSMS perusahaan 
tersebut yang menjadi pertimbangan 
dalam proses lelang. CSMS diberlakukan 
mulai Oktober 2019. “Penerapan K3 
memerlukan komitmen dari seluruh 
elemen perusahaan, baik pekerja maupun 

rekanan yang bekerja di lingkungan 
perusahaan. Nihil kecelakaan sudah 
terpenuhi di tingkat karyawan PJB dalam 
beberapa tahun terakhir. Hal sama juga 
diharapkan terjadi pada rekanan yang 
bekerja di lingkungan PJB,” kata Direktur 
SDM dan Administrasi PJB, Suharto. 

Selain untuk meningkatkan ketaatan K3 di 

Pembicara Seminar K3 dalam penutupan peringatan Bulan K3 2020.

Suasana pembukaan peringatan Bulan K3 2020.
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• Pre Kualifikasi: Kontraktor melakukan 
pendaftaran ke sistem online. 
Kontraktor melakukan pengisian 
data dan dokumen perusahaan serta 
melakukan pengisian Pre Kualifikasi 
CSMS secara online. Kontraktor wajib 
melengkapi semua pertanyaan dalam 
Pre Kualifikasi CSMS online beserta 
dokumen pendukung/penunjang yang 
menunjukkan Kinerja K3 sebagaimana 
yang diminta dalam Pre Kualifikasi 
CSMS. Apabila tidak mengisi/
melengkapi Pre Kualifikasi CSMS, 
kontraktor dianggap gagal. Selanjutnya 
LK3 melakukan verifikasi atas semua 
dokumen dan/data yang diajukan/
di-upload oleh kontraktor pada Pre 
Kualifikasi CSMS, dan bersama 
Logistik menentukan penilaian atas 
data dan/dokumen Kinerja K3 yang 
dimiliki oleh kontraktor. Hasil dari 

BUDAYA K3

PJB Implementasikan    CSMS
• Tender: LK3 melakukan verifikasi pada 

semua data/dokumen dan sertifikat 
tingkat CSMS, lalu LK3 memberikan 
disposisi diterima/ditolak pada 
dokumen/data K3 yang diserahkan oleh 
kontraktor saat tender. Bila disposisi 
diterima kontraktor dapat mengikuti 
proses tender selanjutnya. Apabila 
disposisi ditolak maka kontraktor gagal/
tidak dapat melanjutkan proses tender. 
LK3 memberikan informasi kepada 
kontraktor melalui procurement.

Sementara tahap pelaksanaan CSMS 
meliputi:

• Risk Assesment : LK3 melakukan 
penilaian risiko pekerjaan pada proyek 
yang akan dikerjakan oleh kontraktor. 
LK3 meminta rencana CSMS (HSE Plan) 
kepada kontraktor dalam menjalankan 
proyek pekerjaannya. Kontraktor 
memberikan rencana CSMS (HSE Plan) 
beserta persyaratan CSMS yang dimiliki.

• Pre-Job Activity: LK3 melakukan 
inspeksi, kick off meeting, orientasi 
lapangan, briefing serta audit CSMS 
pada kontraktor pemenang tender. 

rencana CSMS (HSE Plan) yang 
dilaksanakan oleh kontraktor. LK3 
melaporkan dan menyerahkan hasil 
dari evaluasi rencana CSMS kepada 
procurement.

Kontrak atau perjanjian harus 
mengakomodir klausul safety standard 
yang di-enrich dengan ketentuan umum 
atau khusus di CSMS, mencantumkan 
klausul persyaratan sesuai pemenuhan 
checklist kualifikasi kontraktor, baik 
mandatory dan optional. Selain itu kontrak 
juga harus mencantumkan klausul 
bentuk enforcement atas pelanggaran 
kepatuhan aspek safety. Kontraktor yang 
telah menjalankan tugas pekerjaannya 
dengan baik, sesuai dengan lingkup 
pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan yang 
dipersyaratkan dan klausul safety yang 
diminta akan mendapatkan sertifikasi/ 
rekomendasi, sedangkan yang masih 
belum akan mendapatkan pembinaan dari 
bidang K3 dalam forum-forum K3 Meeting, 
P2K3 maupun awareness. 

Selain menerapkan CSMS, sebelumnya 
PJB juga menerapkan SMK3, OHSAS, 

penilaian adalah tingkat risiko yang 
dapat menggambarkan kemampuan 
CSMS. Tingkat kinerja tersebut yaitu: 
High Risk, Medium Risk, dan Low 
Risk. Logistik menerbitkan sertifikat 
pencapaian kinerja K3 sebagai bukti 
pengakuan kepada kontraktor sesuai 
dengan tingkat risiko yang ditentukan 
di atas. Setelah itu Procurement 
memberitahukan hasil Pre Kualifikasi 
CSMS kepada kontraktor yang 
bersangkutan.

• Kriteria K3 Proyek: Bidang 
Procurement meminta LK3 untuk 
menentukan kriteria/persyaratan K3 
yang wajib dipenuhi oleh kontraktor 
untuk satu proyek. Atas permintaan 
itu LK3 menentukan kriteria tingkat 
CSMS (high risk, medium risk, low risk) 
yang dapat mengikuti satu proyek, dan 
Procurement memasukkan kriteria K3 
yang telah ditetapkan oleh LK3 dalam 
dokumen kerangka acuan kerja proyek.

Kontraktor harus berpartisipasi penuh 
dalam inspeksi, kick off meeting, 
orientasi lapangan dan briefing yang 
dilakukan oleh PJB . Kontraktor harus 
memastikan bahwa rencana CSMS (HSE 
Plan) dikomunikasikan kepada seluruh 
personil kontraktor.

• On Job Progress : LK3 memastikan 
bahwa rencana CSMS (HSE Plan) 
harus dilaksanakan sesuai rencana 
dari kontraktor. LK3 memonitor 
dan mengevaluasi CSMS dalam 
menindaklanjuti adanya temuan yang 
teridentifikasi, serta memastikan 
bahwa setiap rekomendasi 
ditindaklanjuti oleh kontraktor. 
Kontraktor menyediakan sumber daya 
manusia untuk mengimplementasikan 
tindakan perbaikan secepatnya sesuai 
dengan temuan.

• Final Evaluation: LK3 melakukan 
evaluasi dan penilaian terhadap 

sertifikasi, pemenuhan regulasi, aplikasi 
monitoring hingga sejumlah ketentuan 
bagi karyawan maupun rekanan untuk 
meningkatkan implementasi K3 di 
semua unit usahanya. Selain itu banyak 
pula perbaikan di bidang K3 yang telah 
dilakukan PJB dalam menghadapi revolusi 
industri 4.0 seperti implementasi Permit 
To Work (PTW) yang terintegrasi dengan 
SIT ELLIPSE serta MAXIMO. PTW 
difungsikan untuk mengontrol akses 
pekerja dan peralatan, meminimalkan 
risiko kecelakaan dan kerusakan unit, serta 
memastikan bahwa SOP dilaksanakan 
sesuai aturan dan memenuhi standar K3.

Bukan hanya itu, PJB juga 
mengimplementasikan IZAT 4 AZARA, 
sebuah aplikasi berbasis Android yang 
berfungsi membantu monitoring kesiapan 
peralatan K3 serta mengoptimalkan 
pengawasan dan pelaporan K3. “Bagi PJB, 
tidak ada yang lebih penting dari jiwa 
manusia,” kata Suharto.(*)
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BUDAYA K3
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berdiri di sisi Lapangan Karang Kates, 
Sumber Pucung, Kabupaten Malang, 
dilengkapi sound system berkekuatan 
besar dan layar monitor dengan ukuran 
besar pula. 

Keseriusan muncul ketika para peserta 
upacara yang merupakan perwakilan dari 
unit-unit memasuki lapangan. Mereka 
mengenakan kostum yang unik-unik. 
Selain itu, upacara pembukaan juga 
dimeriahkan penampilan komedian Pak 
Ndul, pria paruh baya yang di media 
sosial dikenal sebagai ahlinya ahli, core 
of the core. Dengan bahasa Inggris-nya 
yang khas, Pak Ndul mampu menarik 
perhatian peserta dan undangan yang 
hadir.

Penutupan bulan K3 PJB dilakukan 
pada Senin 2 Maret 2020 di Hall PJB 
Kantor Pusat, Surabaya, dihadiri direksi 
PJB, Direksi Anak Perusahaan, dan 
General Manager dari seluruh unit. 
Dalam kesempatan itu diselenggarakan 
Seminar dengan tema “Leadership and 
People Engagement sebagai Penggerak 
Transformasi Nilai, Mindset & Perilaku 
Keselamatan Kerja dalam Operational 
Excellence.” Seminar menghadirkan tiga 
pembicara seminar, yaitu:

• Aloysius Eko Prihadi expertise HSSE.

• Dodo Suharto, Deputi Direktur BPJS 
Ketenagakerjaan Jawa Timur.

• Didit Waskito, Kasubdit Kelaikan 
Teknik dan K2 Kementerian ESDM.

Ketiga pembicara yang merupakan 
stakeholders PJB tersebut memaparkan 
pentingnya budaya K3 yang harus 
dipahami dan diimplementasikan kepada 
setiap pekerja yang ada. Dodo Suharto 
menyampaikan perlunya tiap pekerja 
dan proyek memiliki perlindungan dari 
BPJamsostek. Hal ini untuk perlindungan 
diri bagi tiap pekerja sehingga tak 
ada kekhawatiran dengan biaya yang 
timbul jika terjadi kecelakaan kerja. Para 
pekerja dapat bekerja dengan optimal 
karena biaya perawatan dan pengobatan 
sudah ditanggung BPJamsostek melalui 
Program BPJS Jasa Konstruksi.

Sementara Didit Waskito memaparkan 
bahwa PJB selaku perusahaan dalam 

industri ketenagalistrikan harus punya 
tiga aspek, yaitu : andal dan aman 
bagi instalasi, aman dari bahaya bagi 
manusia dan makhluk hidup lainnya, 
serta ramah lingkungan. Menurut 
regulasi yang berlaku pembangkit listrik 
wajib mengelola sertifikasi peralatan, 
SLO Unit untuk memastikan peralatan 
layak operasi sehingga tercipta instalasi 
yang aman. PJB selaku perusahaan 
di bidang industri kelistrikan dinilai 
mampu memenuhi semua aspek yang 
disyaratkan oleh regulator, terbukti 
meraih Subroto Award dan award 
lainnya.

Sedangkan Aloysius Eko Prihadi yang 
berpengalaman lebih dari 20 tahun di 
dunia HSSE mengungkapkan bahwa 
50 persen kecelakaan bukanlah terjadi 
dari sistem, atau peralatan yang tidak 
safety, melainkan dari kelalaian dan 
pembiaran. Peran pemimpin dibutuhkan 
guna mempercepat mewujudkan safety 
culture, dengan cara memberi contoh, 
dan membuat program yang terukur. 
Program itu diantaranya seperti interaksi 
dengan karyawan, safety walk down, one 
on one coaching, people engagement dan 
program serupa yang diviralkan guna 
menumbuhkan kesadaran pentingnya 
menjaga K3 secara individual dan 
bersama- sama.

Sebagai penutup acara, dilakukan 
penyerahan hadiah kepada unit 
pemenang lomba. UP Gresik tampil 
sebagai Juara Umum Lomba K3 tahun 
2020. 

