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Keunggulan Kompetitif

pesan direksi

Alhamdulillah, di tengah-tengah pandemi 
COVID-19, insan PJB tetap bersemangat dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan 
mampu melahirkan inovasi yang sangat 
membanggakan perusahaan. Inovasi yang 
memberikan nilai lebih bagi perusahaan dan 
memberikan konstribusi nyata bagi sektor 
ketenagalistrikan di Indonesia. 

Tiga inovasi lahir secara hampir bersamaan di  
tengah-tengah pandemi COVID-19, yaitu Coal 
Switching, Co-Firing dan Re-Forge. Ketiganya 
mendapatkan apresiasi dari pemegang saham, dan 
diharapkan dapat dikembangkan di lingkungan PLN.  
Khusus untuk Co-Firing, Kementerian ESDM berharap 
untuk segera didiseminasikan ke seluruh 
pembangkit.

Coal switching yang sebelumnya 
diujicobakan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, 
kini berhasil dikembangkan 
pada sejumlah PLTU FTP-1 
yang dikelola PJB. Inovasi 
dalam pengelolaan 
pembangkit ini bukan saja 
memberikan penghematan 
dalam pemakaian energi 
primer, tetapi juga 
menurunkan Biaya Pokok 
Penyediaan (BPP) dan 
diharapkan meningkatan 
ranking merit order di sistem 
ketenagalistrikan di wilayah 
masing-masing. Hal ini 
menempatkan PJB sebagai 
PIONIR dalam eksekusi coal 
switching.

Demikian halnya Co-Firing yang 
diujicobakan di PLTU Paiton unit 1 
dan 2, juga berhasil 
dikembangkan ke unit-unit 
lain dengan hasil yang sangat 
menggembirakan. Inovasi 
co-firing mampu mengurangi penggunaan 
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bahan bakar fosil, mengurangi emisi SOx dan Nox 
sehingga lebih ramah lingkungan. PJB pun 
memberikan konstribusi terhadap solusi perubahan 
iklim global dan komitmen Indonesia sebagai 
penandatangan Paris Agreement untuk menurunkan 
emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030. 

Yang lebih menggembirakan, implementasi co-firing 
menimbulkan efek ganda bagi pengembangan ekonomi 
di Indonesia, karena akan menghidupkan ratusan 
industri pelet dan membuka lapangan kerja yang tidak 
sedikit. Komersialisasi co-firing ini memperkokoh PJB 
sebagai pionir dalam proses akselerasi pemanfaatan 
Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Begitu juga inovasi Re-Forge (Reliable and Efficient 
Powerplant Management) yang merupakan bagian dari 
Standardisasi dan Kostumisasi Produk 2.0. Model 
bisnis pengelolaan unit pembangkit menjadi lebih 
terpusat dan tidak ada redundansi proses. Analisa 
dilakukan secara terpusat oleh para expertise,  
sehingga hasilnya menjadi lebih akurat. Layaknya 
konsep waralaba, RE-FORGE pemilik pembangkit 

tidak perlu direpotkan mengurusi 
perancanaan, supervise engineering, 

mengatur supply chain dan sebagainya, 
karena semuanya secara terpusat dan 

terkendali akan dilaksanakan oleh PJB.
Ketiga inovasi tersebut 

membuktikan bahwa dalam kondisi 
apapun, insan PJB mampu 
memberikan yang terbaik untuk 
negeri. Kami berharap budaya inovasi 

yang menjadi bagian dari budaya 
perusahaan terus dikembangkan 
hingga terlahir inovasi-inovasi baru 
yang bukan saja memberikan 

keunggulan bagi perusahaan, tetapi 
juga memberikan konstribusi bagi 

bangsa dan negara.
Selamat bekerja..!!! 

Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama
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Selama berlangsung PSBB di berbagai daerah, 
pasokan energi listrik tercukupi tanpa adanya 
gangguan yang berarti. Direksi PJB mengapresiasi 
operator dan teknisi pembangkit yang tetap masuk 
kerja di tengah pemberlakuan PSBB. “Saya juga 
memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada para pejuang kelistrikan di lini depan, yakni 
para operator dan teknisi pembangkit yang dengan 
tulus ikhlas masuk kerja,” kata Direktur Utama PJB, 
Iwan Agung Firstantara.

Setelah sebelumnya bekerjasama dengan 
pengembang PLTU Jawa 8 mendonasikan Rp 10 
miliar untuk tenaga kesehatan COVID-19, PJB 
kembali melakukan donasi untuk membantu 
penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kali 
ini PJB bekerjasama dengan China Energy, 
pengembang PLTU Jawa 7. Donasi berupa 5 unit 
ventilator, 1.000 rapid test, serta 31.500 unit masker, 
kacamata pelindung, dan baju hazmat.

Walikota Pekanbaru DR. H. Firdaus ST MT 
memberikan apresiasi terhadap program CSR 
yang telah dilakukan secara kontinyu oleh UBJOM 
Tenayan sejak tahun 2015. Program-program CSR 
yang dijalankan UBJOM Tenayan dinilai berhasil 
memberdayakan warga sekitar dan memberikan 
kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan guna 
mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. 
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Selama hampir 75 tahun PLN telah menghadapi 
berbagai tantangan untuk melistriki tanah air. Listrik 
tak hanya jadi alat penerang, tetapi telah menjadi 
penggerak kehidupan. Listrik tidak hanya menjadi 
energi masa kini, tetapi juga masa datang. Hal ini 
membawa PLN untuk terus bergerak maju dengan 
melakukan transformasi guna menyiapkan kebutuhan 
listrik masa depan. 
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Cegah Plugging, Tingkatkan 
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Dika Wahyu Wijaya, Muhlas, Wahyu Tri Utomo 
melakukan modifikasi Change Air Profile Outlet Coal 
Feeder Area untuk mengoptimalkan pressure dan 
velocity udara pada elbow coal pipe secara merata, 
sehingga dapat mencegah terjadinya plugging pada 
outlet coal feeder. Dengan demikian, shutdown akibat 
coal plugging dapat dihindari, keandalan PLTU Teluk 
Balikpapan pun meningkat.

36  Rudy Hendra Prastowo, 
 Direktur Energy Primer PLN
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42  COMANDO Monitoring dan 
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Terdepan

COAL SWITCHING, CO-FIRING dan RE-FORGE

iNOvASi Di TENGAH PANDEMi
Perkokoh PJB Sebagai yang 

Dalam  Bisnis Pembangkitan

laporan utama

Keberhasilan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) hingga menempatkan 
diri sebagai yang terbesar, terbaik dan terdepan dalam bisnis 
pembangkitan di Indonesia tidak lantas membuat insan PJB terlena. 
Justru keberhasilan tersebut memacu semangat untuk terus menciptakan 
keunggulan-keunggulan baru yang mampu memberikan nilai lebih bagi 
perusahaan dan memberikan konstribusi yang lebih baik lagi bagi sektor 
ketenagalistrikan di tanah air. Pandemi COVID-19 pun bukan menjadi 
halangan untuk berkreasi. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, 
PJB mampu melahirkan inovasi.
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Pemanfaatan 
serbuk kayu

untuk campuran 
batu bara.
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laporan utama

COAL SWiTCHiNG : 
Efisiensi Energi, Turunkan HPP

Coal switching adalah penggantian 
batu bara yang bernilai kalori tinggi 
dengan batu bara berkalori rendah 
sebagai bahan bakar pembangkit listrik 
tenaga uap. Bagi PJB metode ini bukan hal 
baru, karena telah diterapkan sejak tahun 
1995 di PLTU Paiton unit 1 dan 2. 

PLTU berkapasitas 2 x 400 MW ini 
didesain menggunakan bahan bakar 
batu bara kalori tinggi 5.300 - 6.300 kcal/
kg. Batu bara tersebut tidak tersedia di 
Indonesia, sehingga harus didatangkan 
dari Australia. Baru satu tahun beroperasi, 
pada 1995 pemerintah Indonesia 
mengeluarkan larangan impor batu bara. 

Atas kebijakan tersebut, PJB mau 
tidak mau harus menjalankan program 
coal switching, yaitu mengganti batu bara 
yang bernilai kalori tinggi dengan batu 
bara yang berkalori rendah, dari nilai 
kalor 6.000 kcal/kg menjadi 5.300 kcal/
kg, sesuai dengan batasan minimal yang 
direkomendasikan pabrikan. 

Itulah program coal switching pertama 

yang dilakukan PJB dan berhasil dengan 
baik. Coal switching dilakukan dengan 
terlebih dahulu memodifikasi beberapa 
bagian mesin, diantaranya mesin 

penggiling batu bara dan boiler.
Keberhasilan program coal switching 

tersebut menambah semangat PJB 
melakukan inovasi. Pada tahun 2002 

Setidaknya ada tiga inovasi yang diciptakan PJB 
di tengah-tengah pandemi COVID-19, yaitu: 

COAL SWITCHING, CO-FIRING dan RE-FORGE. 
Ketiga inovasi tersebut memberikan kontribusi 
yang signifikan terhadap biaya pengelolaan 
pembangkit dan penurunan Biaya Pokok Penyediaan 
(BPP) energi listrik. Direksi PT PLN (Persero) 
memberikan apresiasi dan berharap inovasi tersebut 
dikembangkan di lingkungan PT PLN (Persero). 
Berikut secara singkat perihal Coal Switching, Co-
Firing dan Re-Forge yang diluncurkan PJB di tengah-
tengah pandemi COVID-19 tersebut.
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Pengambilan data emisi gas buang dengan menggunakan 
tool flue gas analyser di inlet air heater
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laporan utama

kembali dilakukan coal switching, 
mengubah konsumsi batu bara dari batu 
bara berkalori 5.300 kcal/kg menjadi 5.200 
kcal/kg dengan cara mixing antara batu 
bara kalori 5.300 kcal/kg dengan batu 
bara kalori rendah 4.800 kcal/kg. Inovasi 
ini awalnya menimbulkan persoalan 
terjadinya fouling dan slagging, partikel 
abu batu bara menempel pada dinding 
penghantar panas yang terletak di zona 
gas pembakaran suhu tinggi. Namun 
setelah dilakukan pengaturan dan 
penyetelan ulang, PJB berhasil melakukan 
coal switching dari batu bara berkalori 
5.300 kcal/kg menjadi 5.200 kcal/kg, 
bahkan diturunkan lagi menjadi batu bara 
berkalori 5.100 kcal/kg.

Seiring dengan berjalannya waktu, 
batu bara dengan kalori di atas 5.000 kcal/
kg sulit  didapatkan di pasaran. Bersamaan 
itu bermunculan pembangkit-pembangkit 
baru dengan teknologi baru yang 
menggunakan bahan bakar kalori rendah. 
PJB pada tahun 2017 kembali melakukan 
program coal switching hingga berhasil 
menggunakan batu bara kalori 4.500 kcal/
kg untuk bahan bakar PLTU Paiton unit 1 
dan 2.  Hal ini selain menurunkan Biaya 
Pokok Penyediaan (BPP) juga menghemat 
biaya operasi. PLTU Paiton dalam merit 
order selalu berada dalam tiga besar di 
sistem Jawa-Bali, mampu menyaingi 
pembangkit baru yang menggunakan 
teknologi baru. Besar penghematan yang 
didapat mencapai Rp 166 Miliar per tahun.

Perubahan konsumsi batu bara dari 
kalori tinggi ke kalori rendah tersebut tidak 
mengganggu keandalan pembangkit. 
Terbukti, Equivalent Availability Factor 

(EAF) selalu berada pada kisaran 93 
persen dan Equivalent Force Outage Rate 
(EFOR) 1,33 persen, sehingga PLTU Paiton 
masuk dalam jajaran Top 10% NERC, 
yang merupakan standard kelas dunia. 
Begitu juga dengan emisi gas buang. 
Kandungan sulfur tidak lebih dari 3.00 
Mg/M2, jauh lebih rendah dari baku mutu 
yang ditetapkan pemerintah (Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 
sebesar 750 Mg/M2.

PLTU FTP-1
Keberhasilan PJB melakukan coal 

switching PLTU Paiton unit 1 dan 2 
dikembangkan di PLTU FTP-1 yang 
dikelola PJB. Kepala Bidang Teknologi 
Ketenagalistrikan PJB, Ardi Nugroho, 
mengungkapkan bahwa program coal 
switching dengan sasaran penghematan 
energi primer, penurunan BPP dan 
meningkatan ranking merit order ini 
diawali dengan studi energi primer potensi 
batu bara di Indonesia. 

Dari Laporan Tahunan Badan Geologi 

ESDM 2016 diketahui bahwa peta sumber 
daya dan cadangan batu bara di Indonesia 
didominasi oleh Low Rank Coal (LRC) atau 
batu bara dengan nilai kalor rendah yang 
mencapai 50 persen dari total cadangan 
terkira dan terbukti di Indonesia. 
Sedangkan batu bara Medium Rank Coal 
(MRC) dan High Rank Coal (HRC) lebih 
banyak dimanfaatkan untuk keperluan 
ekspor, dengan harga yang relatif tinggi. 

Setelah itu dilanjutkan dengan studi 
teknis dan teoritis, simulasi numerik 
dengan bantuan komputasi CFD 
(Computational Fluid Dinamic) hingga uji 
bakar aktual di unit pembangkit. Studi 
teoritis dan simulasi numerik dilakukan 
sejak akhir tahun 2019, sedangkan uji 
bakar aktual di unit FTP1 dilakukan awal 
tahun 2020. Hasilnya, coal switching dari 
batu bara kalori 4.500 kkal/kg menjadi 
4.200 kkal/kg masih dalam batas aman 
untuk aspek teknis operasional, aspek 
financial dan aspek lingkungan.

Saat ini seluruh PLTU FTP-1 PJB 
siap secara komersial menggunakan 
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PLTU Paiton 2 x 400 MW, pelopor coal switching di Indonesia.
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batu bara full LRC 4200 dan telah 
menggunakan batu bara dengan 
rata-rata nilai kalor 4.200 kkal/kg per 
Juni 2020.

Keberhasilan ini menjadikan 
PJB sebagai PIONIR dalam eksekusi 
coal switching dengan optimasi 
pemanfaatan batu bara LRC dengan 
nilai kalori 4.200 kkal/kg di lima Unit 
PLTU FTP1 dalam pengelolaannya, 
yaitu PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, 
PLTU Rembang, PLTU Tanjung 
Awar- Awar dan PLTU Indramayu. 
PJB pun dapat berkontribusi 
terhadap program penurunan BPP 
untuk mencapai Improve Financial 
Performance dan Optimizing Cost 
Efficiency. Hal ini juga sejalan dengan 
target Rencana jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP) PJB 2020-2024 
yakni penurunan operating cost 
dengan cara penurunan fuel cost 
melalui optimasi fuel price dengan 
implementasi program coal swithing.

Modifikasi dan re-engineering 
dilakukan dalam pelaksanaan 
program coal switching PLTU 
FTP-1, utamanya modifikasi dan 
re-engineering di sisi fasilitas loading 
dan unloading batu bara guna 
memperbaiki dan meningkatkan 
kapasitas coal flow rate sehingga 
memenuhi untuk pemanfaatan Full 
LRC 4200. Adjustment di coal mill 
system dan system udara primer dan 
sekunder di boiler area juga dilakukan 
untuk mendukung program coal 
switching menggunakan full LRC. 

Beberapa keuntungan yang 
diperoleh dari program coal 
switching antara lain: penghematan 
biaya energi primer batu bara 
sekitar 7,7 persen, meningkatkan 
rangking pembangkit FTP1 di merit 
order sistem Jawa Bali sehingga 
mendapat prioritas di-dispatch, 
serta menurunkan BPP sehingga 
membantu likuiditas keuangan 
PLN Group. Selain itu, batu bara 
LRC dengan nilai kalori 4.200 kkal/
kg memiliki tipikal kadar sulfur 
yang rendah, yakni 0,1-0,2 persen 
dibandingkan batu bara MRC 4500 
yang memiliki tipikal kadar sulfur 0,5-
0,7 persen. Sehingga penggunaan 
LRC diperbanyak dalam boiler akan 
menurunkan emisi SOx, seperti 
yg diharapkan oleh KLHK sesuai 
Permen KLHK No 15 tahun 2019 yang 
semakin ketat mengatur BME (Baku 
Mutu Emisi) Pembangkit. 

CO-FiRiNG : 
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. PJB menerapkan 
metode direct co-firing, dimana bio pellet 
sebagai bahan bakar sekunder dicampur 
melalui peralatan penggiling (grinding) 
dan pengumpan (feeder), yang kemudian 
di-mixing dengan batu bara ke dalam boiler 
yang sama untuk dibakar. Proses ini dapat 
dilakukan tanpa modifikasi peralatan yang 
significant.

Uji coba co-firing pembangkit berbahan 
bakar batu bara dilakukan di PLTU 
Paiton, diawali dengan riset biomassa 
dengan beberapa lembaga riset nasional 
seperti perguruan tinggi dan OEM Boiler 
manufacture. Hal itu dilakukan mulai tahun 
2017, yang diteruskan dengan pengujian co-
firing di PLTU Paiton pada September 2019 
menggunakan biomassa wood pellet. Tahap 
awal pengujian dimulai dengan mixing 
antara wood pellet 1 persen, dilanjutkan 
pengujian tahap dua dengan komposisi 
biomassa 3 persen dan 5 persen. Hasil 
monitoring pada coal mill untuk critical 
point seperti arus coal mill, bowl pressure, 
mill outlet temperature menunjukkan masih 
dalam batas aman, sementara temperatur 
FEGT cenderung turun 17,700 C dari 1014,960 
C menuju 997,260 C.

Ada beberapa alasan yang 
melatarbelakangi PJB melakukan co-firing, 
diantaranya:
l Komitmen Indonesia dalam 

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

l Potensi Energi Baru dan Terbarukan 
(EBT) sangat besar, sementara 
pemanfaatannya masih sangat rendah. 
Mengacu data Kementrian ESDM, 
potensi energi biomassa Indonesia, 
secara teoritis diperkirakan mencapai 
sekitar 32 GW, dan baru dimanfaatkan 
sekitar 2 persen. Di sisi lain, tuntutan 
dan harapan konsumen PLN semakin 
meningkat terhadap energi listrik 
yang andal, murah dan green (ramah 
lingkungan). 

l Cadangan batu bara kalori tinggi sangat 
rendah dan harga cenderung naik. 

Cadangan batu bara nasional mayoritas 
low rank, yakni subbituminous dan 
lignite yang memiliki nilai kalor rendah 
dan sulfur tinggi. Batu bara yang selama 
ini menjadi sumber utama bahan bakar 
pembangkit listrik akan habis, sehingga 
perlu diganti dengan energi terbarukan.
PJB resmi mengimplementasikan co-

firing secara komersial pada 10 Juni 2020. 
Komersialisasi co-firing ditandai dengan “Go 
Live Komersial Co-Firing Biomassa PLTU 
Paiton 2 x 400 MW” secara virtual melalui 
video teleconference zoom yang dihadiri 
Direktur Mega Project PLN, Muhammad 
Ikhsan Asaad, Executive Vice President 
(EVP) Energi Baru dan Terbarukan, Zulfikar 
Manggau, EVP Operasi Regional Jawa 
Bagian Timur, Ida Bagus Ari Wardhana, EVP 
Operasi Regional Jawa Bagian Barat, Bima 
Putrajaya, para Pimpinan Unit PLN dan 
seluruh jajaran Direksi PJB. Komersialisasi 
co-firing ini memperkokoh PJB sebagai 
pionir dalam proses akselerasi pemanfaatan 
EBT.

laporan utama
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Pengetesan 
co-firing di PLTU 
Tenayan
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Dalam kesempatan itu Direktur Utama 
PJB, Iwan Agung Firstantara memaparkan 
keunggulan dari inovasi co-firing yang 
diantaranya mengurangi penggunaan 
bahan bakar fosil, mengurangi emisi 
SOx dan Nox sehingga lebih ramah 
lingkungan. “Inovasi ini tentunya 
mendukung target bauran EBT 23 persen 
di tahun 2025 tanpa diperlukan investasi 
pembangkit EBT baru yang memerlukan 
CAPEX cukup besar. Ini adalah salah satu 
inovasi untuk mengurangi pemanasan 
global yang terjadi di dunia,” kata Iwan 
Agung Firstantara.

