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inergitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk terus
tumbuh dan berkembang, karena dengan bersinergi,
perusahaan mampu menentukan tujuan dan konsistensi
perusahaan dalam mencapai visi yang dicita-citakan. Sinergitas
inilah yang membuat PJBS terus bersinar untuk pembangunan
bangsa.
Tak terasa sudah 16 tahun PJBS menyinari bangsa ini, menjadi
yang terdepan di dalam industri pembangkit listrik nasional
adalah sebuah prestasi yang harus kita jaga bersama, kita harus
berbangga dengan pencapaian pendapatan PJBS pada tahun
2016 yang telah mencapai Rp. 1.388 Miliar. Dan nilai itu telah
melampaui target yang ditetapkan dengan pertumbuhan 136%
dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan dan laba
perusahaan juga bergerak postif dari tahun ke tahun. Pencapaian
band Good performance dalam kriteria Baldrige mendapatkan
score 490 (Assesment IQAF). Laba bersih sebesar Rp. 123 Miliar
meningkat 173% dibanding tahun sebelumnya.
Kemudian kita melihat Pencapaian GCG yang telah sesuai
dengan ketentuan Petunjuk Teknis Sekretaris Kementerian BUMN
dan tercapai melebihi target, ini menunjukkan bahwa dalam
pengelolaan usahanya PJBS semakin baik dan akuntabel. Sisi
Pengelolaan Jasa O&M Pembangkit telah bertambah 355 MW
hingga sekarang totalnya menjadi 5.210 MW yang tersebar di 26
Lokasi, dari Aceh sampai Tidore dengan Penyelesaian 13 Kontrak
Jasa O&M. Pencapaian KPI Manajemen 2016 sebesar 99,96 yang
akhirnya kita mendapat anugerah dari Majalah SWA dan Listrik
Indonesia sebagai The Best O&M Company 2016 di Indonesia
dengan pencapaian saat ini PJBS telah mengelola 9,4% unit
pembangkit listrik di Indonesia.
Semua hal diatas tidak akan bisa tercapai tanpa dukungan
dan kerja keras rekan-rekan semuanya, dan pada momen Ulang
Tahun PJBS yang ke-16 ini, Redaksi mewakili Manajemen PJB
Services mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras
- kerja cerdas yang telah rekan-rekan tunjukkan selama ini, kita
semua berharap bahwa prestasi yang ada ini tetap dipertahankan
agar PJBS kedepan benar-benar menjadi perusahaan yang
membanggakan bagi kita semua. Selamat Ulang Tahun dan
Jayalah PJBS!
Salam SIAP Reaching The Sky!!

Naskah yang dikirim ke redaksi, disimpan dalam format Document (DOC).
Gambar pendukung naskah disimpan terpisah dalam format JPG/JPEG/TIFF
beresolusi tinggi. Naskah bisa dikirim ke info@pjbservices.com atau
menggunakan media penyimpanan lainnya (Google Drive, Cloud, Dropbox,
dll) dan dikirim ke alamat redaksi. Naskah yang dimuat akan mendapatkan
reward berupa souvenir cantik atau uang tunai dari redaksi.
Dilarang mengutip isi tanpa izin Redakasi
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HOT NEWS

PENANDATANGANAN PERJANJIAN

JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PERFORMANCE BASED PLTU AMURANG
P
ada Hari Senin (16/01/2017)
kemarin, bertempat di Swiss-Bellin
Hotel Manado, telah diselenggarakan
Penandatanganan
Perjanjian
Jasa
Operasi dan Pemeliharaan Performance
Based PLTU Amurang, dengan periode 5
tahun antara PT PLN (Persero) Wil.
Suluttenggo dan PT Pembangkitan
Jawa-Bali.
Hadir dalam acara tersebut General
Manager PT PLN (Persero) Wilayah
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan
Gorontalo Bpk. Baringin Nababan serta
Direktur Utama PT PJB Bpk. Iwan Agung
Firstantara dan beberapa pejabat
terkait.
Semoga kerjasama tersebut semakin
menguatkan posisi PJB dan PJB Services
dalam pengelolaaan bisnis O&M
pembangkit listrik.
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HOT NEWS
SYUKURAN DALAM RANGKA TERCAPAINYA

DAYA MAMPU 25 MW
PLTU UNIT 2 AMURANG

P

ada hari Selasa (17/01/2017)
bertempat di PLTU Amurang Sulawesi Utara, telah diselenggarakan
acara
Syukuran
dalam
rangka
tercapainya Daya Mampu 25 MW PLTU
Unit 2 Amurang.
Hadir dalam acara tersebut Direktur
Operasi 2 PT PJB Bpk. Miftahul Jannah,
General Manager PT PLN (Persero)
Wilayah Suluttenggo Bpk. Baringin
Nababan, Direktur Bisnis Regional
Sulawesi dan Nusa Tenggara Bpk.
Machnizon Masri serta beberapa
pejabat terkait dari PT PLN (Persero),
PT PJB dan Direksi PJB Services.

