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Tanpa terasa kita telah berada di penghujung tahun 2012, dan 
sebentar lagi akan melangkah ke tahun 2013. Berbagai hal telah 

kita lakukan di sepanjang tahun 2012 dan berbagai prestasi pun 
berhasil kita raih guna mewujudkan visi perusahaan sebagai 
pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar 
kelas dunia. Memang untuk mewujudkannya itu bukan hal mudah, 
namun dengan kompetensi dan kebersamaan yang kita miliki, kita 
optimis PJB mampu mewujudkan impian menjadi sebuah integrated 
power company yang mencakup bisnis pembangkit, jasa Operation 
and Maintenance (O&M), dan jasa EPC.

Prestasi cukup membanggakan yang berhasil kita peroleh di 
penghujung tahun 2012 ini adalah pencapaian Emerging Industry 
Leader Kriteria Kinerja Ekselen Baldrige dari Indonesian Quality 
Award Foundation (IQAF), setelah sebelumnya kita juga berhasil 
meraih sertifikat Asset Management PAS 55. PJB berdasarkan 
kriteria kinerja ekselen Baldrige meraih skor 586. Belum banyak 
perusahaan di Indonesia yang berhasil mencapai level Emerging 
Industry Leader, meski demikian, prestasi ini hendaknya kita maknai 
sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di tahun 2013 yang 
tentunya jauh lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnnya. 
Untuk itu, continuous improvement harus terus dilakukan dan Asset 
Management PAS 55 hendaknya dimplementasikan secara konsisten 
di seluruh unit, baik di unit pembangkitan, unit pemeliharaan maupun 
unit bisnis jasa O&M.

Kegiatan lain yang mendapat apresiasi luar biasa adalah bersih-
bersih Waduk Cirata. Kegiatan ini diikuti tidak kurang dari 3.000 
personil TNI, Polri dan masyarakat sekitar dengan melibatkan 1.037 
perahu, hingga tercatat dalam Rekor MURI atas rekor membersihkan 
waduk dengan perahu terbanyak. Rekor MURI bukan tujuan utama. 
Kegiatan sapu bersih Waduk Cirata dimaksudkan untuk menunjang 
ketahanan listrik nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
yang  berkelanjutan, mengingat kondisi Waduk Cirata saat ini cukup 
memprihatinkan sebagai akibat dari rusaknya kondisi DAS Citarum 
dari hulu hingga hilir, pemanfaatan lahan surutan oleh petani lokal 
dan perkembangan usaha keramba jaring apung yang melebihi 
kapasitas, tingginya angka sedimentasi, serta alih fungsi lahan 
konservasi menjadi lahan budidaya dengan teknologi yang tidak 
ramah lingkungan. Bersih-bersih Waduk Cirata hanyalah salah satu 
upaya. Masih banyak upaya lain yang harus kita lakukan, dan PJB 
kini telah menyelesaikan penyusunan Master Plan Pengelolaan 
Waduk Cirata sebagai bagian dari upaya strategis pelestarian Waduk 
Cirata, dengan mengakomodir seluruh pemangku kepentingan, 
berwawasan lingkungan dan melalui pendekatan pemberdayaan 
masyarakat. 

Dengan berbagai upaya yang kita laksanakan, kami  berharap PJB ke 
depan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi di sektor 
ketenagalistrikan demi bangsa dan negara tercinta. Selamat bekerja, 
bekerja dan bekerja!

Emerging Industry Leader, Bekal Menghadapi Tantangan 2013
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Pesan Direksi

Susanto Purnomo, Direktur Utama
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Laporan Utama

Penghargaan Emerging Industry 
Leader diserahkan Ketua Pembina 

IQAF, Bacelius Ruru, kepada Direktur 
Utama PJB, Susanto Purnomo, 
pada Acara Penganugerahan 
Indonesian Quality Award 2012 yang 
berlangsung di Hotel Mulia Senayan 
Jakarta, Rabu, 21 Nopember 
2012. Enam perusahaan 
di lingkungan PLN yang 
juga meraih penghargaan 
dari IQAF di tahun 2012, 
yaitu: PLN Kantor Pusat,  
PT Indonesia Power, PLN 
Batam, PLN Enjiniring 
(penghargaan Good Performance), 
PLN Tarakan dan PT Geodipa 
(penghargaan Early Improvement). 

Penghargaan diberikan 

berdasarkan penilaian kinerja yang 
merujuk pada Malcolm Baldrige 
Criteria for Performance Excellence 
(MBCfPE). Belum banyak perusahaan di 
Indonesia yang berhasil menempatkan 
diri pada band Emerging Industry 
Leader. Dalam Acara Penganugerahan 

Indonesian Quality Award 
2012, hanya empat perusahaan 
yang memperoleh penghargaan 
Emerging Industry Leader yaitu: 
PT Perkebunan Nusantara III, 
PT Astra Daihatsu Motor, PT 
Petrokimia Gresik dan PJB.

MBCfPE adalah kriteria yang 
dikeluarkan  oleh  Baldrige National 
Quality Program (MBNP), lembaga 
dibawah NIST Amerika. Metode Baldrige 
telah membawa kembali keunggulan 

EMERGING
INDUSTRY
LEADER

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) kembali mecatatkan diri sebagai 
yang tertinggi di lingkungan PLN dalam pencapaian kinerja ekselen 
berdasarkan Kriteria Baldrige. Dari asesmen yang dilakukan Indonesian 
Quality Award Foundation (IQAF), PJB meraih skor 586, sehingga 
berhak menyandang predikat  Emerging Industry Leader.

PAS 55 Hantarkan PJB Sebagai 

Dirut PJB, 
Susanto Purnomo 

menerima 
penghargaan 

Emerging Industry  
Leader dari Ketua 

Pembina IQAF, 
Bacelius Ruru.
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Dengan mengambil tema “Meningkatkan 
Kapasitas dan Kapabilitas SDM Sebagai 
Penentu Eksekusi Strategi Perusahaan”, 
Forum SDM 2012 digelar selama dua hari 
di BPWC pada 22-23 November 2012.
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Forum SDM 2012

4 Insan PJB Peroleh Sertifikat 
Maintenance and Reliability Professionals
Empat insan PJB berhasil memperoleh sertifikat 
CMRP dari SMRP yang bermarkas di Chicago, 
Amerika Serikat. Ini merupakan suatu hal yang 
membanggakan, mengingat di Indonesia selama 
ini baru ada 10 orang yang memegang CMRP.

Tiga Windu Waduk Cirata Ajang Reuni 
Pelaku dan Pengelola
Dalam acara tiga windu Waduk Cirata, berkumpul 
para sesepuh dan petinggi PLN, yang 24 tahun 
lalu turut bekerja siang malam mewujudkan 
bendungan fenomenal yang menjadi lokasi PLTA 
terbesar se Asia Tenggara.

PJB Kembangkan ICoFR
PT PJB tengah mengembangkan program 
pengendalian internal atas pelaporan keuangan, 
ICoFR, sebagai konsekuensi dari penerbitan 
obligasi PLN, Global bond GMTN, yang tercatat di 
Singapore Exchange Securities. 

PLN Indonesia Barat Berkomitmen 
Implementasikan Manajemen Aset
Deseminasi Manajemen Aset mulai dilakukan di 
Wilayah Indonesi Barat, dimana asesmen akan 
dijadikan sebagai langkah awal implementasi 
Manajemen Aset sebagaimana telah dilakukan di 
PLTU Belawan dan Labuhan Angin.
 
Pengalaman UP Paiton Sebagai 
Integrator Proyek Rehabilitasi 
Proyek Rehabilitasi PLTU Paiton unit 1 dan 2 
memberikan pengalaman bagaimana 
mengintegrasikan dua pekerjaan besar yang 
ditangani secara terpisah hingga mampu 
dikerjakan dengan hasil yang memuaskan. 

Stockiest Siap Support Kinerja 
Excellent Pembangkit
Sejak September 2012, PT PJB memiliki 
subdirektorat baru, yaitu STOCKIEST dengan 
tugas mendukung kinerja pembangkit khususnya 
dalam melakukan pengamanan pasokan critical 
part dalam operasional pembangkit tenaga listrik. 

11

34

24

37
18

16

OEE, Overall Equipment 
Effectiveness  
OEE yang diperkenalkan di Jepang, banyak 
diterapkan  di  industri  manufaktur, yang 
awalnya  banyak  menerapkan  Total  
Productive  Maintenance (TPM)  sebagai  
kunci  fokus  organisasi  perusahaan  
terhadap  tujuan.

Pelatihan Corporate Finance PJB 
Gandeng IRAI  
PT PJB mengadakan pelatihan corporate 
finance dan project finance dengan tujuan 
untuk meningkatkan orientasi bisnis 
karyawan, yang dikhususkan bagi karyawan 
muda (berusia di bawah 30 tahun) dari 
berbagai bidang ilmu dan lintas sektoral.

Kampung Binaan PJB Raih 
Surabaya Green & Clean 2012
Sebelas kampung binaan PJB raih 
penghargaan Surabaya Green and Clean 
(SGC) 2012 yang memperlihatkan 
kontribusi nyata Program CSR PJB 
terhadap kebersihan dan kelestarian 
lingkungan hidup.

PJB Services Gandeng First Solar 
Kembangkan PLTS 
PJB Services menjalin kerja sama dengan 
First Solar Pty Ltd untuk membangun fasilitas 
pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, 
melalui MoU yang ditandatangani sebagai 
langkah awal kerjasama dalam pengembangan, 
pengadaan, pembangunan, pengoperasian, 
dan perawatan proyek PLTS berkapasitas 
kurang lebih 100 MW.

PLN Dongkrak Peringkat Kemudahan 
Berbisnis di Indonesia
PLN dinilai mempunyai andil besar dalam 
mendongkrak kenaikan peringkat 
kemudahan melakukan bisnis di 
Indonesia, sebagaimana disampaikan 
dalam laporan terbaru World Bank Doing 
Business (WBDB) 2013.

PJB Raih Gold and Silver

PJB memperoleh Piagam Penghargaan 
MURI atas Rekor Membersihkan Waduk 
dengan jumlah Perahu Terbanyak yaitu 
1.037 perahu, 

PJB Torehkan Rekor Muri

PT PJB raih penghargaan Gold and Silver 
Achievement for Indonesia’s Most Excellent 
Energy Project 2012 atas keberhasilannya 
menjalankan continuous improvement hingga 
membawa hasil signifikan bagi perusahaan

23

20

38

14 31
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Laporan Utama Laporan Utama

perusahaan-perusahaan / produk 
Amerika di dunia dari keruntuhan 
akibat saingan dari produk Jepang di 
tahun 1980-1990. Dan dapat di unduh 
oleh siapa saja tanpa dikenakan biaya. 
Banyak negara mengadopsi kriteria 
ini untuk dijadikan metode perbaikan 
atau peningkatan kinerja ekselen. 

Di Indonesia IQAF sebagai 
penyelenggara Indonesian Quality Award 
mengadopsi seutuhnya kriteria 
Malcolm Baldrige ini sebagai tool 
dalam melakukan asesmen IQA 
Award yang diselenggarakan 
dari tahun 2005 sampai 
sekarang. Diadopsi seutuhnya 
kriteria Baldrige karena dengan 
360 pertanyaan HOW lengkap 
dengan Baldrige Mainframe sudah 
sangat lengkap untuk memotret kinerja 
perusahaan seutuhnya untuk dilakukan 
program peningkatan berkelanjutan 
dan tidak mengarah ke sesuatu hal 
yang spesifik namun berlaku universal. 
Dengan demikian hasil atau skor 
asesmen oleh IQAF menjadi standar.

Indonesian Quality Award adalah 
suatu ajang pemberian Penghargaan 
Nasional bagi organisasi yang 
menunjukkan tingkat keberhasilan 
dalam perspektif “Global Image” 
berdasarkan penilaian menggunakan 
MBCfPE. Penghargaan Nasional 
“Indonesian Quality Award” diberikan 
kepada sebuah organisasi, perusahaan 
atau institusi sebagai pengakuan 
atas keunggulan kinerjanya yang 
merepresentasikan kualitas sistem 
(process & results) mereka.

Keberhasilan meraih penghargaan 
Emerging Industry Leader tidak 
lepas dari keberhasilan PJB dalam 
mengimplementasikan Asset 
Management PAS 55 hingga diperolehnya 
Sertifikat Asset Management Publicly 
Available Specification (PAS) 55 dari 

Societe Generate de Surveillance (SGS). 
Perolehan Sertifikat PAS 55 pada 
saat UlangTahun ke-17 PJB menjadi 
momentum bagi PJB untuk mencapai 
band Emerging Industry Leader 
berdasarkan kriteria Malcolm Baldrige, 
dan terbukti dari PJB yang sebelumnya 
berada pada band Good Performance 
dengan skor 556, tahun 2012 ini pindah 
band ke Emerging Industry Leader 

dengan skor 586. Implementasi 
PAS 55 salah satunya, membuat 
proses pelaksanaan kerja menjadi 
semakin cepat dan efektif 
karena didukung sistem kerja, 
prosedur kerja yang sistematis 
dan efektif sebab PAS 55 sudah 
terintegrasi dalam PJB IMS.

Peran implementasi Asset 
Management PAS 55 dalam pencapaian 
Emerging Industry Leader, menurut 
Wakil Ketua Tim Optimalisasi Asset 
Management (OpTIMA) setidaknya pada 
kriteria Strategic Planning (kriteria 2), 
Customer and Market Focus (kriteria 
3), Measurement & Analysis dan 
Knowledge Management (kriteria 4),  
dan Business Outcome (kriteria 7).

Penilaian yang dilakukan IQAF tidak 
berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu 
menilai kinerja perusahaan menggunakan 
kriteria unggul berbasis Malcolm 
Baldrige dengan melihat hasil berupa 
pernyataan tentang kekuatan-kekuatan 
dan peluang perbaikan yang dimiliki oleh 
perusahaan. Kriteria Baldrige terdiri atas 
7 kategori yaitu Leadership, Strategic 
Planning, Customer and Market Focus, 
Measurement & Analysis dan Knowledge 
Management, Workforce Focus, Process 
Management, dan Business Outcome. 
Hanya saja, mengingat peringkatnya 
lebih tinggi, pertanyaan yang dilontarkan 
juga jauh lebih tajam dan mendalam. 
Mereka tidak sekadar menanyakan 
apa yang telah dilakukan, tetapi sejauh 

mana efektivitasnya, serta alat ukur 
yang digunakan untuk mengukur 
efektivitas apa yang telah dijalankan 
dan bagaimana cara mengukurnya. 

Perusaahaan yang telah menerima 
Penghargaan Nasional “Indonesian 
Quality Award” mendapatkan 
beberapa manfaat, diantaranya:
l Mempercepat Usaha Perbaikan: 

Proses penyusunan aplikasi /
persiapan asesmen memberi 
pemahaman “self/internal 
assessment” yang efektif 
dalam dirinya sendiri. Penilaian 
dengan sudut pandang “external 
assessment” memberikan umpan 
balik yang ketat dan obyektif untuk 
proses perbaikan organisasi.

l Memacu Karyawan : Mengejar 
tujuan bersama yang melibatkan 
seluruh jajaran (karena asesmen 
menyentuh seluruh proses secara 
komprehensif) dapat memotivasi 
karyawan, sehingga memberikan 
energi dalam upaya perbaikan.

l Menyelaraskan upaya dan sumber 
daya: Menemukan cara untuk 
menyelaraskan upaya perusahaan 
lebih dekat untuk mencapai 
tujuannya. Keterkaitan antara 
persyaratan dari tujuh Kriteria 
Baldrige Kategori dapat membantu 
perusahaan mencapai koordinasi 
yang lebih baik dan konsistensi 
antara rencana, proses, informasi, 
keputusan sumber daya, tindakan, 
hasil, analisis, dan pembelajaran.

l Suatu pendekatan terpadu 
untuk manajemen : Manfaat dari 

perspektif kesisteman manajemen 
tertanam dalam struktur terintegrasi 
dari konsep dan tata nilai inti, 
Kriteria Baldrige, dan pedoman 
penilaian. Perspektif ini membantu 
kegiatan perusahaan dalam arah 
yang konsisten, memastikan 
kesatuan tujuan sambil mendukung 
kelincahan, inovasi, dan pengambilan 
keputusan terdesentralisasi.

l Fokus pada hasil : Salah satu dari 
tujuh Kriteria Baldrige Kategori, 
membuktikan bahwa hasil adalah 
“bottom line” dalam proses Baldrige. 
Fokus hasil membantu organisasi 
anda menentukan daerah yang 
paling penting untuk mengukur, 
menciptakan dan menyeimbangkan 
nilai bagi para stakeholder utama, 
dan meningkatkan kinerja dalam 
bidang-bidang utama seperti 
keterlibatan pelanggan, kinerja 
proses, kinerja produk, belajar siswa, 
dan hasil perawatan kesehatan.

l Status “role model” dan kebanggaan:  
Walaupun keikutsertaan dalam 
IQA Award bukanlah semata-
mata untuk mencari skor atau 
kemenangan, namun penerima 
award akan dijadikan sebagai 
sumber referensi dari perusahaan 
atau organisasi lain yang sedang 
meningkatkan kinerja ekselennya.

l Belajar dari umpan balik : Setiap 
aplikan menerima umpanbalik 
penilaian obyektif tertulis, non-
preskriptif berupa kekuatan dan 
peluang perbaikan berdasarkan 
asesmen dari aplikasi.

Umpan Balik 
Berdasarkan penilaian yang 

dilakukan para examiners IQAF, 
terdapat sejumlah umpan balik bagi 
PJB untuk melakukan perbaikan kinerja 
perusahaan di masa mendatang. 
Umpan balik ini sangat  penting dalam 
menerapkan kriteria secara konsisten. 
“Umpan balik dapat dijadikan dasar 
untuk melakukan perbaikan kinerja 
organisasi karena dalam Feedback Report 
mengandung pernyataan strengths 
yang berupa kumpulan pernyataan yang 
mengomentari tentang kekuatan, dan 
Opportunities for Improvement” (OFI) 
yang merupakan kumpulan pernyataan 
untuk mengomentari tentang peluang- 
peluang yang jika ditindaklanjuti akan 
meningkatkan kinerja perusahaan,” kata 
Direktur Eksekutif IQAF, Tumpal Siregar.

Diagnosis dan sintesis dilakukan 
berdasarkan dua sudut pandang yaitu: 
penilaian kualitas proses dan penilaian 
kualitas hasil berdasarkan MBCfPE. 
Kualitas Proses dinilai berdasarkan 
dimensi pendekatan, penyebaran, 
pembelajaran dan integrasi dalam 
mengelola organisasi. Sedangkan kualitas 
hasil dinilai berdasarkan dimensi level 
pencapaian, tren, pembandingan dan 
integrasi performansi yang dihasilkan 
sebagai dampak dari kualitas proses.

Diantara umpan balik tersebut 
adalah perlunya PJB menerapkan 
suatu metode yang sistematis dalam 
mengidentifikasi Kompetensi Inti 
Organisasi sesuai dengan Bisnis, 
Produk dan Operasi yang akan datang 
selaras dengan Strategi dan Rencana 

pengembangan bisnis kedepan. Selain itu 
PJB harus lebih efektif dalam memilih, 
memperoleh, dan menggunakan data 
dan informasi pembanding yang penting 
dan relevan baik dari pesaing, rata-rata 
industri maupun benchmarking yang 
diperlukan untuk mendukung keputusan 
operasional, strategis dan inovasi selaras 
dengan visi dan sasaran strategis. 
Tanpa perbaikan tersebut, PJB akan 
sulit menentukan posisi kompetitifnya 
untuk menjadi Industry Leader.(*) 
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Para penerima penghargaan Indonesian Quality Award 
didampingi Ketua Pembina IQAF, Bacelius Ruru (paling kiri)  

dan Ketua Umum IQA, Ori Andari Sutadji (baju hijau).

Direktur Eksekutif IQAF, 
Tumpal SiregarAsesmen Baldrige oleh IQAF di PJB
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transformasi organisasi/bisnis yang 
menuntut pengelolaan perubahan yang 
efektif. Hal ini menjadi lesson learned bagi 
PJB yang saat ini juga sedang menuju 
transformasi Perusahaan sesuai RJPP.

Selanjutnya dalam presentasi 
yang bertema Pengelolaan SDM dalam 
Mendukung Strategi Perusahaan, 
Direktur SDM & Administrasi PJB 
juga menyampaikan bahwa SDM 
telah menyusun serangkaian program 
untuk peningkatan kapasitas dan 
kapabilitas SDM sebagai bagian 
yang terintegrasi dengan strategi 
perusahaan. Program peningkatan 
kapasitas SDM yang disusun meliputi :
w Pengembangan organisasi
w Segmentasi workforce
w Penyempurnaan proses bisnis
w Implementasi corporate shared 

services (Sentralisasi) melalui 
penguatan teknologi informasi dan 
penguatan budaya 5P dan 5G. 
Sedangkan untuk meningkatkan 

kapablitas SDM, akan difokuskan 
pada pengembangan kompetensi 
inti dan kompetensi pendukung 
yang critical serta menyiapkan 
personil yang mampu mengakuisisi 

untuk perbaikan dan penyempurnaan 
konsep. Beberapa action plan telah 
disepakati dan menjadi kerangka untuk 
menindaklanjuti hasil dalam Forum SDM. 

Working Group 1 : Membahas 
Kompetensi Inti. Disepakati definisi 
Kompetensi Inti PJB dan Statemen 
Kompetensi Inti PJB  yaitu kemampuan 
menciptakan customer value melalui 
operational excellence berbasis 
manajemen aset pembangkitan dan 
menyediakan solusi energi dengan standar 
kelas dunia. Dari pernyataan tersebut 
telah diidentifikasi beberapa kompetensi 
inti di PJB antara lain: plant life cycle 
management, plant life extension, 
business development, teknologi 
pengelolaan energi primer, EPC dan 
implementasi business intelligence. Action 
Plan selanjutnya adalah melakukan Quick 
Mapping Kondisi Eksisting dan Prioritisasi 
Pemenuhan Kompetensi. Action plan 
tersebut diharapkan dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu 1-2 bulan ke depan. 

Working Group 2 : membahas 
pengelolaan outsourcing & formasi 
tenaga kerja. Disepakati tentang 
rancangan kebijakan outsourcing di PJB 
menindaklanjuti Penerbitan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No 
19 tentang Syarat-Syarat Penyerahan 
Pekerjaan Pada Perusahaan Lain. Hal ini 
menjadi momentum bagi perusahaan 
untuk melakukan penataan tenaga kerja 
outsourcing mengacu pada ketentuan 
yang berlaku dan sejalan dengan strategi 
perusahaan. Dibutuhkan segmentasi bisnis 
antara PJB dan Anak Perusahaan (PJB 
Group) yang nantinya akan berpengaruh 
pada segmentasi Tenaga Kerja untuk 
memastikan keberlangsungan penguasaan 
kompetensi di PJB khususnya kompetensi 
Inti. Pada akhirnya juga harus dipastikan 
komposisi seluruh tenaga kerja (workforce) 
yang ada di lingkungan PJB dimana 
proses tersebut sudah mulai dilakukan 

Laporan Utama

FORUM SDM 2012
Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM 
Sebagai Penentu Eksekusi Strategi Perusahaan

Selama dua hari, 22-23 November 2012, Direksi, Sekretaris Peru sahaan 
dan Para Kepala Satuan, beberapa Senior Manajer Kantor Pusat, serta 
Seluruh General Manajer Unit di lingkungan PJB beserta para Manajer 
Administrasi dan Supervisor Senior SDM Unit berkumpul di Gedung 
Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC). Mereka serius membahas 
masalah SDM dalam acara yang diberi nama Forum SDM 2012 dengan 
tema, “Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Sebagai Penentu 
Eksekusi Strategi Perusahaan.” 

Direktur SDM & Administrasi PJB, 
Trilaksito Sunu, mengingatkan bahwa 

tantangan yang akan dihadapi PJB ke 
depan semakin berat dan peran SDM akan 
sangat strategis karena merupakan kunci 
dalam menjawab tantangan Perusahaan. 
SDM PJB dituntut lebih dinamis dalam 
menghadapi setiap perubahan dengan 
mengedepankan kompetensi dan 
profesionalisme dalam setiap kiprahnya. 

Diungkapkan bahwa perusahaan telah 
menetapkan strategi pengembangan yang 
dikenal dengan Strategi 5P (Produktivitas) 
dan 5G (Growth) sebagimana tertuang 
dalam Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP). Dalam hal ini 
strategi pengelolaan SDM juga harus 
diarahkan selaras dengan pencapaian 
Strategi 5P dan 5G. Keselarasan ini 
akan menguatkan peran SDM sebagai 
penentu eksekusi strategi perusahaan 
khususnya dalam usaha meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas SDM. 

Beberapa strategi untuk peningkatan 
kapasitas dan kapabilitas SDM telah 

disusun, namun hal ini membutuhkan 
penajaman melalui proses review dan 
pemikiran bersama dari para senior leader 
di PJB dan tentunya pengelola SDM 
di unit sebagai pelaksana di lapangan 
sehingga akan menjadi komitmen 
bersama dalam implementasinya. 
Komitmen manajemen PJB untuk 
pelaksanaan Forum SDM ini menjadi 
momentum bagi jajaran pengelola SDM 
di PJB untuk dapat menjalankan peran 
strategis tersebut dengan optimal.

