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EDITORIAL

Memperkuat Sinergi Untuk Membangun Nusantara

PJBS sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 
O&M mempunyai peran yang penting dan strategis dalam 
mendukung program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 
listrik nusantara. Untuk dapat menjalankan peran tersebut dengan 
optimal, maka PJBS harus memiliki SDM yang profesional,  struktur 
organisasi yang responsif terhadap kebutuhan Customer, dan 
terbentuknya kultur teamwork yang kuat.

PJBS terus melakukan upaya untuk peningkatan kompetensi  
SDM melalui program-program penugasan, pelatihan dan 
sertifikasi  yang merupakan bagian dari  implementasi  PASPOR 
SIAP. Perusahaan juga telah melakukan transformasi organisasi 
jasa proyek dari Sub Direktorat menjadi Unit Jasa Proyek yang 
memiliki struktur organisasi yang lengkap. UJP ini diharapkan akan 
dapat lebih fokus dalam merespons kebutuhan pelanggan dan 
mampu membuka peluang untuk menggarap pasar yang lebih 
besar.  Beberapa waktu yang lalu, Direksi dan Manajemen 
Perusahaan dengan memanfaatkan event Safari Ramadahan 1437 
H, juga telah mengkomunikasikan kondisi dan kebijakan-kebijakan 
Perusahaan secara langsung kepada Karyawan, serta berdialog 
untuk memotret kendala-kendala  operasional di Unit, baik terkait 
teknis maupun SDM sebagai bahan untuk penetapan kebijakan-
kebijakan korporat selanjutnya.

Saat ini kita telah memasuki Semester 2 tahun buku 2016, 
yang berarti telah melalui separuh perjalanan RKAP tahun 2016, 
sehingga kita harus terus bersinergi, memperkuat teamwork dan 
fokus untuk mencapai target RKAP dan RJPP. Semakin baik 
performance kita, berarti semakin besar kontribusi kita dalam 
melistriki nusantara.

Salam SIAP Reaching the Sky

Nurusobah
PH Sekretaris Perusahaan

Nurusobah
PH Sekretaris Perusahaan

Publisher PT PJB Services

EDITORIAL OFFICE
Jl. Raya Juanda No. 17

Sidoarjo 61253
East Java - Indonesia

Tel : (031) 854 8391 / 855 7909
Fax : (031) 854 8360

e-mail : info@pjbservices.com

@infoPjbs

InfomediaPjbs (Public)

KeluargaPjbs (Employee Only)

PJBS Channel

Snapshot_Pjbs

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



4 INSIGHT TRIWULAN II 2016INSIGHT TRIWULAN II 20164



INSIGHT TRI WULAN II 2016 5INSIGHT TRIWULAN II 2016 5



Dalam presentasinya Bpk. Hari 
Suharso menyampaikan untuk 

tetap fokus pada target dan komitmen 
Kantor Pusat untuk senantiasa 
memberikan support dukungan ke unit 
dalam segala aspek bisnis. Beliau juga 
menyinggung tentang musim kemarau 
yang akan datang ini diharapkan 
pengelolaan batubara (terutama 
debu-nya) untuk mendapatkan 
prioritas utama, beliau juga 
menyampaikan tentang fungsi 
optimalisasi karyawan non teknik di 
unit terutama di bagian Keuangan & 

Pada hari Jumat, 03 Juni 2016 telah dilaksanakan Coffee Morning yang 
bertempat di Kantor Pusat PJBS, Sidoarjo. tema Coffee Morning kali ini adalah 

Pencapaian RKAP 2016, hadir dalam kesempatan tersebut Jajaran Direksi 
beserta para Manajer Unit dan Kantor Pusat serta seluruh karyawan Kantor 

Pusat PJBS.

MENUJU PERCEPATAN
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Akuntansi dalam hal pemahaman mereka akan 
kondisi keuangan perusahaan dan unit, 
sehingga diharapkan mereka mampu 
mengelola keuangannya dengan lebih mandiri.

Tak lupa pada kesempatan ini beliau juga 
menyampaikan Selamat Menunaikan Ibadah 
Puasa Ramadhan bagi kawan-kawan PJBS baik 
di Unit ataupun di Kantor Pusat yang 
menjalankannya, semoga ibadah puasa tahun 
ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa 
dan mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang 
Maha Esa. Beliau juga menyampaikan selama 
puasa diharapkan kepada seluruh karyawan 
untuk tetap menjaga performa dan 
profesionalisme kerja yang tinggi demi 
tercapainya target yang telah direncanakan 
bersama.

Acara ditutup dengan implementasi Paspor 
SIAP oleh Bpk. Adi Setiawan sebagai pendukung 
peningkatan performa unit-unit PJBS melalui 
operasional ekselen dan sebagai program 
akselerasi peningkatan kompetensi karyawan 
PJBS.

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN
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Pada hari Senin, 09 Mei 2016 
telah diresmikan PJB Class di 

SMKN 2 Kraksaan Probolinggo. 
Peresmiannya dihadiri langsung 
oleh Bupati Probolinggo Ibu 
Tantri Hasan Aminudin. Tujuan 
dari adanya PJB Class ini adalah 
untuk peningkatan kom petensi 
bidang pembangkitan bagi siswa 
SMK yang merupakan sumber 
rekrutmen potensial bagi PJBS 

pada khususnya dan PJB Group 
pada umumnya.

Hadir dalam kesempatan ter-
sebut Manajer PJB Academy   
seka ligus perwakilan dari PJBS 
Bpk. Saiful Anwar. Dalam pidato 
sam butan nya beliau menyam-
paikan bahwa dengan adanya PJB 
Class ini PT PJB dan PJBS turut me-
ngembangkan kompetensi siswa 
di bidang pembangkitan sebagai 

Launching PJB Class 
di SMKN 2 Kraksaan Probolinggo

persiapan untuk mema suki du-
nia kerja, sehinga setelah meng-
ikuti PJB Class siswa akan diberi 
kesempatan untuk meng ikuti uji 
sertifikasi kompetensi level 1.