Acara tersebut terselenggara atas
keberhasilan
pengelolaan
PLTU
Amurang Unit 2 hingga tercapainya
daya mampu 25 MW. Dalam
kesempatan tersebut juga diisi kegiatan
amal berupa santunan kepada anakanak Yatim Piatu di sekitar unit.
Dan juga sebagai bentuk kepedulian
kepada lingkungan hidup, dalam acara
tersebut juga dilaksanakan penanaman
pohon disekitar lingkungan Unit PLTU
Amurang, karena memperhatikan
kelestarian lingkungan sekitar adalah
bagian dari komitmen bersama insan
PLN dalam menciptakan Green Company.
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HOT NEWS

PENANDATANGAN MOU KERJASAMA

ANTARA PT PJB DAN PT PJB SERVICES DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

P

ada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 telah
dilaksanakan penandatangan MoU kerjasama antara
PT PJB dan PT PJB Services dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur, Penandatangan dilakukan oleh Iwan Agung
Firstantara, Direktur Utama PT PJB dan Dr. Saiful
Rachman M.M. MPd, Kepala Dinas Pendidikan Prov.
Jawa Timur, dan disaksikan oleh Dr. H. Soekarwo,
Gubernur Jawa Timur.
Hadir pula beberapa pejabat PJB Grup, diantaranya
Suharto, Direktur SDM PT PJB, A. Djati Prasetyo Direktur
Utama PT PJB Services, Adi Setiawan Direktur SDM &
Administrasi PT PJB Services, Purwono Djati Agung, PJB
Academy dan Adhitya S. Adhitama, Sekper PT PJB
Services. Acara tersebut bertempat di kantor Gubernur
Jawa Timur, Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo,
Surabaya, Indonesia.
Pelaksanaan MoU tersebut merupakan salah satu
langkah PT PJB dan PT PJB Services sebagai perusahaan
pengelola pembangkit listrik yang ikut mendukung
program pemerintah dalam rangka pembangunan
Pembangkit Listrik 35,000 MW dan semangat
menyiapkan SDM untuk kebutuhan Program 35.000
MW yang selaras dengan program vokasi yg dibangun
oleh Pemprov Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan
pentingnya sinergi antara SMK dan Perguruan Tinggi di
Jawa Timur dengan Industri dan Perusahaan guna
membangun dan meningkatkan kualitas daya saing
tamatan SMK di pasar kerja baik di tingkat regional
maupun internasional, serta memberikan pembinaan
kepada sekolah kejuruan yang memiliki keunggulan dan
ditujukan dengan pengakuan terhadap proses dan hasil
atau keluaran yang berkualitas dan teruji dalam berbagai
aspek.
Kerjasama yang diatur dalam MoU tersebut meliputi:
Pengembangan kompetensi di bidang Operation &
Maintenance pembangkit tenaga listrik agar menjadi
sumberdaya yang terampil dan siap pakai di dunia
usaha, Penyusunan kurikulum dan penyediaan
instruktur, dan penyediaan sarana dan fasilitas untuk
kegiatan praktek/magang di unit pembangkit.
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HOT NEWS

PENGHARGAAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2017
Oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur

P

ada hari Selasa (21/02/2017) bertempat di Hall Utama Jatim Expo
Surabaya, diselenggarakan event Penghargaan Ketenagakerjaan Tahun
2017 oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, hadir dalam kesempatan
tersebut Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov.
Jatim Saiful Rachman.
Pada acara tersebut PJBS menerima Penghargaan atas prestasinya dalam
melaksanakan Program Keselamatan Kerja (K3) sehingga mencapai 2.264.389
jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja (zero accident) terhitung sejak 1
Januari 2012 s/d 31 Oktober 2016. Hadir dalam acara tersebut Manajer
Komunikasi Korporat dan Umum PT PJB Services Agus Muhardono mewakili
untuk menerima Piagam Penghargaan.
Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bagian
dari tanggung jawab perusahaan dalam mewujudkan keselamatan kerja.
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FLASH NEWS

RAKER
SEMESTER 1
TAHUN 2017
P

ada hari Kamis (23/02/2017) bertempat di Vasa HotelSurabaya, telah diselenggarakan Rapat Kerja Semester 1
Tahun 2017 PT PJB Services dengan tema : "Penguatan Proses
Bisnis dan Standar Produk Perusahaan Dalam Menangkap
Peluang Pasar Serta Meningkatkan Kinerja Unit Pembangkit Dan
Kinerja Unit Jasa Proyek".
Hadir dalam acara tersebut seluruh Jajaran Direksi PT PJB
Services ; Direktur Utama Bpk. Djati Prasetyo, Direktur
Perencanaan dan Pemasaran Bpk. I Nyoman Awatara, Direktur
SDM & Administrasi Bpk. Adi Setiawan, Direktur Keuangan Bpk.
Rudy Hertanto dan Direktur Operasi Bpk. Ompang Hasibuan,
serta seluruh manajer unit, dan anak perusahaan.
Rapat Kerja ini berlangsung selama 2 hari pada tanggal 23-24
Februari 2017.
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FLASH NEWS
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INFO MANAGEMENT