Kabar menggembirakan juga datang 
UP Muara Karang dan UP Muara Tawar. 
Wakil PJB dalam Lomba Cerdas Cermat 
K3 Nasional PLN itu berhasil meraih gelar 
juara pertama, penyisihkan 36 peserta 
yang berasal dari PLN Grup seluruh 
Indonesia.

Proses lomba dimulai dengan babak 
penyisihan pada 11 Februari 2020 di 
Kantor Pusat PLN, Jakarta. Selanjutnya 
terpilih 12 peserta untuk maju ke babak 
semifinal pada 12 Februari 2020 untuk 
memperebutkan 6 besar finalis. Puncak 
lomba dilaksanakan pada Rabu 12 
Pebruari 2020 dan alhamdulilah PJB 
berhasil menjadi yang terbaik.(*)

UP Gresik Juara Umum

Memperingati Bulan Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (K3) 2020, 

PJB menggelar berbagai lomba antar 
unit. Lomba diikuti 25 unit dan anak 
perusahaan PJB dari berbagai daerah di 
Indonesia, terbagi dalam empat kategori, 
yakni Fire and Rescue, 5S dan Akustik, Ide 
Kreatif, dan Stakeholder Management

Peringatan Bulan K3 PJB 2020 yang 
dilaksanakan mulai 13 Januari - 25 Februari 
2020 mengambil tema  “Wujudkan Sinergi 
Stakeholder sebagai Upaya Pencapaian 
Budaya K3 untuk Mendukung Stabilitas 
Nasional Pada Era Revolusi Industri 
4.0”. Tema ini sejalan dengan tema 
pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2020 
“Optimalisasi Kemandirian Masyarakat 
Berbudaya K3 Pada Era Revolusi Industri 
4.0 Berbasis Teknologi Informasi.”

Upacara pembukaan yang dilaksanakan di 
UP Brantas berlangsung seru dan meriah, 
dipimpin Direktur SDM dan Administrasi 
PJB, Suharto. Sebuah panggung besar 

Penutupan peringatan Bulan K3 2020.
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E-SMART Power 
for Future Generation

NEW PRODUCT

• Super Hepi+A.
• Super Bebas.
• Smart City.
• Smart Home+IOT.
• Green Smart Power. 

“Kami tidak hanya me-launching 
tetapi kami juga memberi edukasi-
edukasi kepada audiens, pelanggan, 
dan masyarakat  di Jawa Timur,” GM 

UID Jawa Timur, Bob Saril dalam kata 
sambutannya.

Rangkaian launching diawali dengan 
konvoi kendaraan listrik start dari 
kantor PLN UID Jawa Timur di Jalan 
Embong Trengguli menyusuri jalan-
jalan protokol di Surabaya dan finish di 
Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Iring-
iringan kendaraan listrik berjenis 

Mengulang kesuksesan peluncuran Green Smart Power, PLN Group di 
Jawa Timur (UID Jawa Timur, PJB, Icon+, dan PJB Services) me-launching 
E-Smart Power. Peluncuran berlangsung di Atrium Tunjungan Plaza 3 
Surabaya, Sabtu-Minggu 29 Pebruari – 1 Maret 2020.

E-Smart Power merupakan produk 
terbaru dari PLN Group dengan 12 

program layanan, yang antara lain: 

• Smart Agriculture.
• Smart Industrial.
• Smart Bill Solution.
• Smart Ultima+AVG.
• Super Lega.
• Smart Power Bank.

Konvoi sepeda motor listrik 
di jalan protokol Surabaya 

mengkampanyekan 
electrifying lifestyle. 
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sepeda motor dan mobil ini menarik 
perhatian warga Surabaya yang 
kebetulan berpapasan.

Hal ini dilakukan sebagai 
upaya konsisten PLN untuk 
mengkampanyekan electrifying 
lifestyle kepada masyarakat. Dalam 
perjalanannya, rombongan singgah di 
Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan 
Embong Wungu di Jalan Raya Dr 
Soetomo untuk melakukan seremonial 
peresmian Stasiun Pengisian 
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). 
SPKLU ini pertama dan satu-satunya 
di Jatim. 

Suasana launching E-Smart Power 
for Future Generation berlangsung 
meriah. Acara ini diisi dengan 
beberapa Talkshow menarik. 
Pengunjung berkesempatan melihat 
peralatan listrik yang smart, Tech 

Demontration, PLN Product Knowledge, 
Entertainment, Social Impact for 
Humanity, dan Future Conference.

“Kami meluncurkan layanan E-Smart 
Power Total Solution artinya setiap 
kebutuhan listrik, PLN sudah 
masuk didalamnya. Tahun ini kami 
mencoba beyond electricity, solusi 

total kebutuhan pelanggan. Contoh 
mengoptimalkan device teknologi 
digital sehingga listrik tidak hanya 
dikonsumsi namun menambah added 
value dan produktifitas. Misalnya 
dalam bidang pertanian dengan 
program kami Electrifying Agriculture,” 
ungkap GM UID Jawa Timur, Bob Saril 

NEW PRODUCT

Manajemen PLN Group meresmikan Stasiun Pengisian 
Kendaraan Listrik Umum di Jalan Raya Dr Soetomo.
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dalam kata sambutannya.

Peluncuran inovasi dari PLN 
Group Jawa Timur tersebut 
dilatarbelakangi generasi builder 
yang sudah membuka jalan dengan 
menciptakan berbagai inovasi. 
Mereka meninggalkan visi kepada 
generasi saat ini (millennial) yang 
kaya dengan imajinasi. Future-x lebih 
jauh ditujukan kepada anak-anak 
sebagai generasi penerus (Alpha). 
Dalam acara pembukaan, PLN Group 
Jawa Timur juga mengundang anak-
anak dari United Nations Children’s 
Fund (UNICEF). Mereka diundang 
untuk menuliskan mimpi-mimpinya 
di masa depan, dimana PLN dan 
industri lain di luar sana nantinya 
berperan menyiapkan mimpi-mimpi 
mereka.

PLN Group mengajak generasi 
muda menjadi aktor di masa depan, 
dengan menggelar Future-x, sebuah 
konferensi tentang misi, imajinasi, 
dan mimpi dari tiga Generasi (Builder, 
Millenial, dan Alpha). Tema yang 

Audrey Maxmilian (Founder of Riliv), 
Arief Susanto (CEO of Dus Duk Duk), 
Greenfields, Shopee, Gojek, Travelo, 
dan Airy. 

Menurut Bob Saril, berbicara 
mengenai future atau masa depan, 
tiga kata yang muncul adalah visi, 
inovasi, dan teknologi. Ketiga hal 
itu pasti memerlukan energi untuk 
dapat direalisasikan dan di sinilah 
peran PLN untuk mengenalkan 
E-Smart Power for Future Generation. 

Kepala Perwakilan UNICEF untuk 
Wilayah Jawa, Tubagus Arie 
Rukmantara mengatakan, status 
spesial sebenarnya melekat pada 
setiap anak, dengan berbagai 
kelebihan dan kekurangannya. 
Begitu juga dengan anak dengan 
disabilitas dan berkebutuhan khusus. 
“Kami apresiasi dengan setinggi-
tingginya kebijakan afirmatif dari 
PLN Group Jawa Timur yang percaya 
bahwa masa depan PLN, masa 
depan kelistrikan, masa depan Jatim 
dan Indonesia berada di tangan 

GREEN SMART POWER

Sebelumnya, pada akhir Juli 2019 PLN 
Group di Jawa Timur di tempat yang sama 
meluncurkan produk dengan konsep 
ramah lingkungan. Produk tersebut diberi 
nama Green Smart Power, paket lengkap 
pelayanan yang digabung menjadi satu. 
Terdiri dari solar panel, internet cepat 
tanpa batas, serta listrik premium tanpa 
padam.

PLN Group yang menginisiasi program 
ini memiliki peran berbeda. PLN UID 
Jatim berperan sebagai penyedia jasa 
kelistrikan, PJB dan PJB Services sebagai 
engineer dan maintenance expert di bidang 
solar panel system, sementara PT Icon+ 
sebagai penyedia jasa internet broadband. 
Green Smart Power menjadi one stop total 
solution untuk bisnis dan perumahan yang 
mengedepankan green energy.

Diluncurkannya produk Green Smart 
Power tersebut menunjukkan komitmen 
PLN Group mendukung kampanye hidup 
ramah lingkungan tersebut. Sehingga 
diharapkan, seluruh lapisan masyarakat, 

NEW PRODUCT

diangkat adalah How to Shape the 
Future with Creativity and Technology, 
dengan pembicara dari berbagai 
industri kreatif dan perusahaan 
startup, di antaranya Ario Pratomo 
(Content Creator), Jiewa Vieri (Food 
Curator), Boylagi (Instagrammer), 
Mada Riyanhadi (Content Creator), 

anak-anak, termasuk anak-anak 
dengan berbagai keistimewaan 
yang belum optimal kita fasilitasi. 
Kebijakan afirmasi terhadap 
pendidikan inklusi, akan membuat 
bukan saja anak-anak semakin 
spesial, tapi Jatim semakin maju,” 
ujar Arie.

bukan hanya industri, tapi juga di tingkat 
rumah tangga, menerapkan gaya hidup 
ramah lingkungan. Selain itu juga karena 
PLN Group ingin memberi kemudahan 
kepada masyarakat untuk memulai 
gaya hidup ramah lingkungan, 
mulai dari lingkup terkecil, yakni 
rumah tangga. (*)

Kemeriahan peluncuran e-SMART POWER di Atrium Tunjungan Plaza Surabaya.Pimpinan PLN Group yang ada di Jatim.
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LINGKUNGAN

Pulau Bawean Antarkan UP Gresik 
RAIH PROPER EMAS
Setelah bertahun-tahun menempati peringkat HIJAU dalam 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), PJB UP Gresik 
akhirnya berhasil memperoleh PROPER EMAS. Tahun-
tahun sebelumnya UP Gresik yang berharap memperoleh 
PROPER Emas melalui Program Bank Sampah, namun selalu 
gagal. Prestasi terbaiknya hanya tercatat sebagai Kandidat 
Penerima PROPER Emas di tahun 2018.

Untuk mendapatkan PROPER 
Emas memang bukan perkara 

mudah. Fokus utama penilaian ada 
pada pelaksanaan program Corporate 
Social responsibility (CSR). Pelaksanaan 
CSR harus selaras dengan program 
PROPER, harus direncanakan dan 
diimplementasikan dengan baik sehingga 
mampu memberdayakan masyarakat 
dan memberikan nilai tambah secara 
berkesinambungan. PJB UP Gresik yang 
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sebelumnya mengandalkan Program 
Bank Sampah, kali ini mengangkat 
Program Ekowisata Mangrove. Program 
ini terbukti mampu menjadikan kawasan 
pantai yang mengalami kerusakan parah 
akibat abrasi menjadi destinasi wisata 
yang elok, serta mengembalikan fungsi 
lahan pertanian. 

Program Ekowisata Mangrove 
diimplementasikan di kawasan pantai 
Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, 
Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, 
sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 
120 Km dari Kota Gresik. Program 
diimplementasikan sejak tahun 2016, 
diawali dengan penanaman 10.000 
pohon mangrove di kawasan pantai 
Desa Daun, untuk mengurangi dampak 
lingkungan dari abrasi. Hingga saat ini 
telah tertanam lebih dari 31.850 pohon 
mangrove. Selain itu juga dilakukan 
pembangunan infrastruktur dan 
pemasangan 10 jangkar apung. Sehingga 

kondisi Pantai Desa Daun kini menjadi 
ekowisata mangrove yang eksotis, 
dan sejak tahun 2017 dibuka sebagai 
destinasi wisata.