Semoga dengan adanya PJB 
Class ini, PJBS semakin mantap 
memposisikan diri sebagai peru-
sahaan O&M Pembangkitan 
dengan tenaga SDM yg kompeten 
dan bersertifikasi.

HOT NEWS
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Para inovator muda PJBS berkumpul pada acara PJBS 
Innovation Award yang diadakan di Kantor Pusat PT PJB 

Services Sidoarjo (27/04/16), acara yang berlangsung tiap 
tahun ini mengambil tema: "Membangun Budaya Inovasi 
untuk Mendukung Percepatan Eksekusi dan Kapabilitas 
SDM".

Acara ini diikuti oleh 27 tim perwakilan dari seluruh unit 
PJBS, yang terdiri dari 18 karya dengan tema pembangkitan, 5 
karya non-technical supporting aplikasi dan 4 technical 
supporting. pada acara ini peserta melakukan presentasi karya 
di hadapan juri yang akan diuji karyanya dari segi manfaat 
finansial, produktifitas dan efisiensi. Acara ini berlangsung 
selama dua hari.

Berikut nama-nama juara lomba PJBS Innovation Award 
2016. Selamat kepada para juara, semoga bermanfaat dan 
menginspirasi inovator-inovator muda PJBS lainnya.

HOT NEWS

PERING-
KAT UNIT NAMA JUDUL KARYA 

INOVASI KATEGORI

I PLTU 
REMBANG

1. AGUNG 
SUHARWANTO 
(9014048RB)

2. KOKOH WAHYU 
ABDILLAH 
(9014056RB)

3. DWI JOKO 
PURNOMO 
(9215487OJT)

MODIFIKASI 
EMERGENCY 
DRAIN MANUAL 
HOPPER 
ELECTROSTATIC 
PRESCIPIRATOR 
UNTUK 
MENDUKUNG 
PROGRAM 
PROPER DI PLTU 
REMBANG

TECHNICAL 
SUPPORTING

II PLTU 
PAITON

1. SAIFUL ARIFIN 
(8610126PT)

2. IRWAN 
PRASETYO BUDI 
(8814040PT)

3. HERI PURNOMO 
(8312771PT)

APLIKASI 
MONITORING 
MAXIMO

NON 
TECHNICAL 

SUPPORTING 
APLIKASI

III PLTU 
TJ AWAR 

AWAR

1. YUSUP 
(8711465ID)

2. RINALDI 
PRANA DHIPTO 
(9015193TA)

3. ARDIYANTO 
(9314083TA)

SIMPLE 
CONVEYOR 
BELT LIFTER

TECHNICAL 
SUPPORTING

PERING-
KAT UNIT NAMA JUDUL KARYA 

INOVASI KATEGORI

IV PLTU 
TIDORE

1. AKHMAD ERIECK 
ALHABSYI 
(9215018TD)

2. ANDI KUSUMA 
HADI (8310149ID)

3. DEDY PRASETYO 
(8110223PT)

APLIKASI CONDITION 
MONITORING 
BERBSIS WEB DI 
UNIT PLTU TIDORE PT 
PEMBANGKITAN JAWA 
BALI SERVICES

NON TECHNICAL 
SUPPORTING 

APLIKASI

V PLTG 
DURI

1. ANGGIT AJI 
PURNOMO 
(9413006DR)

2. MOCHAMAD 
WACHIDIN 
(9013002DR)

3. HERWIN 
ANDRIYANA  
(8611482PT)

PENAMBAHAN 
AUXILIARY 
RADIATOR UNTUK 
MENINGKATKAN 
KEANDALAN, 
KESIAPAN, EFISIENSI, 
PRODUKTIVITAS DI PT 
PJB UBJ O & M PLTG 
DURI

PEMBANGKITAN

VI PLTU 
PAITON

1. ARIS 
KURNIAWAN 
(8210307PT)

2. DWI 
IMPRIYANTOKO 
(8210224PT)

3. GILANG DWI 
PAMUNGKAS 
(9012770PT)

MENINGKATKAN 
KEHANDALAN 
PERALATAN GCB 
DENGAN PEMISAHAN 
DC POWER SUPPLY

PEMBANGKITAN

VII PLTU 
TJ 

AWAR 
AWAR

1. ERFAN HERI 
SETYAWAN 
(9313003TA)

2. TONI HARYANTO 
(9313020TA)

3. TRI ADITYA 
(9113011TA)

HYDRAULIC 
JACK BOLT FLUID 
COUPLING

TECHNICAL 
SUPPORTING

VIII PLTU 
ROPA

1. SANDRO 
SIHOTANG 
(8815047RP)

2. ANAN JAYA 
NOVERA 
(9015050RP)

3. KUKUH SURYANA 
(9215054RP)

PENERAPAN QUICK 
REPORTING PADA 
ANALISA DAN 
REKOMENDASI 
PREDICTIVE 
MAINTENANCE 
BERBASIS VISUAL 
BASIC FOR 
APPLICATION (VBA)

NON TECHNICAL 
SUPPORTING 

APLIKASI
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Semakin tingginya angka kecelakaan kerja dari tahun ke tahun di 
Indonesia mengisyaratkan bahwa pemahaman penerapan K3 di 
lingkungan kerja sangat rendah, penerapan K3 adalah hak dasar 
perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja. 

PPGD PMK&(Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat) (Pelatihan Pemadam Kebakaran ) 

Di UBJ O&M PLTU Bolok

FLASH NEWS
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Setiap karyawan wajib mendapat 
perlindungan dari resiko kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja yang mungkin 
terjadi. Untuk penerapan K3 perlu adanya 
latihan tentang pentingnya keselamatan 
dalam bekerja agar tidak terjadi kecelakaan 
yang merugikan semua pihak dan sebagai 
bentuk apresiasi terhadap pelaksanan zero 
accident (meminimalisir kecelakaan kerja).