Pelaksanaan Forum SDM diawali 
penyampaian presentasi tentang 
model kepemimpinan yang efektif 
dalam proses transformasi perusahaan 
oleh Cahyo Winarto, konsultan dari 
Gamatama yang telah mempunyai 
pengalaman sebagai trainer, praktisi dan 
konsultan pada beberapa perusahaan 
multinasional di Indonesia. Menurut 
Cahyo kepemimpinan yang dijalankan 
secara efektif akan sangat berperan 
dalam keberhasilan perusahaan apalagi 
perusahaan tersebut sedang melakukan 

kompetensi tersebut untuk mendukung 
tercapainya strategi Perusahaan.

Untuk mempertajam rancangan 
strategi yang telah disusun sampai ke 
dalam tataran implementasi, dalam forum 
tersebut dibentuk tiga working group 
yang membahas tiga topik yang terkait 
dengan strategi peningkatan kapasitas 
dan kapabilitas SDM tersebut. Diskusi 
berlangsung intens dengan banyaknya 
feedback dan pemikiran peserta 
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Suasana Working Group discussion pada Forum SDM 2012.

Direktur 
SDM PJB, 
Trilaksito Sunu 
memberikan 
arahan pada 
Forum SDM 
2012.

Cahyo Winarto, konsultan dari 
Gamatama saat mempresentasikan 

model kepemimpinan yang 
efektif dalam proses transformasi 

perusahaan di hadapan 
peserta Forum SDM 2012.

pada penetapan formasi workforce untuk 
Unit Bisnis Jasa Operasi & Pemeliharaan 
(UBJOM). Beberapa action plan strategis 
telah disepakati dalam working group ini 
antara lain penyusunan juklak pengelolaan 
tenaga kerja outsourcing di PJB dan 
sosialisasi rancangan implementasinya.

Working Group 3 : membahas 
implementasi kebijakan sentralisasi SDM, 
menghasilkan rancangan implementasi 
beberapa Program Sentralisasi SDM 
baik dari sisi alur proses maupun 
teknis pelaksanaan. Seperti diketahui, 
bersamaan dengan pelaksanaan Forum 
SDM, Direktorat SDM & Administrasi 
meluncurkan beberapa program SDM 
yang akan dilakukan secara terpusat 
dalam konsep corporate shared services. 
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari 
proses alignment organisasi PJB dimana 
organisasi unit diarahkan lebih ramping 
untuk lebih fokus pada peningkatan 
keandalan dan efisiensi pembangkit. 
Beberapa aktivitas penunjang yang 
selama ini dilaksanakan oleh Unit secara 
bertahap akan dilakukan terpusat melalui 
Konsep Corporate Shared Services. 
Beberapa program SDM yang mendukung 
konsep sentralisasi ini antara lain : 
sharing peraturan kepegawaian online, 
helpdesk SDM online, daily activity 
online, sentralisasi payroll, sentralisasi 
Diklat serta E-learning. Semua program 
tersebut membutuhkan penguatan 
penguasaan teknologi informasi yang 
nantinya akan menjadi bagian dari 
transformasi Organisasi Perusahaan 
dalam konsep Employee Self Services.

Direktorat SDM & Administrasi akan 
mengkoordinasikan pelaksanaan action 
plan yang dihasilkan dari masing-masing 
working group kepada PIC terkait dan 
memfasilitasi kebutuhan untuk melakukan 
penyempurnaan terhadap action plan 
yang telah disusun sesuai dengan jadwal 
yang telah ditetapkan. Tujuan yang 

diharapkan adalah memastikan bahwa 
program-program SDM tersebut dapat 
diimplementasikan secara efektif dan 
segera dirumuskan solusi jika timbul 
kendala dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Forum SDM ini diakhiri 
dengan penandatanganan Program 
Strategis Senior Leader PJB dihadapan 
jajaran Direksi. Seperti diketahui, beberapa 
waktu yang lalu , seluruh Senior Leader 
di PJB ditugaskan untuk menyusun 
Program Strategis pada bidang/Unitnya 
yang mendukung pencapaian kinerja 
korporat dalam kurun waktu 6 bulan ke 
depan lengkap dengan ukuran kinerja 
dan jangka waktu penyelesaian program. 
Penyusunan Program Strategis Senior 
Leader PJB ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Implementasi Sistem 
Manajemen Kinerja di PJB dan diharapkan 
dapat menjadi media yang efektif untuk 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
kinerja Senior Leader di PJB serta 
memastikan bahwa proses cascading 
kinerja korporat dapat berjalan secara 
optimal. Apalagi pada tahun ini PJB telah 
berhasil memasuki kategori Emerging 
Industry Leader dalam Indonesian Quality 
Award 2012 dimana semangat continous 
improvement untuk sustainability 
pencapaian kinerja akan selalu menjadi 
fokus utama dari perusahaan.

Melalui pelaksanaan Forum SDM 
tahun 2012 ini, diharapkan terbentuk 
sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen 
di PJB untuk meningkatkan kesiapan 
SDM dalam menjalankan proses bisnis di 
Perusahaan. Pandangan terhadap peran 
strategis SDM di perusahaan harus dapat 
diwujudkan menjadi komitmen bersama 
untuk membangun Organisasi dan Sistem 
di PJB untuk mencapai peningkatan 
kapasitas dan kapabilitas SDM. Forum 
SDM ini akan menjadi agenda rutin 
korporat dan pelaksanaan selanjutnya 
direncanakan pada bulan April 2013.(*) 

Laporan Utama
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Sedikitnya 3.000 orang tumpah ruah memadati kawasan 
Waduk Cirata, Sabtu, 24 November 2012. Mereka bukan 

untuk berwisata, melainkan bersama-sama membersihkan waduk 
seluas 7.000 hektar tersebut.  Dengan menggunakan 1.037 
perahu berbagai ukuran, mereka berhambur menyisir tepian 
dan tengah waduk, mengangkut berton-ton enceng gondok dan 
sampah, yang selama ini bak permadani hijau yang menutupi 
sebagian permukaan air waduk. Meski sebagian yang hadir 
biasanya memanggul senjata, namun sama sekali tak terlihat ada 
jarak di antara mereka. Diselingi kelakar dan canda, semuanya 
bahu-membahu hingga mentari bergeser ke barat, mengubah 
dalam sekejap wajah Waduk Cirata menjadi bersih dan asri.

Begitulah suasana bersih-bersih Waduk Cirata yang diprakarsai 
PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kegiatan yang diberi nama “1.000 
Perahu Sapu Bersih Waduk Cirata” tersebut dipantau tim rekor 
MURI yang dipimpin Deputy Manager MURI, Damian Awan Rahargo. 
Hari itu juga PJB memperoleh Piagam Penghargaan MURI atas 

Rekor Membersihkan Waduk dengan 
Perahu Terbanyak. "Sebelumnya tidak 
ada aksi seperti itu. Kami berharap, 
dengan adanya pencatatan rekor dapat 
memicu aksi serupa lainnya, bahkan 
dalam skala lebih besar," tutur Deputy 
Manager MURI, Damian Awan Rahargo.

Piagam penghargaan bernomor 
5702/R.MURI/XI/2012 tersebut 
diserahkan kepada Direktur Produksi 
PJB, Muljo Adji. Target PJB dalam 
kegiatan tersebut melibatkan 1.000 
perahu. Namun kenyataannya 
terdapat 1.042 unit. Tapi lantaran 
lima perahu tidak melakukan aksi 
pembersihan, kami diskualifikasi, 
sehingga yang tercatat sebanyak 
1.037 perahu. MURI memuji animo luar 
biasa masyarakat setempat yang ikut 
berperan dalam pencatatan rekor.

Pembersihan Waduk Cirata yang 
difokuskan pada sampah dan eceng 
gondok itu juga diiukuti Pembina 
Masyarakat Cinta Citarum Kuntoro 
Mangku Subroto, Direktur Teknik 
dan Lingkungan Ketenagalistrikan 

1.037 Perahu Sapu Bersih Waduk Cirata

PJB TOREHKAN 
REKOR MURI

Direktur Produksi PJB, Muljo Adji 
memperlihatkan sertifikat MURI, 

didampingi Deputy Manager 
MURI, Damian Awan Rahargo

Penghargaan Penghargaan
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Kementerian ESDM Agus Triboesono, 
Dirut Operasi Jawa-Bali PLN (Persero) 
I Gusti Ngurah Adyana, Dirut PJB 
Susanto Purnomo, Asisten Teritorial 
Kasdam III/Siliwangi Kolonel Inf 
Rochadi, Danrem 062/Taruma Negara 
Kolonel Inf Surawahadi, para pejabat 
di lingkungan Pemda Bandung Barat,  
Purwakarta dan Cianjur. Kegiatan 
dalam rangka tiga windu operasional 
Waduk dan Pembangkit Listrik Tenaga 
Air (PLTA) Cirata, serta peringatan 
hari listrik nasional ke-67 tersebut 
juga diisi dengan kegiatan penanaman 
pohon aren di tepian waduk.

Kepala Badan Pengelola Waduk 
Cirata, Maman Suherman, menjelaskan, 
Sapu Bersih Waduk Cirata yang 
melibatkan 1.037 perahu dan 
3.000 personil tersebut bergerak 
serentak dari empat titik, yaitu di 
Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis 
(Kabuaten Purwakarta), Desa Jangari 
Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur), 
Gandasoli, dan sekitar Bendungan 
Cirata (Kabupaten Bandung Barat). 
Tepat pukul 11.00 WIB, secera serentak 
perahu bergerak membersihkan 
waduk. Dalam waktu sekitar 2 jam, 
bertonton-ton enceng gondok dan 
sampah berhasil diangkat dari waduk. 
TNI, Polri dan masyarakat setempat, 
termasuk bebotoh Persib, terlihat 
sangat antusias membersihkan waduk.

Sapu Bersih Waduk Cirata 

memungkinkan timbulnya ancaman 
bagi kelestarian waduk, akibat 
pemanfaatan potensi waduk yang 
tidak terkendali oleh masyarakat. 
Sampai saat ini, setidaknya ada empat 
masalah utama Waduk Cirata, yaitu:
p Rusaknya kondisi DAS Citarum 

dari hulu hingga hilir. 
p Pemanfaatan lahan surutan oleh 

petani lokal dan perkembangan 
usaha Keramba Jaring Apung 
(KJA) yang melebihi kapasitas. 

p Tingginya angka sedimentasi. 
p Alih fungsi lahan konservasi menjadi 

lahan budidaya dengan teknologi 
yang tidak ramah lingkungan. 
Pemanfaatan Waduk Cirata yang 

tidak terkendali dilatarbelakangi 
berbagai faktor, antara lain terkait 
belum siapnya perangkat aturan, 
tumpang tindihnya kepentingan 
pembangunan daerah, dan perubahan 
kondisi lingkungan biofisik. Kondisi 
itu menimbulkan permasalahan yang 
menekan dan membebani daya dukung 
waduk dan lingkungannya. Tanpa 
pengelolaan dan pengendalian  yang 
baik, dengan tingkat sedimentasi 
waduk sebesar 7,30 juta M3 per tahun, 
diperkirakan umur operasional PLTA 
Cirata menjadi 60 tahun dari prakiraan 
umur desain 100 tahun. Artinya setelah 
beroperasi selama 24 tahun sejak 
1988 diperkirakan umur operasional 
PLTA Cirata tinggal 36 tahun lagi.

unit saja,” kata Ketua Unit Kerja 
Presiden Bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Pembangunan (UKP4) itu.

Teknologi budidaya jaring apung 
mulai diaplikasikan di waduk Cirata 
pada tahun 1986. Tujuan awal 
pengembangan jaring apung di 
waduk Cirata adalah memberikan 
lapangan kerja baru bagi penduduk 
yang terkena proyek pembangunan 
PLTA tersebut. Perkembangan jumlah 
keramba jaring apung pada tahun 
2012 mencapai 53.000, sudah melebihi 
dari tingkat yang direkomendasikan 
oleh Gubernur Jabar 12.000 unit. 

Menurut Kuntoro, keberadaan 
keramba ikan yang jumlahnya sangat 
banyak ini sangat menganggu 
kelestarian waduk, menambah 
pencemaran air waduk dengan bahan 
kimia yang tercampur dalam pakan 
ikan dan menambah sedimentasi 
atau pendangkalan waduk. Selain itu, 
bahan kimia yang ada dalam pakan 
ikan merusak peralatan pembangkit.

Sementara di DAS Citarum 
terdapat 1.200 perusahaan, yang 
limbahnya dibuang ke sungai hingga 
masuk ke Waduk Cirata. Belum lagi 
penebangan hutan di bagian hulu 
atau alih fungsi hutan Gunung 
Wayang menjadi lahan pertanian 
serta meningkatnya buangan limbah 
industri dan rumah tangga semakin 
memperparah kondisi Waduk Cirata. 

Tingkat sedimentasi atau 
pengendapan di Waduk Cirata 
termasuk sangat tinggi, yaitu rata-
rata mencapai 7,30 juta M3. Angka ini 
melampaui asumsi desain yang hanya 
5,67 juta M3 per tahun. Tingginya 
tingkat sedimentasi di Waduk Cirata 
ini disebabkan oleh kerusakan di 
sepanjang daerah aliran sungai 

mengambil tema “Bersama Kita 
Bersihkan Waduk Cirata untuk 
Menunjang Ketahanan Listrik Nasional 
dan Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat yang  Berkelanjutan”. 
Pelestarian Waduk Cirata menjadi 
isu penting terkait potensi besar 
yang dimiliki dan letaknya di 
daerah terbuka. Kondisi tersebut 

Kuntoro Mangkusubroto merasa 
prihatin melihat kondisi Waduk Cirata, 
khususnya mengenai keberadaan 
jaring apung, kerusakan lingkungan di 
kawasan DAS Citarum dan keberadaan 
pabrik di DAS Citarum. “Keberadaan 
jaring apung tidak dilarang, tapi harus 
diatur bagaimana supaya keramba 
yang jumlahnya menjadi 12.000 

Dari kiri : Bersih-bersih waduk Cirata.  Dirut PJB, Susanto Purnomo serius membicarakan Waduk Cirata dengan Pembina Masyarakat Cinta Citarum Kuntoro Mangku 
Subroto. Susanto Purnomo memperlihatkan buku Tiga Windu Waduk CIrata kepada Kuntoro Mangku Subroto dan Dirops Jawa Bali PT PLN, I Ngurah Adnyana. 
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Penghargaan

(DAS) Citarum serta menjamurnya 
jaring terapung (japung) di tengah 
waduk. "Cirata dirancang untuk 
100 tahun. Namun karena berbagai 
persoalan seperti sendimentasi, 
membuat waduk ini berkurang 
sekitar 37 tahun. Ini disebabkan oleh 
ulah manusia," papar Kuntoro. 

Dalam kesempatan itu, Kuntoro 
sempat melontarkan kekecewaannya 
atas keputusan Pemprov Jawa Barat 
yang malah membangun Dermaga 
Pasirgeulis di Desa Margalaksana, 
Kecamatan Cipeundeuy, di atas 
lahan seluar 6.000 meter persegi. 
Menurutnya, pembangunan dermaga 
itu membuat jumlah keramba di 
Waduk Cirata semakin membengkak. 
"Saya terkejut melihat pembangunan 
dermaga oleh Dinas Perhubungan 
Provinsi Jabar. Bukan soal penggunaan 
lahannya, tapi dengan dibangunnya 
dermaga ini seolah-olah pemerintah 
provinsi menghalalkan penambahan 
jumlah keramba," katanya.

Kuntoro berharap, Pemprov Jawa 
Barat segera mengambil langkah dan 
upaya mengurangi jumlah keramba 
di Waduk Cirata ke angka sesuai 
ketetapan gubernur, yaitu 12.000 buah. 

Waduk Cirata merupakan waduk 
yang kasitas tampungan air sekitar 
2 milyar M3 berkontribusi terhadap 

penyediaan tenaga listrik di 
sistem Jawa 

Bali melalui oprasional PLTA Cirata 
1.008 MW (8x126 mw) yang mampu 
memproduksi energi listrik murah dan 
ramah lingkungan sebesar 1,061 GWh 
/ tahun. Menurut Direktur Utama, 
PJB Susanto Purnomo, saat ini PJB 
tengah menyelesaikan penyusunan 
Master Plan Pengelolaan Waduk Cirata 
sebagai bagian dari upaya strategis 
pelestarian Waduk Cirata, master 
plan menurutnya akan mengakomodir 
seluruh pemangku kepentingan yang 
disusun secara lengkap terpadu 
berwawasan lingkungan dan ekonomi 
secara seimbang dengan pendekatan 
pemberdayaan masyarakat. “Semoga 
master plan ini dapat dijadikan landasan 
bagi seluruh kegiatan pembangunan 
lintas sektoral terkait pemanfaatan 
sumberdaya air, lahan dan kelestarian 
lingkungan di Waduk dan PLTA 
Cirata,” kata Susanto Purnomo dalam 

pembukaan Sapu Bersih Waduk Cirata.
Master Plan Waduk Cirata disusun 

untuk menunjang ketahanan energi 
nasional. Lestarinya waduk akan 
menyokong operasional PLTA Cirata 
yang merupakan energi terbarukan 
yang murah dan ramah lingkungan. Ia 
mengharapkan dukungan, kerjasama 
dan peran aktif seluruh pemangku 
kepentingan dari hulu sampai hilir 
dalam implementasi master plan 
tersebut. Produksi listrik PLTA Cirata 
mempunyai peran yang sangat penting 
bagi Pemerintah khususnya PT PLN 
(Persero) dalam usaha meningkatkan 
peran renewable energy yang ramah 
lingkungan, juga upaya mengurangi 
konsumsi BBM yang semakin mahal. 
Tahun 2012 produksi PLTA Cirata 
diperkirakan mencapai 1.012.GWh dan 
memberi penghematan penggunaan  
BBM sebesar Rp 2,8 triliun.(*) 
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Kuntoro Mangku Subroto 
dan I Ngurah Adnyana menabur 

benih ikan di Waduk Cirata.

Empat insan PJB berhasil 
memperoleh Certified Maintenance 

and Reliability Professionals (CMRP) 
dari Society for Maintenance and 
Reliability Professionals (SMRP) 
yang bermarkas di Chicago, Amerika 
Serikat. Ini merupakan suatu hal 
yang membanggakan, mengingat 
di Indonesia selama ini baru ada 
10 orang yang memegang CMRP. 
Begitu juga di negara-negara 
kawasan Asia. Di Singapura misalnya, 
baru ada 2 orang, Malaysia (2), 
Filipina (1), dan Thailand (4).

Empat insan PJB yang 
meraih CMRP adalah: 
v Senior Manajer Teknologi, Miftahul 

Jannah.
v Senior Manajer ROP, Sugiyanto.
v Manajer Niaga & Settlement, Satrio 

Wahyudi
v Manajer Penunjang Teknik, Agus 

Wibawa
Sedangkan 10 orang Indonesia 

yang sebelumnya telah mendapatkan 
CRMP antara lain: Surya Ahdi 
(Chevron), Rico Albert (PT International 
Nickel Indonesia Tbk), Dedy 
Darmasetiadi (PT Kaltim Pasifik 
Ammonia), Toni Darmawan (PT Caltex 
Pacific Indonesia),  Ayep Dirmawan 
(FMI), Roy Korompis (Relogica), 
Kowilan (PT Pertamina), Agus Maulana 
(PT Pertamina), Heru Praptono  (PT 
Kaltim Prima Coal), dan Hans Siddharta 
(PT Kaltim Pasifik Ammonia).

“Ada 15 orang dari PJB yang 
mengikuti pelaksanaan sertifikasi 
CRMP, namun ternyata hanya empat 
yang dinyatakan lulus. Materi yang 
diujikan bukan hanya mengandalkan 

teori, tetapi juga pengalaman praktek 
di lapangan. Kita disodori 110 soal 
pilihan yang harus diselesaikan 
dalam waktu 1,5 jam, dan untuk 
dapat lulus harus benar minimal 
80 soal. Pelaksanaan ujian sangat 
ketat, melebihi ketatnya Ujian Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). 
Semula kami memprediksikan hanya 
satu atau dua yang lulus, mengingat 
dalam simulais tes yang dilakukan 
sebelumnya, hasilnya jauh dari 
harapan. Alhamdulillah, ternyata ada 
empat yang lulus,” papar Sugiyanto.

Ketertarikan mengikuti sertifikasi 
CRMP berawal dari pertemuan 
Sugiyanto dengan salah seorang 
Direktur SRMP di Afrika Selatan 
beberapa waktu lalu. Dalam 
perbincangan di sela-sela seminar, 
Sugiyanto memperoleh banyak 
masukan tentang SRMP dan 
Sertifikat Maintenance and Reliability 
Professionals. Direksi PJB tertarik dan 
berharap di setiap unit pembangkitan, 
unit pemeliharaan dan unit bisnis 
jasa operation and maintenance ada 
yang memiliki sertifikat tersebut.

Untuk mengikuti sertifikasi 
CRMP ternyata tidak mudah. SRMP 
selaku lembaga sertifikasi tersebut 
awalnya keberatan sertifikasi 
dilakukan di Indonesia, tetapi harus 
dilaksanakan di Singapura. Namun 
setelah mengetahui  secara lebih 
mendalam tentang PJB, SRMP 
akhirnya tidak keberatan sertifikasi 
dilakukan di Indonesia, bahkan bisa 
dilakukan di PJB Kantor Pusat, 
dimana sertifikasi akhirnya dilakukan 
pada 21 September 2012.

lebih banyak yang lulus,” kata Sugiyanto.
SMRP adalah komunitas masyarakat 

profesional di bidang maintenance 
and reliability yang dibentuk oleh para 
praktisi, dengan tujuan memfasilitasi 
pertukaran informasi melalui jaringan 
terstruktur tentang maintenance and 
reliability professional, mendukung 
maintenance and reliability sebagai 
bagian integral dari manajemen bisnis, 
serta memajukan innovative maintenance 
and reliability practices.

Lembaga ini menyelenggarakan 
pelatihan dan sertifikasi dengan harapan 
memberikan nilai lebih pada para praktisi 
dan perusahaan untuk menjalankan 
pemeliharaan dan keandalan dengan 
praktik-praktik terbaik. Dengan hampir 
3.000 personil yang telah disertifikasi 
dan anggota hampir 3.800 di seluruh 
dunia, SMRP yang didirikan tahun 
1992 ini juga memberikan kesempatan 
pelatihan di bidang maintenance and 
reliability, memfasilitasi pertukaran 
informasi melalui jaringan terstruktur, 
mendukung maintenance sebagai bagian 
terpadu dari manajemen bisnis.(*)

4 Insan PJB Peroleh 
Certified Maintenance and 
Reliability Professionals

“Sebelum pelaksanaan sertifikasi, 
kami mengundang Heru Praptono dari 
PT Kaltim Prima Coal yang telah memiliki 
CRMP untuk memberikan pencerahan. 
Kami berharap sertifikasi ini bisa 
kembali dilaksanakan di tahun 2013, 
dan seluruh general manajer unit serta 
para manajer dapat ikut serta. Dengan 
persiapan yang cukup, Insya Allah akan 

Miftahul Jannah, Sugiyanto, Satrio Wahyudi, Agus Wibawa.

Prestasi

Dari Kiri: Direktur 
SDM PJB, Direktur 
Utama PJB, Direktur 
Operasi Jawa Bali 
PLN, Pembina 
Masyarakat 
Cinta Citarum, 
Asisten Teritorial 
Kodam Siliwangi, 
Komandan Korem 
Tarumanegara, 
Komandan Kodim 
Cimahi, dan Direktur 
Keuangan PJB.
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Penghargaan

Penghargaan berupa Placard of Acknowledgement, 
piagam, reward berupa uang tunai dan voucher 

pelatihan SSCX diserahkan dalam acara Indonesia 
Operational Excellence Conference & Award 2012 yang 
berlangsung  di  Jakarta. “PJB mengirimkan lima proyek 
continuous improvement, namun setelah diseleksi oleh tim 
juri SSCX International, dua berhasil meraih penghargaan,” 
ungkap Senior Manajer Latbang  PJB,  Adi Firmanto. 
Kelima  proyek yang diikutkan lomba antara lain:
R Mengurangi Konsumsi Batubara dari  FSC 0,5468 

kg/kWh Menjadi 0,539 kg/kWH (UP Paiton)
R Decreasing 50 kCal/kWh of Plant Heat Rate on 

PLTGU Block 1 in 3 Month Period (UP Gresik)
R Mempercepat Lead Time HPS dari 23 

Hari ke 4 Hari (UP Muara Karang).
R Mempercepat Lead Time Proses Pengadaan 

Barang di Area Pengadaan (UP Muara Karang)
R Menurunkan Nilai Net Plan Heat Rate PLTGU 

4 Gresik Sebesar 70 kCal/kWh (UPHT)
Sedikitnya 60 project dari berbagai perusahaan nasional 

maupun multinasional yang mengikuti lomba tersebut. 
Dari jumlah tersebut, terpilih 15 nominasi dan mereka 
diwajibkan mempresentasikan proyeknya di hadapan tim 
juri pada saat event. Selanjutnya tim juri menetapkan 
tiga pemanang untuk tiga kategori, yaitu kategori industri 
pelayanan dan jasa, kategori industri perminyakan dan 
pertambangan, serta kategori industri manufaktur.

Menurut SSCX International (penyelenggara), pemberian 

penghargaan dimaksudkan untuk mengapresiasi budaya 
continuous improvement kepada perusahaan-perusahaan 
yang telah menerapkan program improvement dalam 
proses operasional mereka. Perusahaan yang berhasil 
menerapkan program improvement dan mendatangkan 
hasil paling signifikan berhak untuk mendapatkan 
penghargaan Operational Excellence Conference & Award 
2012, program mereka akan ditetapkan sebagai tolok 
ukur pencapaian continuous improvement untuk para 
praktisi dan profesional di masing-masing industrinya.

