Ap Edi
ril si 4
20
16

HaluanK ita
Komunikatif Informatif Terpercaya dan Aktual

Lensa

X-MAN

Peristiwq

Peduli

K

4EXPERT

omisi VII

DPR-RI

Kontrak
Pengadaan
Barang & Jasa

Employee
Gathering ++
PT PLN (Persero)
Sektor Pembangkitan Teluk Sirih

un K er

haluan kita

haluanstir

www.haluankita1@gmail.com

i

Salam Redaksi
Salam Redaksi,
Haluan STIR merupakan newsletter resmi PLN Sektor Teluk Sirih yang
pertama kali rilis pada Oktober 2014. Kalau dilihat dari namanya, newsletter ini terdiri atas dua kata, yaitu Haluan dan STIR.
Haluan STIR merupakan media publikasi kegiatan resmi PLN Sektor Teluk

Manajemen PT PLN (Persero)
Sektor Pembangkitan Teluk Sirih

Sirih dalam bentuk Newsletter. Haluan STIR diterbitkan secara rutin
setiap ada kegiatan (per-event).
Selain Haluan STIR, Sektor Teluk Sirih juga memiliki HALUAN KITA yang
merupakan media publikasi dalam bentuk majalah elektronik yang dirilis
per triwulan.
Haluan STIR dan HALUAN KITA ditahun 2016 ini bertemakan internalisasi visi, misi dan tata nilai perusahaan.
Kami, tim redaksi berharap dalam kurun waktu kedepan HALUAN KITA
dapat terus berkarya dan terus menghasilkan bibit penulis yang berkualitas.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada segenap partisipan, khususnya Manajer sektor yang selalu mentrigger kami dengan
spriritnya yang tiada kenal lelah, seluruh Assisten Manajer, Pelaku Berita,
Objek Narasumber, serta pembaca atas partisipasi dalam mewujudkan

Manajer
Sujana
Asman Enjiniring
Awalluddin
Asman Operasi
Ade Hendri Alfino
Asman Pemeliharaan
Hotman Armen
Asman Coal Ash and Handling
Darmansyah
Asman KSA
Agmazar

Majalah Haluan Edisi Perdana Ini.
Disetiap “retak gadingnya” majalah maupun newsletters yang telah terbit.
Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mari kita satukan nawaitu dengan
bismillahirohman nirrohim kita bersama-sama optimis untuk
menghadirkan potret kegiatan, pengabdian Insan STIR secara aktual dan
faktual untuk meningkatkan citra dan kinerja perusahaan.
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LAPORAN UTAMA

X-MAN 4 EXPERT
STIR

X-MAN 4 EXPERT merupakan singkatan dari Execution Management for Excellent
Performance Team. Diadopsi dari buku 4SX (The Disciplines of Execution) karya Chris Mc
Chesney, Sean Covey dan Jim Huling. X-MAN 4 EXPERT bertujuan agar para manajer
memahami tentang manajemen eksekusi dan mampu mengidentifikasi lead indictor yang
dapat mendorong tercapainya target kinerja, serta menyepakati solusi yang dibutuhkan
untuk mengatasi permasalahan tersebut disertai implementasi dilapangan selama
periode waktu tertentu. Atau bahasa sederhananya panduan praktis cara mengeksekusi
prioritas strategis ditengah whirlwind,
atau bahasa lebih membumi lagi adalah: “cara mengeksekusi hal penting ditengah halhal yang mendesak”.
Rumusnya adalah 4DX (the 4 disciplines of execution):
1. Focus pada WIG (Wildly Important Goals).
2. Bertindak pada LM (Lead Measure).
3. Mengelola Scoreboard yang memotivasi.
4. Menjaga irama akuntabilitas.
Harapannya adalah para manajer tidak hanya sibuk dengan rutinitas sehari-hari yang
menyedot seluruh waktu, energi dan sumber daya, namn meluangkan waktu untuk fokus
mengeksekusi sasaran penting. Mengerjakan Whirlwind hanya untuk menjaga perusahaan
tetap hidup saja (sustainable), namun untuk maju dan excellent kita harus mengeksekusi
sasaran penting (WIG).
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Dalam rangka akan diterapkannya Performance Based Regulator (PBR) untuk
perhitungan besaran subsidi listrik yang akan diberikan pemerintah kepada PT
PLN (Persero).
Apa itu PBR?bagaimana kita bisa melaksanakan PBR dan meningkatkan daya saing
kita ditengah maraknya persaingan dibidang ketenagalistrikan?