Oleh karena itu PJBS Kantor Pusat bekerja 
sama dengan Fresh Konsultan Yogyakarta, 
mengadakan Pelatihan Pertolongan Pertama 
Gawat Darurat (PPGD) dan Pelatihan 
Pemadam Kebakaran (PMK) di UBJ O&M 

PLTU Bolok. Pelatihan ini diberikan guna 
menanggulangi suatu keadaan yang 
mengancam nyawa dengan situasi yang 
bersifat gawat darurat.

PPGD & PMK ini dilaksanakan pada 
tanggal 19 hingga 22 April 2016. Masing-
masing pelatihan diikuti oleh sekitar 20 
peserta baik dari Bidang Operasi, 
Pemeliharaan, maupun Administrasi.



12 INSIGHT TRIWULAN II 2016

Pada hari Rabu, 04 Mei 2016 yang lalu, telah 
dilaksanakan Peresmian Kantor Unit Jasa Proyek 

(UJP) PT PJB Services di Sidoarjo, acara tersebut di 
hadiri oleh seluruh jajaran Direksi dan manajemen 
PJBS, hadir pula anak perusahaan dan tamu 
undangan lainnya. Dalam sambutannya Bpk. 
Ompang Reski selaku PLT Direktur Operasi PJBS 
menyambut baik didirikannya UJP sebagai Unit Bisnis 
dengan harapan agar bisa lebih berkembang, lebih 
mandiri dan lebih besar menangkap peluang bisnis 
Jasa Proyek di Indonesia.

Semoga dengan didirikannya Unit Bisnis baru ini 
PJBS semakin mantap dan siap dalam menghadapi 
dinamika bisnis pembangkitan di masa yang akan 
datang dan selalu menjadi yang terdepan, sesuai 
dengan slogannya TOTAL SOLUTION FOR POWER 
GENERATION

FLASH NEWS

GEDUNG UJP
Peresmian

FLASH NEWS
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Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan sweeping 
dan pemeriksaan rokok kepada seluruh karyawan  

PJBS dan EPC Kontraktor yang ada di PLTMG Arun. 
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkecil resiko 
terjadinya kebakaran di unit PLTMG Arun yang berbahan 
bakar gas, karena gas merupakan bahan bakar yang 
mudah terbakar dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata 
apabila terjadi kebakaran. Selain itu juga mendukung 
program PLTMG Arun untuk mendapatkan penghargaan 
pada Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan (Proper) 
dari Kementrian Lingkungan Hidup.

Kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja 
harus selalu kita tingkatkan, mari bersama kita 
menjadikan lingkungan kerja kita tempat yang nyaman 
untuk berkarya dan berkontribusi nyata demi kemajuan 
perusahaan. Budayakan selalu hidup sehat agar aktifitas 
kerja kita semakin lancar dan target yang kita rencanakan 
bersama dapat tercapai dengan sempurna.

Sebagai unjuk kemampuan siswa SMK di seluruh 
Indonesia, hari ini diresmikan Pembukaan Lomba 

Kompetensi Siswa tingkat nasional ke-24 oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Bpk. Anis Baswedan 
yang bertempat di Gor Cakrawala Universitas Negeri 
Malang.

Pada kesempatan ini PJBS dan industri pendukung 
peningkatan kompetensi siswa SMK diundang untuk 
mengisi Pameran Expo yang berlangsung dari tanggal 
23 hingga 27 mei 2016 yang lalu. Hal ini merupakan 
wujud terima kasih dari Dinas Pendidikan Provinsi 
Jatim kepada dunia usaha yg telah mendukung 
kemajuan siswa SMK. Dan melalui event ini PJBS juga 
membuka rekrutmen dengan sistem Drop CV yang 
ditujukan bagi lulusan SMK Listrik, Kimia, Mesin dan 
Pembangunan / Sipil.

Dari kegiatan ini PJBS diharapkan semakin 
menguatkan brand di lingkungan pendidikan nasional 
serta dapat menggali sumber kandidat karyawan 
dalam mendukung persiapan penugasan 35.000 MW.

Pameran LKS
SMK Nasional 2016

Hari
Tembakau 

Sedunia

FLASH NEWS
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Bertempat di Kantor Pusat PJBS 
Sidoarjo, telah dilaksanakan Acara 

Sosialisasi Aplikasi Verifikasi Online 
Kesehatan yang juga mengundang 
perwakilan PIC dan Dokter dari Unit-
unit PJBS.

Kini verifikasi bisa langsung 
dilakukan oleh Unit-unit Non UBJOM 
Luar Jawa dengan dibantu oleh Dokter 
yang telah ditunjuk oleh perusahaan. 
Hal ini untuk mempercepat sistem 
verifikasi sehingga Unit lebih mandiri 
dalam pengelolaan kesehatannya.

Acara ini dibuka oleh PH Sekper 
Bpk. Nurusobah dan telah berlangsung 
selama dua hari sejak tanggal 12 
hingga 13 Mei 2016.

Pada tanggal 20 Mei 2016 kemarin, 
telah dilaksanakan upacara bendera 

untuk memperingati Hari Kebangkitan 
Nasional, Pesan Kebangkitan Nasional 
pada tahun ini adalah tentang 
pentingnya kerja yang nyata dan untuk 
kepentingan sesama, seperti yang telah 
diamanatkan Presiden Soekarno bahwa 
"Amal semua buat kepentingan semua. 
Keringat semua buat kebahagiaan 
semua".

Semoga peringatan Hari Kebangkitan 
Nasional ini juga memperbarui semangat 
Trisakti, yaitu : berdaulat dalam politik, 
berdikari dalam ekonomi, serta 
berkepribadian dalam kebudayaan.

Verifikasi ONLINE Kesehatan PJBS

FLASH NEWS

Upacara Kebangkitan Nasional
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Pada Hari Rabu, 01 Juni 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan Mobile PowerPlant 
(MPP) berkapasitas 350 mega watt (MW) di Air Anyir, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Ia 

didampingi Ibu Negara Iriana Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir dan Gubernur Babel 
Rustam Effendi.