SSCX International adalah perusahaan yang 
memberikan solusi di bidang cost-reduction, quality 
management, productivity improvement dan operational 
excellence. Indonesia Operational Excellence Conference 
& Award 2012 dilaksanakan dengan tujuan antara lain:
s Memperkenalkan berbagai metode Continuous 

Improvement dan Quality Management seperti Lean 
Enterprise, Six Sigma, Total Productive Maintenance, 
Process Improvement, dan sebagainya kepada 
masyarakat bisnis dan industri di Indonesia.

s Memberikan suatu tolok ukur keberhasilan program 
continuous improvement di berbagai industri di 
Indonesia.

s Memperkenalkan dan menanamkan budaya Continuous 
Improvement dan Operational Excellence kepada 
berbagai organisasi dan perusahaan dari berbagai 
industri di Indonesia, yang akan berperan dalam 
menunjang perekonomian negara.

s Memberikan penghargaan kepada berbagai perusahaan 
dan organisasi yang telah berhasil menjalankan program 
perbaikan dan mencapai Operational Excellence.
Dalam kompetisi tersebut, peserta dibagi dalam tiga 

kategori, yaitu:
v Kategori Manufaktur (otomotif, industri makanan, 

semicon, elektronik, plastik dan kemasan, farmasi, 
kertas, tekstil, dan sebagainya).

v Kategori Pelayanan dan Jasa (perbankan, asuransi, 

PJB Raih Gold and Silver
Achievement 
for Indonesia’s 
Most Excellent 
Energy Project 
2012

hotel, retail, telekomunikasi, dan sebagainya).
v Kategori Perminyakan dan Pertambangan 

(pertambangan, minyak dan gas bumi, energi, dan 
sebagainya).
Untuk mengikuti kompetisi, peserta cukup 

menyerahkan laporan mengenai detail dan proses selama 
proyek berjalan. Laporan harus berisi detail-detail sejelas 
mungkin mengenai langkah-langkah yang dijalankan 
selama proyek, penjabaran masalah, serta solusi yang 
digunakan untuk mengatasi setiap masalah. Proyek 
yang dijalankan adalah proyek perbaikan yang telah 
membawa hasil signifikan bagi organisasi/perusahaan 
yang menjalankannya. Selain itu, proyek yang dijalankan 
menggunakan continuous improvement sebagai berikut:
m Proyek dengan metodologi Six Sigma (telah 

menyelesaikan seluruh fase DMAIC).
m Proyek dengan metodologi Lean / Value Steam Mapping 

(VSM) / Kaizen Event (event telah selesai dan telah 
menghasilkan improvement).

m Proyek dengan metodologi PDCA/QCC/A3/One-Point 
Kaizen atau metode continuous improvement lainnya.

Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria antara lain:
q Hasil : Hasil dari pelaksanaan proyek berupa perbaikan 

dan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan dan 
pelanggannya, baik dari sisi finansial dan non-finansial.

q Analisa dan Tools : Metode dan tools yang digunakan 
dalam menganalisa masalah dan menyelesaikannya, 
hingga akhirnya menemukan solusi dan memenuhi target 
proyek dalam waktu yang telah ditargetkan.

q Kerjasama Tim : Efektifitas dan kerjasama tim selama 
menangani proyek hingga membawa keberhasilan di 
akhir proyek.

q Kreatifitas : Kreatifitas dalam menyelesaikan masalah 
dan menemukan solusi oleh tim.

q Adaptabilitas : Apakah ide perbaikan yang diterapkan 
akan dapat diadaptasi pada area lainnya dengan situasi 
berbeda dan masalah-masalah yang berbeda.(*)

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) berhasil mendapatkan 
penghargaan Gold and Silver Achievement for Indonesia’s 
Most Excellent Energy Project 2012. Gold Achievement 
diberikan atas keberhasilan Unit Pembangkitan Paiton (UP 
Paiton) menjalankan continuous improvement yang telah 
membawa hasil signifikan bagi perusahaan, khususnya 
pada proyek Mengurangi Konsumsi Batubara dari FSC 
0,5468 kg/kWh Menjadi 0,539 kg/kWH. Sedagkan Silver 
Achievement diberikan atas keberhasilan UP Gresik 
menjalankan continuous improvement pada proyek 
Decreasing 50 kCal/kWh of Plant Heat Rate on PLTGU 
Block 1 in 3 Month Period.

Penghargaan

Tabel : Gold and Silver Achievement for Indonesia’s Most Excellent Energy Project 2012
Mengurangi Konsumsi Batubara PLTU Paiton Unit 1 dari Spesific Fuel Consumption 

(FSC) 0,5468 menjadi 0,5390 kg/kWh pada Akhir Desember 2011

Befora Six Sigma Ation Improvement After Six Sigma 

l Rata-rata FSC unit 1 
sebesar 0,5468 kg/kWh

l Rata-rata vacuum 
condenser 686 mmHg

l Pola pengoperasian sootblower  
masih menggunakan time 
base sehingga banyak 
energi terbuang

l SOP Cleaning  Condensor 
pengoperasian sootblower 
dan pengoperasian Continous 
Blow Down (CBD) belum ada

l Pembersihan condensor tube 
saat ada indikasi vacum

l Menemukan metode 
pengoperasian sootblower 
dengan cara best practice

l Pengaturan spry main steam 
yang bocor dengan cara tootle

l Pola operasi untuk mengatasi 
kebocoran valve CBD 

l Rata-rata FSC unit 1 
sebesar 0,52119 kg/kWh

l Rata-rata vacuum 
condenser 691 mmHg

l Parameter air penambah  
berkurang sekitar 250 M3 perhari

l Pembuatan  SOP 
Cleaning  Condensor 
pengoperasian sootblower 
dan pengoperasian CBD

Financial

Hasil implementasi : 
l FSC sebelum = 0,543732 kg/kWh
l FSC Sesudah = 0,52119 kg/kWh
Realisasi saving selama 1 tahun
= ((0,543732 -0,52119) x 400.000 kW x 365 x 24 x 0,95 x 600) – Rp 80 juta
= Rp 44,94 miliar
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Penerima penghargaan 
Gold and Silver 
Achievement for 
Indonesia’s Most 
Excellent Energy Project 
2012,  didampingi 
Direktur SDM, 
Trilaksito Sunu.
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Mungkin karena sudah sekian lama 
tidak bertemu, banyak diantara 

mereka yang sudah lupa dan seakan tidak 
pernah saling kenal. Namun begitu dibuka 
kembali cerita tentang kenangan masa 
lalu, mereka mendadak menjadi begitu 
sangat akrab, seolah kembali mengulang 
keakraban yang pernah terjadi di masa lalu. 
Hingga peringatan tiga windu operasional 
Waduk dan PLTA Cirata itupun menjadi 
ajang reuni yang hangat dan penuh 
keakraban. Ada canda tawa yang mewarnai 
peringatan tiga windu Waduk Cirata.

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji 
yang hadir dalam kesempatan itu pun 
turut bertutur tentang kenangan masa 
lalunya di Waduk Cirata. “Semua yang 
hadir mempunyai kenangan manis dengan 
Waduk Cirata. Ada yang mulai dari 
survei, blasting, konstruksi bendungan 
dan sebagainya. Saya termasuk punya 
kenangan paling belakang, yaitu waktu 
melakukan encoding. Saya harus 
menghitung berapa rate encoding 
yang membuat Saguling dan Jatiluhur 
memenuhi sistem,” papar Nur Pammudji.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala 
Proyek Pembangunan Waduk Cirata, 
membagikan buku Cirata Hydroelectric 
Power Plant : 3 Windus Serving The 
Nation 1988 – 2012. Buku eksklusif 
setebal 162 halaman yang berisikan 
tentang sejarah Pembangunan Waduk 
Cirata dan PLTA Cirata, serta galeri foto 
saat berlangsungnya pembangunan 
waduk tersebut diserahkan kepada 
mereka yang terlibat langsung dalam 
pembangunan Waduk dan PLTA Cirata, 
serta perwakilan perusahaan yang 
terlibat langsung dalam pembangunan 

tersebut. Usai berkumpul di Welcome 
Building Waduk Cirata, mereka melakukan 
tinjauan lapangan, untuk bernostalgia.

Waduk Cirata dibangun dengan 
membendung sungai Citarum serta 
merendam ribuan hektar lahan pertanian 
dan rumah penduduk. Tinggi bendungan 
125 meter dengan panjang 453,5 meter, 
volume tubuh bendungan 3,9 juta M3, 
lebar puncak 15 meter, tipe  
bendungan urugan 
batu dengan 
membran beton. 
Konsultan proyek 
The New JEC dan PT 
Indra Karya, sedangkan 
kontraktor pelaksana PT 
Pembangunan Perumahan 
dan Mitsubishi Co. Luas 
kawasan Waduk Cirata 
mencapai 71.112.824 
M2 terdiri atas 5.081.358 
M2 wilayah daratan 
dan 66.031.466 M2 
wilayah perairan, mampu 
menampung air sebanyak 
kurang lebih 2 miliar M3.

Pembangunan 
Waduk dimulai 19 Mei 
1984 dan selesai tahun 
1987. Penggenangan 
membutuhkan waktu 1 
tahun, sehingga waduk baru 
beroperasi tahun 1988. 
Melalui serangkaian prosedur, 

warga puluhan desa di Cianjur, Purwakarta, 
dan Bandung harus pergi meninggalkan 
tanah kelahiran. Pada 1 September 1987, 
desa-desa yang terkena proyek waduk 
mulai terhapus dari peta saat air Sungai 
Citarum dan Cisokan mulai menggenangi 
Cirata. Genangan waduk tersebut tersebar 
di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten 
Cianjur, Purwakarta dan Kabupaten 

Bandung. Genangan air terluas 
terdapat di Kabupaten Cianjur. 

Fungsi utama waduk 
sebagai pembangkit listrik, 
mengoperasikan 8 unit 
pembangkit listrik dan tercatat 

sebagai PLTA terbesar 
di Asia Tenggara (1.008 
MW), dengan bangunan 
power house 4 lantai 
di bawah tanah yang 
mengoperasikannya 
dikendalikan dari ruang 
kontrol switchyard 
berjarak sekitar 2 km 
dari mesin–mesin 
pembangkit yang 
terletak di power 

house. Power house 
bawah tanah berbentuk 

bulat telur dengan panjang 
235 meter, lebar 35 
meter, tinggi 49 meter, 
menjadikan power house 
PLTA Cirata sebagai 
bangunan bawah tanah 
terbesar di indonesia. 
Suasana didalam 
power house sangat 
lembab dan panas. 
Suasana siang hari 

atau malam hari tiada berbeda didalam 
power house, karena sinar matahari tidak 
pernah bisa mencapai ruangan tersebut. 

PLTA Cirata, sejak pertama 
dioperasikan pada tahun 1988 dikelola 
oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan 
dan Penyaluran Jawa Bagian Barat 
(PLN KJB) Sektor Cirata. Pada tahun 
1995 terjadi restruktirisasi di PLN yang 
melahirkan 2 anak perusahaan di bidang 
pembangkitan, yaitu PT PLN Pembangkit 
Tenaga Listrik Jawa-Bali (PLN PJB I) 
dan PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik 
Jawa-Bali (PLN PJB II), Sektor Cirata 
berada di bawah PT PLN Pembangkit 
Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian 
pada tahun 1997, Sektor Cirata berubah 
nama menjadi PT PLN Pembangkit Tenaga 
Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkit Cirata 
(UP Cirata). Sejalan dengan perubahan 
nama PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik 
Jawa-Bali II menjadi PT Pembangkitan 
Jawa-Bali (PJB), maka juga terjadi 
perubahan nama menjadi PJB UP Cirata.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan 
waduk tersebut memunculkan berbagai 
kegiatan ikutan yang berkembang di 
kawasan Cirata termasuk irigasi pertanian, 
pengendali banjir, konservasi air, pariwisata 
dan kegiatan perikanan Keramba Jaring 
Apung (KJA). Kondisi waduk Cirata kini 
cukup pemprihatinkan akibat penurunan 
kualitas air dan tingkat sedimentasi yang 
tingggi. Permasalahan tersebut lebih 
banyak disebabkan faktor eksternal yang 
berada di luar kendali PJB, diantaranya:

Kerusakan DAS. Kondisi DAS 
Citarum Hulu telah mengalami kerusakan 
ekosistem yang sangat memprihatinkan. 
Kerusakan DAS Citarum Hulu merupakan 

kerusakan yang paling parah diantara 26 
DAS yang telah mengalami kerusakan 
dari 39 DAS yang ada di Indonesia. 
Lahan kritis yang berada di DAS Citarum 
mencapai lebih dari 681.118,3 hektar. 
Besarnya luasan lahan kritis di DAS 
Citarum mengindikasikan tingginya potensi 
erosivitas lahan di DAS Citarum Hulu.

Penduduk dan Pemukiman. Besarnya 
jumlah penduduk telah menyebabkan 
pencemaran sungai oleh limbah organik 
yang berasal dari aktivitas rumah tangga 
(domestik). Besarnya jumlah penduduk, 
diikuti dengan semakin luasnya pemukiman 
di DAS Citarum Hulu, yang pada tahun 
2000 seluas 81.685 hektar, meningkat 
menjadi 176.441 hektar pada tahun.

Industri. Di DAS Citarum hulu 
ditemukan sedikitnya 1.200 industri besar 
dan sedang dari berbagai jenis komoditas 
industri yang membuang air limbahnya 
ke Sungai Citarum dan sekitar 73 persen 
adalah industri tekstil. Sebagian industri 
tersebut belum memiliki unit pengolah 
air limbah yang memadai, dan mereka 
membuang limbahnya ke Sungai Citarum. 

Pertanian. Di DAS Citarum hulu 
dapat ditemukan lahan sawah, lahan 
kering, perkebunan dan kehutanan. 
Setiap jenis budidaya akan sangat 
berpengaruh terhadap jenis pencemar 
apa yang terbuang ke badan air sungai. 
Secara umum jenis pencemaran yang 
bersumber dari kawasan pertanian adalah 
pestisida, nitrat, fosfat dan sulfat.

TPA Sarimukti. Tempat Pembuangan 
Akhir sampah (TPA) Sarimukti yang 
berada di DAS Citarum merupakan 
potensi ancaman tersendiri bagi Waduk 
Cirata mengingat pengelolaannya tidak 

memadai. TPA ini berpotensi mencemari 
Waduk Cirata dengan masuknya air lindi 
(leachate) sampah serta bakteri coli.

Keramba Jaring Apung (KJA). 
Kegiatan budi daya ikan dalam KJA tidak 
memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan 
dan sering melebihi daya dukung 
lingkungan perairan waduk. Berdasarkan 
SK Gubernur Jawa Barat Nomor. 41 
tahun 2002, jumlah jaring apung di Waduk 
Cirata dibatasi sebanyak 12.000 unit, 
tetapi pada tahun 2007 kegiatan budidaya 
ikan karamba jaring apung sudah jauh 
melampaui jumlah yang telah ditetapkan 
tersebut yaitu lebih dari 5000 unit.

Dampak dari berbagai pencemaran 
yang bersumber dari berbagai aktivitas 
di bagian hulu adalah penurunan 
kualitas dan kuantitas air. Berdasarkan 
pemantauan kualitas air secara rutin 
ditemukan beberapa parameter yang 
yang melebihi baku mutu untuk 
peruntukan air, baik peruntukan bahan 
baku air minum, perikanan dan bagi 
peruntukan PLTA. Sedangkan penurunan 
kuantitas air akibat sedimentasi yang 
mencapai 7,28 juta M3/tahun (melampaui 
asumsi disain 5,67 juta M3/tahun), 
berkembangnya tumbuhan masal gulma 
air, dan pemanfaatan pinggiran waduk 
dan lahan surutan kurang terkendali.

Guna pelestarian Waduk Cirata, PJB 
tengah menyelesaikan penyusunan  
Master Plan Pengelolaan Waduk 
Cirata yang dapat dapat dijadikan 
landasan bagi seluruh kegiatan 
pembangunan lintas sektoral terkait 
pemanfaatan sumberdaya air, 
lahan dan kelestarian lingkungan 
di Waduk dan PLTA Cirata. (*)

Tepat 25 Nopember 2012 Waduk Cirata genap berusia tiga windu. 
Pada hari itu, suasana waduk, khususnya di Welcome Building Waduk 
Cirata terasa sangat berbeda dengan biasanya. Bangunan berundak 
di bibir waduk itu dipenuhi para sesepuh yang 24 tahun lalu bekerja 
siang malam untuk mewujudkan bendungan yang fenomenal tersebut 
sekaligus mewujudkan PLTA terbesar di Asia Tenggara, PLTA Cirata. 
Mereka berbaur dengan para petinggi PLN, PJB serta karyawan Badan 
Pengelola Waduk Cirata (BPWC) dan UP Cirata.

Kenangan
Kenangan

18       Info PJB  n edisi 79, Desember 2012 Menuju Perusahaan Kelas Dunia                  19

Tiga Windu Waduk Cirata      Ajang Reuni Pelaku dan Pengelola

Para tokoh yang terlibat 
dalam pembangunan 

Waduk Cirata, didampingi 
Dirut PLN, Nur Pamudji 

(tengah) dan Dirut 
PJB, Susanto Purnomo 

(ujung kanan).

Mantan pimpro pembangunan 
Waduk Cirata, Soetomo, 
memperlihatkan Buku Tiga 
Windu Waduk Cirata.
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Senior Manajer Akuntansi PJB, Effin 
Febriantoro menjelaskan, konsekuensi 

dari penerbitan obligasi PLN tersebut 
adalah kewajiban untuk lebih transparan 
dan bertanggung jawab atas pengelolaan 
sumberdaya dan melaporkannya kepada 
publik dalam bentuk laporan keuangan 
yang dapat diandalkan. PLN harus 
memenuhi peraturan Bapepam tentang 
Tanggung Jawab Direksi atas Laporan 
Keuangan dan Peraturan Singapore 
Exchange Securities tentang Pernyataan 
Direksi dan Komite Audit mengenai 
kecukupan pengendalian internal. 

Pernyataan Direksi tersebut antara lain 
berisi tentang laporan keuangan konsolidasi 
yang tidak mengandung informasi atau 
fakta material yang tidak benar dan tidak 
menghilangkan informasi atau fakta material, 
dan direksi bertanggung jawab atas sistem 

pengendalian internal dalam perusahaan dan 
anak perusahaan. “Di sinilah  pentingnya 
ICoFR, karena pernyataan direksi tersebut 
harus disertai dengan bukti yang memadai. 
ICoFR telah diakui secara internasional 
menghasilkan laporan keuangan yang 
andal dan terpercaya,” kata Effin. 

Ia menambahkan, program 
pengembangan ICoFR merupakan arahan 
dewan komisaris PLN sebagaimana 
hasil rapat dewan komisaris tahun 
2011 tentang implementasi ICoFR 
dan keputusan rapat Direksi PLN 
Bulan Agustus 2011 tentang program 
pengembangan ICoFR) PLN dan 
anak perusahaan. Tujuannya untuk 
meningkatkan akuntabilitas manajemen 
terhadap ICoFR yang terdapat dalam 
proses bisnis, sehingga memiliki 
kehandalan pelaporan keuangan yang 

lebih baik seperti halnya perusahaan-
perusahaan kelas dunia yang wajib 
memenuhi ketentuan SOX 404 dan JSOX, 
serta mendukung rating obligasi PLN.

ICoFR merupakan kebijakan dan 
rangkaian prosedur serta tata kelola kerja 
terkait proses pelaporan keuangan untuk 
menjamin tersusunnya laporan keuangan 
yang akurat, handal dan tepat waktu. 
Dalam bidang akuntansi, ICoFR meliputi 
rencana, prosedur dan pencatatan 
yang bertujuan menjaga keamanan 
kekayaan perusahaan dan keandalan 
data akuntansinya. ICoFR menjamin 
behwa semua transaksi dilaksanakan 
sesuai otorisasi manajemen dan transaksi 
dicatat sesuai dengan standar akuntansi. 

dan informasi operasional.
l Meningkatkan kualitas proses 

pengambilan keputusan.
l Meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi keuangan.
Menurut Effin, penerapan 

ICoFR mampu mencegah 
salah saji material dalam 
pelaporan keuangan, karena 
tidak ada data yang lolos 
tanpa verifikasi pejabat yang 
berwenang untuk melakukan 
verifikasi. “Data yang di-input 
oleh seorang staf misalnya, tidak 
akan bisa lolos sebelum diaproval 
oleh atasannya. Data yang 
disajikan juga harus didasarkan 

Akuntansi Akuntansi

PJB Kembangkan

ICoFR
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) kini tengah mengembangkan program 
pengendalian internal atas pelaporan keuangan (Internal Control 
over Finacial Repporting/ICoFR). Hal ini merupakan konsekuensi dari 
penerbitan obligasi PLN, khususnya obligasi internasional (global bond) 
dan Global Medium Term Notes (GMTN) sebagai sumber pendanaan. 
Global bond GMTN telah tercatat di Singapore Exchange Securities.

bukti yang akurat. Itu salah satu 
contoh, masih banyak contoh lain 
yang membuat laporan keuangan 

menjadi lebih andal,” papar Effin.
PLN dalam pengembangan 

ICoFR bekerjasama dengan 
lembaga akuntan publik Ernst 
& Young, dan tim PJB turut 
serta dalam tim pendampingan. 
Menurut rencana Go Live 
ICoFR tahap pertama (biaya 
operasi) dilakukan pada 11 

November 2013, sedangkan 
Go Live tahap kedua (aktiva 

tetap) pada Maret 2014. (*)

PLN diwajibkan mematuhi 
ketentuan Sarbanes Oxley 

Act (SOX) tahun 2002 serta peraturan 
pelaksanaannya, sebagai konsekuensi 

atas penerbitan global bond yang tercatat 
di bursa saham luar negeri. Beberapa 
peraturan SOX yang relevan dengan 
adalah peraturan SOX section 404 
yang mensyaratkan manajemen untuk 
bertanggung jawab atas dilakukannya 
dan dipeliharanya pengendalian internal 
terhadap pelaporan Finansial (ICoFR) yang 
memadai agar dapat memberikan jaminan 
yang cukup terkait dengan keandalan 
pelaporan keuangan perusahaan dan 
persiapan penerbitan laporan keuangan 
yang selaras dengan PSAK. Ketidak 
patuhan atas ketentuan SOX section 
404 merupakan bentuk pelanggaran 
personal dan bilamana perusahaan 
salah dalam pengungkapannya (wrong 
certification), maka perusahaan melalui 
CEO akan dikenai hukuman dan 
denda atas pelanggaran tersebut.

Ketentun ini dibuat berawal dari 
banyaknya temuan kecurangan pada 
profesi akuntansi global yang merugikan 
stakeholder, terutama sejak kasus 
Enron, Worldcom, Xerox, Tyco, Global 
Crossing dan lainnya di tahun 2001. 
Karena itu pemerintah Amerika Serikat 
menerbitkan undang-undang yang 
dapat melindungi stakeholder yaitu 
Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act 
of 2002, Public Company Accounting 
Reform and Investor Protection Act 
of 2002) atau kadang disingkat SOX 
atau Sarbox. SOX diterbitkan untuk 
memproteksi kepentingan investor 
dengan cara menciptakan tata kelola 
perusahaan yang baik, full disclosure, 
dan akuntabilitas dalam perusahaan. 

Section yang berkatian dengan Internal 
Control Over Financial Reporting (ICOFR) 
adalah 304 dan 404. Pasal 304 mewajibkan 
manajemen membuat pernyataan dalam 

laporan keuangan sedangkan pasal 404 
mensyaratkan adanya laporan manajemen 
tahunan (annual management report) tentang 
pengendalian internal perusahaan atas 
pelaporan keuangan dan laporan manajemen 
tersebut merupakan subjek yang akan diaudit. 

Pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap 
internal kontrol perusahaan atas laporan 
keuangannya menurut metodologi SOX relatif 
baru di Indonesia. Hal ini disebabkan karena 
komisi pasar bursa Indonesia belum 
mengadopsi peraturan ini untuk 
diterapkan pada perusahaan 
yang sahamnya sudah 
diperdagangkan di pasar 
bursa dalam negeri. Di 
Indonesia, praktek 
pemeriksaan 
internal 
kontrol 
dengan 
metodologi SOX 
404 ini hanya dilakukan 
beberapa perusahaan yang 
umumnya adalah perusahaan multinasional 
yang sahamnya diperdagangkan di pasar 
internasional dan yang beroperasi di Indonesia. 

SOX Section 404 secara khusus 
memberikan perhatian kepada internal kontrol 
perusahaan atas laporan keuangannya. 
Lebih lanjut, seksi 404 merupakan penilaian 
internal kontrol yang sudah dilaksanakan oleh 
manajamen perusahaan yang dilakukan oleh 
divisi internal kontrol atau divisi internal audit 
perusahaan atau bahkan auditor eksternal yang 
disewa perusahaan untuk memvalidasi internal 
kontrol yang ada di perusahaan. Dengan 
demikian laporan keuangan benar-benar 
andal, dalam arti bebas dari salah saji yang 
material pada tingkat perusahaan. Keandalan 
laporan keuangan secara implisit membutuhkan 
catatan akuntansi yang akurat, klasifikasi 

dan waktu yang tepat, serta seluruh aspek 
lainnya dari pengendalian pelaporan keuangan 
yang secara tradisional telah dilaksanakan.