Untuk implementasi PBR tersebut, titik poin yang harus diperhatikan adalah
bagaimana kita dapat mengoperasikan pembangkit-pembangkit yang ada dengan
baik dan melakukan efisiensi pada pencapaian nilai NPHR.
Bertempat di Ruang Meeting lantai 3, dengan mengadopsi Rumus 4DX (the 4
disciplines of execution), Manajemen STIR beserta karyawan meengimplementasikan program terbaru PLN KITSBS yaitu X-MAN 4 EXPERT. Berdasarkan
turunan WIG KITSBS, STIR menyimpulkan WIG yaitu “Menurunkan NPHR dari
3300 Kcal/kWh menjadi 3001 Kcal/kWh pada 30 Juni 2016. Kegiatan yang
berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 24 - 25 April 2016 melibatkan seluruh
Manajemen dan karyawan yang menghasilkan3Lead Measure (LM), yaitu:
1.Mengevaluasi nilai kalori batubara harus dari keluaran coal feeder setiap 3
hari oleh SPV bahan bakar terhadap coal unloading dengan batas deviasi
≤1 %
2.Melaksanakan pemeliharaan preventif setiap hari kerja sesuai dengan WO
preventive maintenance minimal 90% berupa pengecekan, pengencangan,
cleaning dan greasing dari seluruh peralatan masing-masing bagian pemeliharaan dan menekan WO corrective maintenance maksimal 10%
3.Melaksanakan pengelompokan pembongkaran batubara setiap unloading
berdasarkan nilai kalor batubara dengan maksima penyimpanan di stockpile
2 minggu oleh bagian operasi CAH.

Brainstorming penentuan
Lead Measure

Score Board STIR

X-MAN STIR

Haluan Kita

X-MAN 4 EXPERT
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Kunjungan Kerja Komisi VII DPR-RI

di PLTU Teluk Sirih
SEKTOR TELUK SIRIH

Tukar Cinderamata antara Komisi VII DPR-RI dengan PLN

Sebanyak 14 anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia melakukan kunjungan kerja
ke PLN Sektor Pembangkitan Teluk
Sirih, Padang, Rabu (30/03). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka
Reses Masa Persidangan III tahun
Sidang 2015-2016.
Sebagaimana
diketahui, Komisi VII DPR-RI yang
membidangi Energi dan Sumber Daya
Mineral, Riset dan Teknologi dan
Dikti, Lingkungan Hidup dan Kehu-

pihak PLN, hadir orang no.1 di
PLN Sumatera yang tidak lain
tidak bukan Bpk. Ir. Amir
Rosidin yang merupakan Direktur Bisnis Regional Sumatera,
dan Direktur Pengadaan Bpk.
Supangkat Iwan Santoso, Selain
jajaran BOD (Board of Directors), tidak ketinggalan hadir
pula GM PLN Wilayah Sumbar
Bpk. Supriyadi, GM PLN UIP 1
Bpk. Heru Sriwidodo, GM P3BS

Dalam paparannya Amir Rosidin
menyampaikan kondisi kelistrikan di sumatera serta peran
PLTU Teluk Sirih dan PLTU
Ombilin pada sistem kelistrikan
Sumbagteng. Hal-hal yang dibahas dalam sesi diskusi antara lain
Keandalan PLTU Teluk Sirih,
Pasokan Batubara PLTU Ombilin.
Adapun para anggota Komisi VII
yang hadir selain Ir. Mulyadi
yaitu Ir. H. Daryatmo Mardiyanto, Ridwan Andi, Awang
Ferdian Hidayat, H. Indro Hananto, H. Hardisoesilo, Supriyanto, Aryo P.S. Djojokadikusumo, H. Mat Nasir S.Sos, Eko
Wijaya, H. Totok Daryanto, H.
Joko Purwanto, H. Endre Saifoel, H. Inas Nasrulla Zubir,
beserta sekretariat, staff ahli
DPR.

Suasana Rapat yang dipimpin oleh Direktur PLN Regional Sumatera, Bpk. Amir Rosidin

tanan melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Depo Pertamina Bungus,
PLTU Teluk Sirih-Padang, PLTU Ombilin-Sawahlunto, Pengelolaan Limbah
RS. Achmad Muchtar Bukittinggi, dan
Pemkab 50 Kota.
Turut serta dalam kunjungan kerja ini
Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Ibu Ir.
Satya Zulfanitra, M.Sc. Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK
Ibu Tuti Hendarwati Mintarsih. Dari

Bpk. Eko Yudo Pramono, MANPRO PLN KITSBS Bpk. Ikram,
Kepala Satuan Batubara Bpk.
Harlen, Manajer Sektor Ombilin
Bpk. Parulian Noviandi, serta
Manajer Sektor Teluk Sirih Bpk.
Sujana selaku tuan rumah.
Kunker Tim Kunjungan Komisi
VII DPR-RI di PLTU Teluk Sirih
diketuai oleh Ir. H. Mulyadi yang
juga merupakan wakil ketua
Komisi VII DPR-RI.