Ada 6 MPP bertenaga mesin gas yang diresmikan hari ini. MPP tersebut tersebar di berbagai lokasi yakni MPP 
Bangka berkapasitas 2x25 MW, MPP Belitung 1x25 MW, MPP Paya Pasir Medan 3x25 MW, MPP Nias 1x25 MW, 
MPP Balai Pungut Duri 3x25 MW dan MPP Tarahan Lampung 4x25 MW. Presiden berharap pembangunan MPP ini 
dapat mengatasi listrik yang masih 'byar pet' di Bangka Belitung.

FLASH NEWS

Kunjungan Presiden di PLTU Babel 

INSIGHT TRIWULAN II 2016 15
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Pada Hari Selasa, 31 Mei 2016 telah dilaksanakan Workshop Hukum dengan tema : 
“Aspek Legal Incoterms 2010” dengan pembicara Drs. Ec Indro Kirono MM, seorang 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. 
Workshop tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang perdagangan 

internasional yang termuat dalam sales contract, meningkatkan kemampuan dalam 
memilih dan menentukan kondisi dan persyaratan penyerahan barang yang tepat dalam 
sales contract, transaksi internasional untuk menghindari biaya tambahan dan potensi 
kerugian hingga menghindari klaim. Serta diharapkan dapat membantu perusahaan 
meminimalkan resiko kerugian dan menghindari penipuan/kecurangan dalam transaksi 
internasional.

Workshop tersebut berlangsung selama 1 hari dan diikuti oleh peserta dari PJBS dan PT 
PJB, acara dibuka dengan sambutan dari PLT Direktur SDM & Administrasi PJBS Bpk. Adi 
Setiawan dan dilanjutkan dengan pemberian plakat penghargaan kepada Drs. Ec Indro 
Kirono, MM.

FLASH NEWS

“Aspek Legal Incoterms 2010”
Workshop Hukum

INSIGHT TRIWULAN II 201616
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Untuk mencegah penyebaran berbagai macam 
penyakit yang salah satunya disebabkan oleh 

nyamuk, dilaksanakan fogging di mess (penginapan) 
karyawan dan di lingkungan rumah warga yang berada 
disekitarnya. Fogging ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 
16 April 2016 kemarin. Total terdapat 8 mess manajer 
dan karyawan yang di-fogging, yang lokasinya tersebar di 
sekitar Desa Osmok, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa 
Tenggara Timur.

Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang-
NTT. Kegiatan ini adalah yang pertama kalinya dilakukan, 
disamping untuk meningkatkan kualitas kesehatan 

karyawan dengan mencegah masuknya berbagai macam 
penyakit, kegiatan ini juga sebagai wujud kepedulian 
PJBS kepada masyarakat sekitar tempat tinggal karyawan 
dalam program CSR. Dengan turut serta menjaga 
lingkungan yang sehat, direncanakan kegiatan ini terus 
dilakukan rutin setiap tahunnya.

FOGGING 
di Mess Karyawan PLTU Bolok

INSIGHT TRIWULAN II 2016 17
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ARTIKEL

Ketentuan mengenai Sistem Pelaporan 
Pelang garan (Whistleblowing System) 

diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan 
Dewan Komisaris Nomor 066.K/010/DIR-
PJBS/2016 dan Nomor 008.K/DEKOM-
PJBS/2016

Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran 
(WBS)
1. Wujud Implementasi Good Corporate 

Governance (GCG) di Perusahaan.
2. Sebagai deteksi dini (early warning 

system) atas kemungkinan terjadinya 
tindakan pelanggaran.

3. Mengurangi terjadinya tindakan pelang-
garan dan mendorong keinginan untuk 
melaporkan terjadinya tindakan pelang-
garan karena kepercayaan terhadap 
sistem pelaporan yang efektif.

4. Mengurangi risiko kerugian yang dihadapi 
Perusahaan akibat dari terjadinya 
pelanggaran baik risiko kerugian dari segi 
keuangan, operasi, hukum dan reputasi.

5. Meningkatkan reputasi Perusahaan di 
mata para pemangku kepentingan 
(stakeholders).

Jenis Pelanggaran yang masuk dalam WBS:
1.  Benturan Kepentingan
2.  Korupsi 
3.  Kecurangan
4.  Penggelapan
5.  Pelanggaran Pengadaan Barang/Jasa
6. Suap/Gratifikasi

Mekanisme Pelaporan:
1. Laporan dapat dikirimkan melalui  email 

pelaporan@pjbservices.com atau dropbox 
Up. Komite Pengelola Pelaporan Pelang-
garan (KP3) PT PJB Services Jl. Raya 
Bandara Juanda No. 17 Sidoarjo – 61253.

2. Laporan Anonim (tanpa identitas) dapat 
diterima namun tidak wajib ditindaklanjuti.

3. Pelapor harus menyampaikan laporan dan melengkapi alat bukti yang cukup.
4. Pelapor dapat berasal dari Orang/Badan/Lembaga yang berasal dari internal maupun 

eksternal Perusahaan.
5. Perbuatan pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan atau bukti dalam 

kurun waktu 4 tahun.
6. Dalam waktu 30 hari, KP3 sudah harus melakukan verifikasi dan menganalisa kecukupan 

bukti dan telah menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang dan 
menyampaikan status laporan kepada pelapor apakah laporan dapat / tidak dapat 
ditindaklanjuti.

7. Pejabat Yang Berwenang akan memberikan surat perintah investigasi kepada 
investigator.

8. Investigator bertugas untuk :
 a. melakukan investigasi/penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti
 b. menerbitkan hasil investigasi
9. Investigator melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang 

selama 30 hari.
10. Hasil Investigasi dari investigator dijadikan dasar bagi Pejabat Yang Berwenang untuk 

menjatuhkan sanksi.
11. Apabila hasil investigasi mengarah ke tindak pidana, maka Pejabat yang berwenang 

dapat menindaklanjuti dengan menyerahkan perkara kepada lembaga penegak hukum.