Dalam mengevaluasi internal kontrol 
yang dilaksanakan perusahaan, manajemen 
melalui internal kontrol/audit, serta evaluasi 
yang dilakukan oleh auditor eksternal, kerap 
kali menggunakan kerangka yang disusun 
oleh Committee of Sponsoring Organization 
of the Tradeway Commission (COSO) yang 

terdiri dari tiga dimensi, yaitu: 
Operasi (efisiensi 

dan efektivitas 
penggunaan 
sumber daya), 

Laporan Keuangan 
(keandalan 

laporan keuangan) 
dan Kepatuhan 

(kepatuhan terhadap 
hukum dan kepatuhan). 

Ketiga dimensi tersebut 
memiliki beberapa kriteria 

untuk mengevaluasi internal 
kontrol perusahaan, yaitu:  

n Pengawasan 
(monitoring). Beberapa atribut yang perlu 
diperhatikan antara lain: Penaksiran 
kinerja sistem kontrol yang ada; Kombinasi 
evaluasi secara terus menerus dan 
evaluasi terpisah;  Defisiensi atas 
internal kontrol harus dilaporkan kepada 
top manajemen; Kombinasi antara 
evaluasi terus menerus dan evaluasi 
terpisah akan menjamin efektifitas 
sistem internal kontrol yang dirancang;

n Informasi dan komunikasi (information 
and communication). Beberapa atribut 
yang perlu diperhatikan antara lain : 
Identifikasi informasi yang berhubungan, 
rekam dan komunikasikan dalam 
bentuk yang memungkinkan setiap 

orang dalam perusahaan untuk 
menjalankan tanggungjawabnya; 
Masukkan informasi yang berasal 
dari dalam dan dari luar perusahaan 
mengenai suatu kejadian, kondisi yang 
mungkin dibutuhkan dalam pembuatan 
keputusan bisnis atau bahkan laporan 
perusahaan kepada pihak luar; 
Aliran informasi yang mendukung 
kesuksesan kontrol; dari instruksi 
pada tanggungjawab manajemen 
sampai kepada perangkuman 
temuan yang perlu ditindaklanjuti 
oleh manajemen perusahaan.

n Aktifitas Kontrol (control activities). 
Atribut yang perlu diperhatikan auditor 
dalam aktifitas kontrol ini adalah 
kebijakan dan prosedur (policies and 
procedures) dalam setiap aktifitas 
perusahaan. Hal ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi risiko-risiko yang 
akan dihadapi untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.

n Penaksiran Risiko (risk assessment). 
Beberapa atribut  yang perlu 
diperhatikan adalah : Prediksi ataupun 
penaksiran risiko atas tujuan yang telah 
ditetapkan, hubungan-hubungan risiko 
tersebut kepada bagian-bagian yang 
ada dalam perusahaan; Identifikasi dan 
analisis atas risiko yang relevan atas 
tujuan (objectives) yang telah ditetapkan; 
Bentuk dasar atas penentuan bagaimana 
seharusnya penanganan risiko yang 
ada; Mekanisme yang dibutuhkan untuk 
mengidentifikasi risiko khusus yang tidak 
terlepas dari perubahan yang ada;

n Lingkungan pengendalian (Control 
environment). Hal-hal yang perlu 
diperhatikan adalah: Intergritas dan 
nilai-nilai etika; Kompetensi dari orang-
orang yang ada di perusahaan; Filosofi 
perusahaan; Pelaksanaan tanggung 
jawab atas tugas yang dibebankan; 
Perhatian dan bimbingan yang 
diberikan oleh komisi perusahaan. (*)

Dengan kata lain, ICoFR memberikan 
keyakinan memadai bahwa proses 
pencatatan di laporan keuangan telah 
didukung internal control yang efektif.

Adapun sasaran yang ingin dicapai 
program pengembangan ICoFR di 
PLN maupun di PJB antara  lain:
l Mencegah salah saji material 

dalam pelaporan keuangan.
l Menegah terjadinya .
l Menumbuhkan budaya peduli 

terhadap risiko dan kontrol.
l Memperbaiki/menyempurnakan 

prposes bisnis.
l Mengurangi jurnal-jurnal 

penyesuaian (adjustment).
l Meningkatkan integritas data Effin Febriantoro R

SOX Section 404



22       Info PJB  n edisi 79, Desember 2012 Menuju Perusahaan Kelas Dunia                  23

“Saya berharap agar Go Live 
Implementasi Manajemen 

Aset Pembangkitan dapat 
dilaksanakan pada saat Rapat 
Koordinasi (RAKOR) Triwulan I 
tahun 2013 yang akan datang,” 
kata Direktur Operasi Indonesia 
Barat PT PLN (Persero) Moch. 
Harry Jaya Pahlawan yang 
disampaikan dalam acara 
Awareness Dan Deklarasi 
Komitmen Implementasi 
Manajemen Aset Pembangkitan 
& Transmisi Indonesia Barat, 
28 November 2012, di Medan.

Bersamaan itu pula 
ditandatangani komitmen 
penerapan Manajemen Aset 
Pembangkitan secara konsisten 
berkelanjutan menuju kinerja 
excellence oleh Direktur 
Operasi Indonesia Barat, 
Moch. Harry Jaya Pahlawan, 
General Manager Pembangkit 
(GM KIT) Sumatera Bagian 
Selatan, Ruly Firmansyah, GM 
KIT Sumatera Bagian Utara, 
Chris Leo Chandra, GM PLN 
Wilayah Bangka Belitung, 
Zulfarida Faluzy, dan GM 
PLN Wilayah Kalimantan 
Barat, Daniel S Bangun. 
Komitmen yang sama juga 

ditandatangani Kepala Divisi Transmisi Indonesia Barat, Jemjem 
Kurnaen, dan GM PLN P3B Sumatera, Bambang Budiarto. 
Penandatanganan disaksikan Direktur Pengadaan Strategis PLN 
(Persero) yang juga Komisaris Utama PJB, Bagiyo Riawan.

Tim Asset Management PJB telah menyelesaikan pekerjaan 
asesmen di Sektor Belawan dan Labuhan Angin pada 21 November 
2012, disusul dengan Kick Off Meeting dan Manajemen Aset 
Awarness, 28 November 2012. “Kami optimis go live implementasi 
Manajemen Aset dapat dilakukan bersamaan Rakor PLN Indonesia 
Barat pada Trimuwan I 2013 yang dijadwalkan 15 April 2013,” 
kata Project Manager Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan 
di Sektor Belawan dan Labuhan Angin, Muhammad Munir.

Desiminasi Manajemen Aset merupakan bagian dari program 
Indonesia bebas pemadaman bergilir yang dicanangkan PT 
PLN (Persero) sejak Juni 2010. Salah satu hal penting untuk 
mensukseskan program tersebut adalah menjaga keandalan 
dan efisiensi pembangkit listrik, sehingga pasokan energi 
listrik terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 
Upaya untuk menjaga keandalan dan efisiensi pembangkit agar 
dapat berkontribusi terhadap keandalan penyaluran tenaga 
listrik baik untuk pembangkit baru maupun yang eksisting 
perlu dilakukan dengan tata kelola yang baik. Tujuannya agar 
pembangkit mampu beroperasi dengan cost-effective dan 
performance excellence dalam upaya mengelola asset life cycle 

Manajemen AsetManajemen Aset

PLN Indonesia Barat Berkomitmen 
Implementasikan Manajemen Aset PJB

Deseminasi Manajemen Aset PJB terus dilakukan guna 
meningkatkan kinerja pembangkit PLN di luar Jawa 
Bali. Setelah ke pembangkit-pembangkit PLN di Wilayah 
Indonesia Timur, deseminasi Manajemen Aset mulai 
dilakukan di Wilayah Indonesia Barat. Asesmen sebagai 
langkah awal implementasi Manajemen Aset telah 
dilakukan di PLTU Belawan dan Labuhan Angin.

secara optimal. PJB dinilai oleh PLN Holding telah berhasil 
menerapkan tata kelola pembangkitan berbasis Manajemen 
Aset. Karena itu PJB diminta menularkan keberhasilan itu 
ke unit-unit pembangkitan PLN di seluruh Indonesia.

“PLN bertekad menjadi perusahaan kelas dunia. Untuk menuju 
kelas dunia, PLN melakukan akselerasi melalui metode belajar cepat 
dengan memanfaatkan best practice dari berbagai perusahaan 
kelas dunia. Para ahli didatangkan, baik praktisi maupun kalangan 
akademisi untuk mengajarkan best practice yang dimiliki dan telah 
terbukti mengantarkan perusahaan menjadi kelas dunia. Salah satu 
best practice yang dicoba PLN adalah melaksanakan Tata Kelola 
Pembangkitan Berbasiskan Manajemen Aset,” kata Hary Jaya 
Pahlawan. “Apresiasi dan ucapan terima kasih saya sampaikan 
kepada PJB yang telah membantu men-set up dan mensupervisi 
implementasi manajemen aset pembangkitan,” imbuhnya.

Divisi Pembangkitan Indonesia Barat mulai mengakselerasi 
pemahaman implementasi Tata Keloa Pembangkitan berbasiskan 
Manajemen Aset di 16 Sektor Pembangkitan, yang terdiri 
dari : 6 Sektor Pembangkitan di Sumatera Bagian Utara, 
8 Sektor di Sumatera Bagian Selatan, 1 Sektor di Wilayah 
Kalimantan Barat, dan 1 Sektor di Wilayah Bangka Belitung.

Koordinator Implementasi Manajemen Aset Indonesia Barat, 
Rachmad Hidayat menambahkan, untuk mewujudkan impian 
melaksanakan Tata Kelola Pembangkitan berbasiskan Manajemen 

Aset, maka SDM ditempatkan 
dalam posisi sentral. SDM 
yang merupakan competitive 
advantage bagi perusahaan 
adalah SDM yang memiliki 
knowledge, skill dan behaviour, 
serta mampu melakukan 
adaptasi dan mengantisipasi 
perubahan. Karena itu dibentuk 
Tim AOC (Agent of Change) 
di setiap Sektor Pembangkitan 
yang mempunyai tugas 
utama mendorong perubahan, 
mengawal perubahan, dan 
menyebarluaskan perubahan. 
“Perubahan yang dimaksud 
adalah mengubah paradigma 
sebagai operator mesin 
pembangkit menjadi paradigma 
entrepreneur, yaitu sebagai 
pengelola aset, dengan 
melaksanakan Tata Kelola 
Pembangkitan berbasiskan 
Manajemen Aset,” tandasnya.

Sementara untuk Wilayah 
Indonesia Timur, setelah PLTU 
Bakaru (PLN Wilayah Sulawesi 
Selatan, Tenggaran dan Barat/
Sulselrabar), kini giliran PLTU 
Asam-Asam (PLN Wilayah 
Wilayah Kalimantan Selatan dan 
Tengah/Kalselteng) dan PLTU 
Amorang (PLN Wilayah Sulawesi 
Utara, Sulawesi Tengah dan 
Gorontalo/Sulutenggo). Go 
live Implementasi Manajemen 
Aset di PLTU Asam-Asam 
telah dilaksanakan pada 31 
Oktober 2012, sedangkan untuk 
PLTU Amurang direncanakan 
pada Januari 2013.(*)
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Asesmen 
di Sektor 
Belawan

Para GM Pembangkitan 
dan GM PLN Wilayah 
di Indonesia Barat 
usai menandatangani 
komitmen implementasi 
Manajemen Aset, 
didampingi Direktur 
Operasi Indonesia 
Barat, Moch Harry Jaya 
Pahlawan dan Direktur 
Pengadaan Strategis, 
Bagiyo Riawan.
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Tidak mudah untuk menyakinkan 
kontraktor asing  bahwa dua 

pekerjaan yang  berbeda tersebut 
dapat disinkronkan. Lingkup pekerjaan 
yang dilakukan PJB berpotensi 

mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi. 
Ada kekhawatiran dari kontraktor asing 
hasil pekerjaan tidak sesuai harapan, 
padahal mereka harus memberikan 
garansi atas pekerjaannya dan akan 

dikenakan pinalti apabila tidak sesuai 
target yang ditetapkan. Namun setelah 
melakukan serangkapan diskusi yang 
cukup alot, akhirnya kontraktor asing 
dapat menerima. Senior Manajer 
ROP, Sugiyanto mengistilahkan, 
“Perang di depan, smooth dalam 
pelaksanaan di lapangan.”

Hal serupa diungkapkan General 
Manager UP Paiton, Bambang 
Iswanto, dan Manager Pemeliharaan 
UP Paiton Lavi Rumandioko. Apalagi 
pemilik proyek juga berbeda. Pemilik 
proyek rehabilitasi PLTU Paiton 

yang dilakukan kontraktor asing 
adalah PLN Unit Induk Pembangunan 
Pembangkit Thermal Jawa Bali, 
sedangkan pemilik proyek major 
overhaul adalah PJB (UP Paiton), 
dan dalam pelaksanaan pekerjaan 
melibatkan pihak ketiga. “Sebagai 
konsekuensinya kita harus 
membangun komunikasi yang efektif 
dan memonitor pekerjaan secara 
detail, serta ‘menjahitnya’ menjadi 
suatu kesatuan. Ini merupakan 
pengalaman sendiri bagi UP Paiton, 
sebagai integrator project rehabilitasi. 
Hasilnya memuaskan. Dua pekerjaan 
yang berbeda dapat diintegrasikan 
dengan baik,” papar Lavi.

Pekerjaan rehabilitasi PLTU 
Paiton dibiayai JBIC dan dilakukan 
oleh Sumitomo Corporation (Jepang) 
sebagai main contractor, dengan 
melibatkan NES, Alstom, Toshiba 
dan Wasa Mitra Engineering. Lingkup 
pekerjaan meliputi: rehabilitasi turbin, 
boiler dan commisioning. Sedangkan 
pekerjaan yang dilakukan UP Paiton 
dan UPHT meliputi: upgrade control 
DEHC, penggantian HPH, penormalan 
level controller HPH , upgrade sistem 
kontrol HP LP bypass, perbaikan heat 
insulation turbine, partial discharge 

MaintenanceMaintenance

PENGALAMAN UP PAITON
Sebagai Integrator Proyek Rehabilitasi

Proyek Rehabilitasi PLTU Paiton unit 1 dan 2 memberikan pengalaman 
tersendiri bagi UP Paiton. Dua pekerjaan besar yang ditangani 
secara terpisah tersebut mampu diintegrasikan dengan hasil yang 
memuaskan. Proyek dimaksud adalah proyek rehabilitasi yang 
dilakukan Sumitomo dengan dana yang berasal dari JBIC. Sedangkan 
proyek lainnya adalah major overhaul yang dilakukan UP Paiton dan 
Unit Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT).

Power Plant efisiensi mengalami perbaikan yang cukup 
signifikan pasca over haul, karena peningkatan performance 

turbin, boiler, kondenser, lph, serta air heater 

LINGKUP PEKERJAAN JBIC 
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Pelaksanaan 
rehabilitasi PLTU 
Paiton unit 2



26       Info PJB  n edisi 79, Desember 2012 Menuju Perusahaan Kelas Dunia                  27

generator, rekondisi deaerator, 
penormalan trafo, penggantian 
innerpart Mill, penggantian CV 
inerting steam, penormalan LCS SAH, 
migrasi sistem kontrol sootblower, 
cleaning mekanis boiler, washing 
element PAH & intermediate SAH, 
penggantian cold element SAH 
dan beberapa pekerjaan lainnya.

Lavi menceritakan bahwa 
rehabilitasi PLTU Paiton merupakan 
perjalanan panjang. Proposal 
program disampaikan tahun 2005, 
bersamaan dengan proposal 
repowering PLTGU Muara Karang. 
Bidding kontrak baru dilakukan tahun 
2008, dilanjutkan dengan persiapan 
tahun 2009-2010, yang meliputi : 
searching data program rehabilitasi, 
sosialisasi program, pembentukan 
tim rehabilitasi internal UP Paiton 
dan benchmark ke Suralaya, serta 
review scope rehabilitasi. Kick off 
meeting rehabilitasi baru dilakukan 
20 Oktober 2010. Pelaksanaan 
Rehabilitasi baru berlangsung tahun 
2012, diawali dengan fase pre-outage 
(penyampaian program overhaul dan 
kesepahaman program kontraktor), 
fase pre-performance test, fase 
kontruksi, fase commisioning dan 
terkahir fase post performance test.

Pelaksanaan rehabilitasi PLTU 
unit 1 dimulai Maret 2012 dan 
selesai September 2012, dengan 
garansi peningkatan kinerja turbine 
1,5 persen (turbine heat rate turun 
1,5 persen) dengan toleransi 0,5 
persen. Peningkatan performance 
direncanakan diperoleh dari: 
Improvement of nozzle surface 
roughness (0,07%), Recover of nozzle 
performance by polish (0,44%), 
Replacement of L-0 blade with 
TL-26” blade (0,22%), Replacement 
of LP radial strip with new (0,16%), 
Replace of HIP nozzle packing with 
new tipe (0,23), Replace of HIP tip 
fin with new fin (0,24), Replace of 
HIP grand packing with new tipe 
(0,11), dan Recovery of performance 

by replacing part (0,14), Total 
penurunan turbine heat rate 1,58%.

Setelah dilakukan performance 
test, diperoleh hasil sebagaimana 
terlihat pada grafik I. Dampak dari 
pekerjaan turbin (JBIC), mengalami 
heat rate penurunan 27 kCal/
kWh (1,24% dari sebelumnya), 
dan dampak dari pekerjaan HPH 
mengalami penurunan 129 kCal/kWh 
(5,94% dari sebelum OH). Sedangkan 
NPHR setelah OH (semua HPH out 
Services) mengalami perbaikan 
sebesar 310,21 kCal/kWh (11,06 
% dari sebelum rehabilitasi dan OH) 
dan NPHR setelah OH (semua HPH 
in services) mengalami perbaikan 
sebesar 392,7 kCal/kWh (14 % 
dari sebelum rehabilitasi dan OH). 
sebagaimana terlihat pada Grafik 
II. Yang sangat menggembirakan, 
Redesain dan Fabrikasi HPH 
menyebabkan perbaikan 
NPHR  sebesar 82,49 kCal/kWh. 
Padahal harga dari redesain dan 
fabrikasi HPH jauh  lebih  murah 
dibandingkan harga HPH buatan 
pabrik. Redesain dan fabrikasi HPH 
dilakukan bekerjasama dengan 

ITS dan PT PAL Indonesia.
BERBASIS 5S

Pelaksanaan rehabilitasi dan 
overhaul PLTU Paiton dilakukan 
berbasis Manajemen 5S, dengan 
harapan mampu memberikan 
produktivitas dan efisiensi dengan 
cara persiapan yang optimal, 
penataan lay out kerja yang baik, 
identifikasi peralatan dan tools 
yang akurat, identifikasi dan 
penanganan limbah, kecepatan dan 
ketepatan dalam mobilitas, serta 
area kerja yang bersih, rapi, aman 
dan nyaman. Karena itu sebelum 
proyek tersebut dimulai, telah  
dibuat lay out benda kerja, lay out 
material scrap, lay out temporary 
office serta toilet dan urinal 
portable di spot area. Karena itu 
di arena proyek terpasang pagar 
one gate, pagar pembatas yang 
jelas, spanduk di area strategis, 
rambu-rambu peringatan, dan 
terlihat bersih. Hal itu dapat 
terlaksana atas komitmen bersama 
semua unsur yang terlibat, 
termasuk kontraktor asing. (*)  

Maintenance

Toilet dan urinal portable di spot area

PT PLN (Persero) dalam hal ini 
Direktur Utama memberi tugas 

kepada PT Pembangkitan Jawa-
Bali (PJB) melalui SK Direksi No 
444.K/DIR/2012 yang isinya perihal 
pengamanan pasokan critical part untuk 
PLTU proyek percepatan Fast Track 
Project Tahap 1 Jawa Bali (FTP 1) yaitu 
PLTU yang berada di Labuan, Rembang, 
Lontar, Suralaya Baru, Pelabuhan 
Ratu, Indramayu, Pacitan, Paiton Baru, 
Tanjung Awar-Awar, Adipala serta 
diluar FTP1 PLTU Labuhan Angin 
Sumatera Utara dan PLTU Lombok. 

Maksud ditetapkannya Keputusan ini 
adalah untuk meminimalkan risiko dan 
pengamanan pasokan critical part dalam 
operasional pembangkit tenaga listrik 
PLTU FTP-1 Jawa Bali PLTU Labuhan 
Angin dan PLTU Lombok. Sedangkan 
tujuannya adalah menjaga keandalan 
pembangkit dengan dukungan jaminan 
kuantitas, kualitas dan kepastian 
pasokan critical part, meningkatkan 
efisiensi biaya produksi pembangkit 
dengan menekan biaya penyediaan 
critical part, menyederhanakan 
dan mempercepat proses pasokan 
critical part, mewujudkan citra 
profesionalitas perseroan dalam 
pelayanan penyediaan tenaga listrik. 

Dalam penugasan itu, PJB wajib 
melakukan penyediaan critical part dari 
pabrikan atau vendor dengan proses 
bisnis yang mengikuti kaidah Good 
Corporate Governance (GCG) serta 
penggunaan expert dalam penyediaan 
crtical part. Untuk mendukung kaidah 
GCG tim stockiest mempunyai yel yel 
yang tertanam dihati stockieser “Cepat, 
Tepat, Bisa, Amanah” dan membuat 
web stockiest, yaitu SIS (Stockiest 
Information System) yang terhubung 
secara on line dengan PT PJB, semua 
unit terkait, PT UPJB. SIS tersebut 
nantinya juga akan terhubung dengan 
beberapa pabrikan dan vendor. Tujuan 
SIS untuk mempermudah monitoring, 
mempercepat eksekusi dan koordinasi 
seperti tampak pada gambar.

Saat ini sistem keuangan, ellipse 
dan set up SDM sudah dilakukan 
dengan membentuk SDKIS (Sub 
Direktorat Stockiest) yang terdiri 
dari perencanaan, eksekusi dan 
administrasi dan tim stockiest saat 
ini sudah koordinasi dengan pabrikan 
atau vendor di seluruh dunia tidak 
terbatas pada Negara Cina saja. 

Yang menarik dan menjadi 
tantangan PJB adalah kewajiban 
membeli semua critical part langsung 

Stockiest Siap Support Kinerja Excellent Pembangkit
Sejak September 2012, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) memiliki 
subdirektorat baru, yaitu STOCKIEST. Berikut penjelasan singkat 
mengenai stockiest, maksud dan tujuan dibentuknya, tugas serta peran 
stockiest di masa mendatang.

Maintenance

dari pabrikan atau vendor, dimana 
definisi pabrikan disini adalah 
perusahaan yang membuat peralatan 
utama pembangkit secara mandiri 
dimana  perusahaan tersebut 
memiliki peralatan untuk proses 
produksi dan pengendalian kualitas 
sendiri, sedangkan vendor adalah 
perusahaan yang membuat suku 
cadang/peralatan pendukung atau 
balance of plant pembangkit secara 
mandiri dimana perusahaan tersebut 
memiliki peralatan untuk proses 
produksi dan pengendalian kualitas 
sendiri. Bentuk kerja sama dengan 
pabrikan dan vendor antara lain 
membuat MOU, LTSA atau kotrak 
serta akan dijajaki PJB sebagai 
distributor beberapa critical part 
sehingga juga dapat dimanfaat oleh 
unit eksisting. Juga akan dilakukan 
strategi reverse engineering untuk 
lebih menjamin kwalitas, harga dan 
waktu pengiriman. Melalui model 
kerja sama dengan pabrikan, vendor 
seperti itu serta adanya SIS akan 
mendukung ketersediaan critical part 
saat dibutuhkan oleh unit sehingga 
unit dapat meningkatan EAF, 
mengurangi SDoF dengan ketersediaan 
spare/service level yang tinggi dan 
inventory level yang optimal.

Dukungan dari bidang 
lain sangat bermanfaat untuk 
mensukseskan program yang 
sangat baik ini untuk kemajuan 
PJB dan PLN dalam mendukung 
kemajuan bangsa dan negara. 
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Manajemen AsetManajemen Aset

OEE mengkombinasikan fokus analisa 
pada peralatan, proses, material, dan 

orang yang dapat membantu 
mengidentifikasi dimana losses terbesar 
terjadi. Konsep ini menitikberatkan pada 
bidang Maintenance, Engineering, dan 
Produksi yang dipandang sebagai kunci 
utama output perusahaan.

Society for Maintenance and Reliability 
Professionals (SMRP) juga 
mengembangkan definisi standar untuk 
matriks yang digunakan dalam industri. 
Menurut SMRP, OEE adalah matriks untuk 
mengukur seberapa baik proses beroperasi 
dengan mengevaluasi tiga komponen 
proses utama: Availability, Performance 
Efficincy dan Quality.

OEE adalah pengukuran semua 
aktifitas perusahaan dalam waktu yang 
ditentukan. Dalam periode waktu yang 
ditentukan, peralatan selalu mengalami 
salah satu dari parameter downtime, rate 
loss, on-spec product atau quality loss. 
Ukuran OEE adalah jumlah produk yang 
dapat diproduksi dengan laju ideal pada 
periode waktu kalender. Atau dengan kata 
lain kondisi ideal dimana sistem 
menghasilkan  on-spec  product.  

OEE  adalah  sebuah  hirarki  metrik  
yang  berfokus  pada  seberapa efektif 
suatu operasi manufaktur yang digunakan. 
Hasil dinyatakan dalam bentuk umum yang 
memungkinkan perbandingan antara unit 
manufaktur di industri yang berbeda.