Muhammad Ikhsan Asaad mengapresiasi 
langkah strategis yang dilakukan PJB dan 
merasa bangga atas keberhasilan PJB 
melaksanakan co-firing. “Kelak, Co-firing 
ini akan dilaksanakan di 52 unit PLTU milik 
PLN yang berkapasitas 18.184 MW. Dari 
kapasitas itu diharapkan 5 persennya akan 
menggunakan biomassa atau sekitar 900 
MW PLTU dikonversi menjadi EBT,” kata 
Muhammad Ikhsan Asaad. 

Penggunaan skema co-firing ini 
juga akan menimbulkan efek berganda 
bagi pengembangan ekonomi. Dengan 
pencampuran 5 persen di PLTU yang 
berlokasi di Jawa, maka berpotensi untuk 
mengembangkan 160 industri pelet 
dan akan menyerap 1.600 tenaga kerja 
baru. PJB akan terus meningkatkan porsi 
campuran secara bertahap hingga bisa 
mencapai 30 persen pelet

Secara teknis kalori yang dihasilkan 
oleh pelet kayu dan cangkang sawit tidak 
jauh berbeda dengan batu bara. Jika 
batu bara untuk PLTU PJB memiliki kalori 
sekitar 4.500 kcal/kg, maka kalori dari 
pelet mencapai 4.400 kcal/kg. Sehingga 
sudah clear secara teknis, tidak akan 
mengganggu operasional pembangkit.

Keberhasilan co-firing di PLTU 
Paiton dikembangkan ke unit-unit lain, 
diantaranya PLTU Indramayu (3 x 330 
MW), PLTU Rembang (2 x 300 MW), PLTU 
Ketapang di Kalimantan Barat (2 x 10 
MW), PLTU Tenayan di Riau (2 x 100 MW) 

dan PLTU Kaltim Teluk (2x110 MW). Pelet 
untuk campuran batu bara menyesuaikan 
potensi yang ada di wilayah sekitar. Pelet 
yang digunakan untuk PLTU di Jawa 
memakai wood pellet, sementara yang di 
luar Jawa memakai cangkang sawit. 

“Co-firing adalah solusi tepat dalam 
menjaga bumi kita agar terwujud 
Indonesia yang lebih hijau sehingga 
tetap bisa dihuni dengan nyaman 
oleh kita, anak cucu kita kelak. Co-
firing menawarkan aspek positif bagi 
lingkungan di industri kelistrikan. 
Kami sangat berharap inovasi ini dapat 
diterapkan di seluruh pembangkit listrik 
di Indonesia,” tutur Dirut PJB, Iwan 
Agung Firstantara.

Uji Coba di PLTU Tenayan
Co-firing telah diuji coba di PLTU 

Tenayan, pembangkit kapasitas 2 x 
110 MW dengan teknologi Circulating 
Fluidized Bed (CFB). Uji co-firing 
dilakukan Juni 2020 dengan melibatkan 
tim PJB (Bidang Pengembangan 
Teknologi Ketenagalistrikan dan Bidang 
Kimia Pembangkit), PT PLN Puslitbang 
dan PT PLN Pusenlis, menggunakan 
biomassa brown fiber, yaitu limbah 
produksi bahan baku kertas dari kayu 
akasia.

Pemanfaatan brown fiber sebagai 
bahan bakar alternatif campuran batu 
bara dinilai sangat efisien mengingat 
nilai kalori yang terkandung di dalamnya 
setara dengan batu bara, sehingga 
dari segi operasional tidak berdampak 
signifikan terhadap pembakaran di 
dalam boiler. Penggunaan brown fiber 
sebagai bahan bakar biomassa ini juga 
sebagai bentuk kerjasama PJB dengan 
beberapa perusahaan kertas di Riau 
untuk mengatasi limbah produksi 
bahan baku kertas. Kegiatan uji coba 
telah melewati beberapa tahap seperti 
blending (pencampuran) batu bara 
dengan brown fiber menggunakan 
excavator, loading coal bunker, 
pengambilan sampel bahan bakar, 
pengecekan status flue gas, dan 
pengambilan sampel hasil pembakaran 
serta hasil uji coba.

laporan utama
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RE-FORGE : 
Ciptakan Keunggulan Kompetitif

RE-FORGE (Reliable and Efficient 
Powerplant Management) adalah 
sebuah konsep kustomisasi pengelolaan 
pembangkit yang diciptakan PJB untuk 
unit pembangkit dengan kapasitas yang 
relatif kecil (di bawah 50 MW). Konsep 
ini merupakan bagian dari Standardisasi 
Produk 2.0, dan tercatat sebagai yang 
pertama di Indonesia.

Implementasi RE-FORGE diresmikan 
secara virtual dalam acara “Go-Live RE-
FORGE PLTU Tembilahan,” Jum’at 12 Juni 
2020. Go-live diikuti Direktur Bisnis Regional 
Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero), 
Wiluyo Kusdwiharto, EVP Operasi Regional 
Sumatera PT PLN (Persero), Supriyadi, 
EVP Operasi Regional Kalimantan PT PLN 
(Persero), Mukhtar, serta jajaran Direksi PJB. 
Pilot project dari RE-FORGE menggunakan 
aplikasi Enterprise Asset Management 
yang bernama Maximo. Penggunaan 
aplikasi Maximo sendiri sudah terlaksana 
sebelumnya di berbagai Unit Bisnis Jasa 
Operational & Maintenance (UBJOM).

Menurut Direktur Utama PJB, Iwan 
Agung Firstantara, dengan diluncurkannya 
RE-FORGE, model bisnis pengelolaan unit 
pembangkit menjadi lebih terpusat dan 
tidak ada redundansi proses. Selain itu, 
analisa akan dilakukan secara terpusat 
oleh para expertise di bidang pembangkit 
sehingga analisa pun menjadi lebih 

akurat. Kehadiran konsep kustomisasi 
pengelolaan pembangkit RE-FORGE 
akan memberikan keunggulan bagi unit 
pembangkit PJB maupun pembangkit-
pembangkit IPP lainnya. 

RE-FORGE ini mengambil konsep 
waralaba yang berkembang di Indonesia. 
Kelak, pemilik pembangkit tidak perlu 
direpotkan untuk mengurusi perencanaan, 
supervise engineering, sampai mengatur 
supply chain. Hal-hal tersebut secara 
terpusat dan terkendali akan dilaksanakan 
oleh PJB. Selain mengefisiensikan proses 
bisnis yang kompleks, RE-FORGE juga 
dapat mengoptimalkan kapabilitas SDM, 
serta menyederhanakan pola komunikasi 
antara PJB, PJB Services (selaku anak 
perusahaan yang mengelola unit jasa 
operation & maintenance) dan unit 
pembangkit. 

“RE-FORGE tidak hanya menjadi jawaban 
terhadap tantangan yang ada namun juga 
menjadi salah satu cara dalam menyelaraskan 
program dengan Strategic Inisiative Grand 
Strategy  PJB yang akan diangkat selama 
lima tahun ke depan. Dimana salah satunya 
merujuk pada rencana implementasi 
digitalisasi monitoring dan evaluasi untuk 
semua pembangkit PT PJB (existing dan 
UBJOM) dan IPP,” kata Iwan Agung. 

Direktur Bisnis Regional Sumatera 
dan Kalimantan PT PLN (Persero), Wiluyo 
Kusdwiharto, menyambut  baik inovasi yang 
diluncurkan PJB. “Implementasi RE-FORGE 
akan memberikan bantuan terhadap 

pembangkit-pembangkit berkapasitas 
kecil terutama dalam meningkatkan 
keandalannya,” kata Wiluyo Kusdwiharto 
dalam sambutannya. 

RE-FORGE merupakan bagian dari 
Standarisasi dan Kustomisasi Produk 
2.0 yang dikembangkan PJB tahun 
2018 untuk menciptakan keunggulan 
kompetitif. Produk yang dimaksudkan 
adalah seluruh produk yang dihasilkan PJB 
Raya, meliputi: produk energi listrik dari 
bahan bakar fosil dan non-fosil (Energi 
Baru dan Terbarukan/EBT), produk jasa 
operation and maintenance untuk setiap 
jenis dan kapasitas pembangkit, produk jasa 
Engineering, Procurement and Construction 
(EPC) pembangkit, transmisi dan gardu 
induk, produk jasa penyediaan spare part 
pembangkit, dan produk jasa Implementasi 
Manajemen Aset Pembangkitan (IMAP).

Adapun sasaran utama standarisasi dan 
kustomisasi produk adalah :
n  Penurunan Biaya Pokok Penyediaan 

(BPP) sehingga meningkatkan 
competitiveness unit pembangkit.

n  Terciptanya segmentasi jasa 
operation and maintenance sehingga 
meningkatkan citra dan daya saing PJB 
Raya pada industri ketenagalistrikan.

n  Optimalisasi dan Integrasi Resource PJB 
Raya melalui sinergi lini bisnis untuk 
menguatkan kinerja keuangan PJB Raya.
Standarisasi dan Kustomisasi Produk 

2.0 tersebut dalam bidang operation and 
maintenance pembangkit melahirkan 
konsep Pengelolaan Pembangkit Model 
1, Model 2 dan Model 3. RE-FORGE 
sendiri merupakan konsep pengelolaan 
pembangkit model 3, yang diperuntukkan 
bagi unit pembangkit dengan kapasitas 
di bawah 50 MW. Sementara Pengelolaan 
Pembangkit Model 1 ditujukan untuk 
unit existing PJB, sedangkan Pengelolaan 
Pembangkit Model 2 ditujukan untuk unit 
pembangkit non existing dengan kapasitas 
di atas 50 MW.

Setelah melalui berbagai kajian dan 
pelatihan, tersusunlah pedoman pegelolaan 
pembangkit model 3 pada Maret 2020 yang 
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan 
Direksi Nomor 013.P/019/DIR/2020 tentang 
Strategi Eksekusi Pengelolaan Pembangkit 
Produk  Standar 2.0 dan Peraturan Direksi 
Nomor 015.P/019/DIR/2020 tentang Pedoman 
Eksekusi Pengelolaan Pembangkit Model 3. 
Melalui penerapan RE FORGE, diharapkan 
terjadi penurunan biaya, peningkatan service 
level, fokus dalam pengelolaan (perencanaan 
terpusat, eksekusi unit), optimalisasi tenaga 
kerja, pemanfaatan dan akses teknologi 
terkini secara bersama-sama. Setelah PLTU 
Tembilahan yang merupakan pilot project, RE-
FORGE akan dikembangkan di PLTU Bangka, 
PLTU Belitung, PLTU Bolok, dan PLTU Ropa.(*)

Time Line Pengembangan Pengelolaan Pembangkit Model 3

laporan utama
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TERBESAR 
DI INDONESIA
Paiton Manfaatkan Saw Dust  

1.050,42 ton

Komitmen dalam akselarasi 
pemanfaatan Energi Baru dan 

Terbarukan (EBT) yang dilakukan PJB 
mencatatkan UP Paiton sebagai unit 
pembangkitan yang memanfaatkan 
saw dust (serbuk kayu) tertinggi di 
Indonesia. Sejak program co-firing PJB 
go live di bulan Juni 2020, pembangkit 
dengan kapasitas 2 x 400 MW tersebut 
telah memanfaatkan saw dust sebanyak 
1,050.42 ton. Direktur Utama PJB, Iwan 
Agung Firstantara sangat mengapresiasi 
pencapaian ini dan berharap pencapaian 
tersebut dapat ditingkatkan dan 
diimplementasikan di unit-unit PJB 
lainnya. 

Menurut General Manager UP 
Paiton, Mustofa Abdillah, co-firing di 
UP Paiton bukan saja menghemat 
biaya bahan bakar, tetapi juga 
menurunkan kadar emisi SO2 dari 523 
mg/Nm3 menjadi 456 mg/Nm3. Juga 
terjadi perbaikan pada gas buang NOx 
sebelumnya 344 mg/Nm3 menjadi 330 
mg/Nm3.

Bersama dengan PLN, PJB 
berkomitmen untuk selalu dapat 
menghadirkan listrik yang andal dan 
juga energi yang bersih bagi Indonesia. 
Selain mendukung target bauran EBT 
di Indonesia yang harus mencapai 23% 
pada tahun 2025, program co-firing pada 
PLTU juga merupakan bentuk dukungan 
PJB terhadap initiatives strategies Green 
Booster PLN. Dalam program co-firing, 
PJB telah melakukan uji coba pada 
beberapa jenis biomassa mulai dari 
wood pellet hingga cangkang sawit. 
Untuk komersialisasi co-firing pada PLTU 
Paiton, digunakan biomassa berupa saw 
dust.(*)

Pencampuran sawdust dengan batu bara di UP Paiton.

laporan utama
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Sertifikat Penghargaan diserahkan 
oleh Walikota Pekanbaru kepada 

General Manager PJB UBJOM 
Tenayan, Arief Wicaksono, 15 Mei 
2020 di Mall Pelayanan Publik 
Tenayan, Riau. Acara pemberian 
penghargaan dilakukan sesuai 
dengan protokol pencegahan 
COVID-19. Sejumlah pejabat dari 
Pemda maupun UBJOM Tenayan 
hadir dalam kesempatan itu.

Selain berkomitmen menjaga 
pasokan energi listrik bagi 
Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, 
UBJOM Tenayan yang mengelola 
PLTU 2x110 MW tersebut juga 
berkontribusi nyata dalam upaya 
pemberdayaan dan peningkatan 
kesejahteraan warga di sekitar.

Berbagai program CSR 
dijalankan UBJOM Tenayan, mulai 
dari program pemberdayaan 

masyarakat, peningkatan sarana 
pendidikan dan peribadatan, 
perbaikan infrastruktur dan 
sebagainya. Kegiatan yang 
dilakukan misalnya usaha budi 
daya ternak cacing, pengembangan 
wisata kreatif taman bunga dan 
dermaga wisata okura, pelatihan 
daur ulang sampah, perbaikan 
infrastruktur rumah ibadah/sarana 
olahraga/sarana pendidikan, 
pengembangan posyandu, 
beasiswa lingkungan bagi sekolah 
dasar, serta dukungan kegiatan 
keagamaan.

UBJOM Tenayan juga memiliki 
masyarakat binaan, yang diberikan 
bermacam bantuan dan pelatihan 
untuk mewujudkan ketahanan 
pangan dan peningkatan 
kesejahteraan. Pada saat pandemi 
COVID-19 mereka mampu 
menunjukkan kemandiriannya dalam 
penyediaan bahan pangan bagi 
anggota kelompoknya. Ketahanan 
pangan tersebut antara lain dicapai 
melalui program ternak lele, ternak 
kambing serta pemberian bibit 
cabai dan terong secara masal 
untuk kawasan urban di Pekanbaru 
bekerjasama dengan Dinas 
Ketahanan Pangan Pekanbaru. 

Selama masa darurat 
COVID-19, PLTU Tenayan juga 
bersinergi dengan berbagai pihak 
untuk melakukan langkah-langkah 
pencegahan dan penanggulangan 
dampak COVID-19. Diantaranya 
melalui program pembagian 
800 Paket Sembako bagi warga 
terdampak, bantuan APD (Baju 
Hazmat, Masker Medis & Kain) 
bagi Puskesmas Ring 1 PLTU 
Tenayan (Puskesmas Rejosari & 
Tenayan Raya), bantuan masker, 
serta penyemprotan disinfektan di 
fasilitas umum Kelurahan Industri 
Tenayan.(*)

UBJOM Tenayan Terima Penghargaan dari Walikota

Berdayakan Warga dan Berkontribusi 
Wujudkan Pekanbaru Madani

Walikota Pekanbaru DR. H. Firdaus ST MT memberikan 
apresiasi terhadap program CSR yang telah dilakukan 
secara kontinyu oleh UBJOM Tenayan sejak tahun 2015. 
Program-program CSR yang dijalankan UBJOM Tenayan 
dinilai berhasil memberdayakan warga sekitar dan 
memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan 
guna mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. 

penghargaan

Penerimaan penghargaan dari walikota dan kegiatan CSR UBJOM Tenayan.
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PLTU Paiton 1 dan 2 berhasil 

mendapatkan penghargaan 

sebagai unit dengan Level Tata 

Kelola Pembangkit Terbaik 

pada kategori Pembangkit 

dengan Bahan Bakar Batu bara. 

Penghargaan disampaikan dalam 

acara Workshop dan Forum 

Group Discussion (FGD) Tata 

Kelola Pembangkitan, Kamis 12 

Maret 2020 di PJB Kantor Pusat, 

Surabaya.
Piagam penghargaan 

diserahkan oleh Bima Putrajaya 

selaku Executive Vice President 

(EVP) Operasi Regional Jawa 

Bagian Barat PT PLN (Persero) 

kepada Erryawan Kusuma selaku 

Pjs. Manajer Enjiniring & Quality 

Assurance UP Paiton. Penghargaan 

ini menjadi tambahan optimisme 

bagi PJB dalam mencapai 

program-program RKAP 2020. 

Operasi Pembangkit dengan 

pengembangan tata kelola 

pembangkitan dan digitalisasi 

engineering O&M merupakan satu 

program dalam RKAP tersebut.

Selain PLTU Paiton 1 dan 

2, beberapa pembangkit di 

lingkungan PLN Grup juga 

mendapatkan apresiasi 

dalam acara FGD Tata Kelola 

Pembangkitan. Berikut susunan 

penerima penghargaan 

selengkapnya :

• Level Tata Kelola Pembangkit 

Terbaik Kategori Bahan Bakar 

Batu Bara : PLTU Paiton 1 dan 

2 (PT PJB)

• Level Tata Kelola Pembangkit 

Terbaik Kategori Pembangkit 

Bahan Bakar Gas : PLTGU Grati 

(PT Indonesia Power)

• Tingkat Perbaikan Tata Kelola 

Terbaik: PLTU Tarahan dan 

PLTU Asam-asam

• Tingkat Perbaikan Tata Kelola 

Terbaik Kategori Pembangkit 

Bahan Bakar Gas : PLTGU 

Gorontalo Peaker dan PLTGU 

Tanjung Batu.(*)

PLTU Tenayan 2 x110 MW  berlokasi di 
Kawasan Industri Tenayan, Kelurahan 

Sail, Kecamatan Tenayan. Lokasinya berada di 
Pinggiran Kota Pekanbaru, dimana akses dari 
pusat kota hingga pembangkit dihubungkan 
dengan jalan yang baru terbangun sepanjang 
kurang lebih 8 kilometer.

Meski masih masuk Kota Pekanbaru, PLTU 
tersebut berada di tengah-tengah kebun sawit. 
Tak jauh dari lokasi pembangkit, terdapat 
kawasan pusat pemerintahan yang ditandai 
dengan keberadaan Kantor Wali Kota Pekanbaru. 
Dibangun di atas lahan seluas 40 hektar, PLTU 
Tenayan berada persis di tepi Sungai Siak untuk 
memudahkan pengangkutan suplai batu bara

PLTU Tenayan merupakan bagian dari 
Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 
10.000 MW tahap pertama atau Fast Track 
Programe (FTP) 1 di Luar Jawa. Menggunakan 
teknologi CFB, PLTU yang beroperasi sejak 22 
September 2017 ini menyuplai sekitar 31 persen 
dari energi listrik yang dibutuhkan Riau dan 4 
persen dari kebutuhan listrik Pulau Sumatera. 

Dari sisi operasi, kinerja PLTU Tenayan 
menunjukkan peningkatan yang cukup 
signifikan. Pada masa pra COD sebelum 
diserahterimakan ke PJB, capaian Equivalent 
Availability Factor (EAF) 28,72 persen dan 
Capacity Factor (CF) 23,92 persen, dengan 
Equivalent Force Outage Rate (EFOR) yang 
sangat tinggi, yaitu 71,28 persen. Setelah operasi 
dan pemeliharaannya dikelola PJB kinerjanya 
berangsur meningkat hingga mendapat predikat 
BEST EAF IMPROVEMENT. (*)

Sekilas Tentang 
PLTU Tenayan

Terbaik, 
Tata Kelola Pembangkit
PLTU Paiton

penghargaan

Penerimaan penghargaan tata kelola terbaik untuk PLTU Paiton.
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RUPS PJB tersebut juga memberhentikan 
dengan hormat Suharto sebagai 

Direktur SDM dan Administrsi, Tjuju 
Kurnia S sebagai Direktur Keuangan, dan 
Henky Heru Basudewo sebagai Direktur 
Pengembangan & Niaga. Ketiga direktur 
tersebut akan memasuki purna tugas, 
karena masa jabatan yang berakhir 13 Juli 
2020. Sementara tiga direksi, Iwan Agung 
Firstantara, Sugiyanto dan Miftahul Jannah 
masih tetap dipertahankan sebagai Direktur 
Utama, Direktur Operasional 1 dan Direktur 
Operasional 2 PJB.