Kerusakan kawasan pantai di 
desa merupakan akibat aktivitas 
penambangan pasir dan penebangan 
mangrove secara illegal sekitar tahun 
2000-an. Masyarakat setempat banyak 
yang memanfaatkan pohon mangrove 
sebagai kayu bakar, alat pertanian, 
dan hiasan rumah. Juga tidak sedikit 
yang menjual kayu mangrove untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. 
Akibatnya, hutan mangrove hampir 
habis. Terjadilah abrasi dimana sekitar 
42 hektar lahan sawah para petani 
terendam air laut sehingga tidak bisa 
dikelola.

Konservasi mangrove ini dilaksanakan 
PJB UP Gresik bersama warga setempat 
secara berkelanjutan sejak tahun 2018 

LINGKUNGAN

Pulau Bawean Antarkan UP Gresik 
RAIH PROPER EMAS Panen Tabulampot Organik
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dan telah berkembang menjadi 
sebuah kawasan ekowisata bernama 
Ekowisata Mangrove Hijau Daun yang 
terletak di Desa Daun, Kecamatan 
Sangkapura. Bersamaan itu dilakukan 
pelatihan budidaya kepiting bakau, 
pelatihan budidaya ikan kerapu, 
pelatihan pengolahan ikan, pelatihan 
pengelolaan sampah terpadu, serta 
pelatihan keuangan dan administrasi. 
PJB UP Gresik juga melakukan 
inovasi dengan membangun fasilitas 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS) berkapasitas 400 WP yang 
menjadi sumber listrik satu-satunya di 
dalam area ekowisata tersebut. Energi 
listrik dari PLTS itu mampu menunjang 
berbagai kegiatan di kawasan wisata.

Pada tahun 2019, kelompok warga 
di Desa Daun (Pokmaswas Hijau 
Daun) telah melaksanakan diseminasi 
pengetahuan terkait konservasi pesisir 
terhadap 1.382 orang yang berasal 
dari berbagai lembaga dari dalam dan 
luar Pulau Bawean. Kegiatan edukasi 
konservasi pesisir ini juga memuculkan 
bibit baru penggiat konservasi dan 
memunculkan jiwa volounteerisme 
bagi 35 anak-anak yang menamakan 
diri mereka coastal warriors (Pejuang 
Pesisir). Coastal warriors ini secara 
rutin melakukan kegiatan seperti 

pembersihan pantai (coastal clean up) 
dan penanaman bibit mangrove dua 
kali dalam sebulan setiap Minggu pagi. 

Disamping Ekowisata Mangrove, 
UP Gresik juga menyertakan 
Program Pijar Berdaya. Ini 
merupakan pengembangan program 
pemberdayaan masyarakat yang 
terintegrasi di seluruh desa di 
wilayah ring I UP Gresik yaitu Desa 
Sidorukun, Desa Pulopancikan dan 
Desa Kramatinggil. Desa Kramatinggil 
yang menjadi desa pelopor Bank 
Sampah,dijadikan sebagai community 
center untuk menguatkan tiga pilar 
utama antara lain Pilar Lingkungan, 
Pilar Nutrisi dan Pilar Sanitasi. 
Sedangkan dua desa lainnya yaitu Desa 
Pulopancikan dan Desa Sidorukun 
sebagai wilayah perintis, membentuk 
Bank Sampah yang disertai dengan 
pembentukan dan pematangan 
kompetensi para kader lingkungan.

Dalam menguatkan ketiga pilar itu, 
masyarakat didorong untuk melakukan 
penghijauan dengan memanfaatkan 
lahan sempit perkotaan untuk 
“Tabulampot organik”. Sebanyak 1.500 
bibit tanaman buah dan 2.000 sayur 
mayur tumbuh di pot pekarangan 
rumah warga. Dari upaya penghijauan 

tersebut dihasilkan oksigen sebanyak 
765,6 Kg/Hari dan mampu menurunkan 
suhu sebesar 0,04 derajat Celcius. 
Selain itu hasil panen dari metode 
ini 100% organik dengan sistem 
penanaman yang tidak menggunakan 
pupuk kimia dan pestisida sintetis. 
Pupuk yang dimanfaatkan merupakan 
hasil komposting mandiri warga, 
dimana mereka mampu memanen 240 
kg setiap tiga bulan. 

Untuk keperluan penyiraman 
tanaman disediakan 3 unit Instalasi 
Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang 
teknologinya mampu mengubah air 
limbah rumah tangga menjadi layak 
untuk penyiraman tanaman karena 
mengandung mineral yang baik 
setelah dicek dengan electrolyzer. 
Setiap satu unit IPAL mampu 
menyediakan air sebanyak 30.000 
ml yang dapat digunakan untuk 
menyiram lebih dari 180 pot tanaman 
dan dimanfaatkan oleh 55 KK. 
Pemanfaatan air limbah yang terolah 
ini mampu menghemat penggunaan 
air PDAM sebesar 36 persen.

Banyaknya produk buah dan sayuran 
di Desa Kramatinggil hasil dari 
program Kampung Hijau Produktif di 
tahun 2018, kini menciptakan lembaga 
baru yang disebut Bank Tanaman 
sebagai satu-satunya bank dengan 
sistem ini di Indonesia. Nasabah dapat 
menjual kelebihan panen mereka di 
Bank Tanaman. Pada tahun 2019, Desa 
Kramatinggil didaulat sebagai Juara 1 
Lomba Urban Farming Se-Kabupaten  
Gresik oleh Pemkab Gresik. 

Bank Tanaman juga menjadi wadah 
pemasaran produk unggulan 
dari kelompok olahan setiap RT. 
Beberapa produk diantaranya sudah 
menerapkan prinsip zero waste, seperti 
produk olahan bunga rosella. Bunga 
rosella yang telah diekstrak diolah 
menjadi sirup dan ready to drink. 
Kemudian sisa ekstrak itu menjadi 
bahan baku untuk memproduksi es 
krim dan selai rosella sehingga seluruh 
bunga rosella 100% termanfaatkan. 
Produk olahan rosella tersebut tidak 
hanya dipasarkan di desa Kramatinggil 
saja, namun sudah dikenal di seluruh 
kecamatan Gresik. Distribusi produk 
tidak hanya dilakukan oleh Bank 
Tanaman saja, produk keripik dan sirup 
juga dipasarkan oleh kelompok lain 
yaitu, Kelompok Desa Sidokumpul di 
Gallery Gade milik desa. (*)

LINGKUNGAN

Putri Indonesia saat berkunjung di Ekowisata Mangrove Bawean
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UNIT

Kementerian Kelautan 
dan Perikanan Tawarkan

Penertiban KJA
di Waduk Cirata

BIOFLOK
Keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo bertemu dengan 
petani Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata, akhirnya kesampaian. Awal 
Januari 2020, mereka bertatap muka di Kantor Badan Pengelola Waduk Cirata 
(BPWC). “Saya sudah lama berkeinginan untuk berdialog dengan pembudidaya di 
waduk Cirata terkait Program Citarum Harum yang telah dicanangkan pemerintah,” 
kata Edhy Prabowo di hadapan pembudidaya ikan KJA.

Keberadaan KJA di Waduk Cirata 
jauh melebihi kapasitas hingga 

menimbulkan sedimentasi dan 
mennurunkan kualitas air. KJA di Waduk 
Cirata telah mencapai 98.000 lebih, 
sementara batas toleransi  hanya 12.000.  
Bahkan berdasarkan SK Gubernur Jawa 
Barat Nomor: 660.31/Kep.923-DKP/2019 
tertanggal 1 November 2019, jumlah kuota 
KJA di Waduk Cirata paling banyak 7.204.

Sebagian besar petani KJA menyampaikan 
curah hati mereka mengenai nasib jika 
semua KJA di Waduk Cirata ditertibkan 
terkait program Citarum Harum. Sebab, 
kemampuan dan usaha mereka hanya di 
bidang perikanan. “Bagaimana nasib saya 
dan keluarga jika KJA dihilangkan. Banyak 
petani KJA yang hanya lulusan SD, sehingga 
untuk mencari kerja lain pasti susah karena 
yang sarjana juga sekarang banyak yang 

Menteri Kelautan dan 
Perikanan tabur benih ikan 

di Waduk Cirata, didampingi 
Kepala BPWC.

Menteri Kelautan dan Perikanan bersama 
Kepala BPWC menyusuri Waduk Cirata
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nganggur,” kata salah seorang petani dalam sesi dialog dengan 
Menteri KP, Edhy Prabowo.

Menurut Edhy, jika dari 98.397 lebih KJA di Cirata dikurangi 
hingga 7.204, tentu mata pencaharian petani ikan menjadi sangat 
terganggu. “Itu yang menjadi konsen kami, bagaimana petani 
KJA ini tidak kehilangan pekerjaan. Alih pekerjaan kami kurang 
setuju, karena kemampuan budidaya ikan adalah skill langka 
sehingga harus tetap dipertahankan,” ujar Menteri KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba menawarkan 
pekerjaan serupa misalnya dengan bioflok atau smart KJA, yang 
meski ukuran 10 meter tapi hasilnya sama dengan yang 200 
meter. Untuk menerapkan sistem budidaya tersebut, petani akan 
diberikan pendampingan dari penyuluh maupun unit pelaksana 
teknis (UPT) KKP.

“Solusi ini yang coba kami tawarkan supaya petani yang KJA-nya 
ditertibkan masih bisa mendapat mata pencaharian. Makanya 
bagi petani ikan diberikan kemudahan pinjaman Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) yang tanpa jaminan dan bunga diturunkan dari 7% 
jadi 6% dengan nilai pinjaman dinaikan dari Rp 25 juta menjadi Rp 
50 juta,” tutur Edhy.

Keberadaan KJA awalnya untuk membantu perekonomian 
masyarakat lokal yang terkena dampak genangan Waduk 
Cirata di Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, dan Cianjur. 
Perkembangan KJA luar biasa hingga menimbulkan pencemaran 
yang berdampak pada menurunnya kualitas air. Ironinya, KJA 
tersebut sebagian besar dimiliki investor dari luar daerah. 
Oleh karena itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna 
menyarankan supaya yang ditertibkan lebih dahulu adalah KJA 
yang dimiliki investor luar daerah.

“Saya setuju dengan budidaya ikan sistem bioflok. Sistem 
budidaya ikan bioflok tidak butuh lahan yang luas, tetapi bisa 
menghasilkan panen yang lebih banyak dibandingkan dengan 
cara konvensional. Bagaimanapun juga jangan sampai ada petani 
KJA yang kehilangan mata pencahariannya,” kata Umbara.

Sebelum berdialog dengan para petani KJA, Menteri KP Edhy 
Prabowo beserta rombongan berkesempatan menebarkan 
110.000 benih ikan nilem ke tengah perairan Waduk Cirata. 
Selanjutnya menteri meninjau langsung kondisi Waduk Cirata 
serta KJA di perairan tersebut. Edhy Prabowo mengapresiasi 
upaya-upaya yang telah dilakukan BPWC dalam mengelola 
waduk, lingkungan serta masyarakat sekitar. Menurutnya, BPWC 
memegang peranan penting dalam pengelolaan Waduk Cirata 
demi menjaga kelestarian lingkungan di masa depan. 