Pengukuran OEE juga sering 
digunakan sebagai indikator kinerja utama 
(KPI) dalam hubungannya dengan lean 
manufacturing dalam upaya untuk 
memberikan indikator keberhasilan. 
Pemahaman OEE dapat dijelaskan lewat 
pembahasan empat metrik yang 
membentuk sistem OEE, dengan hirarki 
terdiri dari satu metrik utama dan tiga 
metrik yang mendasarinya.

Metrik Utama
OEE adalah pengukuran yang 

berkaitan erat dengan pelaporan 
keseluruhan pemanfaatan fasilitas, waktu 
dan bahan untuk operasi manufaktur. Atas 

dasar tersebut dengan menggunakan 
metrik dapat diketahui kesenjangan antara 
kinerja yang aktual dan ideal. OEE  
mengkuantifikasi  seberapa  baik  kinerja  
sebuah  unit  manufaktur  relatif  terhadap 
kapasitas yang dirancang, selama periode 
ketika dijadwalkan untuk berjalan.

Metrik Dasar
Di samping metrik di atas, ada tiga 

metrik dasar yang memberikan 
pemahaman mengenai mengapa dan di 
mana kesenjangan kinerja OEE ada.
n Availability
n Performance
n Quality

Dengan menggunakan OEE 
dimampukan identifikasi yang lebih baik 
terhadap produksi dalam menghasilkan 
produk yang berkualitas/on-spec product 
atau tidak. OEE membantu mengarahkan 
perusahaan pada semua alasan terjadinya  
losses dan mengubah kerugian menjadi  
kesempatan untuk perbaikan. 

Meskipun nilai OEE menjadi fokus, 
namun OEE bukan sebuah informasi yang 
dapat dijadikan acuan untuk mengimprove 
OEE itu sendiri. Dari nilai OEE harus  
ditentukan penyebab dan tingkat dari 
setiap losses yang terjadi, sehingga 
diketahui dimana losses terbesar terjadi 
dan resources difokuskan untuk 

mengeliminasi losses tersebut. 
Analisa OEE paling banyak diterapkan 

pada area produksi dengan dipadukan 
breakdown dari data losses tersebut. 
Mengidentifikasi penyebab losses 
availibilty, performance dan quality disertai 
penerapan Pareto Analysis merupakan 
kunci sukses dalam upaya mengimprove 
OEE.

Dasar Perhitungan OEE
Secara umum formula perhitungan 

OEE adalah sebagai berikut :
Availability, adalah rasio waktu produksi 

terhadap waktu kalender. Availability 
berhubungan dengan downtime, baik 
terencana maupun tidak terencana. 

Downtime adalah waktu dimana 
peralatan tidak beroperasi. Peralatan, 
sistem, atau plant yang shutdown tetapi 
sebenarnya siap beroperasi juga 
dikategorikan ke dalam downtime. Selain 
itu downtime juga berhubungan dengan 
penyebab peralatan shutdown, seperti 
kelangkaan bahan mentah yang diperlukan 
untuk proses.

Production rate, rasio laju produksi 
aktual terhadap laju produksi ideal. Setting 
laju produksi ideal sangat sulit, pendekatan 
yang umum adalah menggunakan desing 
rate. Laju produksi aktual untuk operasi 
yang kontinyu  biasanya dengan melihat 

production speed indicator. Namun untuk 
proses yang berfluktuatif,  atau 
laju rata-rata berdasarkan output waktu 
produksi sering digunakan untuk mengukur 
production rate.

Quality rate, adalah rasio produk yang 
memenuhi spesifikasi terhadap aktual total 
produk. Parameter yang sering terlupakan 
dari metrik quality rate adalah rework 
dimana justru sering dimasukkan dalam 
metrik production rate.

Berdasarkan Asosiasi Profesional 
Maintenance & Relaibility, komponen OEE 
digambarkan sebagai berikut :

Kriteria OEE
OEE merupakan produk dari 

Availability, jumlah kapasitas produksi, dan 
kualitas produksi first-run. Semuanya 
ditampilkan dalam rasio efektivitas aktual 
terhadap sasaran. Nilai OEE 85 persen 
atau lebih dalam industri manufaktur telah 
masuk kategori World Class. Sedangkan 
pada proses kontinyu seperti kimia, 
pembangkit dan sebagainya, nilai world 
class OEE lebih tinggi, diatas 95 persen. 
Setiap penurunan dari nilai OEE 
mencerminkan turunnya keuntungan.

Dalam menghitung OEE, Availability 
haruslah sesuai dengan kebutuhan 
operasi. Hal ini sangat penting jika 
ternyata kebutuhan operasi berada 

dibawah 100 persen seperti 
misalnya pembangkit listrik 
untuk beban puncak. Banyak 
perusahaan manufaktur 
Amerika melaporkan bahwa 

nilai OEE mereka hanya 50 persen atau 
bahkan kurang. Hal ini menunjukkan 
adanya “kapasitas tersembunyi” yang  
sebenarnya mampu  dibangkitkan, 
setidaknya hingga 35  persen.  Kapasitas 
tersembunyi tersebut antara lain : 
Downtime, schedule dan unscheduled, 
Slow time, Process – related rate losses, 
dan Quality and yield losses.

Kurangnya permintaan akan produk 
juga dapat berpengaruh terhadap besarnya 
kapasitas tersembunyi. Ide di balik kapasitas 
tersembunyi adalah untuk mengeksploitasi 
dan mempersempit gap antara kinerja 
rata-rata dan terbaik, dengan 
menghilangkan segala bentuk losses.

Rumusan OEE Pembangkit Listrik
OEE merupakan metode perhitungan 

efektifitas peralatan dan operasional 
produksi yang diambil dari konsep TPM. 
Pada awalnya OEE umum digunakan di 
industri manufaktur dan banyak 
diaplikasikan di area produksi untuk  
melihat seberapa efektifnya operasi  
manufaktur yang digunakan. Namun dalam 
perkembangannya konsep OEE banyak 
diadopsi oleh disiplin industri yang lain 
dalam upaya mengasesmen kinerja 
peralatan dan proses produksi dari sebuah   
industri. Penggunaan OEE sebagai salah 
satu tools dalam beberapa paket program 
asesmen membuktikan bahwa metode ini 
cukup applicable untuk digunakan sebagai 
indikator pengukuran.

PJB pada 22 Maret 2010 telah  
membuat Panduan Perhitungan OEE secara 
lengkap, mulai dari konsep umum, dasar 
pehitungan, kriteria, rumusan, alur 
optimalisasi, flow chart penyusunan analisa, 
parameter perhitungan, hingga contoh 
perhitungan. Selain itu, dalam program OPI 
(Operational Performance Improvement) 
yang saat ini diimplementasikan di PLN dan 
PJB, OEE merupakan salah satu tools yang 

Overall Equipment Effectiveness 

KONSEP OEE diperkenalkan di Jepang oleh 
Nakajima. Oleh sebab itu konsep OEE banyak 
diterapkan  di  industri  manufaktur.  Pada  awalnya  
banyak  industri  manufaktur  menerapkan  Total  
Productive  Maintenance (TPM)  sebagai  kunci  
fokus  organisasi  perusahaan  terhadap  tujuan. 
Kemudian untuk mengukur performa TPM tersebut 
diciptakanlah  konsep OEE.

OEE

OEE

Availibility

Production rate

Quality rate

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Production time
Total time

Actual production rate
Ideal production rate

Actual on-spec product
Actual total production

=

=

=

=

=

Availibility % X Performance % X Quality %

Availibility % X Product Rate % X Quality Rate %
atau

Dimana:

Gambar A.1 - OEE Components
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digunakan untuk mengukur kinerja di Stream 
Technical System.

Dengan mengacu konsep dasar OEE, 
rumusan perhitungan OEE OPI PT PJB 
ditujukan untuk mengukur efektifitas 
operasi keseluruhan pembangkit setelah 
dikurangi losses yang disebabkan downtime 
baik yang ter-schedule maupun 
unscheduled, performa equipment, dan 
kualitas.

Untuk membuat perhitungan OEE yang 
sistematis, tiga metrik dasar (Availability, 
production rate, quality rate) di-breakdown 
untuk menentukan parameter-parameter 
yang termasuk dalam tiga metrik tersebut. 
Parameter- parameter tersebut antara lain:
1.   Availibility : Terkait Downtime loss
2.  Production rate: Terkait Production rate 

loss
3.  Quality rate: Terkait Quality/On spec 

product loss

Alur Optimalisasi OEE
Dengan mengikuti alur optimasi OEE, 

maka penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun 
Rencana Jangka Panjang Unit (RJPU) sesuai 
dengan data yang ada di lapangan. Kinerja 
pembangkit juga tidak hanya didasarkan 
pada Equivalent Availability Factor (EAF), 
tetapi juga melihat pembebanan pembangkit 
(Capasity Factor). Artinya, EAF bisa jadi 
tidak menguntungkan bagi perusahaan yang 
optimal apabila CF-nya rendah, karena 
untuk mendapatkan EAF yang tinggi tentu 
diperlukan biaya maintenance yang tinggi 
pula. Jika pembangkit hanya dibebani 40 
persen misalnya, maka tidak diperlukan EAF 
hingga 92 persen, tetapi cukup dengan 
sekitar EAF 60 persen. Hal ini sekaligus juga 
dapat dipergunakan sebagai dasar analisa 
sistem. Jika ada pembangkit dengan EAF 
tinggi namun CF-nya rendah,  maka perlu 
dilihat penyebabnya. Apakah karena sistem 
transmisi yang bermasalah ataukah karena 
harga. Kalau ternyata karena masalah 
transmisi, maka PLN bisa menginvestasikan 
anggaran untuk memperbaiki transmisi 
sehingga kinerja pembangkit dapat maksimal 
dan keuntungan perusahaan juga optimal.(*)

Nakajima

Gambar A.2 -  Real dan Hidden Plants
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Engineer ing

Korosi merupakan salah 
satu penyebab terjadinya 

kegagalan komponen yang 
terbuat dari logam dalam 
melakukan fungsinya di lapangan. 
Secara definisi, korosi dapat 
diartikan sebagai peristiwa 
turunnya kemampuan material, 
umumnya logam, dalam 
menerima beban akibat bereaksi 
dengan lingkungan. Ada empat 
elemen yang menyebabkan 
korosi dapat terjadi, yaitu:
w Anoda, merupakan daerah 

yang akan terkorosi
w Katoda, merupakan daerah 

yang mengkonsumsi elektron 
yang mengalami reaksi reduksi

w Metallic Pathway, merupakan 
tempat arus mengalir dari 
katoda ke anoda

w Larutan (Electrolyte), 
merupakan larutan yang 
korosif yang dapat 
mengalirkan arus.
Secara alamiah tiga 

komponen teratas telah dimiliki 
oleh material, sedangkan 
komponen keempat merupakan 
faktor dari lingkungan. Agar 
korosi tidak terjadi, maka kita 
harus menghambat faktor 
keempat (electrolyte). Ada 
beberapa macam cara untuk 
mengendalikan korosi, antara lain:
n Desain yang baik
n Pemilihan material 
n Menggunakan protective 

coating
n Menggunakan Cathodic 

Protection
n Menggunakan inhibitor
n Mengkondisikan lingkungan
n Kombinasi beberapa metode 

diatas
Ada beberapa cara untuk 

menghambat laju korosi, seperti: 
cathodic protection, coating, lining, 
dan lain-lain. Salah satu metode yang 
paling banyak digunakan di industri 
adalah penggunakan protective 
coating. Alasan penggunaan metode 
ini banyak digunakan adalah :
Mudah diaplikasi
l Mudah dalam penyimpanan dan 

transportasi
l Toleran dalam ambient condition
l Lebih ekonomis
l Mudah dalam perawatan
l Dapat berfungsi sebagai dekorasi 

(keindahan)
Untuk mendapatkan hasil coating 

yang maksimal, ada tahapan-
tahapan yang harus dilalui, yaitu:
n Kajian awal permukaan. Pada 

tahap ini diukur parameter 
lingkungan yang menentukan hasil 
coating. Beberapa parameter yang 
harus diperhatikan adalah :

 p Steel temperature: Minimum 
3 °C diatas Dew Point.

 p Dew Point
 p Relative Humidity: < 85 %
 p Wind Velocity: 25 km/jam
 p Pembersihan awal.
n Pembersihan ini bertujuan untuk 

membersihkan permukaan dari 
kontaminan, sisi tajam, weld 
spatter yang sulit dibersihkan 
melalui proses abrasive blasting.

n Abrasive Blasting.  Abrasive 
blasting umumnya digunakan 
untuk membersihkan permukaan 
material logam (baja, paduan) yang 
akan di coating. Aplikasi coating 
yang sebelumnya dibersihkan 
menggunakan abrasive blasting 
akan memiliki umur yang 
lebih tinggi dan pada akhirnya 
meningkatkan umur pakai secara 
signifikan. Hal-hal yang perlu 
diperhatikan pada tahapan proses 
ini adalah :

 p Pemilihan material abrasive. 
Material abrasive merupakan 
faktor yang sangat 
penting dalam menentukan 
keberhasilan dalam proses 
abrasive blasting. Parameter 
yang harus diperhatikan dalam 
pemilihan material abrasive 
adalah hardness, density, 
bentuk dan ukuran. Jenis 
dan ukuran material abrasive 
berperan dalam menghasilkan 
profil permukaan benda 
kerja. Ada tiga faktor yang 
menunjukkan kualitas material 
abrasive dalam proses 
abrasive blasting, yaitu ;

 w Tingkat kebersihan
 w Kekasaran permukaan 
 w Kerapihan permukaan

C o a t i n g

Ulil Azmi 
( Ass. Enjinering System 
Owner Muara Karang)

Hasil permukaan yang bersih, 
kasar, dan rapih mengakibatkan 
material coating langsung 
bersentuhan dengan material yang 
akan dilapisi. Hal ini juga bertujuan 
meningkatkan kekuatan adhesi 
antara material coating dengan 
material yang akan dilapisi.
 p Peralatan Abrasive blasting
  Tekanan pada nozzle blasting 

yang umumnya digunakan 
adalah 90-100 psi. Setelah 
selesai proses abrasive 
blasting, maka dilakukan 
pengecekan terhadap hasil 
blasting proses yang meliputi :

 w Tingkat kebersihan dan 
kekasaran permukaan. 
Abrasive blasting 
menghasilkan permukaan 
yang kasar. Permukaan 
kasar yang dihasilkan 
akan meningkatkan 
bidang kontak antara 
material coating dan 
substrate yang pada 
akhirnya meningkatkan 
kekuatan ikatan adhesi

 w Kandungan garam-garam 
kontaminasi. Kontaminan 
ini akan menurunkan 
kemampuan material 
coating membasahi 
permukaan substrate, 
sehingga mempengaruhi 
terbentuknya ikatan 
antara material coating 
dan substrate.

Coating Aplikasi
Aplikasi pelapisan merupakan 

salah satu faktor penting dalam 
menunjang keberhasilan suatu sistem 
pelapisan. Aplikasi coating dapat 
digunakan dengan menggunakan 
berbagai macam peralatan seperti; 
kuas, roller, air spray dan airless. 
Untuk posisi sudut dan stripe 
coating pada pengelatisan banyak 
digunakan kuas. Untuk bidang 
kerja yang luas lebih efektif 
menggunakan airless spray.

Dari keempat faktor penggunaan 
coating, persiapan permukaan 
(surface preparation) merupakan 
faktor yang sangat menentukan. 
70 – 80 % premature coating 
failure terjadi karena persiapan 
permukaan yang tidak memadai  
(improper surface preparation). Hal 
ini disebabkan persiapan permukaan 
akan berpengaruh terhadap kekuatan 
adhesi antara material coating dengan 
permukaan logam. Apabila material 
coating tidak memiliki adhesion 
strength maka coating tersebut tidak 
akan berfungsi sebagai protective.(*)

PJB WAy AWARD : Sebagai apresiasi terhadap 
implementasi PJB Way, manajemen UP Paiton memberikan 
penghargaan kepada karyawan yang dipandang 
berperilaku sesuai dengan elemen perilaku yang ada 
di PJB Way. Pengharagaan diserahkan bersamaan 
dengan Family Gathering yang digelar di Hotel Novotel 
Surabaya, Sabtu malam, 8 Desember 2012. Adapun 
mereka yang menerima PJB Way Award adalah: 
1).  Kategori visionary leadership : 
 Heri Supriyanto, Assistant Analyst Rendalhar, 
2).  Kategori customer–driven excellence : Munif, 

Pjs Supervisor Senior Technology Owner, 
3).  Kategori organizational and personal 

learning : Johanes Mida S, Assistant 
Operator Common Unit PLTU A, 

4).  Kategori valuing workforce members and 
partners : Wawan Suryanto, Assistant 
Engineer Pemeliharaan Mesin, 

5).  Kategori agility : I Made Suirta, Assistant 
Engineer Pemeliharaan Mesin, 

6).  Kategori focus on the future : 
Sunarto, Officer Pelatihan, 

7).  Kategori managing for innovation : Ide Bagus 
Hapsara, Assistant Analyst Rendal Operasi, 

8).  Kategori management by fact : Lalu Bramantias, 
Supervisor Senior Outage Management, 

9).  Kategori societal responsibility : 
Rumandioko, Manajer Pemeliharaan, 

10).Kategori focus on results and creating value : 
Jaswadi, Supervisor Senior Lingkungan & K3, 

11).Kategori systems perspective : Hamzah Fajar, 
Assistant Engineer Har Control and Instrument. 
Penilaian dilakukan karyawan, melalui quisioner 
yang dibagikan tim. “Kami berharap mereka yang 
berhasil menjadapat PJB Way Award dapat memberi 
panutan atau menjadi role model bagi yang lain,” kata 
General Manager UP Paiton, Bambang Iswanto. (*)

SEBANyAK 334 peserta Officer Development Program 
(ODP) PJB Services untuk mengikuti On Job Training 
PJB Services di sejumlah UBJOM di lingkungan PJB. 
Pelepasan dilakukan di Hotel Padepokan Cahaya Putera 
(PCP), Trawas, dihadiri Komisaris PJB Services, Trilaksito 
Sunu, Direksi PJB Services dan para General Manajer 
UBJOM di lingkungan PJB.  Mereka akan mengikuti On 
Job Training selama selama 1 tahun terhitung sejak 
tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 
15 September 2013. Mereka telah mengikuti pelatihan 
“Kedisiplinan dan Wawasan Kebangsaan” selama 7 hari di 
DODIK Bela Negara Kodam V Brawijaya dan “Pembekalan 
Umum” selama 7 hari di Hotel Padepokan Cahaya Putera. 

BHAKTI SOSIAL : Touring Club Paiton selama dua hari (19 
- 20 Oktober 2012) melakukan perjalanan wisata ke kawasan 
lereng Gunung Semeru, sambil melakukan kegiatan amal berupa 
pemberian bantuan paket sembako kepada 127 KK, pemberian 
bantuan fasilitas sekolah. Bantuan berasal dari sumbangan sukarela 
karyawan dan karyawati UP Paiton sebesar Rp. 21.378.000. Hal 
yang sama dilakukan Onthel Club Paiton (OCP), berolah raga 
sepeda sambil melakukan kegiatan bakti sosial berupa pemberian 
santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu di Desa Pasembon 
Kabupaten Probolinggo. Bantuan berasal dari sumbangan sukarela 
karyawan dan karyawati yang terkumpul sebesar Rp 7 juta.
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CEPSI ke-19 berlangsung di 
Nusa Dua Convention Center 

(BNDCC), Denpasar Bali, 15 - 19 
Oktober 2012 dengan tema 
“Enhancing Clean Tehnology 
and Securing Invesment for 
Sustainabel Electric Power 
Industry Development”. CEPSI 
dilakukan dua tahun sekali. 
Tahun 2010 lalu dilaksanakan di 
Taipei, Taiwan dan tahun 2014 
mendatang akan diselenggarakan 
di Seoul, Korea Selatan. 

CEPSI ke-19 dibuka Menteri 
ESDM Jero Wacik, diikuti sekitar 
2000 peserta (termasuk delegasi 
dari Eropa dan Amerika), diisi 
keynote speech 4 sesi, plenary 
session 4 sesi, technical 
session ada 7 sesi paralel yang 
mempresentasikan 390 presentasi 
dengan pokok bahasan general 
issue, policy dan regulasi, risk 
mangement, new technology, 
problem solution on generation, 
transmission and distribution. Selain 
itu juga  digelar pameran di area 
seluas 3.300 M2, diisi 117 peserta 
dan tercatat sebagai sebagai 
pameran indoor terbesar yang 
pernah diselenggarakan di Bali.

PJB dalam forum CEPSI 
tersebut meloloskan 3 pemakalah : 
p Sugiyanto ( SDROP PJB Pusat)
p Satrio W ( Cirata)
p Dimas Kaharudin ( Cirata )

Ketiga makalah tersebut akan 
ditampilkan dalam Info PJB secara 
bergantian, dimulai dari makalah 
yang dipresentasikan Sugiyanto 
optimasi fuel additive mengatasi 
slagging pada dinding boiler. 

Latar Belakang
Slagging dan fouling merupakan 

fenomena menempel dan 
menumpuknya abu batu bara 

yang meleleh pada pipa  ataupun 
dinding boiler. Kedua hal ini sangat 
serius karena dapat memberikan 
dampak yang besar pada 

PLTU Paiton 2 x 400 MW 
beroperasi sejak tahun 1993/1994 
dengan berbagai pasokan batubara 
dari pulau Kalimantan Indonesia. 
Desain dasar dari boiler adalah 
tangential firing , 5 elevasi burner, 
kondisi main steam: 540oC, 167 
kg/cm2, MCR (maximum continues 
rating) aliran uap 1330 ton/jam 
desain alat pemanas adalah 540 
oC, 42 kg/cm2 . Desain bahan 
bakar batubara adalah batubara 
dengan HHV 6040 kcal/kg dan 
sub-bituminous. Masing-masing 
boiler memiliki 5 beroperasi  
dan 1 sebagai cadangan.

Slagging pada furnace boiler 
terdeteksi sejak tahun 2007 setelah 
ada perubahan pasokan batubara. 
Pengendapan kerak tidak merata, 
namun terkonsentrasi pada panel  
superheater S-28 dan S-31 dan  
reheater  R-12 (lihat gambar 1). 
Efek dari slagging dan fouling 
pada permukaan pipa boiler adalah 
meningkatnya temperatur gas 
buang pada kisaran 5 – 15 derajat 
celcius melebihi kondisi normal, 
hal ini setara dengan penurunan 
efisiensi boiler 0,25 -0,75 persen.

Pertimbangan Pemanfaatan 
Fuel Additive

Ada beberapa teknologi 
yang tersedia untuk mengatasi  
masalah slagging dan fouling 
pada boiler berbahan bakar 
batubara.  EPRI (Electric Power 
Research Institute) memiliki 
teknologi  untuk mitigasi slagging 
dan fouling, yaitu: Intellegent 
sootblowing system, Sonic horn 
cleaning, Accoustic cleaning, 
dan Fuel additive (coal additive). 
Teknologi removal slagging di 
PLTU Paiton dilakukan dengan Fuel 
additive dengan pertimbangan:
*  Pasokan batubara tidak 

memiliki kontrak jangka 
panjang, sehingga jenis dan 
kualitas batubara bervariasi 
akan dari waktu ke waktu

*  Tidak membutuhkan 
investasi modal besar

*  Dapat dioptimalkan dosis 
tergantung pada tingkat 
keparahan slagging dan fouling

*  Banyak digunakan pada boiler 
batu bara bubuk/pulverized coal

*  Tidak ada modifikasi yang 
diperlukan pada peralatan

*  Tidak ada efek negatif 
terhadap pipa boiler

Slagging dan Pengaruhnya
Kecenderungan slagging 

biasanya dapat diprediksi dengan 
melihat komposisi asam dan basa 
abu batubara.  Asam (A): Silicon 
dioksida (SiO2), Aluminium oksida 
(Al2O3), Titanium dioksida (TiO2), 
sedangkan Basis (B): Besi oksida 
(Fe2O3), oksida Kalsium (CaO), 
Magnesium oksida (MgO), Potasium 
oksida (K2O), oksida Sodium 
(Na2O). Jika B/A g (Fe2O3 + CaO 
+ MgO + Na2O + K2O)/ (SiO2 + 
Al2O3 + TiO2) mencapai 0,4-0,7, 
maka potensi slagging tinggi.

Pengaruh slagging pada 
permukaan pipa boiler:
a Mengurangi perpindahan panas, 

mengurangi efisiensi boiler
a High temperature corrosion
a Tube metal overheating.
a Memperpendek usia pipa boiler

Coal additive untuk 
mengatasi Slagging 

Reaksi kimia magnesium 
berbasis batubara: MgO + SO2 n 
MgSO3. Pembentukan magnesium 
sulfit (MgSO3) memiliki karakteristik 
gembur yang membuat kerak 
deposit mudah untuk dirontokkan. 
Coal additive yang tersedia di pasar 
antara lain: Magnesium base, Silica 
base, Organic base, dan sebagainya. 

Slagging sebagian besar berada 
di superheater devision panel S-28 
dan S-31 (lihat  gambar I). Tidak 
adanya sootblower di daerah S-28 
dan S-31 membuat slagging tak 
terkendali, hingga ketebalen kerak 
mencapai 30 cm. Risiko paling 
besar adalah ketika sepotong 
besar kerak jatuh ke dalam furnace  
bawah, hal itu akan menyebabkan 
kebocoran pipa bottom furnace. 