Pisah sambut Direksi dilaksanakan 
Senin 15 Juni 2020 malam, dihadiri seluruh 
direksi lama dan direksi baru PJB. Iwan 
Agung Firstantara selaku Direktur Utama PJB 
mengucapkan terima kasih dan memberikan 
apresiasi atas kinerja yang luar biasa dari 
ketiga direksi yang memasuki purna tugas. 
Henky Heru Basudewo selaku Direktur 
Pengembangan & Niaga dinilai berhasil 
mengantarkan PJB mendapatkan proyek 
nasional strategis seperti PLTU Jawa 7 (2 x 

1.000 MW) dan membawa PJB mendapatkan 
urutan pertama dalam pengembangan 
Independent Power Producer (IPP) terbesar di 
Indonesia.

Sedangkan Tjutju Kurnia S selaku 
Direktur Perempuan yang pertama, telah 
mengantarkan PT PJB mencapai kinerja 
keuangan yang positif dan dapat menjadi 
salah satu yang terbaik di PLN Group. 
Sementara Suharto telah melahirkan 
budaya baru yang membawa iklim dan 
budaya milenial pada tubuh PJB sehingga 
suasana bekerja lebih segar. Selain itu juga 
mewariskan PJB Academy sebagai jantung 
perubahan dan tongkat estafet kepada 
generasi selanjutnya.

Pergantian Direksi PJB juga dilakukan 
pada Selasa, 15 Juli 2020. Direktur Operasi 
2, Miftahul Jannah digantikan Rachmanoe 
Indarto yang sebelumnya menjabat General 
Manager PT PLN (Persero) Unit Induk 
Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. 
Sementara Miftahul Jannah mendapat tugas 
baru sebagai Komisaris PT Indonesia Power, 
menggantikan Tri Setyo Nugroho. Miftahul 
Jannah selama menjabat Dirops-1 PJB telah 
berhasil mendongkrak kinerja PLTU FTP-1 
Luar Jawa, bahkan beberapa diantaranya 
menjadi yang terbaik di wilayah masing-
masing.

Ketiga direksi baru PJB telah 
diperkenalkan kepada karyawan PJB dalam 

direksi
Baru pJB

Direksi PT PLN (Persero) selaku pemegang saham PT Pembangkitan Jawa-
Bali menetapkan Iwan Purwana selaku Plt Direktur Pengembangan Niaga, 
R Rawan Insani sebagai Plt Direktur Keuangan, dan Karyawan Aji selaku Plt 
Direktur Administrasi dan SDM (PJB). Ketetapan tersebut tertuang dalam surat 
Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler pada Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2020 melalui rapat 
virtual mengingat masih merebaknya pandemic COVID-19. 

direKsi

No. Jabatan Pejabat Lama Pejabat Baru

1. Direktur Pengembangan Niaga Henky Heru Basudewo Iwan Purwana
2,. Direktur Keuangan Tjuju Kurnia S R Rawan Insani
3. Direktur Administrasi dan SDM Suharto Karyawan Aji 
4. Direktur Operasi 2 Miftahul Jannah Rachmanoe Indarto



   15

acara BoD Talk yang diselenggarakan Kamis 
18 Juni 2020. BoD Talk diikuti oleh ribuan 
insan PJB secara virtual melalui aplikasi Zoom 
dan YouTube. Sementara Rachmanoe Indarto 
adalah orang lama di PJB. Berikut sekilas 
profil direksi baru PJB.

• KarYaWan aJI, 
 Plt Direktur Administrasi dan SDM

Sarjana Teknik Nuklir Universitas Gadjah 
Mada, Yogyakarta (1992) dan Sarjana Strata 
Dua (S2) Kelistrikan Curtin University, Perth, 
West Australia (2009) ini mengawali karir 
di PLN pada tahun 1993 sebagai calon 
pegawai. Setahun kemudian diangkat 
sebagai pegawai PLN, ditempatkan di Bagian 
Teknik Mesin PLN Jasa Enjiniring. Selama 27 
tahun bergabung dengan PLN, pria kelahiran 
Yogyakarta tanggal 1 Mei 1967 ini lebih 
banyak berkecimpung di bidang teknik.

Enam tahun di PLN Jasa Enjiniring, 
pada tahun 2000 mendapatkan tugas baru 
di Bagian Perencanaan Konstruksi  PT PLN 
(Persero) Wilayah VI. Selang tiga tahun 
dipindahkan ke Unit Pembangkitan Tanjung 
Jati B sebagai ahli muda enjiniring hingga 
akhirnya pada tahun 2013 dipercaya sebagai 
Manajer Enjiniring Unit Pembangkitan 
Tanjung Jati B, bahkan sempat mendapatkan 
tugas khusus sebagai Plt General Manager 
Unit Pembangkitan Tanjung Jati B. 
Selanjutnya pada tahun 2015 ditarik ke 
PLN Kantor Pusat, sebagai Manajer Senior 
Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit 
Direktorat Operasi Jawa-Bali-Sumatera, lalu 
sebagai Manajer Eksekutif Pada Direktorat 
Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, 
sebelum akhirnya dipercaya sebagai General 
Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa 
Tenggara Barat pada tahun 2016. Di tempat 
inilah suami Anik Hanafiah SH ini mulai 
bersinggungan dengan masalah SDM. 

Satu tahun kemudian bapak dua orang 
anak ini (Puteri Aulia Rizqi Kanina dan Dimas 
Zaki Alkani Putra) dipercaya sebagai Kepala 
Divisi Pengembangan Organisasi pada 
Direktorat Human Capital Management PLN, 
lalu Kepala Divisi Pengembangan Talenta, 
dan terakhir sebelum dipercaya sebagai 
Plt Direktur Administrasi dan SDM, dia 
menjabat sebagai Executive Vice President 
Talent Development PLN. Sarjana Strata 
Dua (S2) Bidang Kelistrikan Curtin University 
of Technology Australia ini juga mendapat 
tugas sebagai Komisaris PT Haleyora Power, 
anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang 
bergerak di bidang Operation & Maintenance 

pada jaringan transmisi dan distribusi 
kelistrikan.

• r raWan InSanI, 
 Plt Direktur Keuangan

Sarjana Teknik Elektro Institut Teknologi 
Sepuluh November (1991) dan penyandang 
gelar MBA bidang keuangan dari University 
of Abertay Dundee, Skotlandia (2006) ini 
mengawali karirnya di PT PLN (Persero) 
pada tahun 1994. Sebelumnya pernah 
bekerja di Mitsubishi Corporation sebagai 
Commisioning Engineer dan Asisten Dosen 
Laboratorium Teknik Listrik Fakultas Teknik 
Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(FTI-ITS) Surabaya.

Pria kelahiran Gresik, 27 Juni 1965 ini 
dikenal memiliki pengalaman luas dalam 
bidang perencanaan, operasi, konstruksi, 
komersial dan keuangan ketenagalistrikan. 
Sebelum menempuh pendidikan bidang 
keuangan di University of Abertay Dundee, 
suami Denok Woelandari Rahajoe ini banyak 
berkecimpung di bidang perencanaan 
pengusahaan, pemasaran dan investasi 
di PLN Distribusi. Namun setelah 
menyelesaikan pendidikan S2 bidang 
keuangan, bapak dua orang anak ini (Fitri 
Annisa dan Najmi Annisa) ini mengambil jalur 
keuangan dalam karirnya, diawali sebagai 
Senior Spesialis II Proyeksi Keuangan PLN 
Kantor Pusat tahun 2008. 

Selama 12 tahun waktunya dihabiskan 
untuk menggeluti bidang keuangan, baik 
dalam hal proyeksi keuangan, administrasi 
pinjaman, penggalangan dana luar negeri, 
perencanaan bisnis, penganggaran 
dan sebagainya, dengan posisi terakhir 
sebagai sebagai Executive Vice President 
Perencanaan Korporasi PLN (2019-2020). 
Sebelumnya dia juga pernah menjabat 
sebagai General Manager PLN Distribusi 
Banten (2017-2019) dan sebagai Komisaris PT 
PLN Tarakan (2016-sekarang).

• IWan pUrWana, 
 Plt Direktur Pengembangan Niaga

Sarjana Teknik Mesin dari Institut 
Teknologi Bandung (1992) dan peraih 
gelar Master of Business Administration 
(MBA) Logistics, Materials, and Supply 
Chain Management dari University of 
Missouri-Saint Louis, USA (2009) ini 
mengawali karir di PLN tahun 1993 
sebagai Ahli Muda II Pemeliharaan 
Pembangkit. Pria kelahiran Sumedang, 
Jawa Barat 05 Maret 1967 ini menjabat 
Kepala Divisi Pengadaan Strategis PLN 
(tahun 2014-2015), lalu dipercaya menjadi 
General Manager PT PLN (Persero) 
Distribusi Jawa-Barat (2015-2019).

Sebelum diberikan amanah sebagai 
Plt Direktur Pengembangan Niaga PJB, 
suami Umi Masrurin ini menjabat sebagai 
Plt Direktur Utama PT Indonesia Comnets 
Plus (Icon+), anak perusahaan PT PLN 
(Persero) yang bergerak di bidang 
telekomunikasi dan teknologi informasi. 
Bapak tiga orang anak ini (Muhammad 
Ilham Kamil, Muhammad Istofa Kamal 
dan Sarah Ashila Mumtazah) menjadi 
pucuk pimpinan Icon+ selama kurang 
lebih delapan bulan, hingga akhirnya 
RPUS PJB menetapkannya sebagai Plt 
Direktur Pengembangan Niaga PJB.

• rachmanoe Indarto, 
 Plt Direktur Operasi 2 

Nama Rachmanoe Indarto tidaklah 
asing di lingkungan PJB. Pria kelahiran 
Trenggalek 10 Nopember 1969 ini 
sebagian besar waktunya dalam berkarir 
di PT PLN (Persero) dihabiskan di 
PJB. Sarjana Teknik Mesin Universitas 
Brawijaya Malang ini mengawali karir 
di PT PLN (Persero) awal Agustus 1994. 
Ketika itu, PJB belum lahir. Namun 
begitu PJB berdiri tahun 1995, langsung 
bergabung dengan PJB. Berbagai jabatan 
di unit pembangkitan maupun di PJB 
Kantor Pusat pernah diembannya, 
diantaranya sebagai General Manager 
(GM) UP Paiton, GM UP Gresik dan 
terakhir sebagai Kepala Divisi ROP-1 PJB. 

Sarjana Strata Dua Manajemen 
Bisnis Institut Teknologi Bandung 
ini meninggalkan PJB hanya sekitar 
1,5 tahun lalu, yaitu ketika dipercaya 
memimpin PT PLN (Persero) Unit Induk 
Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, 
antara 4 Januari 2019 hinga 15 Juli 2020. 
Kini suami dari Maya Rahmania ini 
kembali ke PJB sebagai Direktur Operasi 
(Dirops)-2 PJB. (*)

direKsi
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komitmen

Pemerintah di banyak negara 
telah mengambil tindakan untuk 

menangani penyuapan melalui 
undang-undang nasional dan juga 
kesepakatan internasional seperti 

Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Anti Korupsi, namun masih 
banyak yang dapat dilakukan. Budaya 
anti-penyuapan dalam organisasi 
dapat berkontribusi secara signifikan 

terhadap perang melawan 
penyuapan dan mendukung langkah-
langkah nasional dan internasional 
untuk menekan terjadinya korupsi. 
Kementerian BUMN berkomitmen 
untuk mewujudkan tata kelola 
yang bersih di tubuh Badan Usaha 
Milik Negara.  Salah satu upaya 
yang dilakukan adalah mewajibkan 
BUMN menerapkan Standar 
Manajemen Mutu ISO 37001:2016 
tentang Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan (SMAP). Kementerian 
BUMN meminta Sertifikat ISO 
37001:2016 harus sudah diperoleh 
BUMN sebelum 17 Agustus 2020. 
Penerapan standar ini akan membantu 
organisasi untuk mengendalikan 
praktik penyuapan dengan cara 
mencegah, mendeteksi, melaporkan, 
dan menangani penyuapan.  Sistem 
manajemen antipenyuapan dirancang 
untuk menanamkan budaya anti-
penyuapan dalam sebuah organisasi 
dan menerapkan pengendalian yang 
tepat, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan kesempatan untuk 
mendeteksi dan mengurangi kejadian 
penyuapan sejak awal. ISO 37001 
memberikan persyaratan dan panduan 

Komitmen PJB dalam Memerangi 

Komitmen PJB dalam 
Memerangi FraudNo Bribery, No Kickback, 

No Gift, No Luxiorous 
Hospitality

Penyuapan adalah salah satu masalah kompleks pada saat 
ini. Meskipun sudah ada upaya nasional dan internasional 
untuk memeranginya, penyuapan masih terus terjadi di 
seluruh dunia. Bank Dunia memperkirakan lebih dari USD 
1 triliun dikeluarkan untuk melakukan penyuapan setiap 
tahunnya, dengan dampak sangat merusak.

No Gift

4 N

No Bribery

No Luxiorous 
Hospitality

No Kickback
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Komitmen

Fraud No Bribery, No Kickback, No 
Gift, No Luxiorous Hospitality

Penyuapan adalah salah satu 
masalah kompleks pada saat 
ini. Meskipun sudah ada upaya 
nasional dan internasional untuk 
memeranginya, penyuapan masih 
terus terjadi di seluruh dunia. Bank 
Dunia memperkirakan lebih dari USD 
1 triliun dikeluarkan untuk melakukan 
penyuapan setiap tahunnya, dengan 
dampak sangat merusak.

KOMiTMEN
untuk membangun, menerapkan, 

memelihara dan memperbaiki sistem 
manajemen anti-penyuapan. Sistem 
ini dapat berdiri sendiri, dan dapat 
juga diintegrasikan dalam keseluruhan 
sistem manajemen yang sudah ada 
di perusahaan. Terkait dengan upaya 
anti suap, PJB menerapkan budaya 
4 No (No Bribery, No Kickback, No 
Gift, No Luxiorous Hospitality). Hal 
ini menjadi salah satu bahasan dalam 
Sosialisasi Kebijakan Antri Fraud 
yang dipaparkan oleh Kepala Bidang 
Kepatuhan PJB, Dyah Maya Safithri, 
baru-baru ini. Sosialiasi dilakukan 
melalui online meeting pada Kamis 18 
Juni 2020 dengan peserta lintas unit 
baik yang sedang bekerja di kantor 
maupun di rumah. Dikatakan bahwa 
aktivitas pengendalian Kebijakan Anti 
Fraud termasuk Sistem Manajemen 
Anti Penyuapan (SMAP) dilaksanakan 
dalam empat tahapan aktivitas 

pengendalian.  Ke empatnya meliputi  
Pemetaan Risiko Fraud (Assesment); 
Pencegahan Fraud (Prevention); 
Pendeteksian Fraud (Detection); 
dan Respon terhadap kejadian 
Fraud (Response). Implementasi 
kebijakan tersebut diharapkan  
dapat meningkatkan integritas 
dan awareness insan perusahaan 
terhadap risiko fraud di lingkungan 
kerja. Diungkapkan pula kebijakan 
yang menjadi landasan PJB dalam 
penerapan  Kebijakan Anti Fraud. 

Diantaranya  mengacu pada 
arahan Surat Kementerian BUMN 
Nomor: S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 
17 Februari 2020 yang menyebutkan 
semua BUMN wajib melakukan 
sertifikasi ISO 37001  SMAP. Selain 
itu juga mengacu pada  Surat 
PT PLN (Persero) Nomor: 0026/ 
MRO.03.01/010105/2020 tanggal 
17 Februari 2020. Surat tersebut 
menginstruksikan agar anak 
perusahaan membangun infrastruktur 
anti korupsi, mengimplementasikan 
arahan RUPS Bidang Kepatuhan dan 
melakukan persiapan penyusunan 
Fraud Risk Profile. Sementara itu,  
Kebijakan Anti Fraud di lingkungan PJB 
diatur dalam Surat Keputusan Bersama 
Nomor 002.K/021/DIR/2020 dan 003.K/
DK-PJB/2020 tentang Kebijakan Anti 
Fraud di Lingkungan PT Pembangkitan 
Jawa-Bali.  Saat ini PJB  sudah 
melakukan sertifikasi audit stage 1 
pada tanggal 22 Juli 2020 dan audit 

stage 2 pada tanggal 29-30 Juli 2020
Selain itu diperkuat dengan 

Surat Keputusan Bersama Direksi 
dan Dewan Komisaris PJB nomor 
004.K/021/DIR/2020 Tentang Sistem 
Pelaporan Pelanggaran (Whistle 
Blowing System), yaitu sistem yang 
digunakan untuk menampung, 
mengolah dan menindaklanjuti serta 
membuat pelaporan atas informasi 
yang disampaikan oleh pelapor 
mengenai tindakan pelanggaran yang 
terjadi di lingkungan PJB. Perbuatan 
yang dapat dilaporkan (pelanggaran) 
meliputi: benturan kepentingan, 
korupsi, kecurangan, pencurian 
atau penggelapan, pelanggaran 
dalam proses pengadaan barang 
dan jasa, penyalahgunaan jabatan 
atau kewenangan, serta suap atau 
gratifikasi

Perusahaan berkomitmen untuk 
melindungi pelapor pelanggaran yang 
beritikad baik dan perusahaan akan 
patuh terhadap segala peraturan 
perundangan yang terkait serta 
best practices yang berlaku dalam 
penyelenggaraan Sistem Pelaporan 
Pelanggaran. Maksud dari adanya 
perlindungan pelapor adalah untuk 
mendorong terjadinya pelaporan 
pelanggaran dan menjamin keamanan 
pelapor maupun keluarganya. 
Perusahaan akan memberikan 
penghargaan/insentif kepada 
pelapor atas pelanggaran yang dapat 
dibuktikan.(*)

Sosialisasi implementasi ISO 37001:2016 secara virtual.
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pandemi covid-19

power dan utility terutama berdampak 
dari sisi kWh jual. Permintaan listrik 
menurun karena pembatasan dalam 
kegiatan perkantoran dan bisnis, 
pembatasan industri komersial dan 
manufaktur,” tambahnya.

Di sisi lain, permintaan listrik 
tingkat rumah meningkat tajam. 
Namun peningkatan tersebut tidak 
memiliki peran signifikan, karena 
konsumsi listrik terbesar datang dari 
kebutuhan listrik yang digunakan di 
tempat-tempat umum. 

Kendati demikian bukan berarti 
pelaku usaha pembangkitan bisa 
santai. Justru tuntutan keandalan 
pasokan semakin besar mengingat 
masyarakat banyak berkegiatan di 
rumah. Itu sebabnya PJB meminta 
seluruh operator dan teknisi 
pembangkit listrik tetap masuk kerja 
di tengah pandemi COVID-19 agar 
pasokan listrik tetap aman.

Alhamdulillah, selama berlangsung 

Direksi Apresiasi Operator dan Teknisi

LINI DEPAN PEJUANG 
KELISTRIKAN 
DI MASA PANDEMI 
COVID-19

Pandemi COVID-19 
berdampak pada hampir 
semua sektor, termasuk 
sektor ketenagalistrikan. 

Permintaan pasokan energi 
listrik mengalami penurunan 

karena tidak maksimalnya 
aktivitas perkantoran, pusat 

bisnis, perhotelan, dan pusat 
perbelanjaan. 

Direktur Utama PT PLN (Persero) 
Zulkifli Zaini dalam Rapat Dengar 

Pendapat dengan Komisi VI DPR RI 
menyebutkan bahwa penurunan 
beban listrik terjadi di hampir semua 
wilayah selama masa pandemi 
COVID-19. Pada sistem Jawa Bali 
mengalami penurunan rata-rata 9,55 
persen. Dengar pendapat dilakukan 
secara virtual, 16 April 2020.