Sebagai usaha untuk menanggulangi masalah degradasi 
lingkungan waduk akibat kegiatan KJA dan dalam rangka 
mendukung program Citarum Harum, BPWC bekerja sama 
dengan Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum pada tahun 2018 
melaksanakan program penertiban dan penataan terhadap 10.000 
petak KJA. Selanjutnya pada tahun 2019 dan seterusnya program 
penertiban dan penataan KJA akan tetap dilaksanakan. 

Terkait dengan penertiban itu pula, BPWC telah melakukan 
kerjasama dengan Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu 
Keberlanjutan (PULIK) Universitas Padjadjaran untuk melakukan 
Kajian Kelayakan Penertiban dan Penataan KJA. Mereka 
melakukan kajian komprehensif dengan mengintegrasikan 
berbagai aspek keilmuan seperti kualitas air, perikanan, hidrologi, 
sosial, ekonomi dan budaya, kelembagaan, kebijakan dan hukum. 
Wilayah studi mencakup area Waduk Cirata dan lingkungan 
sekitarnya yang meliputi daerah badan air Waduk Cirata, area 
lahan terestial greenbelt Waduk Cirata dan daerah tangkapan air 
(water catchment) Waduk Cirata. Kajian dilakukan bulan Agustus 
2019 sampai bulan Desember 2019.

Program penertiban dan penataan KJA dilakukan bekerjasama 
dengan Satgas Penertiban sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat 
Nomor 523. Program ini berupa pembongkaran dan pengurangan 
KJA, serta memberikan solusi bagi petani  KJA yang terkena 
dampak.  Program penertiban akan terus berlanjut hingga jumlah 
KJA di Waduk Cirata sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
(*)

UNIT

Susana dialog Menteri Kelautan dan Perikanan bersama petani KJA Waduk Cirata.
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Teknologi sistem bioflok sedang 
digalakkan oleh Dirjen Perikanan 

Budidaya Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP). Teknologi Bioflok 
adalah teknik untuk meningkatkan 
kualitas air dalam budidaya dengan 
menyeimbangkan karbon dan nitrogen 
dalam sistem akuakultur. Ini merupakan 
metode untuk mengontrol kualitas 
air secara berkelanjutan, dengan 
nilai tambah berupa ketersediaan 
protein mikroba sebagai sumber 
makanan. Dari proses ini, sistem bioflok 
menyediakan akuakultur berkelanjutan 
yang mempertimbangkan aspek 
pembangunan lingkungan, sosial dan 
ekonomi.

Bioflok dapat dikatakan sebagai 
teknologi inovatif dan hemat biaya 
dimana bahan beracun untuk ikan 
seperti Nitrat, Nitrit, Ammonia dapat 
dikonversi menjadi produk yang 
bermanfaat, yaitu, pakan berprotein. 
Teknologi ini diyakini lebih efisien 
dan dapat meningkatkan produksi 
ikan air tawar. Budidaya ikan sistem 
bioflok memiliki sejumlah keunggulan, 
seperti meningkatkan kelangsungan 
hidup hingga lebih dari 90 persen 
dan tanpa pergantian air.  Air bekas 
budidaya juga tidak berbau, sehingga 
tidak mengganggu lingkungan sekitar. 
Selain itu bioflok dapat disinergikan 
dengan budidaya tanaman misalnya 
sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini 
dikarenakan adanya mikroorganisme 
yang mampu mengurai limbah budidaya 
menjadi pupuk yang menyuburkan 
tanaman.

Keunggulan lainnya adalah Feed 
Conversion Ratio (FCR) atau 
perbandingan antara berat pakan 
dengan berat total (biomass) ikan 
dalam satu siklus periode budidaya 
mencapai 1,03. Artinya 1,03 kg pakan 
menghasilkan 1 kilogram ikan. 
Keunggulan lain dari sistem bioflok 
adalah padat tebar ikan 10-15 kali lipat 
dibanding dengan pemeliharaan di 
kolam biasa.

Istilah bioflok sendiri berasal dari kata 
BIO yang berarti biologi atau hidup 
dan FLOC yang berarti gumpalan. 
Biofloc adalah flok atau gumpalan-
gumpalan kecil yang tersusun dari 
sekumpulan mikroorganisme hidup 
yang melayang-layang di air. Pada 
awalnya teknologi bioflok merupakan 
teknologi pengolahan limbah berupa 
lumpur aktif yang melibatkan aktifitas 
mikroorganisme. 

Dalam perkembangannya konsep 
teknologi bioflok tersebut diadopsi 
untuk kegiatan akuakultur. Awalnya 

konsep ini diterapkan dalam budi 
daya nila secara intensif di Thailand, 
kemudian berlanjut pada usaha 
budi daya udang. Jika dibandingkan 
dengan teknologi konvensional, 
budi daya sistem bioflok mampu 
menaikkan produktivitas hingga lebih 
dari 3 kali lipat. 

Seiring dengan penertiban KJA di 
perairan umum seperti danau, waduk 
dan lainnya, teknologi bioflok dapat 
menjadi solusi. Dengan bioflok, para 
petani KJA diharapkan bisa pindah ke 
daratan. (*)

TEKNOLOGI BIOFLOK
UNIT

Budidaya ikan dengan teknologi Bioflok.
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UNIT

PLTU JAWA 7 DAN 8 BEROPERASI
Gunakan Teknologi USC, Hemat 

Rp 2,7 Triliun per Tahun
Secara hampir bersamaan, raksasa PLTU di Indonesia, 
yaitu PLTU Jawa 7 (Serang-Banten) unit 1 dan PLTU 
Jawa 8 (Cilacap-Jateng) beroperasi pada Desember 
2019. Ini merupakan kado penutup tahun bagi PJB 
selaku pemegang sebagian saham dari PLTU yang 
masing-masing berkapasitas 1.000 MW tersebut. 
Di PLTU Jawa 7 PJB melalui PJB Investasi memiliki 
saham sebesar 30 persen, sementara di PLTU Jawa 
8 PJB memiliki saham 49 persen.

Kehadiran dua unit 
pembangkit tersebut 

menurut Direktur Bisnis Regional 
Jawa, Madura dan Bali PLN, 

Haryanto WS menghemat Rp 2,7 
Triliun per unit per tahun. Ini karena 

kedua pembangkit menggunakan 
teknologi Boiler Ultra Super Critical 
(USC) yang dapat meningkatkan 
efisiensi pembangkit hingga Biaya 
Pokok Penyediaan (BPP) dapat 
ditekan menjadi US$ 4,2 sen per 
kWh, jauh lebih rendah dibanding 
BPP PLTU lama yang berkisar US$ 5 
sen hingga US$ 6 sen per kWh.

Kehadiran PLTU Jawa 7 yang lebih 
cepat empat  bulan dari target 
tersebut memiliki arti penting bagi 
kelistrikan nasional. PLTU ini akan 

beroperasi sebagai pembangkit base 
load, yang akan berperan untuk menjaga 
kestabilan sistem kelistrikan Jawa 
dan Bali. Sebelum beroperasi secara 
komersial, PLTU ini terlebih dahulu 
melalui masa uji coba operasi selama 
168 jam. Pelaksanaan Operation and 

Pemotongan untaian melati 
menandai COD PLTU Jawa 7.
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Maintenance (O & M) dipercayakan 
kepada PT Guohua Taidian 
Pembangkitan Jawa Bali (GHPJB), 
perusahaan joint venture company 
antara PJB Investasi (30 persen) dan 
Taishan Power Generation Company 
dari China (70 persen).

Keberhasilan COD Unit 1 PLTU Jawa 
7 tak lepas dari kerjasama dan peran 
dari berbagai pihak dalam proyek 
PLTU tersebut. Direktur Utama PJB 
Iwan Agung Firstantara memberikan 
apresiasi kepada manajemen PJB 
Investasi dan PT SGPJB (perusahaan 
joint venture antara PJB Investasi dan 
China Shenhua Energy Company 
Limited atau China Shenhua) yang 
telah bekerja dengan cerdas dan 
cepat. Operasional PLTU Jawa 
7 diharapkan dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi masyarakat 
sekitar, terutama pada level UKM 
kecil hingga menengah. Saat ini pun, 
masyarakat sekitar telah dilibatkan 
dalam proses pembangunan.

PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 2 x 
1.050 MW berlokasi di Desa Terate, 
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten 
Serang, Provinsi Banten. Proyek yang 
menempati lahan seluas 170 hektare 
ini merupakan bagian dari program 
pemerintah untuk meningkatkan 
kapasitas listrik 35.000 MW di 
Indonesia, serta merupakan salah satu 
PLTU terbesar  di Indonesia. PLTU 
Jawa 7 unit 2 direncanakan beroperasi 
tahun 2020 ini juga.

Teknologi USC yang dipergunakan 
di PLTU Jawa 7 membuat emisi yang 
dihasilkan menjadi lebih rendah 
sehingga lebih ramah lingkungan. 
Apalagi PLTU Jawa 7 dalam 
operasinya juga menggunakan 
Sea Water Fuel Gas Desulfurization 
(SWFGD) sehingga sangat ramah 
lingkungan karena penyaluran batu 
bara dari tongkang menggunakan 
tubular belt conveyor sepanjang 4 
kilo meter sehingga batu bara dari 
tongkang sampai coal yard tidak 
ada yang tercecer. Pembangkit ini 
memiliki boiler lignit terbesar dari 
jenis yang sama (output 3100t/jam, 
berat 37.000 ton), generator kapasitas 

terbesar (1.240 MVA), transformator 
terintegrasi tiga fase kapasitas 
terbesar (1.330 MVA) dan kipas 
primer pembangkit listrik double-row 
terbesar dengan daya pencocokan 
4600KW. PLTU Jawa 7 berbahan 
bakar batubara kalori rendah (4.000 
– 4.600 kkal/kg AR). Kebutuhan 
batubara mencapai kurang lebih 7 
juta ton per tahun. 

Sementara PLTU Jawa 8 adalah 
proyek pengembangan tahap kedua 
yang dilakukan PT Sumber Segara 
Primadaya (S2P), perusahaan 
joint venture antara PJB dengan 
PT Sumber Eergi Sakti Prima. 
Sebelumnya S2P telah memiliki PLTU 
dengan kapasitas 2 x 300 MW dan 1 x 
660 MW. Pembangunan PLTU Jawa 8 
lebih cepat dari target Agustus 2020. 
Investasi untuk proyek pembangkit 
listrik ini mencapai US$ 1.4 miliar 
atau Rp 19 triliun. 

Direktur Bisnis PLN Regional Jawa, 

Madura dan Bali, Haryanto WS, dalam 
keterangan persnya mengungkapkan 
bahwa pembangunan PLTU Jawa 8 
berhasil lebih cepat delapan bulan 
dari target awal operasional yaitu 
Agustus 2020. Keberadaan PLTU Jawa 
7 dan 8 akan memperkuat sistem 
kelistrikan di Jawa bagian barat yang 
selama ini konsumsinya lebih tinggi 
dibandingkan Jawa bagian timur.

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

UNIT
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Site visit ke control room pada kegiatan peresmian COD PLTU Jawa 7.
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PLTU Jawa 7 dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Direksi PLN pun melakukan peninjauan 
lapangan sebagai persiapan peresmian pembangkit, Sabtu 29 Pebruari 2019. Mereka adalah Direktur Utama, Zulkifli Zaini, Wakil 

Direktur Utama, Darmawan Prasodjo, Direktur Bisnis Regional, Jamali Haryanto WS, dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN. Kehadiran 
mereka diterima  Dirut PJB, Dirut PJBI serta manajemen PLTU Jawa 7.