Metode injeksi Fuel Additive
Ada beberapa metode injeksi 

fuel additive pada PLTU batubara, 
yang paling umum digunakan 
adalah injeksi fuel additive pada 
pengumpan batubara dan pada 

conveyor belt. Kedua metode ini 
akan efektif hanya jika slagging 
terdapat pada hampir semua 
permukaan tungku. Namun dalam 
kasus slagging hanya di beberapa 
area dari furnace maka metode ini 
tidak efisien. Tabel 3.1. sebagai 
pedoman untuk menentukan di 
mana titik injeksi bahan bakar 
aditif untuk mendapatkan prosedur 
yang efektif dan efisien.

CFD (Computational Fluid 
Dynamic) berdasarkan FLUENT 
telah digunakan untuk memodelkan 
proses pembakaran dalam boiler. 
Model telah diverifikasi dan diuji 
untuk akurasi, sehingga dapat 
digunakan untuk mempelajari 
perilaku dari pembakaran di 
furnace. Partikel batubara dari 
ujung burner ke tungku atas 
dapat divisualisasikan dengan 
menggunakan model. Selanjutnya, 
titik injeksi coal additive dapat 
memprediksi secara tepat untuk 
menembak deposit slagging pada 
panel superheater S 28 dan S-31. 
Titik injeksi coal additive untuk 
panel superheater S-28 dan S-31 
ditentukan oleh dua faktor, model 
CFD dan ketersediaan lubang di 
dinding boiler. Ketersediaan lubang 
di dinding furnace merupakan 
kunci keberhasilan injeksi yang 
efektif untuk menembak target  
slagging di S-28 dan S-31. 

Alat injektor
Alat yang  digunakan untuk 

menginjeksi adalah portable 
pneumatic ejector yang memiliki 
spesifikasi sebagai berikut: 
kapasitas 30 kg, tekan pasokan 
udara 6 bar, portable dan 
dioperasikan secara manual dengan 
kapasitas injeksi 20-40 kg / jam

Pengujian dilakukan dengan 
prosedur sebagai berikut:
*   Boiler beroperasi pada 

beban normal (400 MW)
*  Masa uji dan pengamatan 

selama 20 hari, terdiri dari 10 
hari berturut-turut dengan 

Mengatasi Slagging 
Di Boiler dengan Injeksi 

Fuel Additive

Konferensi Industri Power Supply Listrik 
(The Conference of the Electric Power 
Supply Industry/CEPSI) telah menjadi 
salah satu peristiwa utama di Asia tidak 
hanya dalam industri sendiri tetapi seluruh 
komunitas bisnis di Asia. Konferensi ini 
berperan penting dalam pengembangan 
industri listrik di wilayah tersebut. Negara-
negara anggota ditunjuk secara rotasi 
untuk menjadi tuan rumah konferensi.

S-31

S-28

Gambar 1: The upper half  of furnace

Oleh Sugiyanto, CMRP pada Ajang CEPSI ke-19 di Bali

Table.3.1  The Method of Fuel Additive Injection

No Point of Injection
Fuel Additive 
Consumption

Effectiveness Tool for Injection

1  Coal Conveyor   ∆∆∆∆   ∆  Permanent /high cost

2  Coal Feeder   ∆∆∆∆   ∆∆  Permanent/high cost

3  Furnace – Random Point   ∆∆   ∆∆∆  Portable/low cost

4  Furnace- CFD Assisted   ∆   ∆∆∆∆  Portable/low cost

Engineer ing Engineer ing
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operasional boiler, seperti masalah 
penghantaran panas, penurunan 
efisiensi boiler serta kerusakan 
pipa akibat terlepasnya slagging.
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Untuk menjalankan strategi pegembangan 
5P dan 5G tersebut, selain masalah 

teknis dan manajerial, juga diperlukan 
pemahaman yang memadai tentang 
bisnis dan keuangan. Untuk itu, PJB 
mengadakan pelatihan corporate finance 
dan project finance dengan tujuan untuk 
meningkatkan orientasi bisnis karyawan. 

Senior Manager Pelatihan dan 
Pengembangan PJB, Adi Firmanto 
menjelaskan, pelatihan dikhususkan bagi 
karyawan muda terpilih (berusia di bawah 
30 tahun) dari berbagai bidang ilmu dan 
lintas sektoral, dengan nilai kinerja minimal 
Optimation (OPT). “Peserta pelatihan 
dipilih karyawan muda yang potensial 
karena diharapkan mampu menjadi penerus 
kepemimpinan di masa mendatang,” paparnya. 

Pelatihan corporate finance dan project 
finance dilakukan bekerjasama dengan 
Independen Research & Advisory Indonesia 
(IRAI), perusahaan yang mengkhususkan 
diri dalam penasehat keuangan perusahaan, 
penelitian ekonomi dan Public-Private 
Partnerships (PPP). Lembaga ini didirikan tahun 
2003 oleh Lin Che Wei, CFA, analis keuangan 
peraih penghargaan Indonesian Best Analyst 
dari Asia Money Magazine, serta mantan 
Presdir Danareksa, mantan staf khusus dari 
Menteri BUMN dan Menko Perekonomian.

IRAI memberikan berbagai layanan 
terintegrasi dalam bentuk penelitian, 
konsultasi, analisis proyek, review, update 
pendapat, pelatihan, dan pelayanan 

teknis atau konsultasi dan sebagainya. 
Para instruktur sangat beragam, mulai 
dari profesor keuangan dan praktisi 
(profesional) keuangan di tanah air. 

Pelatihan berlangsung 
dalam tiga tahap, yaitu:
m Tahap pertama, 15 – 23 Oktober 

2012 dengan materi corporate 
finance., untuk mengetahui tingkat 
kesehatan perusahaan dengan 
melihat laporan keuangan tersebut. 

m Tahap kedua, 5 – 12 November 
2012 dengan materi financial 
modeling, untuk mengetahui tingkat 
kelayakan sebuah proyek.

m Tahap ketiga, 26 November – 4 
Desember 2012 dengan materi 
project financial, dengan sasaran 
untuk mencari pendanaan proyek 
tanpa jaminan tetapi cukup 
dengan cash flow proyek, 
Pelatihan ini menggunakan metode 

ceramah dalam penyampaian materi 
yang mendukung dan diberikan latihan/
studi kasus dalam mendalami teknik 
aplikasinya, serta dilengkapi dengan 
pembahasan studi kasus dan diskusi 
terbuka yang bersifat dua arah. 
Dengan demikian peserta mendapatkan 
pemahaman yang menyeluruh mengenai 
ruang lingkup corporate finance dan 
project finance beserta aplikasinya 
melalui contoh-contoh praktis yang 
memperkuat analisa dan aplikasi.

Selain itu, mereka dapat memahami 
peran dan kontribusi corporate finance 
pada perusahaan, menguasai teknik dalam 
menganalisa keputusan investasi dan 
menilai strategi perusahaan, memahami 
hubungan antara tingkat risiko dan 
pengembalian, menguasai teknik dalam 
mengambil keputusan dalam pendanaan 
perusahaan baik jangka panjang dan jangka 
pendek, menguasai teknik dalam menilai 
dan menentukan struktur modal dan hutang 
perusahaan yang optimum, memahami 
instrumen-instrumen finansial yang dapat 
diutilisasi perusahaan, dan sebagainya.

Dengan demikian, setelkah mengikuti 
pelatihan, peserta diharapkan dapat:
u Mengembangkan pengetahuan 

dan kemampuan dalam memahami 
corporate finance dan project 
finance secara mendalam dan logis.

u Meningkatkan apresiasi dan tanggung 
jawab terhadap pentingnya kinerja 
keuangan perusahaan secara 
keseluruhan dalam sistem operasi 
perusahaan yang terintegrasi.

u Memahami dampak dan risiko 
keuangan yang timbul sebagai 
hasil operasi perusahaan

u Meningkatkan pemahaman yang 
lebih jelas tentang kebijakan dan 
prosedur keuangan, operasi, analisa 
dan anggaran keuangan, likuiditas 
serta profitabilitas, dan lainnya.
“Pelatihan diikuti 20 orang peserta. 

Mereka nantinya akan dilibatkan 
membantu Tim Corporate Performance 
Management (CPM) dalam melakukan 
analiasa-analisa yang berkaitan dengan 
investasi, tanpa harus meninggalkan 
tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. 
Hal ini penting mengingat persaingan 
binsis bidang pembangkitan ke depan 
semakin ketat,” papar Adi Firmanto. (*)

Pelatihan Corporate Finance PJB Gandeng IRAI
PT Pembangkitann Jawa-Bali (PJB) telah menetapkan strategi pengembangan 
yang dikenal dengan Strategi 5P (Produktivitas) dan 5G (Growth). Strategi 
pengembangan ini dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan 
(RJPP), guna mewujudkan visi PJB menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik 
Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia.

injeksi fuel  additive dan sisanya 
10 hari untuk observasi.

*   Injeksi setiap hari dari pukul 
08.00 sampai 00:00

*  Pengamatan dan pencatatan 
temperatur gas buang 
diambil setiap hari pada 
kondisi beban penuh

*  Dosis harian fuel additive 
adalah 60 kg/hari (total adalah 
600 kg selama 10 hari uji)

KPI ( Key Performance 
Indicator)  uji fuel additive

Indikator kinerja utama dari tes 
terdiri dari dua parameter, pertama 

adalah kondisi visual di S-28 dan 
yang kedua adalah temperatur 
gas buang. Pemeriksaan visual 
di S-28 dilakukan secara berkala 
selama tes sedangkan suhu di 
gas buang dilihat dari monitor 
DCS (distributed control system). 
Indikator seperti efisiensi boiler, 
turbin laju panas dan efisiensi termal 
tidak digunakan karena variabilitas 
nilai kalor batubara selama tes. 
Tabel 3.3 menunjukkan tingkat 
kebersihan tabung S-28 selama 
tes. Operator khusus ditugaskan 
secara khusus untuk mengamati 
dan memeriksa  tube panel setiap 
hari selama periode uji coba.

Suhu gas buang digunakan untuk 
mengukur efektivitas penggunaan 
fuel additive (FA). Jika FA tersebut 
berhasil membuat deposit kerak 
jatuh dari panel S-28 tabung 
itu akan membuat peningkatan 
penyerapan panas, sehingga 
suhu gas buang akan berkurang. 
Penurunan suhu gas buang dari 10 
derajat celsius akan meningkatkan 
efisiensi boiler sebesar 0,5 

Hasil dan Evaluasi
Deposit slagging mulai rontok  

terlihat sejak empat hari setelah 
injeksi pertama dan menjadi 
stagnan pada hari ketujuh. Gambar 
4.1 menunjukkan panel S-28 
sebelum dan setelah injeksi.

Pemanfaatan fuel additive harus 
mempertimbangkan biaya dan 
manfaat untuk mengevaluasi apakah 
memiliki manfaat/keuntungan atau 
tidak. Tabel 4.2. menunjukkan 
perbandingan antara biaya dan 
manfaat. Asumsi analisis adalah: 
harga batubara 50 dolar AS/ton, 
harga fuel additive 5 dollar AS/
kg (tidak termasuk biaya untuk 
injeksi) dan penurunanan 10 
derajat celsius temperatur gas 
buang setara dengan peningkatan 
efisiensi boiler 0,5 persen.

Rasio manfaat terhadap biaya 
adalah > 4, pada sisi lain manfaat 
fuel additive seperti mencegah korosi 
suhu tinggi dan pencegahan risiko 
pipa bocor tidak dihitung. Pencapaian 
uji coba membuktikan bahwa 
metode yang telah dikembangkan 
mampu mengurangi konsumsi 
fuel additive dibandingkan dengan 
metode konvensional. Jika metode 
konvensional diterapkan (sesuai 
pengalaman penjual fuel additive 
pada pembangkit listrik lainnya), akan 
mengkonsumsi sekitar 3-4 kali dari 
yang dikonsumsi selama tes ini. (*)

Tabel 3.3. The KPI Test of Fuel Additive

No Legend The Condition of Slag Deposit Remark

1   ∆   Clean  Slag thickness < 1 cm

2   ∆∆   Slightly Clean

 Slag thickness more than 1 cm but 
 less than 10 cm  and spread over  
 surface of several area of tube panel

3   ∆∆∆   Dirty

 Slag thickness  more than 10 cm  
 but less than 30 cm and spread 
 over surface of the tube panel

4   ∆∆∆∆   Very Dirty
 Slag thickness >  30 cm and spread 
 over surface of tube panel

Tabel 4.2 : The Cost and Benefit Analysis

Day no
Temp. 

Flue  gas 
(°C)

Flue gas 
temp 

decrease

Boiler eff. 
Improvement 

%

Coal 
saving 
(ton)

$ saving 
due to 
coal

Cost 
of fuel 

additive $

Load 
(MW)

1 154 13 0 0.00 0 300 400

2 153 12 0,05 2.25 112.5 300 400

3 152 11 0.1 4.50 225 300 400

4 148 7 0.3 13.50 675 300 400

5 144 3 0.5 22.50 1125 300 400

6 143 2 0.55 24.75 1237.5 300 400

7 142 1 0.6 27.00 1350 300 400

8 141 0 0.65 29.25 1462.5 300 400

9 142 1 0.6 27.00 1350 300 400

10 141 0 0.65 29.25 1462.5 300 400

11 142 1 0.6 27.00 1350 0 400

12 143 2 0.55 24.75 1237.5 0 400

13 147 6 0.35 15.75 787.5 0 400

12375 3000

Sebelum                                                sesudah

Engineer ing Keuangan
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Lin Che Wei, CFA
saat memberikan pelatihan 
corporate finance dan 
project finance kepada 
20 peserta dari PJB.
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Sikap
Individu

Interaksi
Kelompok

Datang dengan persiapan•	  - baca kertas briefing dan persiapkan isi 
yang diperlukan
Datang Tepat Waktu•	  - jangan sia-siakan waktu orang lain
Penuh perhatian saat rapat•	

Matikan HP atau buat menjadi •	 “silent”, tinggalkan ruangan jika ada 
interupsi darurat
Fokus pada diskusi rapat, jangan masuk pada diskusi sampingan•	

Bersikap konstruktif dan berorientasi pada solusi•	  - jika Anda 
mengangkat suatu masalah pastikan Anda menawarkan solusinya

Hargai Pendapat orang lain •	 - jika seseorang berada dalam 
rapat, mereka memiliki hak untuk didengar
Undang peserta yang “diam” •	 - tanya masukan mereka jika ada 
orang yang tidak berpartisipasi
Bicaralah! •	 - keberatan yang dibuat setelah rapat tidak 
dianggap!
Dukung keputusan tim •	 - Jika Anda tidak setuju dengan 
keputusan yang diambil tim, jadilah anggota tim yang baik dan 
dukung konsensus kelompok!

Gambar C.3. Perilaku Peserta Meeting

M      eeting yang efektif 
sangat diperlukan untuk 

mendukung perencanaan dan 
pengendalian suatu program. 
Durasi meeting hanya boleh 
mengambil waktu sedikit dari 
jam kerja keseluruhan dan yang 
harus mendominasi adalah aksi 
nyata. Oleh karena itu diperlukan 
modul yang mengupas 
mengenai : frame work untuk 
memastikan meeting yang 

v Kepemimpinan meeting 
yang  buruk / tidak terarah 
dan  menyimpang dari 
aturan meeting yang efektif

Proses Inti Meeting
Sebuah proses inti meeting 

memiliki tiga tahapan yang 
berbeda yang membentuk 
sebuah frame work 
sederhana sebagai berikut:
Tahapan I  : 

mempersiapkan informasi 
yang tepat, dan membuat 
agenda yang jelas.

Beberapa persiapan 
baik yang penting dalam 
menyukseskan meeting :
q Apa jenis meeting yang kita 

adakan (Membagi informasi, 
menyelesaikan masalah, 
meninjau kembali hasil?)

q Apa hasil ideal meeting?
q Apakah tujuan meeting dapat 

dicapai?
q Apa masalah/keberatan yang 

mungkin kita hadapi?
q Siapa orang-orang kunci   

yang membuat keputusan ?
q Apa yang akan mereka lihat 

sebagai kesuksesan meeting?
q Peran apa yang anda ingin 

orang-orang penting mainkan 
dalam meeting?

q Apakah kita telah membahas  
tujuan meeting dengan  
orang-orang kunci?

 l Untuk memastikan    
tidak ada kejutan yang    
tidak menyenangkan

 l Untuk memastikan 
dukungan bagi poin kunci

q Informasi apa yang orang-
orang butuhkan untuk 
memastikan bahwa mereka 
telah mendapat informasi 
sebelum meeting?

q Apa yang anda ingin orang-
orang persiapkan sebelum 
meeting?

q Berapa lama orang-orang 
meninjau informasi dan 
mempersiapkan sumbangan 
mereka terhadap meeting?

q Urutan diskusi apa yang  
paling memungkinkan untuk  
kita mencapai tujuan?

q Bagaimana membuat meeting 

sesingkat mungkin?
q Seberapa lama sebelum 

meeting waktu yang orang 
untuk melihat agenda?
Dengan agenda yang 

jelas maka diharapkan : 
Menspesifikasikan secara jelas 
tujuan meeting, mengidentifikasi 
peserta meeting dan 
persiapan yang diperlukan, 
mengidentifikasi urutan sesi 
dan siapa yang akan memimpin 
sesi dalam meeting, serta 
didistribusikan terlebih dahulu 
untuk memberikan peserta 
waktu mempersiapkan diri.

Tahapan II  : Pelaksanaan 
Meeting (Keterlibatan 
Peserta Meeting)

Beberapa hal yang perlu kita 
lakukan pada tahapan ini yaitu : 
Mengidentifikasi peran yang jelas 
untuk orang-orang, memfasilitasi 
diskusi, dan membuat 
kesimpulan dan persetujuan. 
Tahapan ini berguna untuk:

Mengoptimalkan keterlibatan 
perserta meeting.

Menggerakkan diskusi 
atau meeting ke arah 
yang dikehendaki.

Meringkas diskusi menjadi 
pernyataan yang jelas untuk 
keselarasan dan persetujuan 
Suksesnya meeting adalah 
tanggung jawab semua peserta 
meeting. Dengan demikian 
ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan oleh peserta 
meeting sebagai berikut :

Tahapan III : 
Tindak Lanjut dan Meeting

Beberapa hal yang perlu kita 
lakukan setelah meeting selesai 
dilakukan, antara lain: membuat 
daftar tindakan, mendefinisikan 
tanggung jawab untuk tindakan 
lanjutan, dan mendefinisikan 
waktu yang diharapkan untuk 
melaksanakan tindakan.

Hal-hal tersebut 
perlu dilakukan agar :
v Memastikan hasilnya sukses.
v Menugaskan orang yang 

tepat agar tindakan bisa 
berhasil.

v Mengatur kecepatan 
tindakan untuk mendapatkan 
hasil

Template 
Agar sebuah meeting dapat 

diukur keefektifitasannya, 
maka setiap proses inti meeting 
harus mempunyai acuan/ 
template. Template tersebut 
adalah : template persiapan 
meeting, template pelaksanaan 
meeting, serta template tindak 
lanjut & monitoring meeting.

Pengukuran 
Pengukuran meeting yang 

efektif dilakukan dengan 
memadukan Metode OME 
(Overall Meeting yang Efektif) 
dan Score Card meeting PJB. 
Tiga kriteria dalam melakukan 
penilaian OME, adalah :
s Penilaian Persiapan Meeting.
s Penilaian Pelaksanaan 

Meeting.
s Penilaian Tindak Lanjut 

& Monitoring Meeting
Adapun langkah-langkah 

dalam melakukan pengukuran 
OME adalah sebagai berikut :
1. Penilaian Persiapan 

Meeting. 
 Periksa, apakah untuk 

kesiapan meeting sudah 
dibuat form perencanaan 
persiapan meeting efektif 
(sesuai template persiapan 
meeting) yang mencakup 
penetapan :

	 l Undangan meeting
	 l Agenda meeting
	 l Pelaksana meeting
	 l Pimpinan meeting
	 l Tujuan meeting
	 l Goal meeting

	 l Peserta meeting
	 l Agenda meeting,
	 l Penyampaian informasi 

meeting, dll

2. Penilaian Pelaksanan  
Meeting. 
Evaluasi pelaksanaan 

meeting, mencakup etika meeting 
dan fokus meeting. Di dalam 
fokus meeting perlu ditentukan 
seberapa baik meeting mengarah 
pada tindakan. Yang dimaksud 
dalam hal ini adalah melakukan 
perbandingan deadline 
aktual secara terencana dan 
memberi gambaran yang bagus 
tentang bagaimana meeting 
menghasilkan tindakan
l Persentase tindakan yang 

diangkat yang betul-betul 
dicatat dalam notulen

l Persentase tindakan dalam 
notulen yang diselesaikan 
dalam tenggat waktu 
pertama yang diberikan.

3. Penilaian Tindak 
Lanjut Meeting. 
Di dalam tahap ini, perlu 

ditentukan seberapa baik 
meeting menetapkan keputusan 
yang dilengkapi dengan tracking 
monitoring seperti langkah-
langkah tindak lanjut yang 
ditetapkan, PIC, target waktu 
penyelesaian, dan monitoring 
progres tindak lanjut.

Berikut adalah gambar 
perilaku peserta meeting :

KM Corner KM  Corner

Meeting yang Efektif 

efektif, practical tools praktis 
untuk membantu menyiapkan, 
melakukan, & follow up meeting, 
serta diagnostics tools untuk 
menilai meeting yang efektif.

Ada beberapa permasalahan 
yang mengganggu efektifitas 
meeting, diantaranya:
v Tidak ada agenda yang 

khusus, jadi waktu 
yang dihabiskan untuk 
tindakan yang relevan 
tidak cukup banyak.

v Etiket meeting yang 
buruk berakibat 
hilangnya waktu kerja.

v Penggunaan informasi yang 
buruk atau membagikan 
informasi yang tidak relevan.

Persiapan Meeting 
(Pengaturan Meeting 
yang Sukses)

Tahapan ini adalah tahapan  
pertama yang harus dilakukan  
sebelum meeting direncanakan. 
Tahapan tersebut diperlukan 
supaya: diskusi tetap fokus, 
dihasilkan masukan yang 
relevan sehingga keputusan 
dapat dibuat, dihasilkan 
informasi untuk memvalidasi 
keputusan, serta meeting 
terstruktur dan ketat.

Beberapa hal yang harus 
dipenuhi dalam tahapan ini 
adalah : tujuan meeting jelas, 
mengundang orang yang 
tepat ke dalam meeting, 

HasilIsu
Cakupan

Pengaturan
spy rapat
sukses



Keterlibatan

Proses inti dalam rapat

Pelaksanaan
rapat



Laksanakan
Tindak
lanjut dan
dampak





38       Info PJB  n edisi 79, Desember 2012 Menuju Perusahaan Kelas Dunia                  39

Sebelas kampung binaan PT Pembangkitan 
Jawa-Bali (PJB) berhasil meraih penghargaan 

Surabaya Green and Clean (SGC) 2012 untuk 
berbagai kategori. Ini merupakan indikasi kuat 
bahwa program Corporate Social Responsibility 
(CSR) PJB memberikan kontribusi nyata terhadap 
kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

Green and Clean adalah salah satu program 
pemerintah Surabaya untuk mewujudkan Surabaya 
menjadi kota sehat, bebas polusi dan menjadi pelopor 
kota terdepan dalam terobosan baru bidang kebersihan. 
PJB berpartisipasi dengan melakukan pembinaan 
kepada 50 kampung di beberapa wilayah di Surabaya 
dengan program bank sampah dan water treatment.

Pelaksanaan Program Bank Sampah PJB diawali 
penandatanganan MoU dengan Pemkot Surabaya 
di kantor Walikota Surabaya (14 November 2011), 
dilanjutkan sosialisasi dan workshop (11 Desember 
2011), penghijauan sekaligus tinjauan ke lapangan 
di Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan Surabaya. 
Dalam program tersebut PJB 
menyediakan 3000 pohon yang 
didistribusikan dan ditanam 
di 50 wilayah binaan 
(17 Desember 2011). 
Selanjutnya dilakukan 
monitoring dan evaluasi 
sekaligus memilih 5 
terbaik dari 50 wilayah 
binaan (Maret 2012).

Program bank sampah 
dilanjutkan dengan program 

pengolahan air limbah skala rumah tangga di kampung 
binaan. Program ini  dilakukan bekerjasama dengan 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. 
Dari rencana 50 water treatment, kini telah terbangun 
27 unit. Sisanya akan segera diselesaikan di tahun 
2013. Manfaat program ini telah dirasakan warga. 
Mereka memanfaatkan air limbah yang telah diolah 
tersebut untuk menyiram tanaman. Dan yang tidak 
kalah pentingnya, air limbah tidak langsung dibuang 
ke sungai, sehingga tidak lagi mencemari sungai.