Konsumsi listrik di Sumatera, 
Kalimantan dan Sulawesi juga 
mengalami penurunan. Di sistem 
kelistrikan Sumatera misalnya, 
konsumsi turun 2,08 persen. Lalu 
sistem Khatulistiwa (Kalimantan Barat) 
turun 3,97 persen, dan untuk sistem 
Sulawesi Bagian Selatan, konsumsi 
listrik turun 3,16 persen.

“Dampak COVID-19 di sektor 
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Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) di berbagai daerah, pasokan 
energi listrik tercukupi tanpa adanya 
gangguan yang berarti. Direksi PJB 
mengapresiasi operator dan teknisi 
pembangkit yang tetap masuk kerja di 
tengah pemberlakuan PSBB. 

“Saya juga memberikan 
penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada para pejuang kelistrikan di lini 
depan, yakni para operator dan teknisi 
pembangkit yang dengan tulus ikhlas 
masuk kerja,” kata Direktur Utama 
PJB, Iwan Agung Firstantara.

Berbagai langkah dan kebijakan 
diambil PJB selama masa pandemi 
COVID-19. PJB memberlakukan 
status siaga penyebaran COVID-19 
di lingkungan perusahaan sejak 16 
Maret 2020. Protokol kesehatan 
dilakukan secara ketat, termasuk 
menerapkan Work from Home (WfH) 
lengkap dengan petunjuk teknis yang 
harus dilakukan karyawan. PJB juga 

membentuk tim pencegah penyebaran 
virus corona (COVID-19) yang diketuai 
Kepala Divisi LK3-2, yang di dalamnya 
melibatkan direksi sebagai pembina 
dan para general manager unit sebagai 
wakil ketua.

Bukan hanya itu, PJB juga 
mengeluarkan pedoman perilaku 
secara rinci, yang menekankan 
budaya hidup bersih di lingkungan 
kerja dan keluarga. Isinya mulai 
dari membiasakan diri cuci tangan 
dengan sabun atau hand sanitizer 
sebelum maupun setelah beraktivitas, 
penggunaan masker, pemeriksaan 
suhu tubuh dan keharusan ke klinik 
jika terindikasi demam lebih dari 
37,5°C, tidak melakukan kontak 
fisik, menghindari kontak langsung 
antara jari tangan dengan obyek 
layanan umum, menghidari tempat 
keramaian dan sebagainya. Juga 
larangan berbagi makanan serta tidak 
bertukar peralatan makan/minum, 

kewajiban membawa barang-barang 
kebutuhan pribadi, menjaga asupan 
makanan yang sehat, melakukan social 
distancing (pembatasan sosial) secara 
maksimal dan sebagainya.

Bagi karyawan yang telah 
kembali dari perjalanan luar negeri, 
wajib melakukan masa isolasi diri di 
rumah selama 14 hari terhitung sejak 
tanggal kepulangan, wajib melakukan 
pengukuran suhu tubuh secara mandiri 
minimal sehari 2 kali dan pengecekan 
gejala klinis seperti batuk/pilek/
demam. Apabila dalam masa isolasi 
diri suhu tubuhnya di atas 37,5°C dan/
atau menunjukkan adanya gejala klinis 
maka ia harus segera memeriksakan 
diri ke petugas media/poliklinik/rumah 
sakit dan mengikuti saran lebih lanjut 
yang diberikan. Karyawan yang telah 
melewati isolasi diri tanpa adanya 
peningkatan suhu tubuh dan/atau 
gejala klinis dapat masuk kerja kembali 
dengan menunjukkan surat keterangan 

Direksi PT PJB 
melalui video 
conference 
menyampaikan 
beberapa arahan 
terkait pencegahan 
penyebaran 
COvID-19. Kegiatan 
ini melibatkan 
seluruh unit dan 
anak perusahaan. 
Manajemen juga 
menerbitkan 
Surat Edaran 
tentang Antisipasi 
Penyebaran virus 
Corona (COvID-19) 
di lingkungan PJB.
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sehat dari dokter/petugas medis. Surat 
keterangan sehat tersebut setelah 
dilakukan pemeriksaan minimal 
meliputi radiologi (rontgen thorax) dan 
laboratorium (perifer lengkap).

Seluruh jajaran manajemen 
wajib menunda atau menjadwalkan 
ulang pertemuan/rapat dengan 
stakeholder eksternal perusahaan, 
serta menunda atau menjadwalkan 
ulang kegiatan tatap muka langsung 
dalam jumlah besar (rapat, training, 
event, konsultasi, Focused Group 
Discussion), baik yang melibatkan 
pihak internal maupun eksternal, dan 
mengoptimalkan pemakaian teknologi 
video conference, e-learning dan sejenis 
telecommuting dan/atau teleconference 
lainnya.

Untuk pekerjaan yang 
membutuhkan keterlibatan pihak 
eksternal dan tidak dapat ditunda 
pelaksanaannya maka wajib 
mendapatkan rekomendasi dari 
Tim Pencegahan Penyebaran Virus 
Corona (COVID-19) di lingkungan PJB. 
Namun dalam keadaan emergency 
maka General Manager dapat 
memberikan rekomendasi dengan 
melakukan tahapan pencegahan 
penyebaran COVID-19 dan melaporkan 
pelaksanaannya kepada tim tersebut.

Khusus untuk area kerja yang 
bersifat kritikal di unit pembangkit, 

seperti control room diberlakukan 
prosedur operasi dan standar kerja 
yang lebih ketat dengan menerapkan:
• Control room dan Area Mesin 

Pembangkit harus tetap dalam 
status restricted area. Hanya 
karyawan yang ditunjuk yang 
dapat memasuki ruangan tersebut.

• Control room dibersihkan 
secara berkala menggunakan 
disinfektan secara rutin dengan 
memperhatikan keamanan 
operasional dan peralatan kerja.

• Karyawan yang bertugas di bagian 
control room hanya bekerja di area 
kerja dan tidak diperbolehkan 
memasuki area lain seperti office.

• Alat-alat kerja (hand held) 
dilakukan sterilisasi secara 
berkala, peralatan Human Machine 
Interface (HMI) dan sejenisnya 
dilapisi plastik yang diganti setiap 
pergantian shift.
Karyawan pada fungsi operasional 

yang bersifat kritikal (diantaranya 
operator, petugas pemeliharaan, para 
ahli spesifik lainnya) mendapatkan 
pelayanan dan proteksi kesehatan 
terbaik terhadap penularan wabah 
COVID-19. Diantaranya dengan 
menyediakan peralatan kesehatan 
seperti masker, hand sanitizer, 
sarung tangan, disposal clothing (saat 
bekerja di luar dan daerah terdampak 

COVID-19); melakukan pemeriksaan 
kesehatan secara rutin, menyediakan 
transportasi antar jemput dari rumah 
ke kantor (sebaliknya) dan memastikan 
kendaraan antar jemput beserta 
driver dalam kondisi steril. Selain itu 
juga diberikan tambahan makanan 
yang sehat/bergizi dan vitamin untuk 
meningkatkan daya tahan tubuhnya;

Pekerjaan operasional yang 
bersifat kritikal di Unit Pembangkit, 
harus dipastikan dilengkapi dengan 
Mirroring Control System yang siap 
untuk dipergunakan dan petugas 
dilengkapi dengan petugas cadangan 
(back-up). Kegiatan local patrol 
termasuk safety patrol tetap dilakukan 
dengan meminimalisir kontak antar 
personal. Kendaraan dinas/kendaraan 
antar jemput karyawan pun wajib 
disterilisasi secara rutin dan dijemur 
dengan suhu tertentu.

New Normal
Terkait dengan diberlakukannya 

New Normal, maka sesuai arahan 
Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), PJB menyusun Protokol 
Penanganan COVID-19 yang tidak 
terbatas pada aspek manusia 
(human capital and culture), cara 
kerja (process and technology), 
serta pelanggan, pemasok, mitra, 
dan stakeholders lainnya (business 
continuity). Selain itu juga menyusun 
timeline pelaksanaan skenario The 
New Normal, dengan berpedoman 
pada kebijakan Kementerian 
BUMN, komando kementerian/
lembaga terkait (khususnya Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 
dan Kementerian Kesehatan) serta 
keunikan masing-masing klaster/
sektor dan/atau daerah.

PJB juga mengkampanyekan 
gerakan optimisme dalam 
menghadapi The New Normal, melalui 
penggunaan hastag #PJBAman 
pada setiap momentum/media yang 
relevan, dengan tetap menjaga 
kedisiplinan dalam penerapan Protokol 
Penanganan COVID-19. (*)
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Business Resilience 
Pasca Pandemi COVID-19

listrik sebesar 5 persen, bahkan di beberapa 
wilayah mencapai 10 persen. Ini merupakan 
penurunan terbesar sejak Great Depression 
dan 8 kali lebih besar dibandingkan saat 
terjadi krisis finansial tahun 2009. Proyeksi 
tersebut akan tergantung dari skenario 
recovery yang akan terjadi. Semakin lama 
PSBB atau lockdown, recovery ekonomi yang 
lebih lambat, dan timbulnya permasalahan 
sosial dari pandemi ini di beberapa negara 
berkembang akan mendorong penurunan 
lebih jauh lagi.

Untuk menghadapi disrupsi dalam 
kegiatan bisnis saat ini dan mengantisipasi 
new normal, fokus strategis bagi para business 
leader adalah melihat bagaimana competitive 
landscape akan berubah setelah pandemi, 
dampaknya bagi dunia bisnis dan bagaimana 
perusahaan menanggapi hal tersebut. 
Menurut Agung Wiryawan ada enam prioritas 
utama yang perlu mendapatkan perhatian, 
yaitu:

Pandemi COVID-19 bukan sekedar krisis kesehatan, 
tetapi juga sebagai krisis sosial dan ekonomi. Pandemi 
COVID-19 menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas sosial, 
perekonomian dan bisnis. Hal ini terjadi secara global, 
bukan hanya di Indonesia. Demikian dikatakan Direktur 
PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, Agung 
Wiryawan ketika berbicara tentang Business Resilience 
Pasca Pandemi COVID-19 pada Forum Senior Leader 
PJB belum lama ini. Pandemi COVID-19 juga berdampak 
terhadap sektor ketenagalistrikan. 

Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) telah menyebabkan 

peningkatan permintaan di sisi 
residensial, namun hal tersebut masih 
jauh dibawah penurunan permintaan di 
sisi operasional komersial dan industri. 
“Secara umum, terjadi penurunan atas 
permintan listrik global sebesar 2,5 

persen. Penurunan terutama terjadi di 
China 6,5 persen, diikuti oleh negara-
negara di Eropa, Jepang, Korea dan AS 
antara 2,5 persen hingga 4,5 persen,” 
paparnya.

International Energy Agency (IEA) 
memperkirakan, selama tahun 2020 
akan terjadi penurunan permintaan 

pandemi covid-19
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1.  Risiko permintaan, struktur biaya, 
arus kas dan likuiditas.
Jika proyek tergantung pada 

pembayaran dari user/customer, 
dampak penurunan permintaan akan 
berpengaruh kepada pendapatan. 
Durasi penurunan tersebut belum jelas 
mengingat ketidakpastian hingga 
kapan pandemi akan berlangsung, 
dan bagaimana recovery akan terjadi. 
Dampak dari penurunan kegiatan 
ekonomi juga akan berpengaruh 
terhadap inflasi, sehingga akan 
mempengaruhi pendapatan yang 
terhubung dengan inflasi. Jika 
pendapatan proyek berasal dari 
pembayaran pihak counterpart seperti  off 
take agreement atau take or pay contract, 
dampak COVID-19 terhadap kemampuan 
counterpart untuk dapat memenuhi 
komitmennya perlu dianalisa. Akan ada 
kebutuhan untuk dilakukan financial 
restructuring atau refinancing dari proyek/ 
portfolio, terutama yang memiliki 
kewajiban short term financing. 

Hal-hal yang dapat dipertimbangkan 
adalah melakukan 
modelling atas 
dampak, 
dan analisa 

sensitivitas berdasarkan skenario 
permintaan yang berbeda. Melakukan 
review atas struktur pendapatan atas 
asset berdasarkan permodelan dari 
beberapa skenario, dan melakukan 
permodelan proyeksi weekly cashflow. 
Juga pertimbangan likuiditas dan capital 
relief untuk mendukung kebutuhan 
arus kas dan memodelkan dampak 
finansialnya, mengidentifikasi cost 
reduction lever yang ada untuk membantu 
likuiditas perusahaan. Analisa capex dan 
biaya-biaya lainnya untuk kemudian 
dikategorikan menjadi yang dapat 
“ditunda”, “harus dilakukan 
sekarang,” serta pertimbangkan 
pilihan untuk memonetasi asset 
yang tidak digunakan. 

2.    Ketersediaan pendanaan.
Beberapa hal yang perlu 

dianalisa atas dampak dari 
pandemi COVID-19 terkait 
ketersediaan pendanaan untuk 
proyek, yaitu dampak 
terhadap likuiditas 

lenders, cost of capital dan requirement 
lainnya, dampak atas credit quality 
dari borrowers, financial robustness 
dari counterparties proyek (misalnya 
kontraktor, operators, offtakers) yang 
dapat terdampak, serta dampak terhadap 
kemungkinan default dari existing facilities 
karena borrower melanggar covenant.

Hal-hal yang dapat dipertimbangkan 
adalah melakukan engagement dengan 

lenders untuk mendukung kebutuhan 
cash flow jangka pendek, menengah dan 
panjang. Hal ini terutama terkait dengan 
pemahaman atas kemampuan perusahaan 
memenuhi kewajiban, termasuk 
covenants, dan pertimbangan untuk 
melakukan new capital raising/refinancing. 
Perusahaan juga perlu melakukan review 
atas covenant dari kewajiban pinjaman 
yang ada dan memodelkan dampak dari 
perubahan rasio, suku bunga, jaminan 
dan requirement lainnya, melakukan stress 
testing dari berbagai skenario pendapatan 
untuk dilihat dampaknya kepada 
pemenuhan covenant dan kewajiban 
kepada lenders, serta mereview kelayakan 
asset serta analisa atas kebutuhan 
pendanaan di masa depan, termasuk 
melihat apakah dibutuhkan injeksi ekuitas 
dari pemegang saham.

3.    Disrupsi tenaga kerja.
Ketersediaan tenaga kerja untuk 

konstruksi proyek akibat adanya 
PSBB atau lockdown, sakit dan adanya 

pandemi covid-19
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pembatasan dalam bepergian, akan sangat 
berkurang. Operasi harian dan manajemen 
proyek akan sangat terpengaruh oleh 
keberadaan pegawai yang absen karena 
sakit, dan pembatasan dalam beraktivitas.

Hal-hal yang dapat dipertimbangkan 
adalah merencanakan dan me-reshape 
delivery model dan kebutuhan akan tenaga 
kerja, terutama dalam periode absen 
yang cukup lama, dan mengembangkan 
pendekatan dalam berinteraksi/ 
melakukan engagement dengan karyawan 
(misal strategi bekerja secara remote). 
Juga perlu mendefinisikan keahlian dan 
kompetensi yang dibutuhkan untuk 
mengakselerasi competitive position, serta 
mengembangkan upskilling programme 
berdasarkan analisa atas kapabilitas 
saat ini dengan obyektif yang ingin 
dicapai. Pastikan upskilling progamme 
merefleksikan kebutuhan dan aspirasi 
individu

4.    Disrupsi supply chain.
Disrupsi atas supply chain akan 

mempengaruhi delivery material dan 
equipment akibat adanya pembatalan 
penerbangan, dan adanya penumpukan 
lalu lintas di pelabuhan yang membuat 
delivery menjadi terlambat. Berdasarkan 
catatan dari Alphaliner, sebuah marine 
data provider berkedudukan di Paris, 
terdapat dua juta kapasitas kapal 
kontainer idle selama Februari 2020.

Hal-hal yang dapat dipertimbangkan 
adalah memetakan supply chain, terutama 
untuk bagian – bagian yang sangat 
critical untuk kelanjutan proyek, untuk 
kemudian di-review di bagian mana dan 
bagaimana shortage atas material dan 
equipment akan berpengaruh. Monitor 
kebijakan pemerintah di negara-negara 
dimana supply chain tersebut berasal, 
untuk di-assess bagaimana disrupsi 
supply chain dapat terjadi di waktu-waktu 
mendatang akibat kebijakan pemerintah 
tersebut. Menyusun contingency plans 
atas disrupsi dari supply. Memodelkan 
biaya yang meningkat serta dampak dari 
disrupsi supply chain kepada margin, 
arus kas dan kemampuan pembayaran 
hutang. Menyusun strategi untuk 
melakukan alternative sourcing, termasuk 

memperhitungkan dampaknya kepada 
biaya. Berkomunikasi dengan para supplier 
dan sub-kontraktor untuk mendiskusikan 
masalah yang ada dan bagaimana secara 
efektif dapat menyelesaikannya.

5.     Tertundanya konstruksi
Adanya penutupan area konstruksi 

sebagai bagian dari penerapan 
pembatasan sosial dan memberhentikan 
sementara pekerjaan konstruksi. Akan 
terjadi delay, yang menyebabkan 
perubahan atas biaya proyek, termasuk 
biaya-biaya terkait tenaga kerja dan 
disrupsi atas supply chain seperti biaya 
material yang naik karena adanya 
kenaikan biaya transportasi/ logistik. 
Dampak yang timbul terhadap perjanjian/
kontrak perlu dipertimbangkan sejak 
awal dan perlu dipertimbangkan langkah-
langkah mitigasinya. Perlu disusun 
recovery plan dari suatu proyek untuk 
meminimalisir dampak dari tertundanya 
proyek

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan 
adalah aspek komersial kontrak dan 
project recovery. Terkait aspek komersial 
kontrak, maka perlu meng-assess 
dampak terhadap aspek-aspek komerial 
di kontrak (misalnya pencapaian proyek/
contract milestones apakah perlu ada 
kompensasi/ bantuan dari kewajiban 
yang ada? Mempertimbangkan apakah 
potensi disrupsi ini dapat dikategorikan 
sebagai kejadian force majeure. Apakah 
ada konsekuensi hukum jika kontraktor 
tidak dapat mendeliver kewajibannya 
berdasarkan kontrak? Mempertimbangkan 
untuk melakukan klaim 
asuransi, apakah hal 
ini telah dicover dalam 
asuransi. Jika asuransi 
atas kejadian pandemi ini 
menjadi begitu mahal dan 
tidak terjangkau, apakah 
hal ini akan berpengaruh 
bankability proyek.

Sedangkan yang terkait 
dengan project recovery, 
yang perlu dipertimbangkan 
adalah review pengendalian proyek, 
sistem manajemen dan proses tata 
kelola untuk memastikan hal-hal tersebut 

diimplementasikan cukup robust sehingga 
dapat membantu memberikan peringatan 
jika terjadi isu atas aspek biaya, waktu 
dan masalah kontraktual. Menyusun 
project recovery plan. Misal: bagaimana 
mendorong percepatan penyelesaian 
proyek dengan menggunakan teknologi 
yang lebih advanced sehingga dapat 
meningkatkan penggunaan sumber daya 
secara lebih efisien, decision making yang 
lebih baik dan proses tahapan konstruksi 
alternatif. Membuat Project Management 
Office (PMO) yang kuat.

6.   Review atas portofolio
Melakukan re-assessment terhadap 

risiko investasi, terutama untuk demand 
– based assets. Fokus investasi untuk 
struktur transaksi yang konservatif dan 
pricing yang rendah, di sektor – sektor 
yang lebih resilient (misalnya sektor 
utilitas). Tantangan dalam mengeksekuisi 
proses transaksi, terutama dalam 
mempertimbangkan sumber daya yang 
terbatas.

Hal-hal yang dapat dipertimbangkan 
adalah mempertimbangkan risiko-risiko 
dari keseluruhan portfolio. Merevisi 
strategi investasi, misalnya perubahan 
dalam strategi investasi, termasuk 
melakukan restrukturisasi asset distressed 
dan akuisisi atas portofolio yang memiliki 
risiko rendah/sektor yang resilient.(*)

pandemi covid-19
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Berjalannya waktu, tinggal 
di rumah dinilai tidak bisa 

selamanya diterapkan untuk menjaga 
keseimbangan perekonomian. 
Sejumlah negara pun mulai 
melonggarkan kebijakan terkait 
mobilitas warganya. Di sisi lain, 
COVID-19 masih terus mengancam. 
Di sinilah, pola hidup baru atau New 
Normal diimplementasikan.