PLTU Jawa 7 menjadi etalase PJB Group dalam melaksanakan penugasan dari PLN. Unit 1 mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 
13 Desember 2019. Penyelesaiannya lebih cepat 4 bulan dari tenggat waktu yang diberikan oleh PLN. Hal ini menjadi potret bahwa PJB 
Group sangat berkompeten dalam melaksanakan penugasan dengan cepat tanpa mengesampingkan sisi kualitas.(*)

KUNJUNGAN DIRUT PLN
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UNIT

Direktur Utama PLN didampingi beberapa Direksi 
PLN dan Direktur Utama PJB meninjau PLTU Jawa 
7

Direktur Utama PLN didampingi beberapa Direksi PLN dan Direktur Utama PJB meninjau PLTU Jawa 7.
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PLTA TULUNGAGUNG

ROMANTISME 
ALAM 

PEGUNUNGAN 
dan LAUT 
SELATAN

PLTA berada di tepi 
pantai dan beroperasi 
tanpa kolam tando? 
Sulit dipercaya. 
Tetapi itulah PLTA 
Tulungagung, satu-
satunya PLTA yang 
berlokasi di tepi 
pantai. Umumnya PLTA 
berlokasi jauh dari 
pantai, dan dilengkapi 
dengan kolam tando 
atau bendungan, untuk 
menjamin kelangsungan 
operasi. 

WISATA
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PLTA Tulungagung

PLTS yang ada di atap PLTA Tulungagung.

PLTB di pelataran PLTA Tulungagung
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Berlokasi di Teluk Sidem Desa 
Besole, Kecamatan Besuki, 

Kabupaten Tulungagung, Jawa 
Timur, PLTA Tulungagung beroperasi 
dengan memanfaatkan luberan air 
sungai yang ada di kawasan tersebut, 
sebelum air dibuang ke laut. PLTA ini 
didesain dengan tipe turbin Francis 
vertikal, daya maksimum terpasang 
2 x 18 MW dioperasikan dengan 
menerapkan pola seasonal run of river. 
Itu sebabnya, ketika musim kemarau 
PLTA Tulungagung nyaris tidak 
beroperasi.

Sebagai satu-satunya PLTA di 
kawasan Asia Tenggara yang 
berlokasi di tepi pantai, menjadikan 
PLTA Tulungagung sebagai 
pembangkit listrik yang memiliki 
pesona tersendiri. Pada bagian depan 
terhampar Samudera Hindia yang 
berbatasan dengan Pantai Niyama, 
Sidem dan Pantai Popoh, sementara 
pada bagian belakang terlihat 
pegunungan Indrakila dan Tumpak 
Pelem yang hijau. Harmonisasi 
alam pegunungan dan pantai yang 
menawan.

PANTAI NIYAMA

Pantai Niyama terletak persis 
di hadapan PLTA Tulungagung, 
dibatasi rerimbunan ‘hutan’ 
trembesi. Pantai Niyama sudah 
lama ada, tapi terkesan sebagai 
pantai baru setelah manajemen 
PLTA Tulungagung melakukan 
renovasi dan menjadikan pantai 
tersebut sebagai kawasan wisata 
edukasi melalui kehadiran 
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 
(PLTB) dan Pembangkit Listrik 

Pantai SidemPantai Niyama

Pantai Sidem

SUNGAI NIYAMA
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Tenaga Surya (PLTS). Pembangkit 
EBT ini mampu menerangi sekeliling 
jalan dan taman sekitar PLTA, serta 
fasilitas umum Dusun Sidem.

Di kawasan Pantai Niyama, yang 
menyedot perhatian pengunjung 
justru Sungai Niyama. Sungai ini 
memiliki panorama luar biasa 
indah hingga banyak pengunjung 
menyebutnya sebagai surga yang 
tersembunyi. Tatanan bebatuan di 
dasar dan tebing sungai terbilang 
unik dan eksotik. Keindahan begitu 
nyata saat musim kemarau. Gradasi 
warna air sungai yang biru kehijauan 
membuat Sungai Niyama menyerupai 
sungai-sungai di Jepang, sehingga 
banyak yang menyebutnya sungai 
ala Jepang yang ada di Nusantara. 
Namun ketika musim penghujan tiba, 
keindahan sungai Niyama tertutup 
air bah yang sangat berbahaya bagi 
pengunjungnya. Nama Niyama 
memang berasal dari bahasa Jepang. 
Ni artinya dua, Yama artinya gunung. 
Niyama berarti sungai yang diapit dua 
gunung.

Di lokasi ini juga terdapat sebuah 
terowongan yang melegenda yang 
dibangun pada masa penjajahan 
Jepang, yaitu Terowongan Niyama. 
Terowongan ini lebih dikenal dengan 
sebutan Terowongan Romusha, 
karena dibangun dengan sistem 
kerja paksa (romusha). Terowongan 
dibangun tahun 1942 untuk 
mengatasi banjir yang kerap melanda 
Tulungagung. Terowongan itu 
diharapkan mengalirkan kelebihan air 
DAS Brantas di daerah Tulungagung 
ke Samudera Hindia.

Karena tidak ada buldoser, seluruh 
pekerjaan dilakukan dengan tenaga 
manusia, dengan mempekerjakan 
secara paksa sekitar 10.000 orang 
tiap hari. Selama kurang lebih tiga 
tahun, tak terhitung berapa orang 
yang menjadi korban.  Belum sempat 
selesai, pekerjaan dihentikan karena 
Jepang harus angkat kaki dari 
Indonesia di tahun 1945.

PANTAI SIDEM DAN POPOH

Pantai Sidem bersebelahan dengan 
Pantai Niyama. Pantai Sidem memiliki 
pasir putih kecoklatan dengan ombak 
pantai yang tenang sebagaimana 
umumnya ombak-ombak pantai teluk. 
Dengan garis pantai yang mencapai 
panjang 500 meter, pemandangan 
Pantai Sidem terlihat begitu indah dan 
alami dengan rimbun pepohonan yang 
tumbuh di sekitarnya. Pantai Sidem 
sudah dilengkapi dengan sejumlah 
fasilitas pendukung dan spot-spot 
untuk selfie. Selain lokasi yang relatif 
nyaman, pengunjung juga bisa melepas 
penat di area teduh yang ada di sekitar 
pantai sambil menikmati aneka kuliner 
maupun sekedar minum kopi. 

Pantai Sidem juga berbatasan dengan 
Pantai Popoh, pantai yang dikenal 
sebagai pusat aktivitas nelayan. Pantai 
Popoh sudah lebih dulu dikenal dan 
menjadi primadona wisata pantai di 
Tulungagung. Pantai ini menawarkan 
lebih dari sekedar keindahan alam. 
Fasilitas pendukung di pantai ini sangat 
lengkap. Vila, balai pertemuan, kamar 
mandi, masjid, panggung hiburan, pasar 
ikan, toko-toko suvenir, kantin, dan 
area parkir yang luas akan membuat 
pengunjung nyaman mengunjungi 
Popoh. Kenyamanan itu juga ditunjang 
oleh suasana pantainya yang teduh.

Panorama utama yang dapat disaksikan 
di Pantai Popoh adalah pemandangan 
teluk yang indah. Jika pandangan 
di arahkan sedikit ke timur kita juga 
dapat menyaksikan dermaga dengan 
kapal-kapal nelayan yang menarik. 
Jika pandangan diarahkan ke barat kita 
dapat menyaksikan bentangan Pantai 
Sidem dan Pantai Niyama. Saat air laut 
sedang surut kita juga dapat sedikit 
turun dan bermain air di karang-karang 
bibir pantai. Kita bisa mengabadikan 
momen keindahan di banyak spot 
foto yang sangat instagramable di 
Pantai Popoh. Birunya air laut berpadu 
dengan waktu terbenamnya matahari 
akan menyajikan pemandangan luar 
biasa indah. Kita dapat menikmati 
pemandangan indah sambil bersantai 
dan berkuliner di warung-warung 
makan yang tersedia di sekitar lokasi 
wisata.

Pada hari-hari tertentu yang dianggap 
sakral oleh warga, Pantai Popoh sering 
kali diadakan upacara adat dan ritual 
keagamaan sebagai bagian dari tradisi 
leluhur masyarakat Jawa Kuno dan para 
penganut Budha. Moment-moment unik 
seperti inilah yang menjadikan Pantai 
Popoh memiliki daya tarik istimewa 
bagi para pengunjung yang datang dan 
seringkali memberikan berkah tersendiri 
khususnya bagi warga dan masyarakat 
sekitar.(*) 

Pantai Popoh
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SOSOK

Zulkifli Zaini, 
Direktur Utama 
PT PLN (Persero)

“Orangnya tenang, tidak banyak bicara. 
Dia sangat pandai membuat program, 
dan juga pandai melaksanakannya. 
Dalam pelaksanaan itu dia hanya 
tahu bekerja dan bekerja. Dia seorang 
profesional murni. Saya tidak pernah 
mendengar dia lobi-lobi politik atau 
kasak-kusuk cari dukungan. Dia juga 
tipe orang yang bisa menerima siapa 
pun menjadi tim manajemennya, 
dan bukan tipe bos yang semua 
keinginannya harus dipenuhi.”

Itulah komentar mantan Menteri BUMN, 
Dahlan Iskan, tentang sosok Zulkifli 

Zaini, Direktur Utama PT PLN (Persero), 
sebagaimana dikutip bisnis.com. Dahlan 
Iskan sangat mengenal Zulkifli Zaini yang 
merupakan seorang bankir berlatar belakang 
teknik sipil. Dahlan menilai keputusan 
pemerintah memilih dia sebagai nakhoda 
PLN adalah sebuah kejutan, namun kejutan 
yang baik. Dahlan Iskan yakin Zulkifli mampu 
menjadikan PLN lebih baik.

Sebelumnya muncul beberapa nama yang 
diprediksi bakal menjadi Direktur Utama 
PLN, dan ternyata Menteri BUMN Erick 

Thohir memutuskan memilih Zulkifli Zaini, 
yang namanya justru tidak pernah disebut 
di media massa. Keputusan itu disahkan 
melalui Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) PLN pada Senin, 23 Desember 2019. 
Selain mengangkat Zulkifli menjadi Dirut 
yang baru, RUPS juga menunjuk mantan 
Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, sebagai 
Komisaris Utama PLN.

Menteri BUMN Erick Thohir menugaskan 
Zulkifli untuk membawa PLN menjadi 
perusahaan yang lebih baik, dan 
memastikan PLN jadi perusahaan yang 
mampu menopang ekonomi. Selain itu 

juga untuk menyediakan listrik desa, 
membangun tata kelola Good Corporate 
Governance (GCG), keterbukaan terhadap 
publik dan kecepatan bertindak namun 
dengan risiko yang terukur.

Nama Zulkifli Zaini mulai dikenal di 
lingkungan PT PLN (Persero) ketika yang 
bersangkutan menjabat sebagai anggota 
Komisaris, Juli 2013 hingga April 2015. Pria 
kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat 
pada 13 Januari 1956 ini menjadi bankir 
kedua yang memimpin PLN, setelah 
Sofyan Basyir, yang sebelumnya menjadi 
Direktur Utama PT BRI Tbk.
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menjabat Head of Project Finance Bapindo 
Cabang Surabaya. Kemudian, pada 1996 
menjabat sebagai Wakil Kepala Cabang 
Bapindo Cabang Bandung, dan Tahun 1998 
menjabat Kepala Cabang di Jambi. 