Fauzan, aktivis lingkungan hidup yang terlibat 
langsung dalam program bank sampah dan water 
treatment, mengungkapkan, nasabah bank sampah 
hingga Oktober 2012 telah mencapai 3.126 orang 
dengan omset Rp 186.457.060, dan mereduksi sampah 
108 ton lebih. Keberadaan bank sampah dan water 
treatment mendorong masyarakat untuk lebih peduli 
kepada lingkungan. Masyarakat, terutama kaum 
perempuan, sangat antusias untuk mensukseskan 
program tersebut sehingga hampir di semua 

kampung binaan PJB terlihat bersih dan hijau. 
Kesebelas kampung tersebut antara lain:

1. RW 2 Kelurahan Tembok 
Dukuh, Kecamatan 
Bubutan: Kampung Ter-
Inovatif Green And Clean 
untuk Kategori Pemula

2. RW 4 Kelurahan Rungkut 
Menanggal, Kecamatan 
Gunung Anyar: Kampung 
Ter-Inovatif Green And Clean 
untuk Kategori Pemula

Kampung Binaan PJB Raih Penghargaan    Surabaya Green & Clean 2012
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Surabaya Cantik Green and Clean (SCGC) 
2012 merupakan program pemerintah 

Kota Surabaya bekerjasama dengan Jawa 
Pos, dan setiap tahun dilombakan antar 
RW se Surabaya. Program ini diluncurkan 
sejak tahun 2005, berawal dari keprihatinan 
menyaksikan permasalahan sampah, kondisi 
lingkungan, dan pola hidup masyarakat 
Surabaya yang tidak ramah lingkungan. 
Dengan menyelenggarakan lomba 
kebersihan, secara tidak langsung dapat 
mengedukasi warga Surabaya tentang 
arti dan manfaat kebersihan dilingkungan 
tempat tinggalnya. Dan penanganan sampah 
yang langsung dari sumbernya (source 
treatmentt) sehingga dapat mengurangi 
volume sampah yang akan dibuang ke TPA.

Tahun ini diselenggarakan Big Bang 
SCGC di semua wilayah kota Surabaya. 
Masing-masing wilayah akan terbagi dalam 
tiga kategori yakni pemula, berkembang 
dan maju. Big Bang ini diciptakan untuk 
mengikis perasaan minder warga yang 
wilayahnya tidak dapat mengikuti lomba 
SCGC di tahun-tahun sebelumnya. Selain 
itu untuk mengajak warga berperan 
aktif dalam menciptakan kebersihan 
di lingkungan tempat tinggalnya. 

Program ini memang pantas mendapat 
apresiasi karena bukan saja program 
ini mendapat pujian dari pemerintah 
pusat, tetapi yang lebih penting adalah 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk peduli kebersihan dan kesehatan 
lingkungan. Sambutan masyarakat yang luar 
biasa, membuat kota yang pernah dikepung 

sampah pada tahun 2001 ini, kini banjir 
penghargaan di bidang pengelolaan 
lingkungan mulai dari Adipura, Kalpataru, 
Adiwiyata. Bahkan organisasi dunia 
bidang lingkungan PBB menganugerahi 
award of excellent bidang pengelolaan 
lingkungan. PJB turut berpartisipasi 
dengan program bank sampah dan 
water treatment di 50 wilayah binaan.

Seperti diketahui, pada tahun 
2001 sampah menumpuk sampai tiga 
minggu di seluruh bagian wilayah Kota 
Surabaya. Warga sekitar menutup 
Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Sampah 
Keputih yang jadi muara sampah kota. 
Sementara penggantinya, LPA Benowo, 
masih dalam tahap penggarapan. 
Akibatnya, bau menyengat ke mana-
mana. Padahal saat itu setiap hari 
rata-rata Kota Surabaya menghasilkan  
8.800 meter kubik sampah, sekitar 
70 persennya adalah sampah organik 

yang menjadi sumber bau menyengat 
tersebut. Jadi, dalam tiga minggu yang 
membuat warga marah, tak kurang dari 
168.000 meter kubik atau 42.000 ton 
sampah yang tak terangkut ke LPA. 

Tahun 2002 Surabaya menjalin 
kerjasama dengan Kota Kitakyushu, 
sebuah kota di Jepang yang berhasil 
merubah dirinya dari grey city menjadi 
green city dan menjadi inspirasi dunia 
dalam hal pengelolaan lingkungan kota. 
Kemitraan dengan dunia usaha dan 
masyarakat pun digelar khususnya 
program penghijaun dan pengelolaan 
sampah rumah tangga secara mandiri. 
Mulai tahun 2005 program kemitraan 
tersebut menggunakan slogan 
Surabaya Green & Clean. Kerja keras 
pemkot bersama seluruh warga kota 
selama 5 tahun akhirnya membuahkan 
hasil mulai tahun 2006 dengan 
diterimanya kembali Adipura.(*)

3. RW 9 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal: 
Kampung dengan Pengelolaan Lingkungan Terbaik 
untuk Kategori Pemula, dan Best of The Best 
Green and Clean untuk Kategori Berkembang

4. RW 14, Kelurahan 
Kalirungkut, Kecamatan 
Rungkut: Kampung 
Ter-Inovatif Green 
And Clean untuk 
Kategori Berkembang

5. RW 5 Kelurahan Peneleh, 
Kecamatan Genteng: 
Kampung dengan 
Instalasi Pengolahan Air 
Limbah Terbaik untuk 
Kategori Berkembang

6. RW1 Kelurahan 
Jepara, Kecamatan Bubutan: Kampung 
dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah 
Terbaik untuk Kategori Berkembang

7. RW 13 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng: 
Kampung dengan Instalasi Pengolahan Air 
Limbah Terbaik untuk Kategori Berkembang

8. RW 14 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan 
Sawahan: Kampung dengan 
Partisipasi Masyarakat Terbaik 
untuk Kategori Berkembang
9. RW 06 Kelurahan Wonokusumo, 

Kecamatan Tandes: Kampung 
dengan Pengelolaan 
Lingkungan Terbaik untuk 
Kategori Berkembang

10. RW 07 Kelurahan Simokerto, 
Kecamatan Semampir : 
Kampung dengan Pengelolaan 
Lingkungan Terbaik untuk 
Kategori Berkembang

11. RW 02 Kelurahan Jambangan, Kecamatan 
Jambangan: Kampung dengan Partisipasi 
Masyarakat Terbaik untuk Kategori Maju. (*)

Sekilas Tentang Surabaya Cantik Green And Clean
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Instalasi 
water 

treatment 
bantuan PJB 

di RW 13 
Kertajaya

Program Surabaya Green & Clean  wujudkan suasana asri di perkampungan

CSR CSR
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Anak Perusahaan Anak Perusahaan

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) 
dan PJB Services siap menjalankan 

Operation and Maintenance (O&M) 
PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW. 
Pengalaman bersama PJB dalam 
menjalankan O&M di beberapa PLTU 
Proyek Percepatan Deversifikasi Energi 
(PPDE) 10.000 WM merupakan modal 
berharga untuk meraih keberhasilan 
dalam menjalankan O&M PLTU 
terbesar di Indonesia tersebut.

Nota kesepahaman atau 
Memorandum of Understanding (MoU) 
dalam bidang O&M telah ditandatangani 
Direktur Utama PJB Services, Bernadus 
Sudarmanta dan Direktur Utama PT 
Bhimasena Power Indonesia (BPI), 
Kenichi Seshimo, 15 Oktober 2012. 
Penandatanganan berlangsung di 
Hotel Westin Nusa Dua Bali, disaksikan 
Direktur Utama PJB, Susanto Purnomo, 
Direktur Perencanaan dan Pemasaran 
PJB Services, Trimurti Ekho S, Komisaris 
PT Adaro Indonesia, Kusmayanto 
Kadiman, serta beberapa staf PJB 
Services dan BPI. BPI merupakan 
perusahaan konsorsium antara PT 
Adaro Indonesia, J Power (Jepang), dan 
Itochu (Jepang) dan sekaligus owner 
PLTU Jawa Tenngah 2 x 1.000 MW. 

MoU tersebut memang tidak 
menyebut PJB Services sebagai 
pelaksana O&M PLTU Jawa Tengah 
2 x 1000 MW, namun  PJB Services 
dan BPI sepakat untuk membahas 
dan memilih skema realisasi yang 
saling menguntungkan/pembentukan 
kerjasama untuk project Jawa 
Tengah secara lebih lanjut. Skema 
yang memungkinkan, namun tidak 
terbatas pada hal berikut:
*  Memberikan asistensi kepada 

BPI untuk melakukan set-up 
kegiatan O&M seperti pengaturan 
struktur dokumentasi O&M, 
memberikan pelatihan kepada 
staf BPI yang baru direkrut di 
fasilitas pelatihan PJB Services 
tentang dasar dan pengetahuan 
teknis dan keterampilan 
PLTU, serta mendampingi 
perencanaan program pelatihan 
dalam hal mendapatkan 
sertifikasi wajib bidang O&M.

*  memberikan asistensi kepada BPI 
untuk pengenalan sistem CMMS 
yang umum yang diterapkan di 
pembangkit listrik di Indonesia.

*  Pengiriman tenaga untuk BPI 
yang meliputi: personil PJB 
Services sebagai staf O&M untuk 
BPI, dan pengiriman tenaga ahli/
spesialis dengan keahlian khusus.

*  Melakukan pekerjaan pemeliharaan 
yang antara lain: menyediakan 
layanan pemeliharaan untuk 
pemeliharaan terjadwal maupun 
tidak-terjadwal, bantuan untuk 
perawatan harian, bekerjasama 
dengan BPI dengan menyediakan 
pekerja,  peralatan atau dukungan 
lain dengan pekerjaan yang 
sesuai permintaan atau hal-
hal lain yang diusullkan BPI.
PJB Services diminta menyiapkan 

proposal awal untuk didiskusikan 
lebih lanjut berdasarkan skema 
yang dipilih. Usulan awal mencakup 
lingkup pekerjaan layanan, jadwal 
pelaksanaan, jadwal mobilisasi, 
biaya-biaya untuk layanan O&M 
dan sebagainya. Proposal akan 
segera dibahas untuk memastikan 
kemungkinan kerjasama berdasarkan 

usulan awal dari PJB Services tersebut.
PLTU yang berlokasi di Desa 

Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, 
Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini 
merupakan proyek yang dipersiapkan 
dengan pola Public Private Partnership 
(PPP) atau Kerjasama Pemerintah 
Swasta (KPS). Skema KPS yang akan 
diterapkan di dalam proyek ini adalah 
Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) 
dengan masa konsesi selama 25 tahun. 
Proyek ini merupakan proyek Showcase 
KPS skala besar pertama dengan 
nilai investasi lebih dari Rp 30 Triliun, 
sekaligus proyek KPS pertama yang 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang 
Kerjasama Pemerintah dengan Badan 
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 
Selain itu juga merupakan salah satu 
proyek yang turut dimasukkan di dalam 
Master Plan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi (MP3EI).

Proyek ini mendapatkan penjaminan 
pemerintah dengan menggunakan 
skema penjaminan bersama antara 
pemerintah dan PT Penjaminan 
Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang 
memperoleh mandat berdasarkan 
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 
tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam 
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan 
Badan Usaha yang Dilakukan Melalui 
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. 
Penjaminan untuk proyek KPS PLTU 
Jawa Tengah mencakup kewajiban-
kewajiban finansial PLN tertentu dalam 
Power Purchase Agreement (PPA), 
yang di antaranya termasuk kewajiban 
finansial PLN terkait pembelian listrik 
bulanan dari Independent Power 
Producer (IPP). Pemberian jaminan 
pemerintah untuk proyek KPS PLTU 
Jawa Tengah merupakan langkah 
maju dalam proses pembangunan 
infrastruktur di Indonesia karena 
terdapat skema penjaminan baru 
yang lebih transparan dan akuntabel 
melalui PT PII sebagai salah satu 
instrumen kebijakan fiskal Pemerintah.

Sementara teknologi yang 
digunakan adalah ultra-supercritical, 
yang memiliki tingkat efisiensi 
dan emisi karbon lebih baik dari 
pembangkit batu bara yang ada 
selama ini sehingga merupakan 
PLTU ramah lingkungan. PLTU Jawa 
Tengah nantinya akan memanfaatkan 
pasokan batubara nasional berkalori 
rendah. Hal ini akan membantu PLN 
menurunkan biaya pokok produksi 
(BPP) dan menurunkan subsidi 
pemerintah kepada PLN. (*)

PT PJB Services menjalin kerja sama dengan 
First Solar Pty Ltd untuk membangun 

fasilitas pembangkit listrik tenaga surya di 
Indonesia. Nota kesepahaman atau Memorandum 
of Understanding (MoU) telah ditandatangani 
oleh Direktur Utama PJB Services, Bernadus 
Sudarmanta, Sekretaris Perusahaan PJB Services, 
Flodesa Anggarijanto, Direktur Pengembangan 
Bisnis dan Penjualan First Solar, Jack Curtis, 
serta Senior Manager Pengembangan Bisnis dan 
Penjualan First Solar Asia Tenggara, Won Hee 
Park, di Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2012.

Nota kesepahaman itu merupakan bentuk kerja 
sama pertama First Solar di Indonesia dan bagian 
dari strategi First Solar untuk masuk ke pasar 
energi berkelanjutan dunia yang terus berkembang.  
“Indonesia sangat membutuhkan sumber daya 
energi yang hemat dan dapat diandalkan. Karena itu, 
kerja sama dengan PJB Services  dapat dijadikan 
sebagai solusi ideal bagi Indonesia,” kata Won 
Hee Park, dalam keterangan pers di Jakarta.  

Pada kesempatan yang sama, Bernadus 
Sudarmanta mengungkapkan, kerjasama ini 
menunjukkan kepercayaan First Solar terhadap 
potensi Indonesia, sebagai pasar berkelanjutan yang 
memanfaatkan tenaga surya sebagai bagian penting 
dari bauran energi Indonesia. “Kerjasama ini juga 
merupakan langkah pertama dalam mengembangkan 
fasilitas PLTS photovoltaic berskala komersil bagi 
PJB Services. Ini merupakan terobosan bagi PJB 
Services yang selama ini sudah cukup berpengalaman 
dalam pengoperasian dan perawatan pembangkit 
listrik tradisional di Indonesia,” paparnya.

MoU yang baru ditandatangani tersebut 

merupakan langkah awal kerjasama kedua perusahaan, 
dalam pengembangan, pengadaan, pembangunan, 
pengoperasian, dan perawatan proyek PLTS 
berkapasitas kurang lebih 100 MW. Pembangkit listrik 
yang akan dibangun bertenaga surya PV, termasuk 
solusi hibrid PV yang menggunakan modul PV 
berlayar tipis, beserta sistem layanan dan komponen 
terkaitnya.  Bernadus optimis kehadiran PLTS PV 
akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan listrik 
di Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan 
terhadap energi fosil yang cadangannya terus menipis, 
serta menghemat karbon yang dilepas ke udara.

Kerjasama dimulai dengan sebuah pembangkit 
PV 1 MWp yang berlokasi di Cirata dan proyek PV 
dalam skala besar di Sumatera dan Pulau Bawean 
(proyek Sumatera-Bawean). Dalam proyek tersebut, 
Firt Solar bertanggung  jawab dalam hal:
l Desain dan enjiniring (baik elektrik  maupun 

struktur) pembangkit listrik, termasuk prosedur 
pengujian dan SCADA dan grid-integration 
solutions sebagaimana diperlukan.

l Pengadaan semua peralatan utama untuk 
pembangkit, termasuk modul PV thin-film 
first solar dan peralatan sistem pelengkap.

l Penyediaan konsultasi konstruksi dan 
jasa komisioning kepada PJB Services 
dalam pembangunan pembangkit.

l Penyediaan pelatihan untuk pegawai PJBS 
mengenai operasional dan pemeliharaan 
pembangkit listrik PV yang dirancang oleh first 
solar dengan menggunakan modul first solar.

l Jika diminta PJBS menyediakan jasa 
pemantauan dan diagnostik jarak jauh dan 
sistem pilihan jaminan pelaksanaan kinerja.
Sementara PJB Services bertanggung jawab :

n Mengidentifikasi perkembangan proyek tenaga 
surya dan kesempatan EPC di Indonesia

n Sejauh yang diinginkan, menjalankan  
pengembangan proyek, termasuk dengan mengambil 
semua risiko pengembang yang biasa ada.

n Menjalankan pembangunan, pengujian, 
pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit 
listrik, termasuk mendapatkan semua 
persetujuan dan izin yang diperlukan untuk 
menjalankan jasa-jasa ini (kecuali yang telah 
disediakan oleh pemilik pembangkit).
First Solar adalah perusahaan yang unggul di 

bidang penyediaan sistem tenaga surya photovoltaic 
(PV) yang menggunakan modul berlayar tipis. Didirikan 
pada tahun 1999, First Solar telah menjadi penyedia 
sistem tenaga surya yang terkemuka di dunia, baik 
dalam pembuatan modul, pengembangan proyek, 
rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC), pendanaan, 
serta operation and maintenance (O&M). (*)

PJB Services Siap Operasikan PLTU Terbesar di Indonesia Gandeng First Solar Kembangkan PLTS
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Para pimpinan PJB Services dan BPI, didamping Direktur Utama PJB, Susanto Purnomo (dua 
dari kiri) dan Komisaris PT Adaro Indonesia, Kusmayanto Kadiman (batik lengan pendek)

foto: dok first solar
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WBDB 2013 merupakan 
seri ke-10 dari laporan 

investigasi tahunan Bank Dunia 
yang dilakukan di 185 negara 
untuk mengukur kemudahan 
berbisnis di tiap-tiap negara. 
Laporan setebal 270 halaman 
tersebut dirilis langsung oleh 
kantor pusat Bank Dunia di 
Washington DC, Amerika Serikat, 
23 Oktober 2012. Menurut 
Direktur World Bank Indonesia 
Stefan Koeberle, WBDB 2013 
menyorot sepuluh kriteria 
yang terkait dengan regulasi 
yang memudahkan atau justru 
menyulitkan para pebisnis. Dari 
sepuluh kriteria yang ditetapkan 
Bank Dunia dalam laporan Doing 
Business 2013, ada lima kriteria 
yang mengakibatkan Indonesia 
naik peringkat dan lima kriteria 
lain Indonesia turun peringkat. 
“Perbaikan layanan mendapatkan 
listrik di Indonesia adalah yang 
paling signifikan,” katanya.

Sebagai gambaran, dalam 
kriteria akses mendapatkan 
listrik, Indonesia yang pada 
Doing Business 2012 berada 
di peringkat 158 kini melonjak 
sebelas tingkat ke peringkat 
147. Kemudahan akses 
listrik inilah yang mendapat 
sorotan utama dari Bank 
Dunia. Dalam laporannya, Bank 
Dunia menyebutkan salah 
satu upaya yang sangat baik 
sudah dilakukan oleh PT PLN 
(Persero). Ini terkait dengan 
berbagai kemudahan untuk 
mendapatkan sambungan 
listrik baru bagi pelaku bisnis 
maupun rumah tangga.

Empat kriteria lain yang 
menaikkan peringkat adalah 
kemudahan dalam pendaftaran 
properti, aturan ekspor-
impor, komitmen terhadap 

kontrak, serta resolving insolvency atau regulasi yang 
memudahkan perusahaan untuk keluar dari kesulitan 
keuangan. Sebaliknya, lima kriteria yang menurunkan 
peringkat Indonesia adalah regulasi dalam memulai bisnis, 
izin mendirikan bangunan (IMB), akses kredit perbankan, 
perlindungan terhadap investor, serta pembayaran pajak.

Kenaikan peringkat yang diumumkan menjelang Hari 
Listrik Nasional tersebut tentunya membuat manajemen 
PLN beserta seluruh jajarannnya merasa bangga, hingga 
menjadikan HLN ke-76 mejadi istimewa.“Peringatan 
HLN ke 67 mempunyai makna penting tidak saja bagi 
warga PLN Grup, namun juga bagi bangsa Indonesia. 
PLN dinilai mempunyai andil yang besar dalam 
mendongkrak peringkat bisnis Indonesia. “Marilah 
kita maknai perbaikan peringkat tersebut tidak hanya 
dalam peringatan HLN ke-67, namun ke depan PJB 
harus mengambil peran yang besar, wajib memberi 
kontribusi untuk lebih memperbaiki peringkat Indonesia, 
khususnya pada bidang ketenagalistrikan pada tahun-
tahun mendatang,” kata Direktur Utama PJB,  Susanto 
Purnomo saat memberikan sambutan pada peringatan 
HLN ke-76 di PJB Kantor Pusat, 29 Oktober 2012. 

Perbaikan yang dilakukan PLN sehingga mendapatkan 
listrik dinilai semakin mudah antara lain: PLN membuka 
layanan online dan call center untuk pelayanan 
penyambungan baru, perubahan daya dan penyambungan 
sementara. Kini untuk memperolah sambungan listrik 
pelanggan atau calon pelanggan tidak perlu lagi datang 
ke kantor layanan PLN. Selain itu, call center PLN 123 
dari website www.pln.co.id yang selama ini menjadi pusat 
informasi ditingkatkan perannya sehingga juga berfungsi 
sebagai loket layanan. Dengan demikian memudahkan 
layanan dan secara otomatis menghilangkan potensi 
suap dalam penyambungan listrik karena pelanggan/
calon pelanggan tidak perlu bertemu langsung dengan 
petugas. Pembayaran pun bisa dilakukan melalui bank.

Disamping itu dari sisi dokumen persyaratan 
penyambungan juga terjadi reformasi luar biasa. Direktur 
World Bank Indonesia, Stefan Koeberle, mengatakan 
“PLN kami nilai berhasil dalam menyederhanakan proses 
aplikasi untuk sambungan listrik dengan menghilangkan 
ketentuan membawa salinan tagihan listrik tetangga 
dalam menentukan alamat pasti dari pelaku usaha. 
Upaya tersebut dinilai sangat membantu para wirausaha 
lokal terkait ketersediaaan akses jaringan listrik”.

Sejumlah persoalan listrik memang masih 
menghadang. Pertumbuhan kebutuhan listrik harus terus 
dikejar dengan pertumbuhan infrastruktur kelistrikan, 
subsidi pemerintah terhadap sub sektor kelistrikan masih 

cukup besar sementara kemampuan pemerintah terbatas, 
tarif listrik yang murah yang terus terang tidak mendorong 
masyarakat untuk berhemat, upaya penyesuaian tarif 
listrik yang perlu effort luar biasa, penggunaan energi 
terbarukan harus terus digalakkan dan lain-lain. 

Saat ini rasio elektrifikasi baru mencapai 71 
persen. Artinya, masih ada 29 persen dari masyarakat 
Indonesia yang belum memiliki akses terhadap listrik. Ini 
merupakan tantangan. Bukan cuma buat PLN, karena 
sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 
Tahun 2009, kewajiban penyediaan tenaga listrik 
juga ada di pundak pemerintah daerah melalui badan 
usaha milik daerah. Kapasitas terpasang listrik saat ini 
mencapai 31.930 MW yang dihasilkan melalui 4.991 unit 
pembangkit. Jumlah pelanggan 48.659.667 pelanggan, 
dengan pelanggan rumah tangga mencatat jumlah 
terbanyak, yakni 45.152.244 pelanggan. Sementara itu, 
jumlah pelanggan listrik prabayar mencapai 6,6 juta. 

Selain peningkatan peringkat kemudahan melakukan 
bisnis, kabar gembira lainnya adalah kenaikan investment 
grade Indonesia. Ekonomi Indonesia saat ini adalah 
peringkat ke 17 dunia dengan GDP 834 milyar dolar AS 
sebentar lagi akan tembus 1 triliun dolar AS melampaui 
Belanda, dan akan terus naik hingga di penghujung 
dasawarsa ini menjadi peringkat 10 dunia. “Bisakah 
kita membayangkan, sebesar apa perusahaan listrik di 
sebuah ekonomi peringkat 10 dunia? PLN akan menjadi 
perusahaan energi raksasa di kawasan Asia. Pada 
2012, pendapatan PLN Rp 200 triliun, dengan tingkat 
rasio elektrifikasi 72 persen. Pada 2020, diukur dengan 
nilai rupiah saat ini, pendapatan PLN akan mencapai 
Rp 450 triliun, dengan tingkat rasio elektrifikasi 95 
persen persen,” kata Dirut PLN, Nur Pamudji yang 
ditungkan dalam CEO Note beberapa waktu lalu.

Cita-cita untuk menjadi perusahaan energi 
raksasa Asia di 2020 hanya bisa dicapai bila PLN 
mempersiapkannya sejak saat ini. Ciri perusahaan raksasa, 
produk keluarannya berukuran raksasa, masukannya 
pun raksasa juga. Untuk mengolah masukan dalam 
jumlah raksasa menjadi keluaran yang juga raksasa, 
diperlukan proses bisnis yang sangat bagus, dan sarat 
dengan teknologi. Ciri penting lainnya, interaksi antara 
perusahaan raksasa tersebut dengan pemasok, para 
pelanggan, serta antar unsur di dalam perusahaan, 
dilandasi dengan nilai-nilai transparan, bersih, akuntabel 
dan penuh kejujuran. Tanpa nilai-nilai mulia (golden 
values) tersebut, perusahaan raksasa akan ambruk, seperti 
ambruknya raksasa energi Enron di tahun 2001 bersama 
auditor dan akuntannya, Arthur Andersen. Karena itu, 
cita -cita untuk menjadi perusahaan energi raksasa Asia 
harus dimulai dari segi yang terpenting, yaitu manusia.

Ada tiga nilai terpenting yang harus dimiliki, yaitu 
jujur, cakap (kompeten) dan bersemangat. Tiga nilai ini 
minimal, tak bisa dikurangi lagi. Orang jujur dan cakap 
tapi tanpa semangat tidak akan menghasilkan output. 
Manusia jujur dan bersemangat tapi tidak cakap akan 

foto: www.pln.co.id

menghasilkan output yang salah 
atau buruk. Manusia cakap dan 
bersemangat tapi tidak jujur 
malah akan membahayakan 
diri sendiri dan perusahaan. 