Menurut Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19, new normal 
adalah perubahan perilaku untuk 
tetap menjalankan aktivitas normal 
namun dengan ditambah menerapkan 
protokol kesehatan guna mencegah 
terjadinya penularan COVID-19. 
Pemerintah Indonesia mendefinisikan 

new normal sebagai tatanan baru 
untuk beradaptasi dengan COVID-19. 

Tatanan baru dinilai sangat 
diperlukan sebab belum ditemukan 
vaksin definitif dengan standar 
internasional untuk pengobatan 
virus corona.  Tatanan baru tersebut 
berbasis pada adaptasi untuk 
membudayakan perilaku hidup bersih 
dan sehat. Cara yang dilakukan dengan 
rutin cuci tangan pakai sabun, pakai 
masker saat keluar rumah, jaga jarak 
aman dan menghindari kerumunan. 

Terkait dengan pelaksanaan new 
normal, Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Erick Thohir memberi 
tugas khusus kepada para Direktur 
Utama BUMN untuk membuat 

task force dan menyiapkan skema 
kerja baru dengan mengutamakan 
protokol kesehatan. Pembentukan 
task force dilakukan dalam rangka 
mengantisipasi secara lebih dini 
skenario The New normal pada BUMN.  
Setelah task force dibentuk, para Dirut 
diminta memonitor dan mengevaluasi 
jika terjadi perubahan-perubahan di 
tengah pandemi COVID-19.

Setiap task force penanganan 
COVID-19 BUMN diminta menyusun 
timeline pelaksanaan skenario 
the new normal. Penyusunan 
timeline bisa berpedoman pada 
kebijakan Kementerian BUMN, 
komando kementerian/lembaga 
terkait (khususnya Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana dan 
Kementerian Kesehatan) serta 
keunikan masing-masing klaster/
sektor dan/atau daerah.

Dalam Surat Edaran Nomor S-336/
MBU/05/2020 tentang Antisipasi 
Skenario The New normal BUMN, 
dijelaskan lima tahap skenario 
menghadapi fase the new normal. 
Tahap I sebagai fase persiapan yang 
dimulai pada 25 Mei 2020, tahap II 
pada 1 Juni 2020, tahap III pada 8 Juni 
2020, tahap IV pada 29 Juni 2020, dan 

Pandemi COVID-19 merubah tatanan masyarakat dunia. 
Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, 
masyarakat diimbau bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah. 
Sekolah, bekerja, dan bahkan beribadah pun dianjurkan untuk 
dilakukan di rumah saja. Hampir semua negara mengimbau 
warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak 
ada kepentingan yang mendesak. Terkecuali, memang 
bagi mereka yang harus keluar dan kegiatannya tidak bisa 
dilakukan dari rumah.

neW nOrMaL :  
TATANAN BARU BERADAPTASI

DENGAN COVID-19

pandemi covid-19
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tahap V pada 13 serta 20 Juli 2020 
sebagai tahap evaluasi.

WfH Tetap Mengenakan Seragam
Dalam rangka mendukung 

langkah-langkah strategis pemerintah 
dalam menanggulangi pandemik 
COVID-19, PJB  telah menyusun 
Skenario dan Protokol Pelaksanaan 

Work from Office (WfO), penyusunan  
protokol pengaturan interaksi/
pertemuan dengan stakeholder, dan 
sosialisasi protokol kepada stakeholder. 
Sementara tahap new normal 
terbagi dalam tiga periode. Periode 
pertama dilaksanakan dalam waktu 
1 bulan sejak memasuki tahap new 
normal. Periode kedua dilaksanakan 

dalam waktu 1 bulan 
sejak selesainya 

periode pertama. 
Periode ketiga 

dilaksanakan 
dalam 

waktu 1 

pengemudi, petugas medis. 
Mereka diwajibkan WfO secara 
penuh.

• Karyawan dan tenaga alih daya 
NON-KRITIKAL, yaitu mereka 
dengan sifat pekerjaan tidak 
memberikan operasional 24 
penuh seperti fungsi perencanaan, 
administrasi, keuangan dan SDM 
yang menggunakan kendaraan 
pribadi. Mereka menjalankan 
WfO sesuai periode pada tahap 
new normal. Periode pertama 
maksimum 35 persen, periode 
kedua maksimum 50 persen, 
periode ketiga maksimum 75 

Kerja Tahap Persiapan 
dan Tahap New Normal di 
Lingkungan PJB. Skenario 
menghadapi new normal 
terdiri dari dua tahap, yaitu: tahap 
persiapan, yang diimplementasikan 
sejak edaran ditetapkan untuk 
menyiapkan protokol, sarana dan 
prasaran serta sosialisasi, dan tahap 
new normal yang diimplementasikan 
pada unit di daerah yang penetapan 
pembatasan sosial berskala besar atau 
penetapan lainnya telah dicabut oleh 
pemerintah.

Tahap persiapan berpedoman 
pada ketentuan tentang antisipasi 
penyebaran COVID-19 sampai 
diimplementasikan new normal. 
Pada tahap persiapan ini dilakukan 
sosialisasi protokol new normal kepada 
karyawan dan tenaga alih daya, 
penyediaan sarana dan prasarana 

bulan sejak selesainya periode kedua.
Dalam pelaksanaan new nomal, 

karyawan dan tenaga alih daya 
dikelompokkan menjadi empat kriteria 
dengan pengaturan yang berbeda, 
yaitu:
• Karyawan dan tenaga alih daya 

KRITIKAL, yaitu mereka dengan 
jabatan dan sifat pekerjaan 
memberikan operasional 24 
penuh atau pekerjaan lain yang 
tidak dapat  ditinggalkan seperti 
operator, pemeliharaan, security, 

persen.
• Karyawan dan tenaga alih daya 

KHUSUS, yaitu mereka sifat 
pekerjaannya non kritikal, tetapi 
menggunakan kendaraan umum. 
Mereka menjalankan WfO sesuai 
periode pada tahap new normal. 
Periode pertama maksimum 35 
persen, periode kedua maksimum 
50 persen, periode ketiga 
maksimum 75 persen.

• Karyawan dan tenaga alih daya 
RENTAN, yaitu mereka yang 

pandemi covid-19
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berstatus PDP, ODP atau pasien 
positif COVID-19, memiliki 
penyakit penyerta/berisiko tinggi 
seperti tekanan darah tinggi, 
diabetes, jantung, kanker, ibu 
hamil, ibu menyusui dan lain-lain. 
Mereka menjalankan Work from 
Home (WfH) sesuai periode pada 
tahap new normal.
Pengaturan WfO harus 

mempertimbangkan luas ruangan 
dan jumlah karyawan untuk menjaga 
efektivitas physical distancing. Tata 
letak kerja diatur berselang-seling 
dan tidak berhadap-hadapan secara 
langsung untuk menerapkan physical 
distancing. Karyawan WfO wajib 
melaksanakan prosedur sebelum 
masuk kerja sebagai berikut:
• Memastikan kondisi tubuh 

sebelum berangkat kerja.
• Mengukur suhu tubuh sebelum 

berangkat.
• Apabila mengalami gejala atau 

dalam kondisi tidak sehat secara 
umum, segera melaporkan ke 
atasan langsung, tidak masuk kerja 
dan segera memeriksakan diri 
ke rumah sakit/klinik/puskesmas 
terdekat.

• Menghidari transportasi umum, 
tetapi apabila terpaksa harus 
disiplin mengikuti prosedur 

COVID-19 dengan penggunaan alat 
pelindung diri, antara lain masker 
serta melakukan physical distancing.
Selama bekerja di kantor wajib 

mengikuti prosedur pemeriksaan 
suhu tubuh dan mencuci tangan 
sebelum masuk ruang kerja. Bagi yang 
menggunakan transportasi umum 
wajib mengganti pakaian sebelum 
masuk ke ruang kerja dengan pakaian 
kerja dan mengganti masker sebelum 
masuk ke ruang kerja dengan masker 
baru. Karyawan melakukan presensi 
masuk aplikasi M-Presensi atau melalui 
website.

Mereka diwajibkan untuk 
mengenakan masker selama berada 
di tempat kerja, disiplin melakukan 
physical distancing, tidak berbagi 
meja, makanan, peralatan makan, 
peralatan ibadah dan peralatan pribadi 
lainnya. Dihimbau membawa makanan 
dari rumah untuk menghindari 
berinteraksi dengan orang dan bagi 
yang tidak membawa diupayakan 
tetap membawa peralatan makan dan 
minum sendiri. Tidak bepergian ke 
luar kantor selama WfO, khusunya ke  
tempat keramaian dan atau ke lokasi 
yang rentan penyebaran COVID-19.

Sementara bagi mereka yang 
menjalankan WfH wajib melaksanakan 
pekerjaan dari tempat tinggal, 

tidak meninggalkan tempat tinggal 
atau bepergian ke luar kota, tetap 
terkoneksi dan tidak diizinkan 
mematikan alat telekomunikasi, 
mengenakan pakaian dinas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, dan 
melakukan presensi kehadiran melalui 
website.

Mengenai perjalanan dinas, pada 
periode pertama dan kedua  masih 
diberlakukan larangan perjalanan 
dinas, kecuali karyawan yang 
melaksanakan pekerjaan yang bersifat 
darurat, membutuhkan kehadiran fisik, 
tidak dapat ditunda atau berpotensi 
menimbulkan risiko tinggi bagi 
kepentingan perusahaan. Sedangkan 
pada periode ketiga, karyawan dapat 
melakukan perjalanan dinas secara 
terbatas atas persetujuan pimpinan 
unit.

Selama new normal diberlakukan, 
interaksi atau pertemuan internal 
disarankan untuk mengoptimalkan 
media komunikasi virtual seperti tele/
video conference, call grup, e-learning 
dan tele computing. Apabila terpaksa 
mengadakan pertemuan secara tatap 
muka, harus disiplin menerapkan 
prosedur COVID-19 antara lain: peserta 
wajib mengenakan alat pelindung diri 
minimal masker dan jumlah peserta 
pertemuan dibatasi maksimal 10 
orang dengan menerapkan physical 
distancing.  

Segala jenis rapat dan kegiatan 
tatap muka hendaknya ditunda sesuai 
skala prioritas atau wajib menggunakan 
media komunikasi virtual. Hanya 
pertemuan yang bersifat emergency 
yang dapat dilakukan secara tatap 
muka dengan prosedur COVID-19 
dan atas persetujuan Gugus Tugas 
COVID-19 PJB. Persetujuan diberikan 
secara terbatas sesuai sifat pertemuan 
dan permintaan persetujuan dilakukan 
pada H-3. Peserta pertemuan wajib 
menggunakan alat pelindung diri 
minimal masker dan membawa 
surat keterangan sehat dari dokter. 
Jumlah peserta pertemuan dibatasi 10 
orang dengan menerapkan physical 
distancing. Pertemuan dilakukan di 
ruang yang terisolasi menuju ruang 
karyawan.(*)
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Selain menerapkan sejumlah 
protokol untuk mencegah 

penularan COVID-19 di lingkungan 
kerja, PJB juga melakukan 
simulasi Business Continuity Plan 
(BCP) Penanganan COVID-19. 
UP Muara Tawar, sebagai salah 
satu unit PJB,  Kamis 18 Juni 2020 
melaksanakan  simulasi tersebut. 
Dalam simulasi BCP Penanganan 

pandemi covid-19

UP Muara Tawar Simulasikan 
Penanganan COVID-19

COVID-19 diskenariokan  adanya 
karyawan yang  terpapar COVID-19. 
Disimulasikan bagaimana evakuasi 
karyawan yang ditengarai terkena 
virus dan tindakan setelah  
dinyatakan positif terkena. 
Tindakan tersebut mulai dari alur 
komunikasi,  pembentukan tim 
tanggap darurat,  tracing karyawan, 
karantina, sterilisasi ruangan, hingga 

mirroring operasi pembangkit. Selain 
karyawan UP Muara Tawar,  simulasi 
BCP  juga melibatkan pihak-pihak 
terkait yaitu Polsek Tarumajaya, 
Koramil Tarumajaya, dan PMI 
Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan 
kegiatan ini  juga tetap menerapkan 
protokol COVID-19 sesuai penetapan 
oleh pemerintah dan peraturan 
perusahaan. (awg)
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Bantuan ditujukan untuk mendukung 
kegiatan operasional dan kelengkapan 

peralatan tenaga medis di RS Darurat 
Penanganan COVID-19 di Wisma Atlet 
Kemayoran, dan sejumlah RS BUMN 
lainnya di Indonesia. Bantuan tersebut 
sebagai wujud dari komitmen PJB untuk 
terus memberikan perhatian pada 
bidang kesehatan. PJB menyadari bahwa 
penanganan Pandemi COVID-19 bukan 
hanya tugas pemerintah, melainkan tugas 
bersama seluruh elemen bangsa.

Bantuan serupa juga diberikan anak 
perusahaan PJB, yaitu PT PJB Investasi 
untuk daerah terdampak Pandemi 
COVID-19 di wilayah Jawa Barat, 
khususnya Purwakarta. Bantuan disalurkan 

melalui Bupati Purwakarta, Anne Ratna 
Mustika, berupa Alat Pelindung Diri (APD) 
berupa APD Hazmat 150 buah, masker 
bedah medis 2500 buah, sarung tangan 
medis 1500 set, dan juga hand sanitizer 80 
Liter. 

Bantuan yang diserahkan oleh 
Manager Keuangan & Administrasi 
BPWC Catur Budi Prasetiyono, dan 
Manager Keuangan PJB Investasi Agung 
Purnomo tersebut diteruskan ke rumah 
sakit penanganan COVID-19 dan juga 
digunakan di lingkungan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Purwakarta. 
Manajemen PJB Investasi berharap 
bantuan tersebut dapat mencegah 
penularan virus corona atau COVID-19 
di Kabupaten Purwakarta, khususnya 
penanganan garda terdepan yaitu para 
medis.

SELURUH UNiT
Kepedulian terhadap kesehatan 

masyarakat atas Pandemi COVID-19 juga 
diberikan PJB Kantor Pusat dan seluruh 
unit-unit PJB yang tersebar di berbagai 

daerah di Indonesia. Bentuk bantuan 
umumnya diwujudkan APD mulai dari 
masker, baju hazmat, sarung tangan 
hingga peralatan lainnya bagi tenaga 
medis. Juga terdapat bantuan paket 
sembako, peralatan cuci tangan portable 
dan sebagainya.

UP dan UBJOM Paiton misalnya, 
menyalurkan bantuan peralatan bagi 
tenaga medis berupa baju hazmat, face 
shield, sarung tangan, sepatu boot, dan 
kaca mata masing-masing lebih dari 200 
unit, serta 5700 masker medis, 210 masker 
N95 dan 2.500 masker kain. Bantuan 
diserahkan melalui melalui Satuan 
Tugas (Satgas) COVID-19 Kabupaten 
Probolinggo. Selanjutnya bantuan tersebut 
didistribusikan ke 11 Puskesmas, 4 Rumah 
Sakit, PMI, dan KODIM Probolinggo. “Ini 
merupakan gabungan dari program CSR 
PJB UP Paiton dan UBJOM Paiton, serta 
donasi karyawan melalui Serikat Pekerja 
PJB DPU Paiton,” papar General Manager 
UBJOM Paiton, Agus Prastyo Utomo.

Sementara PLTU Tenayan melakukan 
sosialisasi, penyemprotan disinfektan, 

PJB Group 
Berikan 

Bantuan bagi 
Tenaga Medis 

dan Warga 
Sekitar

Pandemi COVID-19

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) bersama PT Sumber Segara 
Primadaya (S2P) berkontribusi dalam penanggulangan wabah 
virus corona, yang diwujudkan berupa pemberian donasi 
bagi tenaga kesehatan Rp 10 miliar. Bantuan diserahkan 
melalui yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri, Minggu 19 April 
2020. Menteri BUMN mengapresiasi kepedulian PJB dan 
menyebutnya sebagai pemantik semangat bagi BUMN 
untuk saling bahu membahu memberikan bantuan di masa 
pandemi. 

pandemi covid-19
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dan rapid test massal. Kegiatan tersebut 
dilakukan bersamaan Apel Gabungan 
yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Riau 
Brigjen TNI (Purn) H. Edi Natar Nasution, 
S.IP, Sabtu 30 Mei 2020. Penyemprotan 
desinfektan dan rapid test massal 
dilakukan di dua wilayah, yaitu di halaman 
Kantor Camat Tenayan Raya dan halaman 
Rusunawa Bambu Kuning. 

LAZIS PJB memberikan bantuan 
berupa paket Sembako yang  diberikan 
kepada warga sekitar, khususnya kaum 
dhuafa dan warga terdampak pandemi 
COVID-19. Bantuan sembako disampaikan 
oleh Direktur Utama PJB, Iwan Agung 

Firstantara bersama pengurus LAZIS PJB. 
Demi menjaga keselamatan dan kesehatan 
bersama, proses pembagian dilakukan 
dengan menerapkan prinsip physical 
distancing. Bantuan serupa dengan total 
3.200 paket sembako diserahkan warga 
sekitar unit kerja PJB.

UBJOM Kaltim Teluk bersama LAZIS 
PJB dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN 

Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkit 
(UPDK) Balikpapan memberikan bantuan 
dalam bentuk 4.200 pcs masker kain, 60 
box masker 3 ply, 45 box hand gloves, 20 pcs 
baju hazmat, 10 pcs baju bedah, 400 paket 

sembako, 2 set cuci tangan portable, dan 2 
pcs thermogun. Bantuan diserahkan melalui 
tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 Kota Balikpapan, 30 April 2020 
di Lobby Kantor Wali Kota Balikpapan. 
Penyerahan bantuan dilakukan Manajer PT 
PLN UPDK Balikpapan, Yuskar Radianto 
dan General Manager UBJOM Kaltim Teluk, 
Kurniawan Dwi Hananto. (*)

pandemi covid-19
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Penyerahan bantuan UBJOM Kaltim Teluk.

Penyerahan bantuan PJB Kantor Pusat

Penyemprotan di sekitar 
UBJOM Tenayan.

Penyerahan bantuan UP dan UBJOM Paiton.

PJB Investasi dan BPWC serahkan bantuan 
baju hazmat di Purwakarta.
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Setelah sebelumnya bekerjasama dengan 
pengembang PLTU Jawa 8 mendonasikan 

Rp 10 Miliar untuk tenaga kesehatan COVID-19, 
PJB kembali melakukan donasi dalam rangka 
membantu penanganan pandemi COVID-19 
di Indonesia. Kali ini PJB bekerjasama dengan 
China Energy, pengembang PLTU Jawa 7. 
Donasi berupa 5 unit ventilator, 1.000 rapid test, 
serta 31.500 unit masker, kacamata pelindung, 
dan baju hazmat.

Bantuan diserahkan Direktur Human 
Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi 
Felienty Roekman selaku  Ketua Tim 
Manajemen Krisis COVID-19 dan Direktur 
Utama PT PJB Iwan Agung Firstantara, melalui 
Ketua Yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri, 
Harjawan Balaningrath, di Gedung 
Kementerian BUMN, Kamis 9 Juli 2020, 
disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir. 
Menteri BUMN Erick Tohir merasa bangga dan 
memberikan penghargaan kepada PT PLN 

(Persero) selaku holding company PJB. 
Penghargaan diserahkan langsung kepada 
Direktur Human Capital Management PLN, 
Syofvi Felienty Roekman. 

 “Ini merupakan bentuk komitmen kami 
sebagai anak usaha PT PLN (Persero) untuk 
bisa menekan dampak dari pandemi virus 
Corona. Bantuan alat kesehatan dan APD 
hasil sinergi PJB dengan partner usaha ini 
diharapkan dapat mendukung para tenaga 
medis dalam penanganan para pasien 
yang terpapar COVID-19, sehingga dapat 
memutus mata rantai penyebaran virus 
ini di Indonesia,” kata Direktur Utama PJB, 
Iwan Agung Firstantara. 