Seiring proses merger Bank Mandiri 
(Bapindo dan beberapa bank dimerger 
dan berganti nama menjadi Bank Mandiri), 
Zulkifli menduduki posisi Senior Manager 
dan Team Leader Credit Risk Management. 
Pada bulan September 1999 sampai dengan 
Januari 2003 ditunjuk sebagai Vice President 
and Division Head, Government Relationship 
Management sampai tahun 2003. Setelah itu 
menjabat sejumlah jabatan yang berbeda-
beda di Bank Mandiri sejak 2003 hingga 
2010. Seperti sebagai Managing Director 
Distribution Network, Managing Director 
Commercial Banking maupun Supervisi Small 
Business Segment. 

Sejak bulan Oktober 2008, Zulkifli ditugaskan 
untuk mensupervisi anak perusahaan yaitu 
Bank Syariah Mandiri. Pada Mei 2010 sampai 
dengan Juni 2010 ditugaskan menjadi 
Managing Director Technology & Operation 
Bank Mandiri. Lalu pada Juli 2010 hingga 
April 2013 menduduki jabatan Direktur 
Utama. Pada akhir kepemimpinannya, laba 
Bank Mandiri meningkat dua kali lipat dari 
Rp 7,2 triliun pada 2010 menjadi Rp 15,5 
triliun pada akhir 2012.

Ketika menjabat sebagai direktur 
utama Bank Mandiri, Zulkifli mulai 
bersinggungan dengan PLN karena terlibat 
dalam pendanaan program percepatan 
pembangunan pembangkit 10.000 MW 
tahap pertama. Dari sinilah bankir ini 
mengerti seluk-beluk bisnis kelistrikan di 
Indonesia ini, sehingga setelah usai masa 
jabatannya di Bank Mandiri, Menteri BUMN 
menunjuknya untuk mengawasi kinerja 
PLN sebagai Komisaris.

Lepas dari PLN, peraih predikat The Best 
Chief Executive Officer in Indonesia dari 
Corporate Governance Asia ini kembali 
berkiprah di industri perbankan dengan 
menjadi Komisaris Independen PT BNI Tbk 
(Maret 2015-Maret 2016), dan kemudian 
ditarik menjadi Komisaris Independen 
PT Indonesia Infrastructure Finance (Juni 
2016-November 2017). Setelah itu menjadi 
Komisaris PT Bank Permata Tbk yang baru 
saja diakuisisi Bangkok Bank asal Thailand.

Pada tahun 2017, penulis buku Leadership 
Series berjudul “Execution Matters! Rencana 
Tidak Mengubah Apa-apa” tersebut pernah 
mendaftar sebagai calon Ketua Dewan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia harus 

bersaing dengan nama-nama besar seperti 
Wimboh Santoso dan Sigit Pramono. 
Namanya masuk dalam daftar calon yang 
lolos pada tahap keempat yang panitia 
seleksinya diketuai oleh Menteri Keuangan 
Sri Mulyani, sebelum kemudian diserahkan 
ke Presiden Joko Widodo. Namun namanya 
terlempar dari daftar calon Dewan 
Komisioner OJK pilihan Presiden Jokowi 
yang diajukan ke DPR.

Menurut Zulkifli, PLN memiliki tantangan 
besar jangka pendek dan jangka panjang 
ke depan. Menteri BUMN menitipkan 
beberapa pesan khusus, yaitu beberapa hal 
yang harus segera dibenahi di PLN, antara 
lain:

• Mengatasi pemadaman listrik atau 
security off supply.

• Memberikan tarif yang terjangkau dan 
berkeadilan.

• Membuat dan menjaga keuangan PLN 
dengan baik. 

• Operasional di PLN harus efisien, 
didukung oleh organisasi yang efisien 
dan organisasi yang solid.  

• Memanfaatkan energi baru dan 
terbarukan. 

• Menjaga kemitraan yang sehat dan fair 
dengan ekosistem  kondusif.

• Memberikan pelayanan serta 
berkomunikasi secara baik dengan 
seluruh stakeholder. 

Pada masa kepemimpinannya ke depan, 
PLN akan mengadopsi teknologi, inovasi, 
dan pelayanan dengan baik. Sehingga, 
PLN menjadi perusahaan yang mampu 
menopang perekonomian dengan 
menyediakan listrik ke seluruh wilayah 
Indonesia, serta membangun tata kelola 
perusahaan yang baik. Kepada seluruh 
insan PLN Zulkifli Zaini menyampaikan 
empat pesan. Pertama, PLN ke depan 
harus bekerja berdasarkan Good Corporate 
Governance (GCG), agar tata kelola 
perusahaan bisa baik. Insan PLN dalam 
bekerja diharapkan mengedepankan 
melayani bukan dilayani.

Kedua, seluruh insan PLN diminta 
mengupayakan keamanan layanan selama 
24 jam dalam seminggu. Ketiga, agar 
semua karyawan bekerja dengan penuh 
tanggungjawab, akuntabilitas tinggi, dan 
punya rasa kepemilikan untuk menjalankan 
tugas dan target. Keempat, memastikan 
ketersediaan listrik. (*) 

Zulkifli Zaini lulusan Fakultas Teknik Sipil 
Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 
1980, menamatkan Master of Business 
Administration di Washington University, 
Amerika Serikat pada tahun 1994. 
Sebelum terjun di dunia perbankan, dia 
memulai karirnya sebagai Civil & Structural 
Engineer pada Wiratman and Associate 
tahun 1980. 

Karir bankir di dunia perbankan dirintis 
tahun 1988, diawali sebagai Account 
Officer di Bank Pembangunan Indonesia 
(Bapindo) pada tahun 1988. Tahun 1994 
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“Kita kembali ke basic, tentang 
cara menjual. Karena itu, 

pelayanan harus baik, pelayanan 
harus andal, dan dengan harga yang 

kompetitif. Sangat simpel. Tujuannya 
adalah bagaimana customer kembali 
lagi ke kita, kembali lagi, kembali lagi, 
untuk membeli produk kita. Karena apa? 
Karena kita andal,” kata Zulkifli Zaini 
ketika menutup Forum Bisnis PLN 2020 
di Jakarta, sambil berpesan, “Mari kita 
jaga perusahaan jadi customer oriented, 
kita layani pelanggan. Karena Customer 
Services adalah hal paling basic.”

Menurut Zulkifli, jika ada perusahaan 
ingin membangun pembangkit sendiri, 
kemungkinan karena servis PLN kurang 
bagus, dan hal itu akan berdampak 
negatif terhadap PLN karena mengambil 
market share PLN. PLN harus bisa 
menutup kemungkinan orang berpikir 
untuk membangun pembangkit sendiri. 
Mengapa? Karena PLN bisa diandalkan 
dan itulah arah PLN ke depan, membuat 
orang lain tidak pernah berpikir untuk 
membangun pembangkit sendiri.

Dalam forum tersebut juga disampaikan 
empat prinsip untuk dijadikan pedoman 
pokok insan PLN yang harus dijalankan 
tanpa syarat. Prinsip pertama dan terpenting 
adalah menjalankan perusahaan dengan 
prinsip Good Corporate Governance (GCG), 
karena hanya dengan cara itu korporasi 
seperti PLN dengan tanggung jawab yang 
sedemikian tinggi, dapat menjalankan 
operasi dengan sebaik-baiknya. 

Prinsip kedua, menempatkan pengguna 
listrik sebagai konsumen yang harus 

dilayani sebaik-baiknya. PLN 
sebagai penyedia kelistrikan harus 
menempatkan diri sebagai pelayan, 
dan bukan yang ingin dilayani. Prinsip 
ketiga, seluruh pegawai PLN termasuk 
direksi dan komisaris, harus bekerja 
dengan penuh tanggung jawab, 
akuntabilitas tinggi, ownership terhadap 
tugas dan target, diiringi kemampuan 
eksekusi yang prima. Komitmen 
merealisasikan rencana yang sudah 
dibuat tanpa banyak alasan. 

Prinsip keempat, PLN harus memiliki 
kemampuan untuk membiayai mandat yang 
telah diberikan oleh Pemerintah kepada 
PLN. Untuk itu PLN harus memiliki rasio 
keuangan yang baik, memiliki cashflow yang 
baik dan sustain, memiliki EBITDA yang 
sehat dan meningkat, serta mampu menjadi 
perusahaan yang lebih efisien.

“Pegawai PLN di seluruh Indonesia, ketika 
ditanya apa empat poin yang paling 
penting buat kita bekerja di PLN, dia 
harus bisa jawab, yaitu GCG, pelayanan 
prima, bertanggung jawab atas target, dan 
memiliki rasio keuangan yang baik. Kita 
akan melakukan sosialisasi mengenai hal 
ini,” kata Zulkifli.

Kapal besar bernama PLN harus 
didayung bersama menuju 

arah yang sama untuk 
mengatasi kendala 

yang ada. 
Kendala 

HOLDING

Zulkifli Zaini: Back to Basic,     Back to Track!

Bisnis kita 
adalah tentang pelayanan terhadap 

customer. Tidak ada bisnis di dunia ini yang berhasil 
jika tidak membuat customer menjadi lebih baik setelah 

membeli produk yang  dihasilkan perusahaan. Itu sebabnya, 
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, menggunakan pendekatan 

back to basic dan back to track dalam memimpin PLN.
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akan selalu ada tetapi kalau kita bekerja 
bersama, kendala itu akan bisa kita 
atasi. Seluruh insan PLN adalah satu 
tim, bekerja sama dan bersinergi. Semua 
harus sepakat untuk bergerak ke arah 
yang sama, dan tidak boleh ada seorang 
pun yang melubangi dinding kapal. 
Selain akan menenggelamkan dirinya 
sendiri, juga menenggelamkan seluruh 
orang yang ada di atas kapal. Satu orang 
berbuat, seluruh orang di dalam kapal 
akan terkena imbasnya. Apalagi PLN 
mengemban tanggung jawab sebagai 
satu-satunya perusahaan yang diberikan 
kewenangan dan tanggung jawab oleh 
negara untuk menyediakan pelayanan 
ketenagalistrikan, masyarakat juga akan 
menjadi korban. 

Diingatkan bahwa PLN memiliki 
tanggung jawab untuk menyediakan 
listrik 24 jam dalam seminggu dengan 
kualitas yang baik, tidak padam, 
sehingga security of supply menjadi kunci 
utama dalam pelayanan. PLN di bawah 
kepemimpinan direksi dan komisaris 
yang baru akan memfokuskan pada tiga 
aspek yakni penurunan biaya operasi 
perusahaan, peningkatan keandalan 
dan pelayanan, serta peningkatan 
pendapatan usaha. Dengan tiga langkah 
itu, kontribusi PLN terhadap keuangan 
negara diharapkan juga akan meningkat 

secara signifikan, dan dapat menjadikan 
PLN perusahaan penyuplai listrik terbaik, 
paling tidak di Asia Tenggara.