SERAH TERIMA JABATAN

PEJABAT BARU PT PJB SERVICES

M

asih dalam acara Rapat Kerja Semester 1 Tahun 2017
PT PJB Services, Telah dilakukan Serah Terima Jabatan
Pejabat Baru PT PJB Services, adapun Pejabat tersebut
adalah :
1. Mochamad Fauzi Iskandar menjabat sebagai Pjs.
General Manajer Unit Jasa Proyek
2. Rachmatsyah menjabat sebagai Enjinir Unit Jasa Proyek
3. Catur Wahyu Hidayat menjabat sebagai Pjs. Manajer
Unit PLTU Kendari
4. Muhammad Ghufron Najib menjabat sebagai Pjs.
Manajer Unit PLTD Suppa
5. Muhammad Murtadho menjabat sebagai Manajer Unit
PLTG Duri
6. Djoko Suryanto menjabat sebagai Enjinir Unit Jasa
Proyek
7. Admaji menjabat sebagai Manajer Unit PLTU Amurang
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8. Erick Yudiawan menjabat sebagai Pjs. Manajer Unit PLTU
Ropa
9. Syafarudin menjabat sebagai Enjinir Unit Jasa Proyek
10. Dolikesuma Mahaputra Hardi menjabat sebagai Pjs.
Manajer Unit PLTU Tidore
11. Rahmat Soleh menjabat sebagai Manajer Unit PLTU
Bangka
12. Prihanto Budi Wardoyo menjabat sebagai Manajer Unit
PLTU Belitung
13. Puput Margahayu Andrias menjabat sebagai Pjs. Asisten
Manajer Perencanaan Dan Pengendalian Operasi
Selamat kepada Pejabat Baru yang dilantik, semoga bisa
mengemban amanah dengan baik dan mampu membawa
perubahan yang bermanfaat bagi perusahaan, serta untuk
segera berakselerasi dalam rangka mencapai target yang
diharapkan bersama.

INFO MANAGEMENT

SERAH TERIMA JABATAN

DEWAN KOMISARIS BARU
PT PJB SERVICES

B

ertempat di Kantor Perwakilan PJBS Jakarta, pada hari Senin (20/03/2017)
kemarin, telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Dewan komisaris baru PT
PJB Services, adapun Dewan Komisaris yang baru dilantik adalah :
1. Bpk. Bagiyo Riawan selaku Komisaris Utama
2. Bpk. M. Ikhsan selaku Komisaris
3. Bpk. Sidiq Wiyono selaku Komisaris
4. Bpk. Toto Priantoro selaku Komisaris
Selamat kepada pejabat baru yang telah dilantik, semoga amanah dan
mampu mengantarkan PJBS menjadi perusahaan yang lebih maju dan
berkembang.
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FLASH NEWS

LAUNCHING

LOGO HUT

KE-16
U

ntuk memperingati HUT PJBS yang ke-16, PJBS me-launching
logo HUT Ke-16 dengan Tema : "Shinergy" yang berarti
Menyinari (Shine) dan Bersinergi (Synergy). Dalam arti filosofis
PJBS akan terus berupaya membangun dan memastikan hubungan
kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan
para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang
bermanfaat dan berkualitas dan terus menyinari pembangunan
bangsa.
Selamat Ulang Tahun PJBS, Jayalah PJBS!!
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FLASH NEWS

DONOR DARAH
DALAM RANGKA HUT PJBS KE-16

Hari
Kamis
(23/03/
2 0 1 7 )
Bertempat di
Kantor Pusat PT
PJB Services, Sidoar
jo, telah dilaksanakan
Donor Darah yang diikuti
oleh Dinas Psikologi TNI-AL dan
warga sekitar Kantor Pusat PJB
Services. Acara ini berlangsung berkat
kerjasama antara PJB Services dengan PMI
Sidoarjo dan diselenggarakan dalam rangka
rangkaian acara HUT PJB Services ke-16.
Semoga
acara
tersebut
semakin
menumbuhkan kepedulian sosial dan
menguatkan komitmen PJB Services
sebagai perusahaan yang selalu
peduli terhadap sesama.
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FLASH NEWS

PERAYAAN HUT PJBS P

KE-16
TAHUN 2017
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JBS genap berumur 16 tahun, selama kurun waktu 16 tahun
ini PJBS telah membuktikan sebagai Perusahaan Operasi
dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik terbaik di Indonesia,
dengan torehan tinta emas sebagai The Best O&M Company
yang telah didapatkan PJBS selama 2 tahun, semakin
menguatkan posisi sebagai perusahaan yang unggul di industri
ketenagalistrikan nasional.
Bertempat di Kantor Pusat PJBS Sidoarjo, telah dilaksanakan
Perayaan HUT PJBS Ke-16 yang dihadiri oleh seluruh jajaran
Direksi PJBS, perusahaan afiliasi dan anak perusahaan.

FLASH NEWS

Hadir dalam kesempatan ini Direktur PT PJB Bpk. Iwan Agung
Firstantara sebagai Pemegang Saham PJBS, Bpk. Bagiyo Riawan sebagai
Komisaris Utama PJBS dan Bpk. Djati Prasetyo Direktur Utama PJBS serta
beberapa tamu undangan lainnya.
Dalam acara perayaan HUT ini juga dilangsungkan acara Pisah Sambut
Dewan Komisari yang baru, selain itu juga ada beberapa pengumuman
pemenang lomba-lomba yang dilaksanakan dalam rangka HUT PJBS Ke-16.
Semoga di usia 16 tahun ini, PJBS semakin mantap dan mampu ikut
berperan serta mensukseskan program pemerintah 35 ribu MW dalam
melistriki seluruh nusantara.