Dengan modal manusia-
manusia yang jujur, cakap 
dan bersemangat, kata 
Nur Pamudjji, cita-cita PLN 
menjadi perusahaan energi 
raksasa Asia akan tercapai 
melalui penyempurnaan 
proses bisnis berkelanjutan, 
perbaikan interaksi internal 
antar insan dan antar 
bagian perusahaan, maupun 
perbaikan Interaksi dengan 
pemasok dan pelanggan. (*)

PLN Dongkrak Peringkat Kemudahan       Berbisnis di Indonesia
Indonesia terlihat makin elok di mata dunia internasional. Dalam laporan terbaru World Bank Doing Business 
(WBDB) 2013, Indonesia berhasil menempati peringkat 128 atau naik dua peringkat jika dibandingkan dengan 
laporan World Bank Doing Business 2012 yang di posisi 130. PLN dinilai mempunyai andil yang besar dalam 
mendongkrak kenaikan peringkat kemudahan melakukan bisnis (Ease of Doing Business/EoDB) tersebut.  

Holding Holding

 Nur Pamudji
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Kesehatan Kesehatan

Sebagian masyarakat mempercayai bahwa 
kesurupan berkaitan dengan mahluk gaib yang 

masuk dalam tubuh. Hal ini dikuatkan oleh berbagai 
budaya yang diwariskan secara turun temurun. Namun 
dunia medis dan psikologis tidak penah mengaitkan 
kasus kesurupan dengan masuknya mahluk gaib. 
Kesurupan merupakan fenomena kejiwaan semata. 

Kesurupan dalam istilah medisnya disebut dengan 
Dissociative Trance Disorder (DTD). Menurut psikiater dari 
RSUD Dr. Soetomo , dr. Nalini M Agung,SpKj, kesurupan 
terjadi ketika seseorang mengalami kecemasan hebat 
yang meluap tetapi ditekan kealam bawah sadar, sehingga 
terjadi gangguan disosiatif. Penanganan secara medis 
biasanya pasien akan ditenangkan dahulu dan diberi obat 
tidur. Dalam kondisi tenang, pasien akan kembali normal.

Metode lain ada juga yang memencet engkel kaki 
bagian belakang. Lamanya pengobatan bervariasi dari 
mulai 15 menit sampai berjam-jam. Berbagai macam 
sumpah serapah biasanya mewarnai proses pengobatan 
ini. Ocehan dan makian kerap keluar dari mulut pasien 
yang diobati. Setelah proses pengobatan pasien akan 

merasa sangat lelah dan mengantuk. Sebagian besar dari 
mereka tidak bisa mengingat kejadian yang telah terjadi.

Masyarakat lebih mempercayai pengobatan 
kesurupan kepada paranormal. Bila ada kejadian 
kesurupan yang pertama mereka hubungi adalah 
“orang pintar” bukan dokter. Dokter meskipun juga 
adalah orang pintar belum dipercaya oleh masyarakat 
untuk menangani kasus kesurupan. Setidaknya 
inilah fenomena yang ada di lingkungan kita. 

Keadaan Trance
Seseorang yang menjerit-jerit, meronta-ronta, 

mendelik (memandang dengan tajam), dalam pandangan 
mistis dipandang sebagai kesurupan. Namun dalam 
pandangan ilmiah, hal itu disebut trance, yaitu suatu 
keadaan dimana seseorang kehilangan identitas 
disertai perubahan suara, kepribadian, dan penampilan 
yang dilakukan tanpa sadar. Dalam kasus kesurupan 
yang terjadi, trance disertai perilaku histeris.

Peristiwa kesurupan secara medis diyakini merupakan 
masalah psikis dari jiwa yang labil. Jiwa yang labil pada 
anak-anak, remaja dan wanita-wanita muda merupakan 
faktor penyebab dari peristiwa kesurupan yang sering 
terjadi. Beban tugas dari sekolah yang sangat tinggi 
tentu mempengaruhi siswa secara psikis. Target produksi 
dan masalah hidup sehari-hari mungkin membuat para 
buruh wanita mengalami tekanan yang cukup berat. 
Meskipun tidak terlihat, kondisi ini terpendam dalam 
alam bawah sadar mereka. Tak heran bila banyak kasus 
kesurupan menimpa mereka pada rentang usia ini. 

Dikaitkan dengan aspek psikologis manusia, 
peristiwa kesurupan sudah memasuki kawah alam 
bawah sadar. Seorang tokoh psikologi, Carl Gustav 
Jung (1875-1961) mengatakan bahwa kepribadian 
manusia secara total terdiri dari tiga sistem atau struktur 
yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:
q Ego atau disebut pikiran sadar, yaitu bagian 

dari jiwa yang menyangkut persepsi, berpikir, 
merasa, dan mengingat. Sistem ini adalah 
kewaspadaan kita dan bertanggung jawab dalam 
menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. 

q Ketidaksadaran personal yaitu pengalaman-
pengalaman yang telah kita jalani dan digeser ke alam 
bawah sadar baik sengaja maupun tidak sengaja. 

q Ketidaksadaran kolektif yaitu  segala macam 
pengalaman-pengalaman yang telah diwariskan 
oleh generasi sebelumnya sejak zaman nenek 
moyang dahulu. Jadi, pengalaman pengalaman 
nenek moyang sejak beribu tahun yang lalu 
tersebut diwariskan kepada diri kita melalui jalan 
genetik yaitu perkawinan, dan pengalaman tersebut 
tidak dapat kita ingat secara biasa karena berada 
dalam level ketidaksadaran yang terdalam.
Kunci dari fenomena kesurupan terletak pada level 

ketidaksadaran kolektif. Didalam ketidaksadaran kolektif 
tersimpan materi-materi dari nenek moyang. Untuk 
mengingat kembali bahwa nenek moyang kita bangsa 
Indonesia ini terdahulu sangat kental sekali dengan 
unsur-unsur mistisme seperti kepercayaan animisme dan 
dinamisme. Hal ini juga yang menjadi jawaban kenapa di 
Indonesia lebih sering terjadi peristiwa kesurupan daripada 
negara-negara barat seperti Amerika yang notabene 
tidak terlalu percaya terhadap hal-hal gaib. Motif-motif 

itulah yang tersimpan dan terwariskan ke anak-anak 
cucunya termasuk generasi pada saat ini. Maka jangan 
heran jika orang yang mengalami peristiwa kesurupan 
bisa berperan sebagai kakek-kakek yang hidup pada 
zaman dahulu. Hal ini makin diperparah dengan banyaknya 
tayangan televisi serta film-film yang berbau horor. Hal 
ini bisa menjadi semacam stimulus yang sewaktu-waktu 
bisa membangkitkan pengalaman masa lalu tersebut.

Faktor yang dominan yang bisa memicu terjadinya 
kesurupan adalah faktor psikologis, seperti stres, depresi 
atau semacamnya. Orang yang mengalami stres mudah 
sekali tersugesti dengan berbagai hal dikarenakan biasanya 
orang yang stres itu seringkali melamun yang menandakan 
kosongnya pikiran sadar. Jika pikiran sadar kosong 
sudah pasti pikiran bawah sadarlah yang mendominasi. 
Oleh sebab itu janganlah terlalu sering melamun, karena 
tanpa disadari berpotensi untuk mengalami kesurupan.

Kesurupan menurut para psikiater adalah reaksi 
kejiwaan yang dinamakan reaksi disosiasi. Reaksi yang 
mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang 
untuk menyadari realitas di sekitarnya itu, yang 
disebabkan adanya tekanan fisik maupun mental. 
Kesurupan dapat terjadi secara perorangan atau 
bersama-sama, saling memengaruhi, dan tidak jarang 
menimbulkan kepanikan bagi lingkungannya (histeria 
masal). Bila dalam satu kelompok remaja ada seorang 
yang mengalami kesurupan, yang lain terutama yang 
mempunyai risiko kesurupan, akan segera “tertular”. 
Kalau kesurupannya masal melibatkan sugesti, karena 
terpengaruh bila melihat rekannya mengalami kesurupan.

Dunia kedokteran, khususnya psikiatri mengakui 
fenomena kesurupan sebagai suatu perubahan, 
tunggal atau episodik, dalam keadaan sadar, yang 
ditandai oleh penggantian rasa identitas pribadi. 
Biasanya dengan identitas baru. Bisa oleh suatu 
roh atau kekuatan. Kejadian kesurupan sering 
kali terjadi berulang dan kambuh-kambuhan.

Kesurupan merupakan refleksi kegagalan yang sedang 
terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Menurutnya, 
kesurupan bisa dijelaskan secara rasional. Prof.Dr. dr. H. 
Soewadi, MPH, Guru Besar Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas 
Kedokteran Universitas Gajah Mada, juga sepakat dengan 
pendapat tersebut. Seperti yang ditulis pada harian lokal 
Kedaulatan Rakyat, bahwa kesurupan bukan disebabkan 
mahluk halus. Soewadi memandang tekanan sosial sebagai 
biang kesurupan. Banjir, tsunami, gizi buruk, ketidakadilan, 
upah kecil, santunan tunai langsung, kesenjangan 
yang sangat mencolok, disebut Soewadi sebagai faktor 
penekan. Kesurupan, menurut ahli jiwa ini adalah gejala 
gangguan jiwa yang disebut folie a deux, yaitu gejala 
gangguan jiwa pada seseorang yang diikuti orang lain. 
Mereka kehilangan kepribadian yang asli. Yang muncul 
kepribadian yang lain. Jika pernah mendengar dan melihat 
sesuatu, kemudian masuk dalam alam bawah sadarnya, 
saat kepribadian dia rapuh, muncul kepribadian lain itu. 

Kesurupan dalam psikologi dikenal dengan istilah 
trans dissosiatif dan trans possession disosiatif. Trans 
dissosiatif adalah perubahan dalam kesadaran yang 
bersifat temporer atau hilangnya perasaan identitas diri 
tanpa kemunculan identitas baru. Sedang trans possession 
dissosiatif adalah perubahan dalam kesadaran yang 
dikarakteristikkan dengan penggantian identitas personal 
yang selama ini ada dengan identitas yang baru.

Gejala
Beberapa waktu sebelum kesurupan antara lain 

kepala terasa berat, badan dan kedua kaki lemas, 

penglihatan kabur, badan terasa ringan, dan ngantuk. 
Perubahan ini biasanya masih disadari oleh subjek, tetapi 
setelah itu ia tiba-tiba tidak mampu mengendalikan 
dirinya. Melakukan sesuatu di luar kemampuan 
dan beberapa di antaranya merasakan seperti ada 
kekuatan di luar yang mengendalikan dirinya. Adapun 
yang biasanya menyerang orang kesurupan :
w Bertindak lepas kontrol dan berbeda dari biasanya.
w Hilang kesadaran akan sekitarnya dan 

tidak sadar dirinya sendiri.
w Sulit membedakan kenyataan atau 

fantasi pada waktu yang sama.
w Perubahan nada suara.
w Kesusahan berkonsentrasi.
w Kadang-kadang hilang ingatan.

Mereka yang mengalami kesurupan merasakan bahwa 
dirinya bukanlah dirinya lagi, tetapi ada suatu kekuatan 
yang mengendalikan dari luar. Keadaan saat kesurupan 
ada yang menyadari sepenuhnya, ada yang menyadari 
sebagian, dan ada pula yang tidak menyadari sama sekali. 
Dalam keadaan kesurupan korban melakukan gerakan-
gerakan yang terjadi secara otomatis, tidak ada beban 
mental, dan tercetus dengan bebas. Saat itu merupakan 
kesempatan untuk mengekspresikan hal-hal yang 
terpendam melalui jeritan, teriakan, gerakan menari seperti 
keadaan hipnotis diri. Setelah itu, fisik mereka dirasa 
lelah tetapi, mental mereka mendapat kepuasan hebat. 

Ada tiga stadium yang dialami orang kesurupan. 
v Irradiation : subjek tetap menyadari dirinya tetapi 

ada perubahan yang dirasakan pada tubuhnya.
v Irradiation : Being diside : subjek berada 

dalam dua keadaan yang berbeda, namun ada 
sebagian yang dialaminya disadarinya.

v Irradiation : Stadium incorporation :  subjek 
sepenuhnya dikuasai oleh yang memasukinya dan 
semua keadaan yang dialami tidak diingatnya.
Kemampuan yang perlu ditingkatkan pada para 

korban kesurupan adalah mengajar dan melatih korban 
mengelola stres dan konflik dengan cara yang baik dan 
benar. Artinya, bila di kemudian hari mengalami stres 
atau konflik, atau diberi tanggung jawab yang berat, 
cara penyelesaiannya tidak lagi dengan kesurupan, 
tetapi dengan cara yang lebih konstruktif. Selain itu, 
perlu pula meningkatkan toleransi terhadap stres.

Wanita Lebih Berisiko 
Berdasarkan jenis kelamin, perempuan mempunyai 

risiko lebih besar untuk kesurupan dibandingkan laki-
laki. Hal ini terbukti dari kasus-kasus yang terjadi 
sebagian besar adalah perempuan. Hal ini mungkin 
karena perempuan lebih sugestible atau lebih mudah 
dipengaruhi dibandingkan laki-laki. Mereka yang 
mempunyai kepribadian histerikal yang salah satu 
cirinya sugestible lebih berisiko untuk kesurupan 
atau juga menjadi korban kejahatan hipnotis. 

Berdasarkan usia, sebagian besar korban kesurupan 
berusia remaja dan dewasa muda. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa mereka yang berisiko 
untuk kesurupan adalah perempuan usia remaja atau 
dewasa muda yang mudah dipengaruhi. Selain itu, 
wanita lebih labil ketimbang pria dan terjadi perubahan 
dalam jiwanya. Banyak hal bisa menjadi penyebabnya. 
Antara lain kondisi keluarga, kondisi sekolah, hubungan 
pertemanan, sosial politik, dan masih banyak lagi.

Meski fenomena kesurupan sejujurnya 
tidaklah berbahaya, tetapi faktual sangat 
merepotkan plus menakutkan. (*)

Fenomena Kesurupan dalam Pandangan Medis
BELAKANGAN ini fenomena kesurupan masal seolah 
menjadi peristiwa yang lazim terjadi di masyarakat Indonesia. 
Fenomena ini selalu menarik perhatian. Di masyarakat 
umum fenomena ini sering dikaitkan dengan fenomena gaib. 
Orang yang mengalami kesurupan dikatakan telah dirasuki 
oleh mahluk metafisik yang tidak kasat mata. Orang yang 
mengalami kesurupan itu bersikap seolah-olah dia adalah 
orang lain dan bersikap bukan dirinya sendiri. Bahkan 
perilaku mereka bisa secara tiba-tiba menjadi sangat agresif 
dan tak terkendali.

foto: 4lawang.wordpress.com
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Pertama : Tentukan tujuan 
tempat liburan atau tempat 

wisata. Pilihlah tempat yang belum 
pernah Anda kunjungi dan carilah 
informasi sebanyak mungkin 
mengenai tempat tersebut. Hal 
itu terkait dengan perlengkapan 
yang perlu dibawa selama berlibur. 
Misalnya akan berlibur ke pantai, 
tentu tidak perlu membawa 
baju tebal. Dengan mengetahui 
banyak informasi tentang tempat 
tujuan berlibur, Anda dapat 
mempersiapkan perkiraan dana 
yang harus dikeluarkan selama 
berlibur, baik dana untuk biaya 
perjalanan maupun dana untuk 
keperluan selama liburan. Dalam 
berlibur jelas kita sangatlah 
membutuhkan uang untuk segala 
kegiatan berlibur, mulai dari 
membeli perlengkapan seperti 
makanan, akomodasi, sampai 
biaya penginapan. Jadi sebaiknya 
rencanakan pula pengeluaran, 
karena selain bisa mengira-ngira, 
juga menghindarkan pemborosan. 
Buatlah daftar pengeluaran, apa 
saja yang harus dibeli dan apa saja 
yang harus dibayar. Pasti kan uang 
yang kita keluarkan untuk suatu 
hal yang Anda butuhkan bukan hal 
yang Anda inginkan.

Kedua : Mencari informasi moda 
transportasi. Bila tempat tujuan 
berlibur cukup jauh, lebih baiknya 
jika menggunakan pesawat terbang. 
Walaupun harga tiket tergolong 
mahal, hal ini lebih menjamin 
kenyamanan selama dalam 

perjalanan. Bayangkan jika harus 
menghabiskan waktu 10 jam dalam 
perjalanan untuk mencapai tempat 
liburan, tentu sangat melelahkan 
dan membuang waktu. Bila berniat 
menggunakan pesawat terbang, 
cobalah memesan tiket pesawat 
sedini mungkin. Hal ini dikarenakan 
harga tiket pesawat cederung 
semakin mahal, apalagi menjelang 
akhir tahun.

Ketiga : Menentukan tempat 
menginap selama liburan dan 
berapa lama berlibur. Carilah 
informasi mengenai harga sewa 
hotel yang terbilang nyaman untuk 
beristirahat, meski tidak harus 
hotel bintang lima. Jangan terlalu 
mematok biaya rendah untuk 
memilih hotel karena bisa saja 
mendapatkan hotel yang kurang 
baik, kurang bersih dan tidak aman. 
Hal tersebut tentu saja mengganggu 
kenyamanan liburan anda.

Keempat : Mempersiapkan 
keperluan yang akan dibawa selama 
berlibur. Jangan melakukan hal ini 
secara mendadak menjelang pergi 
berlibur karena risiko barang yang 
lupa dibawa atau tertinggal sangat 
besar. Jangan lupa menyiapkan 
kamera untuk mengabadikan 

momen liburan agar lebih berkesan. 

Kelima : Menjaga kesehatan 
menjelang liburan akhir tahun 
hingga selesai berlibur. Menjaga 
kesehatan sangatlah penting 
agar kita bisa terus melakukan 
kegiatan. Bila sakit datang, segala 
kegiatanpun akan terhenti dan 
terlaksana tidak akan maksimal. 
Jadi sebelum berlibur sebaiknya 
menjaga kesehatan, begitu juga 
dalam berlibur dan setelah berlibur. 
Jangan sampai setelah berlibur 
Anda sakit dan tidak bisa kembali 
menjalankan rutinitas sehari-hari. 

Tempat Pesta Populer 

Ada beberapa kota di dunia 
yang dikenal sebagai tempat pesta 
dan banyak diminati di akhir tahun, 
diantaranya:

Ibiza, Spanyol.•	  Sejak tahun 
1978 kota ini dikenal sebagai 
ibukota pesta di Eropa dengan 
beberapa kelab malam terbaik di 
dunia. Ini membuatnya menjadi 
salah satu tujuan utama bagi 
destinasi top Spanyol untuk 
berlibur. Ibiza menjadi target 
para turis penggila clubing 
dan dunia hiburan. Di kota ini 

Merencanakan Liburan 
di Akhir Tahun

Akhir tahun segera tiba. Berlibur merupakan salah 
satu pilihan yang diminati banyak orang untuk mengisi 
liburan panjang akhir tahun. Agar kegiatan berlibur jadi 
menyenangkan, tidak memboroskan waktu dan biaya ada 
baiknya menyimak tips berikut :

Tips
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DEKLARASI 5S : Manajemen dan karyawan Unit Bisnis Jasa Operation and 
Maintenance (UBJOM) Paiton bertekad untuk mewujudkan green and clean power 
plant dengan melaksanakan program penghijauan lingkungan, produksi bersih 
dan implementasi sistem manajemen house keeping 5S secara berkelanjuran. 
Tekad ini dilontarkan saat Launching Manajemen House Keeping 5S, 20 
November 2012. Menurut General Manajer UBJOM Paiton, Rahmat Aswin, 
Manajemen House Keeping 5S sangat penting karena telah terbukti membuat 
tempat kerja menjadi bersih, rapi, nyaman dan menyenangkan, memudahkan 
pekerjaan, meningkatkan moral dan ide-ide Kaizen, meningkatkan  citra positif 
perusahaan. Harapannya, 5S menjadi budaya untuk mencapai kinerja excelent.(*)

PJB JUARA BULUTANGKIS HLN KE 67 : Setelah melewati serangkaian 
pertandingan salama tiga hari, Tim Bulu Tangkis PJB berhasil menjuarai Pekan 
Olah Raga Hari Listrik Nasional (POR HLN) ke 67 Cabang Bulu Tangkis. Dalam 
final di GOR PJB Kantor Pusat, 19 Oktober 2012, PJB berhasil mengalahkan tim 
bulutangkis PLN Distribusi Jakarta dengan skor 2 - 0.  Sementara juara ketiga 
ditempati PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, setelah mengalahkan 
PLN Wilayah NTB. Penyerahan hadiah dilakukan bersamaan dengan penutupan 
acara oleh Direktur SDM dan Administrasi PJB, Trilaksito Sunu. Dalam 
semifinal PJB bertemu PLN Wilayah NTB, sedangkan PLN Distribusi Jakarta 
berhadapan dengan PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. (*)

Berita Foto
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wisatawan akan disuguhkan 
berbagai hiburan menarik untuk 
merayakan pergantian tahun. 
Montreal, Kanada•	 . Pesta akhir 
tahun di Montreal adalah salah 
satu kehidupan malam terbaik 
di dunia. Kota yang disebut 
sebagai “Sin City” di Pantai 
Timur ini, siap menyajikan 
pesonanya saat akhir tahun. 
Wisatawan akan dituang dalam 
hingar bingar pesta di kelab-
kelab dan hotel-hotel yang ada 
di seluruh pelosok kota ini. 
Bali, Indonesia.•	  Bali merupakan 
surganya pecinta clubbing 
di Indonesia. Wisatawan dari 
berbagai negara, terutama dari 
Australia, menjadikan Pulau 
Dewata ini sebagai pilihan 
tempat untuk berpesta. Saat 
malam tiba, lampu-lampu dan 
musik di kelab-kelab malamnya 
mulai menghiasi di sepanjang 
jalan, diakhiri dengan pesta 
kembang api.
Lombok, Indonesia.•	  Daerah 
ini berhasil mensejajarkan 
diri dengan Bali. Rave Party 
atau pesta sampai pagi di 
pinggir pantai pada malam 
pergantian tahun menjadi favorit 
wisatawan. Hiruk pikuk pesta 
di Gili Trawangan tak akan 
berhenti sampai pagi tiba.
Las Vegas, AS.•	  Ini merupakan 
sebuah kota yang dirancang 
untuk membuat wisatawan 
terlena dengan kemeriahan dan 
kehidupan malamnya, terlebih 
saat akhir tahun. Kota ini 
menyediakan banyak destinasi 
khususnya untuk mereka yang 
hobi pesta. Mulai dari tempat 
pesta paling glamour sampai 
bergaya ala Asia, semuanya ada.
Rio de Janeiro, Bazil.•	  Kota ini 
menjadi salah satu kota paling 
hits dan menakjubkan saat 
menggelar pesta akhir tahun. 
Perayaan tahun baru di Rio de 
Janeiro merupakan yang paling 
fantastis.
Berlin, Jerman.•	  Pesta malam 
tahun baru di Berlin adalah 
salah satu yang terbesar 
di dunia setiap tahunnya. 
Brandenburger Tor dan 
Siegessaule adalah destinasi 
yang banyak dikunjungi traveler 
dan masyarakat Berlin. Semua 
berkumpul dalam area penuh 
suka cita. (*)
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Penghargaan 
& 

Sertifikat 
2012

Sepanjang tahun 2012, sejumlah penghar gaan telah 
diperoleh PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), yang 
antara lain: 
m Malcolm Baldrige Criteria for Performance 

Excellence (Total Score 586 represent the level of 
Emerging Industry Leader) dari Indonesian Quality 
Award Foundation, 21 Nopember 2012.

m Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) 
Membersihkan Waduk Cirata dengan perahu 
terbanyak, 24 Nopember 2012.

m OPI Award Wave 2 - 2011 (Unit Pembangkitan 
Gresik) Operational Performance Improvement 
(Kategori Pembangkit Terbaik) dari PT PLN 
(Persero) 20 Januari 2012. 

m Gold Achievement, Best Improvement Project 
in Mining & Energy Category (Unit 
Pembangkitan Paiton) dari SSCX International, 
27 Nopember 2012.

m Kecelakaan Nihil (UP Brantas, UP Cirata, UP Gresik, 
UP Muara Karang, UP Muara Tawar, dan UPHT), 
dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

m Kecelakaan Nihil (Kantor Pusat), 2.754.037 
jam kerja dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah 
Kota Surabaya. 

m Program Corporate Social Responsibility (CSR) 
berupa 20.000 batang Canna dan pembentukan 50 
Bank Sampah dari Walikota Surabaya.

m Dharma Karya Tingkat Madya (UP Gresik dan 
UP Cirata) dari Menteri Energi dan 
Sumberdaya Mineral RI 

Selain penghargaan, PJB juga mendapatkan sejumlah 
sertifikat, diantaranya:
m Pas 55 Asset Management Systems dari SGS 

United Kingdom Ltd. Industrial Services (berlaku 
14 September 2012 - 13 September 2015).

m ISO 9001 : 2008 (Quality Management System), 
ISO 14001 : 2004 (Environtmental  Management 
System), dan OHSAS 18001 : 2007 
(Occupational Health & Safety Management 
System) untuk PJB Kantor Pusat, UP Paiton, UP 
Brantas, UP Gresik, UP Muara Karang, UP Muara 
Tawar, UPHT, UPHP, UP Cirata, dari STS 
Certification, Singapore (berlaku 15 Nopember 
2011 - 14 Nopember 2014).

m Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk UP 
Brantas, UP Cirata, UP Gresik, UP Muara Karang, 
UP Muara Tawar, Unit Pemeliharaan Wilayah 
Timur (UPHT) dan Kantor Pusat, dari Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

m Pengamanan Swakarsa dari Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia (Kapolri). (*)

Penghargaan
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