Menurut Zulkifli, saat ini adalah transisi 
dalam rangka membangun sinergi atau 
ALIGNMENT, memiliki kemampuan 
mengeksekusi atau EXECUTION, dan 
pada akhirnya dinilai oleh hasil, RESULT. 
Sinergi dan eksekusi penting, namun yang 
paling penting adalah hasil atau result, 
karenanya PLN mengedepankan result 
oriented. “Kita beserta sekitar 46.000 
pegawai PLN di seluruh Indonesia dan 
80.000 pegawai outsourcing akan ditanya, 
“HASILNYA APA?” Kita akan selalu 
mempertajam, membandingkan business 
performances, membandingkan antara 
target dan realisasi. Setiap bulan kita akan 
melakukan performance review untuk 
membandingkan target dan realisasi. Kita 
akan minta seluruh anak perusahaan hadir 
supaya tahu induknya itu statusnya merah, 
kuning, atau hijau,” kata Zulkifli sembari 
berkelakar, “Balonku ada tiga, bukan lima, 
yaitu merah, kuning dan hijau.”

Dalam kesempatan itu Zulkifli juga 
mengingatkan kembali tentang peran para 
pimpinan, yang antara lain; pemimpin 
strategis, eksekutor, talent manager, 
dan human capital developer. Pemimpin 
harus menjadi manusia yang strategis 
sekaligus eksekutir yang baik, karena 

strategi tidak akan mengubah apa-apa 
tanpa ada eksekusi. Pemimpin juga harus 
mampu menggerakkan orang lain, karena 
tanpa bantuan orang lain. maka seorang 
pemimpin hanyalah sebatang lidi yang 
lemah dan tidak dapat  berbuat apa-apa. 
Bertambah tinggi posisi, semakin besar 
ketergantungan kepada orang lain. “Saya 
hanya sebatang lidi. Tanpa bantuan 46 ribu 
orang pegawai PLN, saya tidak akan dapat 
berbuat apa-apa. Mari kita menjadi bukan 
hanya sebatang lidi, tetapi sebuah sapu 
yang terikat satu sama lain dan dengan 
demikian menjadi kuat,” pesannya. 

Terkait peran sebagai talent manager, 
diingatkan bahwa institution is about people. 
Karenanya talent management harus 
bagus, lembaga-lembaga yang menyiapkan 
orang-orang kita harus bagus. Satu orang 
direksi sebaiknya memiliki 3 orang calon 
pengganti. Demikian juga general manajer, 
kepala divisi dan sebagainya. Diperlukan 
sistem, dimana seseorang yang terbaik di 
PLN, masuk di PLN, dalam dua puluh tahun 
kemudian bisa menjadi general manajer 
atau kepala divisi.

Yang juga tak kalah penting menurut 
Zulkifli adalah invest in yourself melalui 
belajar, belajar, dan belajar, serta 
menghilangkan kata “tidak bisa dan tidak 
mungkin” dalam menjalankan tugas. Spirit 
PLN adalah, kita bisa, kita bisa, kita bisa. 
“Kita harus keras kepada diri kita. Kenapa 
kita sering tidak mencapai tujuan kita? 
Karena kita lunak terhadap diri kita. Kita 
membatasi diri kita sendiri,” kata Zulkifli.
(*)

HOLDING

Zulkifli Zaini: Back to Basic,     Back to Track!
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Setelah berhasil melakukan 
co-firing di PLTU Paiton 2 x 400 

MW, PJB dalam upaya mewujudkan 
Green Power Plant kembali 
menerapkan teknologi co-firing 
pada beberapa pembangkit, 
diantaranya di PLTU Indramayu 3 x 
330 MW, PLTU Tenayan 2 x 100 MW 
dan PLTU Ketapang 2 x 10 MW. 
Penerapan teknologi ramah 
lingkungan ini akan terus 
dikembangkan pada sejumlah unit 
yang tersebar di berbagai daerah di 
Indonesia, sebagai bentuk 

komitmen PJB menjadikan Energi 
Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai 
ENERGI MASA DEPAN PJB.

Sama halnya dengan PLTU Paiton, 
co-firing PLTU Indramayu 
menggunakan sampah hasil hutan 
yang dikemas dalam bentuk wood 
pellet (pelet kayu) sebagai 
campuran batu bara. Sementara 
PLTU Tenayan dan PLTU Ketapang 
memanfaatkan limbah perkebunan 
kepala sawit, yaitu palm kernell 
shell (cangkang kelapa sawit). Nilai 
kalor cangkang sawit adalah 4.200 

kcal/kg atau setara dengan batubara 
low-rank. Tahap awal komposisi pelet 
kayu ataupun cangkang kelapa sawit 
pada kisaran 5 persen, dan akan 
dikembangkan hingga 30 persen. 

Penerapan teknologi co-firing 
dilakukan melalui tahap pengujian, 
diawali dengan studi kelayakan 
pasokan biomassa dan identifikasi 
kesiapan alat. Ketersediaan wood 
pellet maupun cangkang kelapa sawit 
dinilai aman, karena di Indonesia 
terdapat banyak perusahaan wood 
pellet dan perusahaan kelapa sawit.

GREEN ENERGY

Menuju PJB Green Power Plant
MANFAATKAN CANGKANG      KELAPA SAWIT dan PELET KAYU
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GREEN ENERGY

Kementerian ESDM dalam siaran pers 
tertanggal 27 Februari 2020 
menyebutkan bahwa total potensi 
kayu untuk dijadikan sebagai wood 
pellet mencapai 1.335 MW. Potensi 
tersebut tersebar di Sumatera (1.212 
MW), Kalimantan (44 MW), Jawa, 
Madura dan Bali (14 MW), Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 
Timur (19 MW), Sulawesi (21 MW), 
Maluku (4 MW) dan Papua (21 MW), 
dengan nilai kalori 3.300 - 4.400 Cal/gr. 

Sementara ketersediaan cangkang 
kepala sawit tidak perlu diragukan 

MANFAATKAN CANGKANG      KELAPA SAWIT dan PELET KAYU

karena Indonesia memililki perkebunan 
kelapa sawit terbesar di dunia. 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal 
Perkebunan Kementerian Pertanian, 
lahan sawit Indonesia mencapai 14,23 
juta hektar (ha). Angka tersebut terdiri 
atas 5,8 juta ha perkebunan rakyat, 635 
ribu ha perkebunan besar negara, dan 
7,88 juta ha perkebunan besar swasta. 
Riau merupakan provinsi dengan lahan 
sawit terluas, yakni mencapai 2,74 juta 
ha atau sekitar 19% dari total, disusul 
Sumatera Utara (1,74 ha) dan ketiga, 
Kalimantan Barat (1,53 juta ha).

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. Co-firing bukan saja 
menurunkan emisi gas buang, tetapi 
juga menghemat biaya pemakaian 
bahan bakar dan menjamin 
kelangsungan operasional 
pembangkit. Hal ini selaras dengan 
komitmen Indonesia dalam 
memberikan kontribusi terhadap solusi 
perubahan iklim global dan komitmen 
Indonesia sebagai penandatanganan 
Paris Agremeent menurunkan emisi gas 
rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 
2030. (*)
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DISKUSIKAN PENGEMBANGAN EBT: Sejumlah bahasan terkait pengembangan 
EBT mengemuka dalam silaturahmi yang dilakukan Direksi PJB ke Kantor Direktur 
Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian 
ESDM di Jakarta, Rabu 12 Pebruari 2020. Rombongan yang terdiri dari Direktur Utama 
PJB, Iwan Agung Firstantara, Direktur Operasi 1, Sugiyanto, Direktur Niaga, Henky 
Heru Basudewa, dan beberapa senior leader PJB itu diterima oleh Dirjen EBTKE, FX 
Sutijastoto. Diskusi menarik mengenai pengembangan Artificial Intelegent (AI) Smart 
Controller untuk meng-orkestrasi operasional PLTS terapung Cirata dan PLTA Cirata 
menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan. Didiskusikan juga potensi upgrade 
PLTA eksisting untuk meningkatkan kontribusi terhadap Grid sebagai antisipasi black 
out dan stabilisasi intermitensi EBT. Selain itu juga dibicarakan kesuksesan PJB 
mengimplementasikan teknologi Co-firing Biomass di beberapa pembangkit batu bara 
milik PJB.(*)

DPR APRESIASI KINERJA PLTU 
PACITAN: Komisi VII DPR-RI 
mengapresiasi keberhasilan PLTU 
Pacitan dalam meningkatkan kinerja. 
Pembangkit FTP 1 tersebut saat ini 
kinerjanya menempati peringkat 
pertama dalam Pencapaian Service 
Level Agreement (SLA) PLTU FTP 1 di 
Jawa. Itu semua tak lepas dari upaya 
perbaikan dan redesign yang 
dilakukan Tim PJB. Kebersihan, 
keramahan para karyawan, dan juga 
keindahan pemandangan sekitar 
PLTU juga tak luput dari apresiasi 
wakil rakyat tersebut. Apresiasi 
disampaikan dalam kunjungan 
pengawasan yang dilakukan anggota 
Komisi VII DPR RI, Ir. HM Ridwan 
Hisjam bersama Tenaga Ahli Komisi 
VII DPR RI, Soni Fahruri dan Pakar 
Pendidikan, Joko, Jumat 22 Pebruari 
2020. Mereka diterima General 
Manager UBJOM PLTU Pacitan, 
Maryono, dan Kepala Bidang 
Stakeholder Management PJB, Doddy 
Nafiudin, serta Forkompimca 
Sudimoro Pacitan. (ani)

DAMAR KURUNG UNTUK PEMBELAJARAN INSAN PJB: Untuk mendukung 
kegiatan pembelajaran, PJB Academy membangun sebuah wisma di kawasan UP 
Gresik. Wisma tersebut diberi nama Damar Kurung, yang diambil dari nama lampion 
kubus yang mnejadi icon Kabupaten Gresik. Damar Kurung memiliki fislosofi yang 
sesuai dengan tiga makna Wisma PJB Academy. Pertama, Lampu Lampion, Wisma 
PJB Academy Gresik sebagai tempat pengkaderan karyawan untuk menerangi 
Nusantara. Kedua, cerita setiap sisi dari lampion adalah menunjukkan proses bisnis 
lingkungan PJB. Dan ketiga, Damar Kurung adalah ciri khas dan kebanggaan kota 
Gresik, layaknya PJB Academy dapat menjadi kebanggaan PJB di Kota Gresik. 
Damar Kurung dengan fasilitas setara hotel berbintang ini diresmikan Selasa 3 
Maret 2020 oleh Direksi PJB. Keberadaan fasilitas ini membuat karyawan PJB yang 
sedang tugas belajar dapat dengan nyaman mengikuti proses belajar sehingga 
transfer knowledge dapat terlaksana dengan baik.
Selain Damar Kurung, di kawasan UP Gresik diresmikan juga Gedung Unit 
Pemeliharan Wilayah Timur (UPHT) yang dibangun dengan konsep Smart 
(Sustainability for Maximum Reliability) Building. Smart Building ini dilengkapi 
dengan laboratorium kalibrasi, Tool Store, Snaptools dan SMART (Sustainability for 
Maximum Reliability) Center sebagai media komunikasi ekspert dengan pelaksana 
Overhaul di seluruh area penugasan UPHT.(*)