China Energy adalah salah satu partner 
usaha PJB. China Energy bersama PJB 
membentuk konsorsium yaitu PT Shenhua 
Guohua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB) 
untuk membangun PLTU Jawa 7  dengan 
kapasitas 2 x 1.000 MW. Selain proyek PLTU 

Direktur Human Capital Management PLN, 
Syofvi Felienty Roekman, dan Direktur Utama 

PJB Iwan Agung Firstantara menyerahkan 
bantuan melalui Ketua Yayasan BUMN Hadir 

Untuk Negeri Harjawan Balaningrath.

PJB dan 
China Energy
Donasikan 

Alat Kebutuhan
Medis

pandemi covid-19
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Jawa 7, China Energy juga mengerjakan 
dua proyek pembangkit listrik di Indonesia, 
yakni PLTU Simpang Belimbing 2 x 150 MW 
melalui PT GH EMM Indonesia dan PLTU 
Sumsel-1 2 x 350 MW melalui PT Guohua 
Lion Power Indonesia. 

Selama masa Pandemi COVID-19, tiga 
proyek pembangkit yang dikembangkan 
oleh China Energy tersebut merumuskan 
langkah-langkah antisipasi secara ilmiah 
dan ketat untuk seluruh karyawannya. 
Adapun upaya yang dilakukan meliputi 
memasok alat pelindung diri demi 
keselamatan para karyawan, membantu 
karyawan lokal yang mengalami kesulitan, 
tidak melakukan PHK, bersama-sama 
memerangi pandemi, dan memastikan 
pasokan listrik masyarakat terpenuhi. 
Hingga saat ini, tidak ada satupun karyawan 
di tiga pembangkit listrik itu yang terkena 
COVID-19.(*)

Direktur Utama PJB dan 
Direktur Utama PJB Investasi 
berbincang bersama Menteri 
BUMN Erick Tohir. 

Pengiriman bantuan dari 
Kantor Pusat PLTU Jawa 

7 menuju ke Gedung 
Kementerian BUMN

Menteri BUMN Erick Tohir menyerahkan 
penghargaan kepada PLN selaku holding 
Company PJB atas kepedulian terhadap 

Pandemi COvID-19
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Insan PJB ternyata juga mumpuni dalam urusan kreasi 
konten hingga tarik suara. Hal ini dibuktikan melalui acara 

#PJBChallenge 2020. Hanya dalam waktu tiga minggu (20 
April - 7 Mei 2020), terkumpul 113 video kreatif dan informatif 
yang dibuat oleh karyawan PJB yang tersebar di berbagai 
daerah di Indonesia.

#PJBChallenge 2020 adalah sebuah kompetisi ringan yang 
dibuat oleh management PJB dengan tujuan memberikan 
wadah bagi insan PJB menyalurkan hobi dan waktunya dalam 
berkarya selama masa pandemi Covid 19. PJB Challenge 
diadakan sebagai wadah berkreasi bagi insan PJB selama 
masa pandemi, sekaligus sebagai sarana meminimalisasi 
tingkat stress di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) akibat pandemi virus Corona atau COVID-19.

Dalam kompetisi ini, seluruh insan PJB diberi kesempatan 
untuk membuat video kreatif yang dibagi menjadi dua 
kategori, yaitu Video Imbauan Pencegahan COVID-19 
dan Video Sing Challenge. Yang menarik, selain menyoal 
kampanye nyatanya terdapat pula sejumlah video kreatif 
yang mengundang gelak tawa dari seluruh pegawai, sehingga 
mereka dapat terhibur di tengah tantangan PSBB dan 
besarnya tanggung jawab dalam menjaga operasional 35 unit 
pembangkit yang dimiliki PJB.

Peserta diberikan kesempatan untuk membuat video 
antara tanggal 20 April hingga 7 Mei 2020, dan pemenang 
diumumkan 14 Mei 2020. Pengumuman pemenang pun 
dilaksanakan secara virtual, yaitu melalui Zoom Meeting dan 
YouTube Streaming yang dapat diakses secara terbuka.

Terkumpul 113 video kreatif dan informatif yang 
dibuat oleh peserta dari seluruh Indonesia. Dari total 113 
video diambil juara 1, juara 2, juara 3, juara favorit (yang 
berdasarkan likes), serta video favorit pilihan direksi dan 
komisaris. Melalui penjurian yang ketat, didapatkan juara 
sebagai berikut:
• Kategori Video Pencegahan COVID-19 

o Juara 1 : BPWC 
o Juara 2 : UBJOM Kaltim Teluk
o Juara 3 : UP Brantas

• Kategori Group Sing
o Juara 1 : UBJOM Indramayu
o Juara 2 : UBJOM Arun 
o Juara 3 : UBJOM Tanjung Awar- Awar
Direksi dan Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada 

peserta yang telah antusias mengikuti #PJBChallenge, serta 
memberikan penghargaan kepada 27 video pilihan dengan total 
hadiah yang diperebutkan lebih dari Rp 45 juta. “Pemberian 
apresiasi ini tidak hanya mengapresiasi karya video yang telah 
dibuat, namun lebih untuk memberikan energi positif bagi 
karyawan PJB di seluruh Indonesia yang tanpa henti berjuang 
menyediakan listrik yang andal di tengah pandemi COVID-19,” 
kata Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara.

Hal yang sama diungkapkan Komisaris PJB yang juga Ketua 
Komite SDMO Defy Indiyanto Budiarto. “Saya tidak menduga 
di saat masa pademi seperti ini, ternyata tidak membatasi 
kreativitas para insan PJB untuk berkarya melalui lagu dan video 
pencegahan COVID-19. Ini menunjukkan semangat yang luar 
biasa dalam bekerja demi menerangi Indonesia,” kata Defy 
Indiyanto Budiarto.

Penjurian tidak hanya dilakukan oleh panitia internal 
saja, tetapi juga melibatkan pihak eksternal yang berasal dari 
kalangan expert di bidang media dan entertainment, diantaranya 
Eddy Hasbi (Kompas), Andi Muhyiddin (Liputan 6), dan Erick 
Irsan (Juri Precaster Indonesian Idol). “Event #PJBChallenge 
ini adalah salah satu wadah kreativitas bagi para pekerja yang 
sehari-harinya berkutat dalam kegiatan yang mendorong 
kemajuan Indonesia. Melalui #PJBChallenge ini, para karyawan 
dapat menyalurkan bakatnya dan juga bisa menyatukan rasa 
kebersamaan,” ujar Eddy Hasbi.

Hal senada diungkapkan Andy Muhyiddin. “Saya rasa 
#PJBChallenge ini adalah salah satu jawaban kreatif yang 

bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain agar 
karyawannya tetap produktif namun juga kreatif. 
Perusahaan harus memiliki strategi yang tepat 
guna menghilangkan rasa bosan pekerja yang 
bekerja di rumah dalam porsi yang apik. Jika dilihat 
dari nilai bermanfaatnya, sangat banyak, kan juga 
menambah kreativitas dan korsa bagi seluruh 
karyawannya,” tuturnya.

Sesuai dengan pernyataan Iwan Agung 
Firstantara, Direktur Utama PT PJB, Pandemi 
COVID-19 ini adalah titik dimana kita harus 
menjadi insan yang lebih kreatif lagi dalam 
menjalani hidup, karena pada dasarnya bukan 
keadaanlah yang mengendalikan tindakan 
seseorang namun seseorang lah yang dapat 
mengendalikan tindakannya di setiap keadaan.
(*) 

#PJBChallenge 2020 ajang Kreasi 
di Tengah pandemi COVId-19
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Pandemi COVID-19 membuat beberapa 
pekerjaan menjadi terkendala dan 

bahkan terhenti. Sebagian besar karyawan 
harus melakukan aktivitas kantor di 
rumah (Work From Home/WFH) serta 
ada penerapan physical distancing di 
lingkungan kantor.

PJB Academy tetap melakukan 
kegiatan pembelajaran dengan 
menyuguhkan seminar berbasis daring 
atau webinar. Seminar yang disiarkan 
secara langsung ini dapat diakses oleh 
karyawan dan masyarakat umum 
dari rumah mereka masing-masing. 
Webinar itu diberi nama PJB NGOPI yang 
merupakan akronim dari PJB Ngobrol 
Pintar.

“PJB NGOPI menjadi strategi untuk 
mengoptimalkan digitalisasi di masa 
Pandemi COVID-19, untuk memberikan 
wawasan dan membuat karyawan 
tetap produktif. PJB NGOPI tidak hanya 
bagi karyawan yang menjalani WFH, 
tetapi juga menjadi suguhan webinar 
menarik bagi karyawan yang masih aktif 
beraktivitas di kantor,” kata General 
Manager PJB Academy, Agus Bagyo 
Hartadi.

Topik-topik yang diangkat dalam 
PJB NGOPI bersifat general sehingga 
dapat dipahami oleh seluruh level 
lapisan karyawan maupun masyarakat. 
Diantaranya berkaitan dengan kesehatan 
mental, keuangan, kesehatan jasmani, 
dan lainnya. Pada edisi perdananya, 15 
April 2020, PJB NGOPI menggelar topik 
kesehatan psikis bersama Psikolog Analisa 
Widyaningrum dari Analisa Personality 
Development Center (APDC) Indonesia, 
yang berbicara tentang “Mengatasi 
Psikomatis dan Tetap Produktif dalam 
WFH.” 

Pada edisi kedua NGOPI bersama 
Director and Principal Consultant (Chief 
Planner) ZAP Finance, Prita Ghozie, 
dengan bahasan terkait keuangan.

SHarInG 
KnOWLedGe 
di TENGAH PANDEMI

PJB NGOPI berlanjut dengan 
menampilkan sosok figur publik yang 
memiliki keahlian di bidangnya masing-
masing. Mereka antara lain:

• Vivit Kavi dan Vena Annisa dari V&V 
Communications dengan topik 
bahasan Bahagia dengan Komunikasi.

• Prof. Rhenald Kasali dengan tema ‘Self 
Driving Mindset Dalam Menghadapi 
New Normal.’ 

• Ust. Dr Ahmad Wijayanto, MA dengan 
topik bahasan Memaknai Rasa Syukur 
Dalam Situasi Pandemi COVID-19.

• Motivator Nasional, Arvan 
Pradiansyah, dengan topik bahasan 7 
Laws of Happiness.

• Konsultan kreatif OMG (Oh My 
Goodness), Yoris Sebastian, dengan 
topik bahasan SURVIVABILITY, How 
Business Will Survive in The Time of 
Uncertainty.

• Praktisi Mindfulness Milenial, Adjie 
Santosoputro, dengan topik bahasan; 
Minfulness, Melatih Pikiran agar Sadar 
Penuh Hadir Utuh di Sini Kini

• Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas 
COVID-19, dr Raisa Broto Asmoro, 
dengan topik bahasan Tetap Sehat dan 
Bugar di Bulan Puasa dalam Pandemi.

• Kunsultana Keuangan Prita Hapsari 
Ghozie SE MCom, Sedia Payung 
Sebelum Hujan, Bagaimana 
Membangun Dana Darurat

• Pendiri Komunitas Pemuda Hijrah, Ust. 
Hanan Attaki, dengan topik bahasan; 
Memaknai Lebaran dengan Cara 
Berbeda.

pandemi covid-19
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PLTU Teluk Balikpapan adalah 
salah satu pembangkit milik 

PT PLN Persero dengan daya 
terpasang 2 x 110 MW yang berada di 
Balikpapan, Kalimantan Timur. PLTU 
Teluk Balikpapan COD (commercial 
on date) pada tanggal 8 Februari 
2017 untuk unit 1 dan 27 Januari 2017 
untuk unit 2. PLTU Teluk Balikpapan 
beroperasi untuk menyediakan 
kebutuhan sistem KALTARA kurang 
lebih 40% pada beban puncak. 
Type Boiler yang terpasang adalah 
CFB dengan desain batu bara low 
rank kalori 4000 Kcal/Kg, dengan 
size batu bara 6-15 mm. Untuk 
memenuhi kebutuhan pembakaran 
di boiler pada beban puncak, batu 
bara didistribusikan menggunakan 6 
coal feeder dengan flow maksimal ± 
72 ton/jam pada beban maksimum di 
masing-masing unit.

Permasalahan muncul di sistem 
supply batu bara ke dalam boiler 
berupa plugging pada elbow coal pipe 
outlet coal feeder menuju ke dalam 
furnace. Dalam kurun waktu 2017-
2019 telah terjadi 9 kali coal plugging 
yang mengakibatkan unit shutdown 
dan beberapa kali unit mengalami 
derating. Coal plugging menjadi salah 
satu penyumbang PLO (Pareto Loss 
Output) terbesar pada tahun 2017 
untuk PLTU Teluk Balikpapan. Total 
kerugian dari kehilangan produksi 
pembangkit dalam kurun waktu 

Maret 2017 sampai April 2018 sebesar 
Rp. 12.451.358.935.

Berdasarkan hasil Root Cause 
Failure Analysis (RCFA), kemungkinan 
penyebab terjadinya coal plugging 
pada coal pipe outlet coal feeder adalah 
kurang optimalnya velocity udara pada 
permukaan dalam coal pipe outlet 
coal feeder. Kondisi batu bara basah 
berpotensi menyebabkan plugging 
pada elbow coal pipe outlet coal feeder. 
Dari hasil simulasi Computational 
Fluid Dynamics (CFD) desain eksisting 
menunjukan bahwa velocity udara 
pada coal pipe tidak merata pada area 
yang menjadi titik awal terjadinya coal 
plugging pada elbow coal pipe.

Dengan kondisi desain eksisting 
diketahui nilai velocity udara pada 
permukaan dalam coal pipe outlet 
coal feeder masih rendah (1.669 m/s). 
Kondisi ini menyebabkan kurang 
optimalnya profil aliran udara upper 
spreading sehingga menyebabkan 
plugging pada elbow coal pipe outlet 
coal feeder. Untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut, Dika 
Wahyu Wijaya, Muhlas, Wahyu 
Tri Utomo melakukan modifikasi 
Change Air Profile Outlet Coal Feeder 
Area. Modifikasi bertujuan untuk 
mengoptimalkan pressure dan velocity 
udara pada elbow coal pipe secara 
merata, sehingga dapat mencegah 
terjadinya plugging pada outlet coal 
feeder. Dengan demikian, shutdown 

MODIFIKASI ELBOW COAL PIPE

Dika Wahyu Wijaya

Muhlas

Wahyu Tri Utomo

Cegah 
Plugging, 
Tingkatkan 
Keandalan 
Unit

Tahapan Implementasi

34       Info PJB  n Edisi 116  |  Tahun 2020

inovasi



   35

akibat coal plugging dapat dihindari, 
keandalan PLTU Teluk Balikpapan pun 
meningkat.

Mereka mencoba tiga desain 
baru, yaitu menghilangkan diffuser, 
menambah pipa by pass dan 
menambah plat director. Setelah 
dilakukan pembahasan lebih 
mendalam, mereka memilih desain 
tiga (menambah plat director) dengan 
alasan: aplikasi mudah dan tidak 
berpengaruh terlalu besar terhadap 

pengoperasian boiler. Dari hasil simulasi 
menunjukan pemerataan velocity yang 
sangat bagus dengan nilai 9-10 mm/s 
pada permukaan coal pipe. Pressure 
juga terjaga stabil dan merata pada 10 
Kpa. Sehingga, desain ketiga tersebut 
dapat dengan maksimal meminimalisir 
kemungkinan terjadinya plugging.

Implementasi dari modifikasi 
change air profile outlet coal feeder area 
dilakukan melalui beberapa tahapan, 
yaitu:
• Disassembly flange coal pipe outlet 

coal feeder : pelepasan bolt & nut 
flange inlet outlet Diffuser 1D, 
pemeriksaan kondisi diffuser.

• Cutting support line udara 
spreading outlet coal feeder : 
proses pemotongan support 
diffuser dengan desain awal hanya 
lubang udara, kemudian dilakukan 
modifikasi menjadi support diffuser.

• Installation plate director : 
pemasangan plate director yang 
berfungsi sebagai pengarah aliran 
udara agar terjadi turbulensi 
didalam coal pipe dan menghindari 
tumpukan batu bara di dalam coal 
pipe.

• Assembly flange coal pipe outlet 

coal feeder : pemasangan bolt & nut 
flange inlet dan outlet diffuser coal 
pipe.
Untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan modifikasi, dilakukan 
pengujian CFD berdasarkan parameter 
yang ada. Tekanan tetap 10 Kpa, 
velocity meningkat dari 0,771-1,669 
meter per detik menjadi 10,866 meter 
per detik, dan arah aliran tidak lagi 
laminer, tetapi turbulen. Implementasi 
modifikasi change air profile outlet coal 
feeder area to prevent coal plugging 
terbukti dapat mengurangi terjadinya 
plugging di coal pipe. Sehingga 
dengan melakukan inovasi ini dapat 
meningkatkan EAF dari awalnya tahun 
2017 sebesar 58.71% dan tahun 2018 
sebesar 53.49% menjadi 73.24% di 
tahun 2019. 

Modifikasi dengan biaya sebesar Rp 
87.780.000 (untuk 12 coal pipe), mampu 
menghilangkan potensi kerugian akibat 
shutdown sebesar kurang lebih Rp 13 
miliar. Inovasi ini juga dapat diterapkan 
untuk pembangkit lain dengan boiler 
tipe CFB yang mempunyai desain 
coal pipe yang sama dan mempunyai 
permasalahan terhadap coal plugging di 
coal pipe.(*)

   35
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Direktur Energy Primer PLN
Rudy Hendra Prastowo, 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat sejumlah 
anggota direksi baru sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT 
PLN (Persero) 14 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur 
Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan 
Listrik Negara. Terdapat empat anggota direksi baru yang menggantikan 
direksi sebelumnya, salah satunya adalah Rudy Hendra Prastowo. Karyawan 
organik PJB ini dipercaya sebagai Direktur Energy Primer.

sosok

Sarjana Teknik Mesin dari Institut 
Teknologi Bandung (ITB) tahun 1990 

ini mengawali karir di lingkungan PLN 
tahun 1994 sebagai siswa (sekarang 
siswa OJT) yang ditempatkan di Proyek 
Induk Pembangkit Thermal Wilayah 
Jawa yang sedang membangun PLTGU 
Muara Karang Blok I. Tiga bulan 
kemudian, setelah lolos proses siswa, 
dia dimutasikan ke Sektor Gresik Lama 
(sekarang Unit Pembangkitan  Gresik). 
Hal itu berlangsung selama enam 
tahun, hingga tahun 2000 mendapatkan 
kesempatan mengikuti pendidikan 
Strata Dua (S2) di Institut Teknologi 
Bandung (ITB).

Sebelum bergabung  dengan 
PLN, dia sudah malang melintang di 
beberapa perusahaan, termasuk di 
Industri Pesawat Terbang Nusantara 
(IPTN) Bandung (sekarang PT 
Dirgantara Indonesia). Terakhir dia 
bekerja di perusahaan pemasaran 
pompa, sebagai manajer. Perusahaan 
ini mensuplai kebutuhan pompa 
pembangkit milik PLN. Di perusahaan 
inilah ia mulai tertarik untuk bergabung 
dengan PLN. 

Ada dua alasan yang membuatnya 
tertarik untuk bergabung dengan 
PLN, yaitu masalah kompetensi dan 
karir. Menurut dia, saat itu kompetensi 
karyawan PLN terkait negosiasi dengan 
supplier dirasakan sangat lemah dan 
cenderung menerima apa saja yang 
dikatakan supplier. Sehingga supplier 
dapat memainkan harga dengan 
seenaknya, yang tentu saja hal ini 
sangat merugikan negara, mengingat 
PLN merupakan perusahaan milik 
negara. Kedua, karir di perusahaan 
tempat dia bekerja sangat sempit, 
bahkan dia merasa sudah mentok. 
Sementara karir di PLN terbuka lebar. 

Sewaktu masih kuliah, tidak pernah 
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terlintas di benaknya untuk bekerja di PLN. 
Sama halnya mahasiswa seangkatannya, 
setelah lulus ingin bekerja di perusahaan 
perminyakan, perusahaan swasta atau 
perbankan. Saat itu PLN dianggap kurang 
bonafit, dengan gaji yang jauh lebih 
rendah dibandingkan perusahaan asing, 
perusahaan swasta maupun perbankan. 