Perlindungan Pelapor:
Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik. 

Seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan 
terhadap perlakuan yang merugikan seperti:
• Pemecatan yang tidak adil;
• Penurunan grade dan/atau  jabatan;
• Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
• Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record).

Selain perlindungan  di  atas, untuk  pelapor  yang beritikad  baik, Perusahaan juga akan 
menyediakan perlindungan  hukum 

Penghargaan Pelapor:
Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada Pelapor sesuai kebijakan Direksi 

atas laporan pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat 
diselamatkan.

Sanksi Pelapor
Apabila hasil investigasi menyimpulkan Pengaduan yang disampaikan  mengandung 

unsur  itikad  tidak baik (laporan palsu), menyampaikan bukti palsu,   ada unsur  fitnah,   
tanpa dasar/bukti yang jelas, maka Pelapor tersebut dapat digugat balik atau  dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan  yang berlaku.

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran 
(Whistleblowing System) 
adalah merupakan sistem 

yang digunakan untuk 
menampung, mengolah dan 

menindaklanjuti serta 
membuat pelaporan atas 

informasi yang disampaikan 
oleh pelapor mengenai adanya 

suatu tindakan pelanggaran.
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Bertempat di Kantor Pusat PT PJB Services Sidoarjo 27 April 2016 kemarin, telah 
dilaksanakan CSR Pemberian barang bekas bernilai yang diberikan kepada Masjid 

Baitussalam Delta Sari Indah Sidoarjo, barang bekas tersebut akan dijual dan dari hasil 
penjualan itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan masjid.

Barang-barang tersebut diserah terimakan langsung oleh Manajer Komunikasi Korporat 
dan Umum Bpk. Agus Muhardono kepada takmir masjid Baitussalam Bpk. Junaryo. Semoga 
CSR PJBS ini memberi manfaat bagi masyarakat.

Pada tanggal 20 Mei 2016 telah 
dilakukan kegiatan CSR berupa 

pembagian masing-masing 50 paket 
Kain Seragam (setara 100 stel) untuk 
Siswa Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) di lingkungan Ring 1 Kantor Pusat 
PJBS. Adapun Sekolah-sekolah tersebut 
antara lain : SMP Asa Cendekia Sedati 
Sidoarjo, SMP Wachid Hasjim 9 Sedati 
Sidoarjo, dan SMP Taman Harapan 
Semambung Sidoarjo.

Serah terima diserahkan oleh Bpk. 
Agus Muhardono (Manajer Komunikasi 
Korporat dan Umum PJBS) kepada Bpk. 
Syahrul (Wakasis SMP Asa Cendekia), 
Ibu Khusnul Amiluta (Wakakur SMP 
Wachid Hasjim 9), Bpk Gunawan (Kepsek 
SMP Taman Harapan Semambung. 
Semoga bantuan dari PJBS dapat 
bermanfaat dan mendatangkan berkah 
untuk sesama.

CSR Baju Seragam

SMP Taman Harapan

SMP Asa Cendekia SMP Wachid Hasyim

CSR 
Barang Bekas Berguna
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Pada tanggal 25 Mei 2016 bertempat 
di Masjid An-Nur PLTU Belitung, 

telah dilaksanakan kegiatan Sosial Donor 
Darah rutin yang diadakan setiap 3 bulan 
sekali. Adapun kegiatan Donor Darah ini 
telah berjalan selama 2 tahun. Kegiatan 
ini terlaksana dengan baik berkat 
kerjasama antara PJBS Unit PLTU Belitung 

PLTU Belitung

D   NOR
DARAH

dan PMI Kab. Belitung.
Selain itu pada kesempatan yang sama 

juga diadakan Majelis Ta'lim, acara yang 
telah menjadi agenda rutin setiap bulan 
ini diisi dengan tausiyah agama yang 
disampai kan oleh Ustad Faisal (Imam 
Besar Masjid Agung Tanjung Pandan, 
Belitung). Acara ini juga sekaligus me-

nyam but datangnya bulan suci Ramadhan.
Selain memberikan manfaat bagi 

masyara kat sekitar unit. Kegiatan ini 
diharapkan dapat menambah rasa 
keimanan dan ketaqwaan karyawan serta 
menumbuhkan solidaritas dan 
kebersamaan kepada seluruh stakeholder 
PJBS.

C S R
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Pada hari Rabu, 13 Juli 2016 
bertempat di Kantor Pusat PJBS 

Sidoarjo, dilaksanakan Halal Bi Halal 
Direksi dan karyawan PJBS. Hadir 
dalam kesempatan ini PLT Direktur 
Utama Bpk. Hari Suharso, PLT Direktur 
Perencanaan dan Pemasaran Bpk. 
Trimurti Ekho, PLT Direktur Operasi 
Bpk. Ompang Reski, dan PLT Direktur 
SDM & Administrasi Bpk. Adi Setiawan. 
Disamping itu hadir pula manajer-
manajer pada semua direktorat di 
Kantor Pusat PJBS.

Acara dibuka dengan sambutan 
Ketua DPP Serikat Pekerja PJBS 
Wardoyo, dalam sambutannya beliau 
menyampaikan permohonan maaf 
kepada manajemen PJBS atas semua 
kebijakan SP selama ini sekaligus 
mengucapkan terima kasih kepada 
manajemen atas kerjasama yang 
terjalin dengan baik antara SP dan 

Menjadi Pribadi Profesional dan 
Ciptakan Etos Kerja yang Baik

manajemen PJBS. Selanjutnya 
sambutan disampaikan oleh Bpk. 
Hari Suharso, beliau berpesan agar 
ibadah Ramadhan yang sudah kita 
lalui bersama kemarin mampu 
menumbuhkan kesadaran sebagai 
pribadi yang profesional dan 

HALAL BI HALAL

menciptakan etos kerja yang baik.
Acara ditutup dengan halal bi 

halal antara direksi dan karyawan 
dengan saling bersalaman dimulai 
dengan jajaran direksi, manajer dan 
dilanjutkan oleh seluruh karyawan 
PJBS.
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Rangkaian Safari Ramadhan PJBS

GALERI RAMADHAN

Berbagi kebahagiaan 
bersama di PLTMG Arun. 