AKSI UNTUK INDONESIA BEBAS SAMPAH: Sebanyak 1.179 kg sampah berhasil 
dikumpulkan dalam kegiatan bersih-bersih sampah di area Taman Kecamatan 
Tarumajaya, Bekasi. Aktivitas peduli lingkungan pada Jumat 21 Pebruari 2020 itu 
dilakukan UP Muara Tawar dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. 
Aksi diikuti oleh Muspika Tarumajaya, Pramuka Kwaran Tarumajaya, dan karyawan PJB 
UP Muara Tawar. Melalui kegiatan ini, PJB ingin menggugah kesadaran masyarakat 
sekitar agar peduli pada keberadaan sampah dan pengaruhnya bagi lingkungan. Mereka 
diharapkan bisa berpartisipasi dalam upaya mengurangi sampah. (awg)

RUANG HARAPAN BAGI PENYANDANG 
DISABILITAS: UP Muara Tawar 
meresmikan “Ruang Harapan”, yang 
merupakan bantuan sarana kebutuhan 
bagi Kelompok Disabilitas Anggrek Karya 
Cacat Berkreasi (KCB). Kegiatan ini 
dilaksanakan Kamis 30 Januari 2020 di 
Yayasan Attaqwa, Kampung Ujung 
Harapan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan 
Babelan, Kabupaten Bekasi. Sesuai 
dengan namanya, Ruang Harapan 
bertujuan memberikan harapan kepada 
masyarakat penyandang disabilitas 
maupun masyarakat pada umumnya agar 
tidak berputus asa dan mau berusaha. 
Pelajaran menjahit diajarkan di sini 
sehingga mereka dapat berkarya dan 
menghasilkan pendapatan ekonomi. 
Kelompok Anggrek KCB telah membina 20 
orang masyarakat penyandang disabilitas, 
7 anak yatim piatu, dan 30 masyarakat 
lainnya untuk dapat berkontribusi di bidang 
usaha konveksi, dan telah memberikan 
manfaat kepada 3.000 siswa di Yayasan 
Attaqwa. (awg)

BERITA FOTO
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KESEHATANFTP-1

Empat PLTU Program Percepatan Pembangunan 
10.000 MW Pembangkit Tahap Pertama  atau yang 

dikenal Fast Track Program (FTP-1) yang dikelola PJB 
menempati peringkat teratas dalam pencapaian service 
level agreement (SLA). Peringkat pertama ditempati PLTU 
Pacitan, disusul PLTU Indramayu, Tanjung Awar-awar 
dan Rembang. Sementara PLTU Paiton 9 menempati 
peringkat ke-enam, di bawah PLTU Lontar.

SLA mejadi jaminan kinerja dalam skema Asset 
Management Contract yang ditetapkan oleh PLN sebagai 
Asset Owner kepada PJB dan Indonesia Power selaku Asset 
Manager dari PLTU FTP-1. Sejumlah target ditetapkan 
dalam SLA tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi 
Asset Manager untuk mewujudkannya. Sejumlah program 
pun dilaksanakan PJB untuk memenuhi target tersebut, 
terutama dalam menjaga keandalan, kesiapan, dan 
efisiensi thermal PLTU FTP-1.

Perjanjian kontrak pengelolaan jasa atas aset-aset 
pembangkit milik PLN merupakan bentuk kepercayaan 
PLN kepada anak perusahaannya, dalam hal ini PJB, untuk 
mengelola aset miliknya. Amanah ini pun diejawantahkan 
PJB dalam strategi dan langkah untuk mewujudkan 
keandalan dan penurunan Biaya Pokok Penyediaan 
(BPP) energi listrik, demi terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat Indonesia.(*)

Trend olahraga lari – semacam 5K, 10K bahkan lebih – saat ini seperti 
sudah menjadi gaya hidup tersendiri bagi masyarakat urban. Selain 

memiliki banyak manfaat untuk tubuh, berlari juga diklaim memberikan 
efek positif bagi mental. Nah, buat kamu yang belum pernah mencoba 
lari, nggak ada salahnya kamu mulai dari sekarang. Tapi, perhatikan dulu 
tips berlari berikut ini yang khusus dirangkum untuk pemula : 

• Siapkan Sepasang Sepatu Lari yang Kamu Sukai 
 Sepatu lari yang kamu sukai akan menjadi motivasi pertamamu 

dalam memulai latihan lari. Selain model yang kamu suka, pastikan 
juga sepatu yang kamu beli dapat menopang kebutuhanmu pada 
saat berlari ya.

• Siapkan Waktu Khusus Untuk Latihan
 Misalkan kamu ingin ikut kompetisi lari 5K, siapkan setidaknya 

waktu selama satu bulan sebelum kegiatan itu dimulai. Pastikan 
kamu disiplin untuk berlatih selama rentang waktu tersebut.

• Mulai Berlari Pelan-Pelan
 Bagi pemula, metode lari interval akan sangat membantu. Pada hari 

pertama kamu latihan berlari, kamu bisa mencoba dengan interval 
2 menit berjalan lalu 1 menit berlari. Ulangi langkah tersebut sampai 
total kamu telah jogging selama 30 menit. Terus tingkatkan durasi 
joggingmu ke 2 menit, 5 menit, bahkan hingga 15 menit.

• Lakukan Peregangan
 Setelah berlari, biasanya kamu akan terbangun dalam keadaan 

badan yang tidak nyaman. Peregangan dapat memperingan rasa 
sakit yang ditimbulkan pasca berlari. Jika diperlukan, kamu juga bisa 
ikut dalam kelas kebugaran yang dipandu oleh pelatih profesional. 

• Jaga Pola Makan
 Mulai menjaga pola makan merupakan salah satu kunci sukses 

keberhasilanmu dalam berlari. Hindari makanan tinggi gula, dan 
mulai mengganti makanan dengan yang lebih memberikan energi 
seperti buah, sayur dan gandum. Perhatikan juga asupan air minum 
sesuai dengan kebutuhan tubuhmu ya. 

• Bergabung dengan komunitas lari 
 Berkumpul dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama 

akan membuat kamu lebih termotivasi untuk terus melanjutkan 
latihan lari. Anggota komunitas tentu akan saling memberi 
semangat bahkan kamu bisa mendapatkan teman lari. 

(rila, sumber: youtube)

PJB Raih 
Peringkat Teratas
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Lauk tradisional berbahan baku daging 
ayam nyaris ada di setiap daerah, 

termasuk Tulungagung. Daerah di kawasan 
pesisir Laut Selatan ini memiliki masakan 
berbahan baku daging ayam yang sangat 
terkenal, yaitu AYAM LODHO. Aromanya 
sangat khas karena perpaduan santan 
kental dan aneka rempah-rempah, dengan 
cita rasa cenderung pedas. 

Tekstur daging ayam lodho sangat lembut 
dan halus. Bumbu yang meresap ke dalam 
daging dan gurihnya santan membuat 
daging ayam lodho bisa dengan mudah 
disuwir-suwir. Ini sesuai dengan namanya, 
lodho yang berarti empuk sampai dagingnya 
mropol atau lepas dari tulang dengan 
sendirinya. Masakan ini lebih nikmat bila 
dinikmati bersama dengan nasi uduk yang 
gurih dan urap-urap. Kehadiran urap-urap 
ini sangat penting untuk menyeimbangkan 
asupan daging ayam yang masuk ke dalam 
tubuh. Urap-urap terbuat dari sayuran yang 
direbus dan disajikan bersama parutan 
kelapa bercita rasa pedas.

Pada dasarnya ayam Lodho adalah daging 
ayam bakar atau panggang yang dimasak 
lagi dalam santan dengan bumbu mirip 
kari atau opor ayam. Biasanya orang 
menggunakan api kecil ketika memasukkan 
daging ayam yang sudah dipanggang ke 
dalam bumbu. Diperlukan cukup waktu 
untuk mendidihkan santan beserta bumbu-
bumbunya hingga kuahnya mengental 
dan daging ayam mengering. Orang Jawa 
biasanya menyebut proses ini sebagai 
“kothok” yaitu memasak yang lama agar 
semua bumbu merasuk ke dalam daging. 
Karena proses yang lama inilah daging 
ayam akan sangat empuk dan rasanya gurih 
karena bumbu dan santan telah meresap ke 
dalam daging. 

Pembuatan ayam lodho dimulai dengan 
memanggang ayam di atas bara api 
sembari sekali-sekali dibalik sampai 
berwarna kecokelatan. Setelah itu aneka 
bumbu yang sudah dihaluskan ditumis 
hingga harum. Kemudian, ayam yang sudah 
dipanggang tadi dimasukkan bersama cabai 
rawit, garam, dan juga gula merah. Aduk 
sampai rata. Setelah tercampur semua, 
tuangkan air agar daging ayam matang. 

Berikutnya, masukkan santan sembari 
diaduk hingga mendidih, kuah mengering, 
dan ayam lodho pun siap disajikan. 

Karyawan PJB yang kebetulan sedang 
bertugas ke PLTA Tulungagung atau 
sedang liburan ke Tulungagung sangat 
disayangkan kalau tidak mencobanya. 
Harganya tidaklah mahal. Di Resto Sumber 
Rejeki, milik Bu Hj Khasnan misalnya, 

KULINER

AYAM LODHO: Masakan Tradisional 
Khas Tulungagung

BAHAN
• Ayam kampung 1 ekor
• Santan kelapa 250 ml (usahakan 

menggunakan santan kelapa 
murni)

• Bawang merah 13 siung
• Bawang putih 10-13 siung
• Kunyit 1 rimpang (kira-kira 6 cm)
• Jahe 1 rimpang (kira-kira 5 cm)
• Kencur 1 rimpang (kira-kira 3 cm)
• Cabe rawit (sesuai selera)
• Garam (secukupnya)
• Serai 3 batang
• Daun jeruk purut 3 lembar
• Daun salam 2 lembar
• Lengkuas 1 rimpang (kira-kira 5 cm)
• Kemiri 5 butir
• Merica 1 sendok makan 
• ketumbar 1 sendok makan
• Gula

satu paket untuk 5-6 orang, harganya 
tidak sampai Rp 150.000. Satu paket 
berisi satu centhing nasi gurih, satu ekor 
ayam bumbu lodho ditambah lalapan dan 
sambal. Banyak tempat di Tulungagung 
yang menjual Ayam Lodho. Ada beberapa 
warung makan yang khusus menyediakan 
nasi ayam lodho super pedas, namun juga 
ada yang bisa disesuaikan dengan selera 
konsumen. (*)

Cara membuat ayam lodho

 CARA MEMASAK

•  Siapkan ayam kampung yang sudah 
dibersihkan. Belah badannya lalu panggang 
dengan arang atau api kecil hingga setengah 
matang. Agar lebih gurih, bisa melumuri 
dengan sedikit garam sebelum dipanggang.

• Haluskan bawang putih, bawang merah, 
merica, ketumbar, kencur, kunyit, cabe rawit, 
dan kemiri. 

• Memarkan jahe, lengkuas dan batang serai. 

• Tumis bumbu halus hingga harum dengan 
sedikit minyak lalu masukkan jahe, lengkuas 
serta batang serai ke dalam sebuah wajan. 

• Jika bumbu sudah harum, masukkan sedikit 
air. Masukkan ayam yang sudah dipanggang 
ke dalam wajan masak hingga air mendidih. 

• Tambahkan garam, sedikit gula, daun salam 
dan daun jeruk. 

• Tuankan santan. 

• Masak dengan api kecil kira-kira setengah 
hingga satu jam hingga santan mulai 
mengental dan bumbu meresap ke dalam 
daging ayam. Jangan lupa untuk membolak-
balikan ayam dan memastikan bumbu 
tercampur rata. 

• Ayam lodho siap untuk disajikan.
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