INSIGHT
INSIGHTTRI
TRIWULAN
WULAN I 2017

17

TESTIMONI
“PJBS telah berkontribusi di PLN selama 16 tahun dan
ini dibuktikan dengan mengelola dan mengoperasika
pembangkit di Sumatera, baik itu Tenayan dan Arun, untuk
itu PJBS harus meningkatkan kemampuannya dan tekniknya
agar pembangkit-pembangkit yang dipelihara memberikan
kontribusi yang besar di PLN, dengan ini saya mengucapkan
selamat ulang tahun PJBS yang ke-16, semoga PJBS tetap
jaya!”
(Amir Rosyidin- Direktur Bisnis Regional Sumatera)
“Selamat ulang tahun PJBS, semoga dengan bertambahnya
usia, PJBS akan semakin hebat sesuai dengan core
kompetensinya, sesuai dengan core bisnisnya, sehingga
kedepan PJBS akan bisa menjawab tantangan yang
diberikan oleh perusahaan dalam scope operation dan
maintenance yang lebih bagus lagi, lebih handal lagi,
lebih profesional lagi, tentunya dengan meningkatkan
kemampuan, kapasitas dan kapabilitas pekerjanya, selamat
ulang tahun PJBS, sukses selalu!”
(Muhammad Ali- Direktur Human Capital Management)

“Selamat Ulang tahun ke-16 PT PJBS, semoga sukses,
semakin mantap dalam mendukung PLN, pesan saya
kepada PJBS, semoga PJBS sebagai supporting enabler atau
sebagai perusahaan yang mampu mendorong kinerja PLN
dan pembangkit-pembangkit lain dapat mendorong kinerja
pembangkit di indonesia, PJBS oke!”
(Supangkat Iwan Santoso- Direktur Pengadaan)
“Selamat Ulang tahun kepada PT PJBS yang ke-16, saya
selaku Direktur Regional Jawa Bagian Tengah dan juga
membawahkan banyak sekali pembangkit-pembangkit
kapasitas besar yang ada di seluruh Jawa Bagian Tengah,
sekaligus saya sebagai Direktur pembina P2B Sistem
Jawa Bali, menyampaikan pesan kepada PT PJBS, seluruh
Direksi, dan karyawan karyawati, semoga PT PJBS ini
dapat terus meningkatkan kompetensinya, dapat terus
meningkatkan kinerja dan juga partisipasinya di dalam
menjaga kehandalan, menjaga beroperasinya pembangkitpembangkit kita di seluruh indonesia dengan sebaikbaiknya, mudah-mudahan PT PJBS ini dapat menjadi
contoh kepada unit-unit pembangkit yang ada di seluruh
indonesia, termasuk karyawan karyawati dapat menjadi
andalan, dari PT PLN Group secara keseluruhan, untuk
dapat menjalankan visi dan misi PT PLN (Persero) serta
penugasan-penugasan dari pemerintah di masa-masa yang
akan datang, terima kasih”
(Nasri Sebayang- Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian
Tengah)
18
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TESTIMONI
Selamat Ulang Tahun Ke-16 PT PJB Services,
semoga semakin maju dan berkembang,
sebagai perusahaan Services, Operation dan
Maintenance atau O&M-nya pembangkit,
saya sangat berharap PT PJBS bisa lebih
meningkatkan kualitas, mutu dan pelayanannya,
didalam dunia industri pembangkitan sekarang
banyak sekali operator2 dengan bisnis yang
sejenis sehingga mudah-mudahan PJBS bisa
lebih baik daripada yang lain. PLN sangat
membutuhkan keberadaan PJBS terutama di
dalam melakukan Operasi dan Pemeliharaan
PLTU-PLTU dan mungkin juga Pembangkitpembangkit lain seperti PLTD Besar yang ada
di wilayah-wilayah Indonesia Timur terutama.
Harapan saya semoga teman-teman PJBS
yang sekarang lebih besar dan semakin besar
jumlahnya, bisa meningkatkan integritas,
produktifitas, dan lebih efisien lagi dalam
bekerja, karena ini akan sangat mendukung PLN
dalam rangka menambah rasio elektrifikasi ke
seluruh pelosok tanah air kita, semangat terus,
sukses terus dan jangan lupa berdoa. Sukses
untuk PJB Services!
(Machnizon Masri- Direktur Bisnis Regional
Sulawesi & Nusa Tenggara)

Selamat Ulang Tahun PJBS Ke-16, semoga
PJBS kedepan tumbuh berkembang dalam
pelaksanaan O&M di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, PJBS Siap dan Oye!
(Djoko Abumanan- Direktur Bisnis Regional
Kalimantan)

Selamat Ulang Tahun yang Ke-16 untuk PJBS
semoga sukses selalu dan bisa memberikan
layanan yang terbaik bagi PLN maupun bagi
customer-customer lainnya
(Murtaqi- Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian
Barat & Lampung)

Oke PJBS Siap! Untuk maju lebih bagus lagi! saya
percaya kalian adalah juara untuk menjadi lebih
baik lagi, saya percaya anda dapat melakukan!
Oke, SIAP!!
(Sarwono- Direktur Keuangan)

INSIGHT TRI WULAN I 2017
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FLASH NEWS

PERESMIAN KLINIK
PJB SERVICES KANTOR PUSAT

H

ari Senin (03/04/2017) bertempat
di Kantor Pusat PT PJB Services
Sidoarjo, telah dilaksanakan Peresmian
"Klinik PJB Services Kantor Pusat",
Klinik ini adalah wujud kepedulian
perusahaan dalam meningkatkan