Indahnya saling berbagi 
di PLTA Asahan.

Meningkatkan silaturahmi antara manajemen 
dengan karyawan di PLTU Pulang Pisau

Safari Ramadhan bersama jajaran direksi dan 
manajemen PT PJB di PLTU Indramayu.

Foto bersama Manajemen PJBS dan Manajemen KPJB serta 
anak-anak dari Panti Asuhan Aisya Kauman Jepara 2

Sejuknya berbagi di bulan 
yang suci, di PLTA Asahan.

Pemberian santunan safari 
ramadhan di  UBJOM Rembang

Safari Ramadhan
di PLTU Paiton.

Buka Puasa bersama Dirut 
PT PJBS di PLTU Kendari.

Indahnya berbagi di bulan yang 
suci di PLTU Tanjung Awar-Awar

Cahaya asa untuk sesama
di PLTU Air Anyir, Bangka.
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Rangkaian Safari Ramadhan PJBS

GALERI RAMADHAN

Ikhlas berbagi, ikhlas 
mengabdi di PLTU Banjarsari.

Bersihkan diri, sucikan hati, 
di UBJOM Kaltim Teluk

Safari Ramadhan 
di PLTU Ropa, NTT.

Safari Ramadhan 
di PLTU Pacitan

Berbagai kebahagiaan di bulan 
yang suci, di PLTU Tenayan.

Saatnya berbagi untuk anak 
negeri di PLTU Tidore

Safari Ramadhan dan pisah sambut 
manajer unit PT PJBS di PLTU Amurang

Safari Ramadhan 
di PLTU Bolok

Cahaya  asa untuk meraih kemenangan 
di kantor pusat PT PJB Services.

Berbagai kasih di bulan yang 
suci, di PLTU Duri.

Berbagai menuju Ridho Illahi 
di PLTA Brantas

INSIGHT TRIWULAN II 2016 23



24 INSIGHT TRIWULAN II 2016

Pada hari Kamis, 28 April 2016 bertempat di Ruang Meeting Direksi Kantor Pusat PT PJB Services 
Sidoarjo, telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan Manajer Unit dan Kantor Pusat.

INFO MANAGEMENT

Sertijab Pejabat di PJBS

Adapun Pejabat yang melakukan Serah Terima adalah :

1. Bpk. Djoko Suryanto yang sebelumnya menjabat sebagai 
Manajer Unit PLTG Duri ditugaskan pada jabatan barunya 
sebagai Manajer Unit PLTU Amurang

2. Bpk. Muhammad Ghufron Najib yang sebelumnya menjabat 
sebagai Analis Bidang Operasi ditugaskan pada jabatan 
barunya sebagai Pjs. Manajer Unit PLTG Duri

3. Bpk. Nurusobah yang sebelumnya menjabat sebagai 
Manajer Bidang Hukum ditugaskan pada jabatan 
barunya sebagai Pjs. Kepala Satuan Pengawasan 
Internal.

4. Bpk. Mudjianto yang sebelummnya menjabat sebagai 
Manajer Unit PLTU Amurang ditugaskan sebagai 
Enjinir pada Unit Jasa Proyek.

Semoga dengan diangkatnya pejabat baru ini PJBS semakin siap dan mantap dalam merealisasikan 
target-targetnya di masa yang akan datang.
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Tahukah Anda bahwa orang yang 
sukses memiliki strategi khusus 

untuk membuat pekerjaan mereka 
terkesan habis. Salah satu caranya 
adalah dengan menerapkan prinsip 
“90% pekerjaan harus selesai 
sebelum jam makan siang.” 
Singkatnya, pekerjaan dibuat lebih 
sederhana dan dikerjakan dalam 
waktu yang lebih singkat. Jika Anda 
berhasil mempraktikkan strategi ini, 
maka Anda bisa menikmati jam kerja 
yang lebih lengang setelah jam 
makan siang.
1.  Lakukan Semua Kegiatan 

Menulis pada Pagi Hari
 Berdasarkan suatu studi 

ditemukan bahwa menulis dapat 
membantu otak lebih fokus dan 
meningkatkan produktivitas. Hal 
inilah yang mendasari para 
praktisi time-management dalam 
menyarankan untuk menulis 
semua hal secara berurutan agar 
lebih mudah diingat. Jika menulis 
agenda, laporan, memo ataupun 
hal lain yang berkaitan dengan 
menulis adalah pekerjaan sehari-
hari Anda, maka mulai sekarang 
lakukanlah pada pagi hari.

2.  Atur Alarm untuk Istirahat
 Mungkin akan terkesan tidak 

produktif jika tiap saat Anda 
beristirahat. Namun nyatanya, 
istirahat sejenak dari apa yang 
sedang Anda lakukan merupakan 
cara terbaik untuk mengisi tenaga 
dan meningkatkan fokus Anda. 
Caranya, aturlah alarm ponsel, 
jam tangan atau apapun pada 
waktu yang sama setiap harinya. 
Ketika alarm berbunyi, maka itu 
adalah pertanda bahwa Anda 
harus beristirahat. Anda bisa 
melakukan stretching ringan, 
berkeliling kantor atau membuat 
secangkir kopi. Namun jangan 
lupa untuk membatasi waktu 
istirahat Anda. Lima sampai 10 
menit sekiranya sudah cukup.