Setelah menyelesaikan pendidikan 
S2 di ITB, pria yang lahir di Bogor namun 
besar di Medan dan Bandung ini tahun 
2002 mendapat kepercayaan sebagai 
Manajer Unit Bisnis Pembangkitan 
Kendari, mengelola Pembangkit Listrik 
Tenaga Diesel (PLTD). Selanjutnya 
selama dua tahun (2002-2004) mendapat 
tugas karya di  PT PLN (Persero) hingga 
berkesempatan mengikuti pendidikan 
di Universitas Tenaga Nasional Malaysia 
dan pada tahun 2006 meraih gelar Master 
of Engineering Management. Ia juga 
berkesempatan mengikuti  program IPMT 
selama delapan bulan di PLTU Tanjung Jati 
B yang operation and maintenance-nya 
dilaksanakan oleh Medco dan Fortune 
Service Oil.

Berbagai jabatan di lingkungan PJB 
pernah diembannya, diantaranya sebagai 
GM UP Paiton dan UP Muara Karang, 
Kepala Satuan Pengadaan dan Logistik, 
serta Kepala Satuan Teknologi. Mulai 
tahun 2016 mendapat tugas karya ke PT 
PLN (Persero), diawali sebagai General 
Manager Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) 
di tahun 2016, lalu sebagai Kepala Divisi 
Operasi Regional Kalimantan  di tahun 2017. 
Sebelum diangkat sebagai Direktur Energy 
Primer PT PLN (Persero), dia menjabat  
sebagai Plt Direktur Utama merangkap Plt 
Direktur Pengembangan PT PLN Batubara 
sejak 2019. 

Jajaran Direksi PLN
Tiga anggota direksi baru lainnya 

adalah Muhammad Iqbal Nur sebagai 
Direktur Perencanaan Korporat PLN, 
Bob Saril sebagai Direktur Niaga dan 
Pelayanan dan Ikhsan Asaad sebagai 
Direktur Mega Project. Sementara direksi 
yang diberhentikan dengan hormat antara 
lain: Direktur Pengadaan Strategis 1, 
Sripeni Inten Cahyani, Direktur Pengadaan 
Strategis 2, Djoko Rahardjo Abu Manan, 
Direktur Human Capital Management 
Muhamad Ali, dan Direktur Bisnis Regional 
Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Ahmad 
Rofiq.

Selain itu RUPS juga mengalihkan 
penugasan beberapa anggota Direksi PLN, 
yang antara lain : Syofvi Felienty Roekman 
semula Direktur Perencanaan Korporat 
menjadi Direktur Human Capital dan 
Management. Wiluyo Kusdwiharto yang 
semula Direktur Bisnis Regional Sumatera 

menjadi Direktur Bisnis Regional 
Sumatera Kalimantan. Syamsul Huda 
semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi 
dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis 
Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan 
Nusa Tenggara.

Dengan penetapan tersebut maka 
susunan Direksi PLN menjadi :
• Direktur Utama : Zulkifli Zaini 
• Wakil Direktur Utama PLN : 

Darmawan Prasodjo
• Direktur Keuangan : Sinthya Roesly
• Direktur Human Capital dan 

Management : Syofvi Felienty 
Roekman

• Direktur Perencanaan Korporat: 
Muhammad Ikbal Nur

• Direktur Niaga dan Manajemen 
Pelanggan : Bob Saril.

• Direktur Energy Primer : Rudy Hendra 
Prastowo

• Direktur Mega Project : Muhammad 
Ikhsan Asaad

• Direktur Bisnis Regional Sumatera 
Kalimantan : Wiluyo Kusdwiharto

• Direktur Bisnis Regional Sulawesi, 
Maluku, Papua dan Nusa Tenggara : 
Syamsul Huda

• Direktur Bisnis Regional Jawa,Madura 
dan Bali : Haryanto WS 

Mengembalikan Jabatan Lama
Struktur organisasi PT PLN (Persero) 

sangat dinamis dan kerap kali mengalami 
perubahan nomenklatur jabatan 
ataupun penambahan dan pengurangan 
direktorat. Sampai dengan tahun 2013, 
direktorat yang menangani operasi 
PLN hanya dibagi menjadi tiga, yaitu; 
Jawa-Madura- Bali, Indonesia Barat, dan 
Indonesia Timur. Lalu pada tahun 2014, di 
awal masa kepemimpinan Sofyan Basyir 
dilakukan perampingan menjadi dua 
direktorat, yaitu: Jawa-Bali dan Luar Jawa 
Bali. 

Tak lama berselang, di akhir 2014 
diputuskan bahwa dibentuk tujuh 
Direktorat Bisnis Regional yang juga 
membidangi operasi, yaitu: 1) Regional 
Sumatera, 2) Regional Kalimantan, 3) 
Regional Sulawesi, 4) Regional Maluku-
Papua, 5) Regional Jawa Bagian Barat, 6) 
Regional Jawa Bagian Tengah, 7) Regional 
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa 
Tenggara. 

Setelah Sofyan Basyir digantikan  
Zulkifli Zaini, kembali dilakukan 
perombakan menjadi hanya empat 
regional, yaitu: Regional Sumatera, 
Regional Jawa, Madura, Bali, Regional 
Kalimantan dan Sulawesi, serta Regional 
Maluku dan Papua. Kini sesuai RUPS 14 
Mei 2020, disepakati hanya tiga  regional 
saja, yaitu : 1) Regional Sumatera dan 

Kalimantan, 2) Regional Jawa, Madura, 
Bali, 3) Regional Sulawesi, Maluku, dan 
Papua. 

Selain itu, kini juga ada jabatan baru, 
yaitu Direktur Mega Project. Namun bila 
kita perhatikan sebenarnya ini bukan 
barang baru. Sebelum tahun 2013, sudah 
ada nama jabatan Direktur Konstruksi 
Strategis. Lalu pada tahun 2014, diubah 
namanya menjadi Direktur Konstruksi 
dan Energi Baru Terbarukan. Lalu sejak 
tahun 2015, bersamaan dengan munculnya 
tujuh  direktorat bisnis regional, jabatan ini 
dihilangkan, tanggung jawab konstruksi 
dipegang masing-masing divisi dibawah 
direktorat bisnis regional. Sekarang 
jabatan ini dihidupkan kembali dengan 
sebutan Direktur Mega Project yang 
nantinya menangani konstruksi juga.  

Begitu juga Direktur Energi Primer, 
bukan sesuatu yang baru. Pada tahun 
2013, Direktur Energi Primer sudah disebut 
dalam struktur organisasi PLN. Pada tahun 
2014, namanya Direktur Pengadaan dan 
Energi Primer. Lalu dengan perombakan 
di tahun 2015, namanya berganti 
menjadi Direktur Pengadaan. Sekarang 
dikembalikan lagi penamaanya menjadi 
sama seperti tahun 2013, yaitu Direktur 
Energi Primer.

Demikian halnya Direktur Niaga dan 
Manajemen Pelanggan adalah jabatan 
yang pernah ada sebelum tahun 2013. 
Kemudian pada tahun 2014, berganti 
nama menjadi Direktur Niaga, Manajemen 
Risiko dan Kepatuhan. Lalu sejak tahun 
2015, bersamaan dengan munculnya 
tujuh direktorat bisnis regional, sama 
dengan direktur konstruksi, jabatan ini pun 
dihilangkan. Tanggung jawabnya disebar 
pada direktorat bisnis regional dibawah 
kendali Direktur Keuangan. Sekarang 
jabatan ini bangkit kembali, dengan nama 
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan. 

PT PLN (Persero) merupakan tulang 
punggung sektor kelistrikan nasional. 
Tentu butuh sosok-sosok profesional yang 
teruji. Jika melihat karir mereka, rasanya 
memang sudah banyak makan asam 
garam. Direktur yang datang dari luar PLN 
diharapkan membawa angin segar bagi 
pengelolaan PLN yang lebih profesional. 
Zulkifli Zaini, dengan latar belakang 
keuangan, diharapkan mampu mengelola 
efisiensi keuangan PLN dan memberi citra 
positif bagi lender.

Sementara Direktur yang memang lahir 
dan besar di PLN, sudah banyak mengalami 
kerasnya perjuangan PLN melistriki 
Indonesia ini.  Dalam perjalanan karirnya, 
mereka pernah menangani Jakarta, Jawa 
Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera, hingga 
Papua. Mereka rata-rata sudah lulus dari 
daerah ‘keras dan rawan’.(*)

sosoK
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Selama hampir 75 tahun PLN telah 
menghadapi berbagai tantangan 

untuk melistriki tanah air. Listrik tak hanya 
jadi alat penerang, tetapi telah menjadi 
penggerak kehidupan. Listrik tidak hanya 
menjadi energi masa kini, tetapi juga 
masa datang. Hal ini membawa PLN untuk 
terus bergerak maju dengan melakukan 
transformasi guna menyiapkan kebutuhan 
listrik masa depan. 

Transformasi PLN kali ini bertajuk 
“Power Beyond Generations”, 
dilaunching pada Selasa 21 
April 2020. “Selama tiga 
bulan ini BOD mendengar 
dan menangkap aspirasi 
dari insan PLN. Aspirasi 
itu adalah keinginan untuk 
bertransfomasi. Membawa 
PLN menjadi lebih baik,” tutur 
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.

Menurut Zulkifli, kekuatan 
untuk bertransformasi sudah ada 
dalam insan PLN, yaitu berani 
menerima tantangan. Itulah yang akan 
menggerakkan transformasi PLN yang 
memiliki 4 strategic objective, yang antara 
lain; 
• Green : meningkatkan penggunaan 

green energy sebagai pembangkit masa 
depan karena semakin murah seiring 
berjalannya waktu, sebagai upaya 
PLN melindungi generasi masa depan. 
Breakthrough initiative pada tahun 2020 
yang telah dicanangkan antara lain; 
Implementasi proyek EBT sesuai RJPP 
2019-2024, Launching ‘Green Booster’, 
Launching EBT skala besar.

• Lean :  mengefisienkan proses bisnis 
dan operasi, sehingga menjadi 
makin lincah dan gesit menghadapi 
perubahan. Breakthrough initiative 
pada tahun 2020 yang telah 
dicanangkan antara lain; Digitalisasi 
pembangkit, Digitalisasi Procurement, 
Digitalisasi untuk distribution excellent, 
Optimasi Dispatch, Prioritisasi 
Investasi, Optimasi Energi Primer, dan 

Anti BlackOut.
• Innovative : mendorong inovasi dengan 

mendigitalisasi semua proses bisnis 
dan operasi, adaptif terhadap tuntutan 
zaman, kreatif menangkap peluang, 
dan mencari solusi. Breakthrough 
initiative pada tahun 2020 yang telah 
dicanangkan antara lain; optimasi 

teknologi terkini. Breakthrough 
initiative pada tahun 2020 yang 
telah dicanangkan antara lain; 
Optimalisasi manajemen gangguan 
dan peluncuran New PLN Mobile.
Keempat tujuan strategis tersebut 

didukung oleh Strategic Enabler yaitu 
keunggulan SDM dan organisasi, 
manajemen anak perusahaan, 
manajemen eksekusi, serta regulasi dan 
tata kelola sektor ketenagalistrikan.

Tagline Transformasi PLN adalah 
“Power Beyond Generations”. Power 

diartikan sebagai kekuatan atau energi. 
Beyond diartikan sebagai melampaui 

batas atau pencapaian lebih jauh. 
Generation diartikan sebagai 
produksi atau pembangkitan, 
dan juga sekelompok manusia 
dalam masyarakat. Power Beyond 
Generations secara keseluruhan 
bermakna: membuat energi 

dapat dinikmati melampaui batas 
generasi, menjadikan energi tidak 

sekadar produksi atau pembangkitan. 
Transformasi tidak lepas dari 

perubahan lingkungan bisnis saat 
ini yang mengalami turbulensi yang 
dikenal dengan istilah VUCA (Volatile, 
Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity), 
Selain itu juga adanya Pandemi 
COVID-19 yang memberikan pengaruh 
cukup luas baik bagi pemerintah maupun 
bisnis termasuk sektor ketenagalistrikan.

Program Tranformasi PLN merupakan 
pekerjaan besar bagi seluruh insan PLN 
baik di kantor pusat, unit dan anak 
perusahaan. Keberhasilan program 
Transformasi PLN ditentukan oleh 
partisipasi aktif seluruh insan PLN 
sehingga diharapkan seluruh insan PLN 
dapat mendukung program tersebut 
sesuai bidang tugasnya. Melalui 
transformasi ini, PLN bertekad menjadi 
Perusahaan Penyedia Energi Listrik terbaik 
se-Asia Tenggara dan pilihan utama 
konsumen sebagai solusi penyediaan 
energi.(*)

 

billing dan penagihan, Rollout Fiber 
Optic, Infrastruktur kendaraan listrik, 
Captive Power, dan Beyond KWH

• Customer focused : berfokus dan 
melayani pelanggan dengan lebih 
baik, menggunakan pendekatan 

Transformasi PLN : Power Beyond Generations
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staKeholder

Direktur Utama PLN, 
Zulkifli Zaini
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Jarak memang membuat setiap insan PJB lebih jauh di mata, apalagi semenjak pandemi COVID-19 menjadi bagian 
dari kehidupan sehari-hari, membuat seluruh insan PJB menjadi semakin jarang bertatap muka secara langsung. 

Bahkan dalam acara halal bi halal pun tanpa tatap muka secara langsung dan tanpa jabat tangan. BoD melakukan 
halal bi halal secara virtual yang diwakili para Senior Leaders dan Direksi Anak Perusahaan untuk meneruskan 
kembali pesan-pesan kepada seluruh insan PJB Group. Biasanya halal bi halal dilakukan dengan cara seluruh insan 
PJB berkumpul untuk saling bermaaf-maafan dan membentuk rantai salam-salaman mulai dari karyawan, siswa OJT, 
staf outsource bahkan ke level dewan komisaris. Agar lebih khidmat, halal bi halal virtual tersebut diawali dengan 
tausyiah oleh Ustadz Heru Kusumahadi, yang memberikan nasehat mengenai cara menjadi pribadi yang lebih baik 
ketika masa pandemi serta hal-hal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Usai tausyiah dilanjutkan 
sambutan dari Direktur Utama, Iwan Agung Firstantara dan saling sapa dari para general manager unit-unit dengan 
gaya berpantun. BoD pun meramaikan suasana dengan berbalas pantun yang mengundang gelak tawa dari seluruh 
partisipan halal bi halal virtual. Pada hari yang sama pula, PLN pun juga mengadakan halal bi halal virtual yang diikuti 
oleh seluruh Direktur Anak Perusahaan, para GM PLN, bahkan juga mengundang pejabat-pejabat periode terdahulu 
yang membangkitkan nuansa nostalgia. Halal bi halal virtual yang diadakan PJB ataupun PLN membuktikan bahwa 
pandemi tidak akan memutus tali silaturahmi seluruh insan PLN Group.(*)

berita foto

Halal Bihalal 
Tanpa Berjabat 
Tangan
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Searah jarum jam: Dirut PJB, 
Dir Niaga, Dirops 2, Dir SDM, Dirops 1, Dirkeu.
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menahan getaran, dan peredam kejut.
Fabric expansion joint ternyata 

rawan mengalami kebocoran 
dikarenakan terjadinya benturan 
dan kontak langsung antara primary 
air dengan expansion joint. Di PLTU 
Tenayan, expansion joint tersebut 
mengalami chronic problem, yaitu 
terjadinya kerusakan berupa 

Dalam primary air system terdapat 
fabric expansion joint yang secara 

khusus dirancang untuk menahan 
pemanjangan fisik dan mengurangi 
tingkat tegangan pada sistem ducting 
yang disebabkan oleh kenaikan suhu. 
Selain itu fabric expansion joint juga 
berfungsi menghubungkan ducting 
dengan kondisi yang tidak selaras, 

teknologi

Modifikasi 

Tingkatkan 
Keandalan Unit

Expansion 
Joint 
Salah satu sistem yang memiliki peranan penting dalam proses 
produksi listrik di PLTU adalah primary air system, karena sebagai 
sarana untuk menyuplai udara primer dalam proses pembakaran 
di dalam furnace. Gangguan terhadap pasokan udara primer 
mengakibatkkan pembakaran tidak sempurna yang berujung 
unit shutdown. Karenanya primary air system harus terjaga dan 
bekerja dengan baik.

Pemasangan expansion joint yang telah dimodifikasi

Kebocoran pada expansion joint on bed burner

kebocoran yang berulang pada on bed 
burner unit 1 sebanyak 1 kali dan on bed 
burner unit 2 sebanyak 3 kali. Setiap 
kali terjadi kebocoran ini maka hot 
primary air akan keluar ke lingkungan 
dan membahayakan lingkungan 
sekitar on bed burner, sehingga harus 
segera diperbaiki. Untuk melakukan 
perbaikan membutuhkan shutdown 
unit pembangkit. Hal ini  menjadikan 
kinerja operasi PLTU Tenayan di  tahun 
2016 sangat rendah, dimana Equivalent 
Availability Factor (EAF) hanya 49.27 
persen, Equivalent Force Outage Rate 
(EFOR) 50.73 persen dan Net Capacity 



   41

sehingga primary air yang melewati 
expansion joint langsung menghantam 
fabric. Untuk mengatasi hal itu ada  
beberapa alternatif, antara lain: 
• Penggantian expansion joint 

dengan spesifikasi OEM.
• Upgrade expansion joint dengan 

tipe metal.
• Penggantian expansion joint 

dengan modifikasi penambahan 
baffle plate.
Dari ketiga alternatif solusi 

tersebut, tim inovasi PLTU Tenayan, 
Hendra, Herdimas dan Syamsuri 
memilih solusi modifikasi expansion 
joint dengan penambahan baffle 
plate yang diyakini lebih handal 
dan tahan terhadap pressure dan 
temperatur tinggi.  Modifikasi yang 
dilakukan pada expansion joint 
adalah dengan menambahkan baffle 
plate pada sisi inlet untuk mengatur 
arah aliran primary air agar tidak 
berkontak dengan fabric expansion 
joint yang dapat mengakibatkan 
kebocoran expansion joint. Hal ini 
akan memberikan keamanan pada 
expansion joint yang dilalui primary air. 

Setelah dilakukan desain expansion 
joint maka dilakukan pemodelan 
dan pengujian untuk memastikan 
expansion joint yang dilakukan 
penambahan baffle plate aman 
untuk diaplikasikan. Adapun hasil 
permodelan menggunakan software 

fluent adalah sebagai berikut:
• Pressure Distribution. 
 Dari hasil analisa menggunakan 

software untuk pressure 
distribution, dimana pressure 
contour di sekitar fabric pada 
expansion joint sebelum dilakukan 
penambahan baffle plate lebih 
tinggi yaitu 16,69 kPa. Sedangkan 
pressure contour di sekitar fabric 
pada expansion joint setelah 
dilakukan penambahan baffle 
plate menjadi 16,47 kPa. Hal ini 
menunjukkan bahwa baffle plate 
menahan udara panas untuk tidak 
kontak langsung dengan fabric 
pada expansion joint, sehingga 
ini dapat menghindari terjadinya 
kebocoran.

• Stress Distribution
 Stress distribution hasil pemodelan 

menunjukkan bahwa stress pada 
expansion joint sebelum inovasi 
terfokus pada sisi atas dan bawah 
dari expansion joint. Sedangkan 
setelah dilakukan modifikasi stress 
distribution merata di sisi expansion 
joint.