20
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standar fasilitas kesehatan karyawan.
Sehingga diharapkan semua karyawan
PJB Services akan mendapatkan
penangan kesehatan yang terbaik.
Selain untuk karyawan, Klinik ini
juga ditujukan kepada keluarga
karyawan yang bertempat tinggal di
sekitar kantor pusat agar mendapatkan
pelayanan medis dan kesehatan yang
memadai. Klinik ini terwujud berkat
kerjasama antara PT PJB Services dan
RS PHC Surabaya.
Peresmian dilakukan oleh Direktur
Perencanaan dan Pemasaran PJB
Services, Bpk, I Nyoman Awatara
bersama dengan Direktur Operasional
RS PHC Agus Akhmadi dan Manajer
Administrasi dan Kinerja Human Capital
PJB Services Bpk. IGN Wisnu serta
dihadiri oleh pejabat terkait.
Semoga dengan beroperasinya
Klinik ini, karyawan PJB Services dan
keluarganya semakin mudah dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan.

FLASH NEWS

GO LIVE PLTU BANJARSARI

P

ada Hari Selasa (04/04/2017) kemarin, bertempat di PLTU Banjarsari - Sumatera
Selatan, telah dilaksanakan GO LIVE Implementasi Tata Kelola Pembangkitan
Berbasis Computerized Mainetenance Management System dengan menggunakan
Software Aplikasi COSWIN 8i.
Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Produksi & Niaga PT BPI Bpk. Ocharyaldy
dan Direktur Operasi PT PJB Services Bpk. Ompang Reski Hasibuan.
Tujuan dari GO LIVE tersebut adalah sebagai awal untuk mengelola aset
pembangkit yang sesuai dengan standar Best Practice dengan menggunakan
aplikasi pendukung COSWIN 8i

INSIGHT TRI WULAN I 2017
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FLASH NEWS

GO LIVE PLTU KETAPANG

P

ada Hari Kamis, 5 April 2017 bertempat di PLTU Ketapang - Kalimantan Barat,
telah dilaksanakan GO LIVE Implementasi Tata Kelola Pembangkitan PLTU
Ketapang (2x10 MW).
Tujuan GO LIVE ini adalah Sebagai titik awal penerapan Sistem Informasi
Terpadu berbasis Komputer dan Jaringan yang terintegrasi dalam kegiatan Operasi
dan Pemeliharaan PLTU Tahap Supporting maupun Tahap Performance Based.
Hadir pada acara tersebut, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah
Kalimantan Barat Bpk. Bima Putrajaya, Manajer Teknik PT PLN (Persero) Wilayah
Kalimantan Barat Bpk. Parulian Novaindri, General Manager PT PJB Unit Bisnis Jasa
O&M Luar Jawa 2 Bpk. Kasbullah Subekti, dan Direktur Perencanaan dan Pemasaran
PT PJB Services Bpk. I Nyoman Awatara.
Semoga dengan terimplementasinya Tata Kelola di PLTU Ketapang, menjadikan
PLTU Ketapang semakin handal dalam melistriki Wilayah Kalimantan Barat.
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FLASH NEWS

TRAINING ULTRA SUPER CRITICAL

M

elihat perkembangan industri ketenagalistrikan yang semakin modern terutama dengan adanya
teknologi yang akan segera masuk di industri pembangkitan indonesia yaitu Ultra Super Critical maka
TDC sebagai Training Development Center yang merupakan lembaga pelatihan di bawah naungan PT PJB
Services menyiapkan tenaga yang mampu mengoperasikan sistem dengan teknologi Ultra Super Critical
tersebut.
Maka pada hari ini (Selasa, 18/04/2017) telah dilakukan training simulasi yang dibawakan oleh Sdr. Agung
& Totok (Operator Senior CCR) kepada masing - masing operator unit UBJOM Jawa. Acara training tersebut
dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT PJB Services Bpk. Djati Prasetyo yang meninjau mekanisme simulasi
tersebut, sehingga diharapkan peserta training memahami dan bisa mengoperasikan sistem ultra super critical
yang akan segera diimplementasikan di unit mereka masing – masing.
Semoga SDM yang dimiliki PJBS semakin handal dan memenuhi kompetensi yang diharapkan, sebagai
wujud kesiapan PJBS dalam mendukung program pemerintah 35.000 MW untuk melistriki seluruh nusantara.
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FLASH NEWS
Memperingati Hari Kartini:

MEMBANGUN ARTI DAN KELUHURAN DIRI
SEBAGAI WANITA PERTIWI

Untuk memperingati dan mengenang perjuangan Ibu Kartini dalam
mengangkat derajat dan hak-hak wanita indonesia yang selalu diperingati
setiap tanggal 21 April, maka pada hari Jumat (21/04/2017) bertempat di
Kantor Pusat PJB Services Sidoarjo, diselenggarakan Seminar dan Lomba
Hari Kartini yang dihadiri oleh ibu-ibu PI (Persatuan Ibu) PJB Services dan
diikuti oleh seluruh karyawati Kantor Pusat PJB Services.