3.  Rencanakan pada Malam Hari
 Setiap malam sebelum Anda pergi 

tidur, tulislah daftar pekerjaan 
yang akan Anda kerjakan keesokan 
hari nya. Jangan lupa estimasikan 
lama waktu pengerjaannya. 
Keesok an harinya, jangan lupa 

untuk mencoret setiap pekerjaan 
yang sudah disele sai kan. Jika 
masih ada pekerjaan yang belum 
terselesaikan, pastikan keesokan 
harinya pekerjaan itulah yang 
pertama kali Anda selesaikan.

4.  Ambil Keputusan dengan Cepat
 Ketika Anda dihadapkan pada 

suatu pilihan dan harus membuat 
keputusan, pastikan keputusan 
Anda tersebut dilakukan dalam 
waktu kurang dari satu menit. Hal 
ini dikarenakan keputusan 
pertama yang tercetus dalam 
benak Anda biasanya adalah 
keputusan yang tepat. Semakin 
lama Anda mengambil keputusan, 
semakin banyak waktu yang Anda 
habiskan.

5.  Tetapkan Aturan 80/20
 Hasil suatu studi menunjukkan 

bahwa dari 80% yang Anda 
lakukan setiap harinya, hanya 20% 
yang akan Anda hasilkan. Sehingga 
memilah-milih pekerjaan mana 

H R D

Cara
Jika Anda merasa bahwa pekerjaan di kantor rasanya tidak 
habis-habis, maka hal tersebut merupakan pertanda 
bahwa Anda membutuhkan strategi baru untuk 
menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menyelesaikan 90% Pekerjaan 
Sebelum Jam Makan Siang9



yang harus diselesaikan cepat dan 
mana yang bisa diselesaikan nanti 
dengan tepat dapat meningkatkan 
produktifitas Anda.

6.  Stop Multitasking
 Daripada mencoba untuk menye-

lesai kan banyak pekerjaan sekali-
gus, lebih baik fokus menger jakan 
satu pekerjaan terlebih dahulu. 
Semakin banyak yang Anda ker-
jakan, semakin menurunkan pro-
duk tivitas Anda. Alangkah lebih 
baiknya jika Anda menyelesaikan 
satu pekerjaan terlebih dahulu, lalu 
mengerjakan pekerjaan lainnya.

7.  Bersihkanlah Meja Kerja Anda
 Segala hal yang berantakan dapat 

mengalihkan pikiran Anda. Sticky 
note yang kemarin Anda tempel 
dapat mengalihkan pikiran Anda. 
Ingatlah untuk selalu membersih-
kan meja kerja Anda sebelum 
Anda pulang. Buanglah sticky note 
yang sudah tidak dipergunakan. 
Atau tempelkan sticky note 
tersebut dalam agenda Anda. 
Lingkungan kerja yang bersih juga 
dapat membantu Anda berpikir 
lebih jernih.

8.  Bangun Lebih Pagi
 Berdasarkan hasil studi ditemukan 

bahwa mereka yang bangun lebih 
pagi biasanya lebih produktif 
daripada mereka yang bangun 
terlambat. Jadi jika Anda ingin hari 
Anda produktif, mulailah dengan 
bangun lebih pagi.

9. Kurangi Hal-hal yang Sifatnya 
Mengganggu

 Jika Anda ingin produktif, salah 
satu tips sederhananya adalah 
dengan mengurangi hal-hal yang 
sifatnya menggganggu. Jika Anda 
tidak ingin diganggu, beritahu 
rekan kerja Anda bahwa Anda 
sedang tidak ingin diganggu. Jika 
mendengarkan musik membuat 
Anda lebih fokus, pergunakanlah 
headphone. Semua hal yang 
sekiranya akan meng ganggu Anda, 
alangkah lebih baiknya jika 
diletakkan pada tempat yang tidak 
mudah terlihat.

Informasi Prosedur Pelayanan Medis (Apotek Cikal Sby) bagi karyawan PJBS Kantor Pusat
• Pengambilan obat hanya dilayani harus dengan menunjukkan kartu identitas atau kartu 

tanda pengenal karyawan dan menyerahkan salinannya. 
• Apabila pasien atau keluarga tidak dapat menunjukkan kartu identitas atau kartu tanda 

pengenal karyawan maka diperlakukan sebagai pasien umum. 
• Pasien atau keluarga wajib menandatangani resep dokter sebelum diserahkan kepada 

Apotek Cikal. 
• Apotek Cikal tidak melayani penukaran resep dalam bentuk apapun selain dalam bentuk 

obat-obatan. 
• Apabila ditemukan indikasi ke arah pelanggaran atau ketidaksesuaian yang dilakukan 

oleh pasien (karyawan) dalam mempergunakan layanan kesehatan, maka wajib 
menyampaikan atau memberitahukan hal tersebut kepada  PIC SDM (kesehatan) Kantor 
Pusat. 

• Apotek Cikal hanya melayani pembelian obat dalam waktu penggunaan tidak lebih dari 
30 hari atau 1 bulan. 

• Apotek Cikal bersedia memberikan informasi apabila terjadi permasalahan berkaitan 
dengan pelaksanaan pelayanan penyediaan obat bagi karyawan. 

Permintaan Obat : 
• Karyawan memberikan copy ID Card
• Karyawan memberikan copy resep yg telah ditandatangani oleh pasien (karyawan)

Penerimaan Obat  : 
• Penerimaan obat melalui tanda terima

* Konfirmasi PIC SDM (kesehatan) : 
1. Nerry Yudistya IR. 
2. Intan Husnia

HUMAN RESOURCES INFORMATION

PROSEDUR PELAYANAN 
MEDIS

(REKANAN PJB SERVICES)
APOTEK CIKAL SURABAYA 

(Jalan Ketintang Baru No. 14 B Surabaya)
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Desa diatas awan begitu wisatawan mulai 
menyebutnya, desa yang masih terisolir 

dari hiruk piruk keramaian kota ini masih 
membuat saya terkagum atas keindahannya. 
Butuh perjuangan yang begitu ekstra untuk 
sampai  di desa ini, perjalanan yang menempuh 
waktu 12 jam untuk sampai pos pertama 
pendakian dari bandara kota Ende. Desa 
Denge merupakan awal dari pendakian kami 
tepat pukul 13:00 kami mulai mendaki. 
Langkah demi langkah kami di iringi oleh 
senandung kicauan burung burung khas flores 
bahkan tak jarang burung-burung tersebut 
berterbangan dekat mengiringi perjalanan 
kami.