• Safety Factor
Nilai safety factor dari expansion 

joint sebelum dan sesudah inovasi. 
Untuk nilai Safety Factor sebelum 
inovasi adalah 2,8738 sedangkan 
setelah inovasi nilainya 3,1302. Hal ini 
menunjukkan bahwa dilihat dari segi 

teKnologi

Factor (NCF) 32.48 persen.
Dari root cause fault tree 

analysis diagram didapatkan akar 
permasalahan yang menyebabkan 
kerusakan yang berulang pada 
expansion joint adalah desain dari 
expansion joint yang kurang tepat 

Hendra Herdimas Syamsuri

Tabel 1 : Perbandingan expansion joint

No Unit
Sebelum Inovasi Setelah Inovasi

Nilai Satuan Remark Nilai Satuan Remark

1 Pressure 17.75 kPa

Bocor

17.87 kPa

Tidak Bocor2 Temperatur 228 °C 230 °C

3 Flow 15592 Nm³/h 18241 Nm³/h
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Sebagai perusahaan jasa, kepuasan 
pelanggan tentu menjadi prioritas 

utama, yang diwujudkan dalam bentuk 
kualitas pelayanan melalui efisiensi 
dan keandalan unit pembangkit yang 
tertuang dalam kontrak kinerja. 
Berbagai upaya dilakukan untuk 
mewujudkannya. Improvement dan 
inovasi pun dilakukan dalam 
pengelolaan pembangkit, untuk 
mewujudkan visi sebagai perusahaan 
penyedia solusi pengelolaan 
pembangkit listrik dan pendukungnya 
yang terpercaya.

Awalnya pengelolaan pembangkit 
dilakukan secara ‘konvensional’ 
dimana semua fungsi operasi dan 
pemeliharaan, termasuk para expert, 
berada di unit. Seiring dengan 
perkembangan teknologi informasi, 
PJB Services menerapkan tata kelola 
pembangkitan berbasis teknologi 4.0 
dan sistem manajemen terintegrasi 

kondisi tertentu mereka datang ke unit 
untuk membantu eksekusi di lapangan. 

Penerapan COMANDO 
memberikan keuntungan bagi PJB 
Services, yang antara lain:
• Monitoring operasi dan 

pemeliharaan seluruh unit 
dilakukan secara real time dari 
Kantor Pusat. 

• Gangguan dan potensi gangguan 
unit pembangkit dapat diketahui 
secara dini, sehingga penyelesaian 
persoalan dapat dilakukan secara 
cepat dan tepat.

• Keterbatasan expert dapat teratasi 
karena mereka tidak lagi harus 
berada di unit pembangkit.

• Penyelesaian gangguan ataupun 
potensi gangguan dapat dilakukan 
dengan lebih baik karena 
melibatkan para expert dari 
berbagai bidang keahlian.

• Efisiensi biaya, tenaga dan waktu.

design, penambahan baffle plate pada 
expansion joint merupakan model 
yang lebih aman untuk diaplikasikan.

Setelah dilakukan analisa terkait 
modifikasi expansion joint dan 
hasil yang didapatkan lebih baik 
dibandingkan sebelum inovasi, maka 
dilakukan pembuatan expansion 
joint dengan desain yang baru. 
Modifikasi expansion joint yang 
sudah jadi kemudian dipasang di line 
primary air fan. Untuk mengetahui 
keandalan terhadap expansion joint 
dilakukan perbandingan kekuatan 
expansion joint sebelum dan 
setelah penambahan baffle plate. 
Perbandingan tersebut dapat dilihat 
pada tabel 1. 

Salah satu tolak ukur keberhasilan 
dari implemantasi dapat diihat dari 
data Pareto Loss Output (PLO). Dari 
hasil PLO bulan Januari 2017 sampai 
dengan bulan Maret 2019 tidak ada 
lagi kejadian unit trip atau derating 
diakibatkan oleh kebocoran pada 
expansion joint. Ini artinya, inovasi 
berupa penambahan baffle plate pada 
expansion joint berhasil dengan baik.

Secara finansial, modifikasi 
expansion joint yang menghabiskan 
biaya Rp 100 juta tersebut dapat 
menghindarkan perusahaan dari 
potensi kerugian sebesar Rp 13,9 
miliar, yaitu kerugian saat unit dengan 
kapasitas 110 MW harus shutdown 
selama 4 hari untuk perbaikan 
expansion joint yang mengalami 
kebocoran. Adapun manfaat 
non finansial yang didapat dari 
dilakukannya modifikasi expansion 
joint on bed burner adalah mengurangi 
potensi derating akibat expansion 
joint bocor, meningkatkan keandalan 
dan availability unit. Tidak ada 
kerusakan yang menyebabkan unit 
trip atau derating akibat kerusakan 
expansion joint. EAF yang semula 
hanya 28,72 persen meningkat 
menjadi 60,38 persen, dan EFOR 
yang semula 71,28 persen turun 
menjadi 17,11 persen. Karena itu, 
modifikasi berupa penambahan baffle 
plate pada expansion joint sangat 
direkomendasikan untuk unit lain 
yang menggunakan expansion joint 
tipe circle di on bed burner.(*)

teknologi

PJB Services dipercaya untuk menjalan operation and 
maintenance puluhan unit pembangkit listrik berbagai 
jenis dengan kapasitas 7 MW hingga 1.000 MW per 
unit. Lokasi pembangkit tersebar di berbagai daerah di 
Indonesia, mulai dari Arun di Aceh hingga Tidore di Maluku 
Utara. Sementara Kantor Pusat PJB Services berada di 
Sidoarjo, Jawa Timur.

COMANDO
yang diberi nama COMANDO 
(Condition Monitoring and Data 
Operation). Sebuah ruang yang 
dipenuhi dengan layar monitor ukuran 
besar serta sejumlah komputer pun 
dibangun di PJB Services Kantor Pusat 
sebagai sarana pendukung. 

Melalui ruangan tersebut data-
data operasi dan pemeliharaan unit 
pembangkit termonitor secara real 
time. Dengan demikian para expert 
tidak perlu selalu berada di unit 
pembangkitan. Mereka melakukan 
monitoring, diagnostic and optimization 
dari ruangan tersebut. Hanya dalam 

• Peluang untuk melakukan inovasi 
dalam pengelolaan pembangkit 
semakin besar.
Secara garis besar, sistem 

manajemen COMANDO dapat 
digambarkan seperti gambar di 
samping.

Data operasi dan pemeliharaan 
yang masuk secara real time ke ‘Ruang 
COMANDO’ berasal dari dua sumber, 
yaitu dari Engineering Center PT PJB 
dan aplikasi online yang dimiliki PJB 
Services. Data-data tersebut meliputi:
• Navitas : data produksi, bahan 

bakar, kinerja, dan perencanaan 
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anaK perusahaan

pemeliharaan masing-masing unit. 
• Peta Kesehatan Unit (PKU): data 

yang menggambarkan kesehatan 
unit yang didasarkan pada Condition 
Based Maintenance (CBM).

• Plant Wellness Online : data 
tentang kondisi real operasional 
pembangkit berupa ada tidaknya 
kerusakan atau penurunan 
performa pada setiap equipment 
yang ada pada pembangkit. 

• Kimia: data stok bahan kimia dari 
aplikasi Monitoring Kimia Online.

• Outage: data rencana pelaksanaan 
overhaul yang tersaji dalam bentuk 

web based untuk mempermudah 
pemantauan yang dilakukan 
pemilik dan pengelola pembangkit 
di setiap tingkatan.
Selain data-data tersebut di atas, 

para expert di Ruang COMANDO 
juga memperoleh tambahan 
pasokan data tentang: kinerja 
operasi, kinerja pemeliharaan, 
parameter operasi  dan lain-lain dari 
implementasi tools management, 
asset productivity management, supply 
change  management, maintenance 
management system dan sebagainya. 
Selanjutnya seluruh data tersebut 

Monitoring dan Diagnostic 
Jarak Jauh

dianalisa oleh expert dari berbagai 
bidang di ruang COMANDO yang ada 
di PJB Services Kantor Pusat, hingga 
menghasilkan rekomendasi untuk unit. 

Rekomendasi bisa langsung 
diserahkan ke unit untuk dieksekusi, 
bisa juga dibentuk tim khusus untuk  
melakukan eksekusi di unit. Hal itu 
tergantung jenis pekerjaan yang harus 
dilakukan. Penerapan COMANDO 
memberikan kontribusi besar terhadap 
kinerja perusahaan, yang diperlihatkan 
dari kinerja finansial yang dari tahun  
ke tahun selalu meningkat secara 
signifikan.(*)

   43
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Tidak jarang seseorang mengalami 
kesulitan untuk menyalurkan zakat, 

infak dan shodaqoh karena kesibukan, 
keterbatasan informasi ataupun sebab 
lain. Guna memfasilitasi karyawan muslim 
dalam menunaikan kewajibannya tersebut, 
PJB membentuk Lembaga Amil Zakat, 
Infak dan Shidoqoh (LAZIS). Lembaga ini 
menerima Zakat, Indak dan Shodaqoh 
(ZIS) karyawan, untuk disalurkan kepada 
mereka yang berhak penerima. Dari 2.894 
karyawan muslim PJB, sebanyak 1.732 
karyawan memanfaatkan keberadaan 

lembaga ini untuk menyalurkan ZIS 
mereka, hingga terkumpul Rp 9 - 10 Miliar 
per tahun.

Pengumpulan dana tersebut dilakukan 
melalui pemotongan gaji karyawan yang 
bersedia, dan penyerahan langsung tanpa 
melalui pemotongan penghasilan. Dengan 
kata lain, pemotongan penghasilan 
sifatnya tidak memaksa. Besarnya 
potongan berdasarkan kerelaan karyawan 
yang disampaikan secara tertulis kepada 
LAZIS. Bagi karyawan yang bermaksud 
mengubah besarnya zakat penghasilan, 
infak dan shodaqoh, bisa memberitahukan 
secara tertulis dengan mengisi form 
yang telah disediakan LAZIS.  Untuk 
zakat, 100% dikelola masing-masing 
unit, sedangkan infaq dan shadaqah, 50% 
dikelola unit, 50% dikelola LAZIS Kantor 
Pusat. 

Sedangkan penerimaan yang berasal 
dari luar pemotongan payroll pada 
tahun 2019 sebesar Rp 206.407.500, 

dengan perincian, infak dan shodaqoh 
Rp 159.220.000, sedangkan zakat Rp 
47.187.500. Sesuai ketentuan agama, 
ada delapan  asnaf (golongan) orang 

yang berhak menerima zakat, yaitu: 
fakir (orang yang tidak memiliki harta), 
miskin (orang yang penghasilannya tidak 
mencukupi), riqab (hamba sahaya atau 
budak), gharim (orang yang memiliki 
banyak hutang), mualaf (orang yang baru 
masuk Islam), fisabilillah (pejuang di jalan 
Allah), ibnu sabil (musyafir dan para pelajar 
perantauan), serta amil zakat (panitia 
penerima dan pengelola dana zakat). 
Dana zakat tidak boleh diberikan kepada 
sembarang orang, tetapi hanya untuk 
delapan golongan tersebut. Sementara 
penyaluran dana infak dan shodaqoh lebih 
fleksibel untuk kepentingan ummat yang 
membutuhkan.

Penyaluran dana ada yang dilakukan 
secara swakelola oleh LAZIS, ada juga 
yang dilakukan bekerjasama dengan pihak 
ketiga. Berbagai program telah dijalankan 
bekerjasama dengan pihak ketiga, 
diantaranya:
• Program wakaf pembangunan kelas 

anak yatim. 
• Program wakaf pembuatan sumur 

untuk dhuafa di daerah minus.
• Program pembiayaan dakwah 

No. UNIT ZAKAT INFAK & SODAQOH JUMLAH

1. UP BRANTAS 226.745.833 199.667,595 426.413.428
2. UP CIRATA + BPWC 369,918,525 199.319.579 569.238.104
3. UP GRESIK + UPHT 1.449.967.908 457.471.323 1.907.439.231
4. UP MUARA KARANG + UPHB 586.631.398 468.297.807 1.054.929.205
5. UPMUARA TAWAR 441.912.634 395.463.318 837.375.952
6. UP & UBJOM PAITON 538.248.719 264.956.090 803.204.809
7. PJB ACADEMY 151.223.351 87.358.452 238.581.803
8. PJB KANTOR PUSAT 2.454.558.884 1.537.372.148 3.991.931.032

TOTAL 6.219.207.252 3.609.906.312 9.829.113.564

relig i

KUMPULKAN DAN SALURKAN

RP 9 – 10 MILIAR 
PER TAHUN

Penerimaan dari Potongan Payroll Tahun 2019
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islamiyah.
• Program Gerakan Peduli Mualaf 

Dhuafa
• Program syiar Islam daerah kritis 

aqidah dengan implementasi ATM 
Beras, dan program Camp Qur’an 
Ramadhan.

• Program pelatihan dan pengembangan 
sistem pembelajaran Al Qur’an

• Program gerakan peduli masjid BERES 
(Bersih-Bersih Masjid).

• Program pembinaan tahfidz Al Qur’an
• Gerakan Shalat Berjamaah di Masjid 

dengan Implementasi ATM Beras
• Gerakan peduli kesejahteraan tenaga 

outsourcing dan purna karya
• Gerakan Peduli Kesejahteraan Warga 

Sekitar
Khusus untuk LAZIS PJB Kator Pusat, 

dana yang dikelola pada tahun 2019 
sebesar Rp 5.028.198.114 yang terdiri dari; 
zakat sebesar Rp 2.454.558.884, infaq Rp 
1.537.372.148, shodaqoh Rp 1.036.267.082. 
Berbagai kegiatan telah dijalankan LAZIS 
PJB Kantor Pusat yang terbagi dalam 
beberapa program yang antara lain:
• Program Peduli Pembangunan Masjid 

& Musholla yang diwujudkan dalam 
bentuk pembangunan dan renovasi 
masjid, mushola dan sumber air untuk 

relig i

masjid.
• Program Shalat Berjamaah di Masjid 

yang disertai dengan pemberian 
bantuan sembako untuk kaum dhuafa, 
santunan keada anak yatim dan 
pengajian rutin.

• Program Peduli Kualitas Pendidikan 
yang diwujudkan dalam bentuk 
santunan biaya sekolah dan wisuda 
tahfidzul Al Qur’an.

• Program Peduli Kemanusiaan dan 
Bencana Alam yang diwujudkan dalam 
bentuk pemberian bantuan untuk 
korban bencana di Palestina,  Bima, 
Pacitan, Suriah, Tambak Rejo, Tambak 
Sawah, Waru, Palu, dan Lombok.

• Program Peduli Kesehatan Umat yang 
diwujudkan dalam bentuk pemberian 
bantuan pada dhuafa yang sakit.
Selain itu, LAZIS PJB juga 

melaksanakan kegiatan yang bersifat 
insidental, diantaranya : Roadshow ke 
Pondok Pesantren di Lamongan dalam 
rangka HUT PJB, pembagian 3.000 paket 
sembako dan buka puasa bersama kaum 
dhuafa, peresmian mobil bersih masjid, 
roadshow panti asuhan di Surabaya 
dalam rangka HUT PJB, pesantren kilat 
bersama Syeh Rasyid, serta penyerahan 
program muzakki untuk mustahiq dan 

buka puasa bersama karyawan. LAZIS PJB 
Kantor Pusat juga menyerahkan zakat 
secara rutin kepada sejumlah mustahiq 
yang telah ditentukan, dengan nilai total 
Rp 111.650.000. Mustahiq tersebut 19 
diantaranya adalah karyawan koperasi dan 
BMP, serta 27 karyawan purna tugas.

Pada tahun 2018, LAZIS mempelopori 
Implementasi ATM BERAS di 10 lokasi, 
yaitu di  Masjid At-Taqwa PJB Gresik, 
Masjid Al-Amanah Muara Tawar, Masjid 
Raudhatul Jannah Jakarta Utara, Masjid 
An-Nur PJB Paiton, Masjid Raudlatul 
Jannah Pepelegi-Sidoarjo, Masjid Taqwa 
Sedayulawas- Lamongan, Masjid Al 
Kautsar Sumberdem-Malang, Masjid 
Darul Arqom Bulurejo-Lumajang, Masjid 
Mujahidin Sidomulyo-Bojonegoro, dan 
Masjid At Taqwa Parang-Kediri.

Dengan mengadopsi teknologi 
anjungan tunai mandiri (ATM), LAZIS PJB 
menyalurkan bantuan bahan makanan 
pokok bagi masyarakat. ATM Beras secara 
resmi dioperasikan pada Rabu 18 April 
2018. Melalui ATM beras ini, masyarakat 
penerima bantuan beras tak perlu lagi 
antre berdesakan yang memakan waktu 
dan tenaga. Mereka cukup datang ke 
ATM beras sesuai jadwal gilirannya dan 
mendapatkan jatah yang tepat.(*)

Roadshow Pondok Pesantren di Lamongan (foto atas), Penyerahan santunan untuk korban bencana (foto bawah tengah dan kanan), mobil bersih masjid (foto bawah kiri).
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Wedang pokak menurut sejarah 
tercipta di masa kerajaan 

Demak yang menyebar di daerah 
pesisir pulau Jawa, mulai dari Demak 
sampai pesisir pulau Jawa bagian timur 
serta Madura. Rasanya cenderung 
didominasi jahe, tapi sensasinya 
tidak hanya sebatas pedas. Ada 
aroma wangi serta segarnya rempah 
kapulaga,cengkeh, pandan, pala, serai 
dan kayu manis di dalamnya. Mereka 
yang mengkonsumsinya akan benar-
benar merasakan kuatnya rempah 
nan segar, rame dan memberikan 
rasa nyaman. Biasanya begitu orang 
habis satu cangkir Wedang pokak akan 
merasakan kehangatan dan sedikit 
berkeringat.

Wedang pokak dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh 
(imunitas) agar tidak mudah terserang 
penyakit. Banyak variasi wedang 
pokak di masyarakat. Bahkan 
minuman yang biasa disajikan di bulan 
Ramadhan ini diyakini mempunyai 
beberapa khasiat  :
• Menghangatkan badan.
• Meningkatkan pembersihan badan 

melalui keringat.
• Mengobati reumathik, sakit kepala 

(vertigo), dan migren.
• Meredakan batuk, batuk darah dan 

asma.
• Mengobati sariawan.
• Mengobati masuk angin, perut 

kembung.
• Melancarkan susah buang air 

besar.
• Memperkuat lambung dan 

memperbaiki pencernaan.
• Memperkuat otot usus, membantu 

mengeluarkan gas usus, dan 
menghentikan diare.

• Menurunkan kadar kolesterol.
• Menghambat oksidasi karena 

bersifat anti oksidan.
• Menormalkan tekanan darah 

tinggi, pembersih darah dan 
memperlancar peredaran darah.

• Mengurangi gejala penyakit radang 
sendi tulang akibat kelebihan asam 
urat.

• Melancarkan pembuangan air seni.
• Mencegah dan meringankan gejala 

penyakit kencing manis.
• Mencegah tersumbatnya 

pembuluh darah, penyebab utama 
stroke, dan serangan jantung.

• Mengurangi resiko penyakit 
kanker.

• Mengurangi nyeri kram waktu 
haid.
Sejak merebaknya pandemi 

COVID-19, meningkatkan imunitas 
dengan cara mengkonsumsi minuman 
herbal sangat dianjurkan. Itu sebabnya 
Pemerintah Kota Surabaya menyajikan 

wedang pokak di dapur umum yang 
dibuka untuk masyarakat di tengah 
masa karantina. Kami ingin mengajak 
sobat Info PJB untuk mencoba 
wedang pokak yang menjadi salah 
satu minuman herbal andalan dalam 
menangkal COVID-19. Membuatnya 
sangat mudah dan bisa disimpan untuk 
persediaan.

Bahan Bahan : 
• 250 gr gula merah, sisir.
• 200 gr gula pasir .
• 5 lembar daun pandan.
• 5 batang serai, geprek.
• 250 gr jahe, cuci bersih, bakar 

sebentar, lalu geprek.
• 10 biji kapulaga, geprek.
• 5 biji cengkeh.
• Kayu sechang (sedikit saja sebagai 

pewarna).
• 5 Liter Air

Cara membuat : 
1. Siapkan panci berukuran sedang, 

panaskan air.
2. Masukkan semua bahan, sesekali 

diaduk sampai mendidih. 
3. Koreksi tingkat kemanisan, 

jika lebih suka manis, bisa 
ditambahkan gula pasir.

4. Untuk penyajian, siapkan saringan 
lalu tuang ke dalam gelas. Nikmati 
selagi hangat.

5.  Wedang Pokak bisa disimpan di 
dalam botol dan dapat bertahan 
hingga 1 minggu di dalam lemari 
pendingin. 

SELAMATA MENCOBA...!!!

WEDANG 
POKAK : HANGAT DAN 

MENYEHATKAN
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Kesehatan
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