H

adir dalam kesempatan tersebut
Bpk. Djati Prasetyo memberikan
sambutan pembuka, beliau mengapresiasi
acara tersebut dan berharap KartiniKartini PJBS mampu bekerja dengan
penuh integritas dan kemandirian yang
tinggi dan bersama menjadi bagian
utama untuk mendorong kemajuan
perusahaan.
Dalam acara tersebut juga diseleng
garakan seminar yang mendatangkan
pembicara dari Surabaya Ibu Baby
Juwono, seorang trainer dan praktisi
pendidikan, dan juga seorang mantan
presenter TV Swasta. Beliau memberi
24

INSIGHT TRIWULAN I 2017

kan tips Public Speaking kepada seluruh
peserta undangan. Dan pada akhir acara
dilaksanakan penjurian untuk Lomba
Busana Kartini yang diikuti oleh seluruh
karyawati PJBS, anak perusahaan dan
rekanan.
Semoga semangat Kartini tetap
abadi dan memberikan motivasi bagi
seluruh Karyawati PJBS untuk selalu
berkarya demi bangsa.
Pada kesempatan ini, redaksi juga
mewancarai Ibu Baby Joewono untuk
memminta opini beliau tentang Kartini
Indonesia saat ini, berikut petikan
wawancara kami dengan beliau :

Makna Hari Kartini Bagi Wanita Indonesia
Saya pernah baca buku hasil dari
tulisan-tulisan Kartini yang terkenal
dengan judul “Habis Gelap Terbitlah
Terang” disana banyak sekali hal yang
bisa saya pelajari dan saya jadikan
panduan hidup saya, misalnya disana
ada kata-kata dari beliau yang berbunyi
seperti ini : “Kebangsawanan itu hanya
terdapat dalam jiwa” nah itu mengajari
kita untuk menjadi sangat rendah hati,
humble, bahwa kita ini walaupun kita
bergelar secara dunia (bangsawan) tapi
tetap jiwa dan hati kita yang paling
penting, dan perilaku kita kepada

FLASH NEWS

sesama, seperti itu contohnya.
Kemudian Habis Gelap Terbitlah
Terang, itu adalah sikap yang positif
sekali yaitu “jangan pernah berputus asa”,
jadi beliau itu (Kartini) adalah pribadi yang
sangat positif yang mengajarkan kita
untuk hidup yang positif.

komunikasi agar bisa dipakai bergaul
dan bersosial secara profesional, me
ngembangkan perilaku-perilaku positif,
sehingga mereka bisa menjadi aset bagi
kehidupan, aset bagi keluarga, aset bagi
dirinya, aset bagi perusahaan, dan aset
bagi kehidupan secara luas.

Motivasi Anda Bagi Karyawati PJBS
Jujur saja, saya ingin Karyawati PJBS
ini menjadi para pekerja yang more
than excellent, lebih daripada luar biasa,
artinya lebih daripada baik, mereka bisa
mengembangkan yang saya ajarkan tadi,
mengembangkan skill atau pengetahu
an
nya, mengembangkan kemampuan

Wanita Adalah Pembentuk Generasi
Masa Depan
Menurut saya unggul tidaknya seo
rang perempuan itu bukan karena dia
bekerja di kantor, karna hakikat bekerja
itu bisa dimana saja, bisa bekerja di
kantor dan juga bisa bekerja dirumah,
menjadi seorang pengelola rumah tang

ga itu adalah tanggung jawab yang besar,
dan itu semua adalah pilihan. Karena
disini peran seorang ibu itu sangat
penting, dia menjadi madrasah bagi
anak, sekolah bagi anak ketika pertama
kalinya adalah kepada ibunya, bagaimana
nilai-nilai moral itu ditanamkan, bagai
mana nilai kejujuran, keberanian, nilai
kebaikan ditanamkan oleh seorang ibu.
Dan tidak berlebihan jika saya mengata
kan kalau : “Nilai Moral sebuah bangsa
ditentukan oleh peran seorang wanita”.
Namun otomatis peran bapak juga
sangat besar, jadi intinya laki-laki dan
perempuan adalah mitra atau partner
dalam membangun sebuah keluarga.
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FLASH NEWS

KIAT MEMBANGUN

YANG KUAT
ALA HERMAWAN KARTAJAYA

Adakah perusahaan yang ketika dia tutup dan produknya
sudah tidak keluar, konsumen akan sedih? “Pancing
Hermawan Kartajaya, membuka pertanyaan”

S

usah kan menyebutkan produk
tersebut? Jika anda menemukan
jawaban atas pancingan Hermawan
Kartajaya tadi, pastilah produk tersebut
memiliki brand (merek) yang sangat
kuat. Menciptakannya, tentu saja tidak
cukup hanya dengan beriklan, baik itu
media cetak (printing ad), iklan luar
ruang (outdoor), maupun iklan modelmodel baru
Hermawan yang juga Founder dan
President MarkPlus itu mengatakan
untuk membangun brand yang kuat
perusahaan tidak boleh hanya mengan
dalkan iklan. Perusahaan harus mela
kukan sesuatu yang mengena di benak
konsumen. Tidak sekedar men
jual
tetapi memiliki implikasi jangka panjang.
Menurut Asian Marketing Guru itu.
Perusahaan yang memiliki reputasi
bagus tidak lagi memerlukan promosi,
marketing, public relation atau
corporate social responsibility (CSR)
karena hal itu telah terjadi dengan
sendirinya.
Cara baru membangun brand adalah
dengan membentuk bisnis yang dicintai
oleh karyawan perusahaan, masyarakat
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dan investor, “ungkapnya”
Menurut Hermawan Kartajaya hal
tersebut terkait reputasi bagi customer,
reputasi yang baik akan menentukan
keputusan membeli. Bagi karyawan
perusahaan, nama baik akan memicu
untuk loyal dan berkomitmen. Reputasi
juga bisa mengundang investor untuk
menanamkan modal modalnya. Selain
itu nama baik juga akan menarik media
untuk terus mengikuti perkembangan.
“Reputasi yang baik akan mendorong
analis keuangan memberikan peringkat
yang tinggi” ujarnya.
Beberapa brand yang mampu
meraih itu semua misalnya Apple,
Itunes,IPod dan The Body Shop.
Mengapa mereka?mari kita membedah
satu per satu, The Body Shop merupakan
merek produk perawatan tubuh yang
dikenal ramah lingkungan, sehingga
mampu mengambil hati konsumen di
seluruh dunia. Selain itu Anita Roddick,
pencipta merek tersebut, dikenal
sebagai aktivis lingkungan hidup dan
bisnisnya juga sangat concern terhadap
perekonomian dunia.
Sedangkan produk-produk Apple