Yeey kami telah tiba di pos kedua pen-
dakian, pos yang memberikan view panorama 
indah di perjalanan menuju wae rebo, dalam 
posisi tersebut kami dapat melihat lereng 
gunung  dan hamparan laut indah di pulau 
flores. Perjalanan kami lanjutkan kembali 
menuju pos selanjutnya. Sesekali dalam perja-
lanan kami berpapasan dengan beberapa 
penduduk Wae Rebo yang hendak turun ke 
desa. Biasanya warga Wae Rebo yang memiliki 
anak-anak yang bersekolah akan tinggal di 
desa di bawah dari Minggu sore hingga Sabtu 
siang. Selepas pulang sekolah Sabtu  siang, 
mereka kembali ke rumah di Wae Rebo. Setiap 
ber papasan dengan mereka, salam dan 
senyum tak pernah lepas dari bibir mereka. 
Tak lupa mereka menyemangati kepada kami 
agar tetap semangat menuju kampung 
mereka. Padahal melihat bawaan mereka, 
tampak jauh lebih berat dari yang kami bawa 
di ransel. Bagi mereka memikul beban 10 
kilogram dan berjalan 2-4 jam naik turun bukit 
adalah hal yang biasa.

Yaap surga dunia tersebut mulai nampak 
terlihat, setelah menempuh perjalanan 3,5 
jam akhirnya kami telah tiba pada pos ketiga, 
pos terakhir yang dapat mengintip indahnya 
desa Wae Rebo dari kejauhan, rasa tak sabar 
bercampur penasaran mulai menyelimuti 
kami untuk segera melanjutkan perjalanan 
sampai di desa tersebut.

Dan akhirnya  “Selamat datang di wae 
rebo”  senyuman ramah dan sapaan khas 
penduduk desa mengobati rasa lelah 
perjalanan kami, rasa puas, kagum, takjub 
bercampur aduk ketika kami sampai di inti 
desa, rumah kayu kerucut yang begitu orisinil 
nampak melingkar menyambut kami. Tak lama 

berselang kami berjumpa dengan kepala adat 
desa Wae Rebo, Kemudian kami mengikuti 
upacara Waelu. Dalam upacara ini, tetua adat 
meminta izin kepada para leluhur untuk 
menerima tamu serta  memohon perlindungan 
hingga tamu meninggalkan Wae Rebo dan 
kembali ke tempat asalnya. Selepas upacara 
kami di jamu dengan kopi arabika dan robusta 
khas Wae Rebo, rasa hangat  dan nikmat dari 
kopi dan dinikmati dalam rumah tradisional 
yang begitu nyaman mengalahkan kopi-kopi 
mahal yang dijual mewah di perkotaan.

 Kami memutuskan bermalam di Wae 
Rebo, desa dengan minimnya penerangan ini 
berubah menjadi semakin indah,  lautan 
bintang mulai terhampar layaknya lukisan 
tuhan yang tidak ada tandingannya, bersanda 
gurau di atas rerumputan sembari memandang 
indah bintang dengan ketenangan merupakan 
pengalaman baru yang tak dapat kami 
lupakan.

Matahari telah mulai menampakan 
sinarnya, SUN RISE puncak keindahan yang 
kami dapatkan ketika berada disini, keindahan 
yang sangat luar biasa disodorkan langsung di 
depan mata kami. Keindahan, ketenangan di 
tengah keramahan penduduk membuat kami 
tak pernah lupa akan desa ini. Tak hanya itu 
ketika matahari mulai naik keatas, awan awan 
nampak begitu bersih seakan kami berada 
diatas awan itu, rasa takjub yang tak pernah 
henti kami dapatkan. Tak lama anak anak kecil 
mulai berkumpul ditengah lapangan desa 
sete ngah lingkaran tersebut, mereka 
memainkan permainan-permainan sederhana 
yang jauh dari kata mewah, sejenak kami 
merasa hidup cukup dengan sederhana untuk 
memperoleh bahagia. 

Siang mulai datang, saatnya kami pulang 
Kehangatan dan keramahan masyarakat Wae 
Rebo membuat kami merasa seperti tinggal di 
rumah sendiri. Tak sulit untuk jatuh cinta pada 
kampung ini. Dan keunikan Wae Rebo-lah 
yang memikat wisatawan untuk datang 
berkunjung. Berkat keunikannya pula, Wae 
Rebo dinyatakan UNESCO sebagai Warisan 
Budaya Dunia pada Agustus 2012 menyisihkan 
42 negara lain.  Bersyukurlah kita berdiri pada 
tanah negara yang begitu indah, surga dunia 
yang tak ada tandingannya. Kami sangat 
berterima kasih atas keramahan dan keelokan 
budaya yang diberikan dalam perjalanan kami. 
(Endana)

LENSA UNIT

Wae Rebo “Desa di Atas Awan”
Wae Rebo sebuah desa kecil di atas pegunungan tanah flores ini mulai tersohor namanya karena keelokan  
budaya dan rumah tradisional yang begitu unik, Wae Rebo merupakan bagian dari Desa Satar Lenda, Kecamatan 
Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores. desa yang terletak pada ketinggian 1.200 meter diatas 
ketinggian laut ini menyuguhkan pemandangan yang sulit untuk dilupakan. Himpitan pegunungan yang begitu 
indah diiringi kicauan burung yang tak pernah henti bersenandung dalam setiap langkah perjalanan menuju 
desa tersebut.
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Nama : Endana Yusuf
Unit : PLTU Ropa
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