dikenal memiliki reputasi sendiri
dibanding produk elektronik sejenis.
Bahkan saat ini, perusahaan yang
didirikan oleh Steve Jobs itu telah
menjual jutaan keeping produknya dan
menciptakan konsumen yang loyal.
Dalam membangun brand yang
kuat, kata Hermawan Kartajaya harus
dimulai dengan menyinergikan pikiran,
hati dan jiwa. Yang lantas diimplikasikan
kepada
model
bisnis
dengan
menciptakan visi, misi dan nilai. Misinya
perusahaan bisa memberi manfaat
kepada manusia dan lingkungan. Visinya
perusahaan bisa menjadi yang terdepan
dalam menciptakan inovasi untuk
memenuhi kebutuhan manusia. Dan
nilainya adalah menciptakan nilai
keekonomian, lingkungan yang sehat
dan mendukung perkembangan social.
Menurutnya perusahaan perlu
melakukan
usaha-usaha
untuk
mempertahankan diri bagi orang-orang
yang mencintai perusahaan “akhirnya
perusahaan akan mampu menciptakan
brand-nya akan mempunyai brand
integrity, brand identity dan brand
image. “katanya.

SHARING KNOWLEDGE

MANTRA LEADERSHIP 4E+P

J

ack welch adalah mantan CEO General Electric yang legendaris, dan sebagai leader yang hebat
dia punya Mantra Leadership yang terkenal: 4E+P. Untuk sukses dalam bisnis dan kepemimpinan,
Jack bilang bahwa kita harus punya kelima hal ini:
Empat E yang dibungkus dengan satu P.
Energy: Kekuatan untuk berkarya. Semua bisnis butuh ketekunan dan ketahanan menghadapi
kesulitan. Ada masa2nya harus bekerja 16 jam sehari terus menerus. Mental baja sangat
dibutuhkan untuk sukses. Energy, baik fisik atapun mental, harus siap tabah menghadapi
semuanya dengan penuh semangat dan antusiasme.
Energize: Menyemangatkan anak buah kita. Kemampuan kita menyuntikkan harapan dan
optimisme kepada team, dan kepada semua orang di sekeliling kita. Pemimpin harus bisa
menularkan hal2 positip kepada orang2nya. Mampu membuat mereka bekerja lebih keras, lebih
baik, dan lebih mau. Menjabarkan visi, memberi inspirasi, dan menebarkan semangat.
Edge: Memihak, mengambil keputusan, dan tidak terkatung katung atau mengambang pada
setiap keadaan. Jack menganggap, menjadi sukses atau menjadi gagal lebih baik daripada tidak
mengambil keputusan apapun, mengambang adalah sebuah kesalahan. Edge adalah kemampuan
kita mengambil keputusan terbaik dari keadaan yang sulit dan yang serba tidak pasti.
Execute: Melaksanakan. Semua idea dan rencana tidak ada gunanya bila tidak dilaksanakan
dengan tuntas. Eksekusi sering menjadi lebih penting dari pada strategi, karena sukses tidaknya
sebuah rencana sangat tergantung pada kwalitas dan tuntas tidaknya pelaksanaannya. Selain
“sofskill”, kita juga harus memiliki “hardskill”, kemampuan kerja benar2, untuk menyelesaikan
perkerjaan kita dengan baik.
Passion: Kecintaan dan gairah kerja. Jack mengatakan bahwa keempat E tadi butuh untuk
“dibungkus” dengan sebuah Passion; Gairah kerja yang melekat dan membuat kita lebih menyatu
dengan segala pekerjaan kita. Passion yang membuat kita mau bekerja sampat lewat tengah
malam, mengerjakan dengan penuh antusiasme, dan optimisme. Passion adalah kunci dalam
setiap sukses.
Winning, Menangkan, adalah semboyan Jack, yang menjadi judul salah satu bukunya, dimana
dia menjelaskan panjang lebar tentang Mantra 4E+P ini. Mari kita Menangkan persaingan bisnis,
pertarungan usaha, pergulatan nasib ini, dengan taktik dan semangat yang lebih baik. Menangkan!
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NEWS MEDIA
Penggunaan Komponen Lokal pada PLTU Bakal Diperbesar

P

emerintah bertekad meningkatkan penggunaan produk dalam
negeri di semua sektor terutama pada pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini diperkuat melalui Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan, di mana salah satu poin yang
ditekankan dalam peraturan tersebut adalah penggunaan produk
lokal dalam pembangunan pembangkit 35.000 mw dan jaringan
transmisi 46.000 km.
”Kementerian Perindustrian telah berkoordinasi dengan PT PLN
(Persero), BPPT, dan Kemenko Bidang Kemaritiman untuk
mewajibkan penggunaan boiler dan komponen balance of plant
(BoP) dari produsen dalam negeri dan BUMN strategis pada
pembangunan PLTU kapasitas setara 100 mw dan 200 mw di enam
lokasi,” tutur Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Kebijakan ini, akan memberikan kepastian bagi industri
dalam negeri untuk melakukan investasi baik meningkatkan
kapasitas produksi maupun membuat produk baru. Regulasi
lainnya, yakni Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 tahun
2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Jumat (21/4).
Airlangga berharap, dengan adanya penguatan implementasi
kebijakan penggunaan produk dalam negeri akan mendorong
investor untuk mengembangkan investasi baru atau perluasan
usaha yang sudah ada di Indonesia.GE Power Indonesia Solutions
Indonesia merupakan salah satu perusahaan pendukung
pembangunan pembangkit listrik dalam negeri yang memiliki
kemampuan untuk memproduksi boiler untuk PLTU kapasitas
1000 mw. (ENERGY TODAY)

PLN-Polri Teken MoU Pengamanan Instalasi dan Aset

P

T PLN (Persero) hari ini melakukan
penandatanganan nota kesepahaman
(Momerendum of Understanding/MoU)
dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) untuk pengamanan
instalasi dan aset ketenagalistrikan.
Penandatanganan MoU ini dilakukan
oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan
Asisten Kapolri Bidang Operasi Inspektur
Jenderal Polisi Drs. Unggung Cahyono dan
disaksikan oleh Kepala Kepolisian Negara
Republik
Indonesia
(Kapolri)
Tito
Karnavian.
“Nota kesepahaman ini sebagai dasar
hukum bagi seluruh unit PLN agar bersinergi
dengan Kepolisian di tingkat wilayah masingmasing untuk dapat melaksanakan
pengamanan terhadap instalasi dan aset
ketenagalistrikan serta penegakan hukum di
lingkungan kerja PLN,” tutur Sofyan seperti
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dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta,
Jumat (21/4).
MoU yang berlaku lima tahun ini akan
menjadi payung hukum bagi pelaksanaan
pengamanan
instalasi
dan
aset
ketengalistrikan di seluruh unit PLN. Maka
dari itu, PLN Kantor Pusat, PLN di Unit
Induk dan Unit Pelaksana akan melanjutkan
kerjasama dengan Polri, Polda dan Polres/
Polresta/Polrestabes/Polres Metro dalam
hal koordinasi pelaksanaan pengamanan
instalasi dan aset milik PLN.
Tito pada acara tersebut menuturkan,
nota kesepahaman ini menjadi terobosan
hukum dan sekaligus menjadi guidance
instansi terkait. Menurutnya, hasil dari
penandatanganan ini perlu disosialisasikan
dan jika perlu dibuatkan tim teknis untuk
mendetilkan nota kesepahaman itu.
(ENERGY TODAY)

NEWS MEDIA
Teknologi masih Jadi Tantangan dalam Wujudkan Energi Keadilan

D

alam pengelolaan dan
pemerataan akses energi,
khususnya di wilayah terluar,
terdepan dan terpencil (3T) di
Indonesia Bagian Timur menjadi
suatu tantangan tersendiri bagi
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) dalam mewujudkan
energi berkeadilan.
Wakil Menteri ESDM, Arcandra
Tahar menjelaskan, kondisi ini harus
bisa diselesaikan dengan pemanfataan
inovasi dan teknologi yang tepat
sesuai karakteristik daerah tersebut.
“Tantangan itu harus dijawab oleh

Ketenagalistrikan

inovasi teknologi,” ujarnya di Jakarta.
Menurut Arcandra, dengan merujuk
pada pasal 33 Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945, ada beberapa hal yang
dapat dipahami dalam menyikapi
pengelolaan energi sebagaimana yang
sudah dicanangkan oleh para pendiri
Bangsa. Mulai dari kemandirian dalam
pengelolaannya oleh putra-putri
Indonesia,
hingga
pemanfaatan yang sebesarbesarnya untuk kebutuhan
dalam negeri.
“Menurut
hemat
saya, ada semangat yang
harus sama-sama kita
dorong dalam menyikapi

untuk menutup gap tersebut. Dalam hal
teknologi jangan hanya berhenti pada
perjanjian saja, namun harus dapat di
implemen
tasikan
di
lapangan,”
tukasnya. (un)

pasal 33 UUD 1945.
Pertama, sumber daya
alam
tersebut
harus
dikelola oleh putra putri
Bangsa
Indonesia.
Kedua,
pendanaan untuk pengelolaan
sumber daya alam harus dilakukan
secara mandiri.
Ketiga, teknologi yang digunakan
adalah teknologi yang diciptakan
Bangsa Indonesia. Terakhir, hasil dari
sumber daya alam agar dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kebutuhan dalam negeri,” tuturnya.
Namun hingga saat ini, tambah
Arcandra, ada kesenjangan yang besar
untuk mencapai kondisi ideal tersebut.
Untuk itu, seluruh elemen masyarakat
harus bahu membahu untuk
menghilangkan
kesenjangan
tersebut.
“Tugas kita sekarang, semua
komponen bangsa harus bersatu
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