Bincang—bincang Direktur PLN Regional
Sumatera, Bpk. Amir Rosidin dengan
Rombongan Komisi VII DPR-RI
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SEKTOR TELUK SIRIH

Program Peduli Generasi
Cerdas & Lembaga Masyarakat

CSR PLN Teluk Sirih ini sangat
menunjang program kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung, ditengah
keterbatasan sarana yang kami
miliki.
Drs. Imral Fauzi, M.Si.
Camat Bungus Teluk

PLN Peduli Ekosistem
Laut

04 Februari 2016—Sebagai bentuk peran serta dan pemberdayaankepada masyarakat
yang berada dalam lingkungan
kerja,PLTU Teluk Sirih (STIR)
bekerja sama dengan CNTIC
(China National Technical Import
& Export Corp.) selaku main
kontraktor Project PLTU Sumbar
(Teluk Sirih –red), yang akan
segera mengakhiri masa
proyeknya ingin berpamitan dengan masyarakat sekitar proyek
dengan menyelenggarakan
kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dibingkai
dalam tema “Program Peduli
Generasi Cerdas dan Lembaga
Masyarakatan”.
Kegiatan CSR diberikan dalam
bentuk bantuan School Bag untuk
siswa berprestasi, dan komputer
set untuk Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat, Sekolah dan
Lembaga Pemerintahan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Berbagi Kasih ala “Kartini”
Teluk Sirih
Bertempat di SDN 12 Mata Air
Teluk Kabung Tengah, Persatuan
Istri PLN Sektor Teluk Sirih
memperingati hari Kartini dengan mengusung tema “Kita tingkatkan kualias hidup perempuan,
melalui pendidikan untuk mewujudkan generasi muda yang
berkualitas”.
Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh Persatuan Istri dan
karyawan PLN Sektor Teluk
Sirih, tetapi dihadiri juga oleh
Kepala UPTD Bungus Teluk
Kabung Bapak Syahrizal. Dalam
kesempatan ini Persatuan Istri
PLN Sektor Teluk Sirih membagikan peralatan sekolah
kepada seluruh siswa siswi SDN
12 Mata Air Teluk Kabung Tengah.

Penanaman Terumbu Karang
dilakukan di Pulau Seronjong,Painan,Sumatera Barat
Selasa (15/3) dihadiri oleh
Manajer PLN Sektor Teluk
Sirih Sujana, Komandan
YONMARHANLAN II
Padang Mayor Ahmad Effendi, dan siswa SMKN 1
Tanjung Mutiara Agam.
Komandan

Batalyon

Yon-

Terima kasih atas perhatian

marhanlan II Padang menyam-

yang diberikan PLN, semoga

paikan harapan kepada PLN

dapat meningkatkan prestasi

Sektor Teluk Sirih untuk adanya

siswa-siswi.

kegiatan penanaman terumbu
karang yang berkelanjutan demi melestarikan ekosistem laut.
Mayor Ahmad Effendi

Kepala Sekolah
SDN 12 Mata Air

ALUAN KITA

H a lu a nK ita

Employee gathering adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka mempererat
hubungan karyawan dan menumbuhkan kebersaman. Gathering
perusahaan biasanya diisi
denganacara Fun outbound dan acara lain yang menghiburseperti live music, organ tunggal ,
tour trip ataupun fun game. Permainan outbound bersifat low impact games yangdikemas
dengan menarik dan menyenangkan.
PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Teluk Sirih membuat Employee gathering padaumumnya
menjadi berbeda. Pertanyaan berikutnya adalah “Apa beda.??” EG++ STIR dikemas dengan
menarik, spesial, dan menantang yang menitik beratkan pada nilai manfaat disamping petualangan
(adventure). Memadukan tour trip outbound, fungame, dengan studi banding pengelolaan
pembangkit dan cagar sejarah PLN. Sehingga nilai-nilai “PEMBELAJAR” dalam tata nilai PT PLN
(Persero) dibudayakan dalam pelaksanaan Employee Gathering, selain nilai-nilai “peduli” yang
menjadi fokus dalam kegiatan tersebut.
Tujuan dari outbound Employee Gathering PLN STIR, adalah:
1. Menumbuhkan kebersamaan dalam sesama insan STIR.
2. Meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dengan lebih mengenal dan memahami satu
dengan yang lain.
3. Memberikan alternatif kegiatan yang menghibur untuk menghilangkan stres dan
penatkarena beban kerja.
4. Me-Refresh kembali semangat pikirandan emosi agar lebih rileks dan senang
5. Menumbuhkan semangat kerja sama untuk mencapai tujuan
6. Meningkatkan kekompakan dan kesolidan dalam tim kerja
7. Menambah wawasan pengelolaan pembangkit yang ekselen
8. Menambah wawasan sejarah PLN

H a lu a nK ita

Pelaksanaan Employee Gathering (EG) PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Teluk Sirih
(STIR) dibagi menjadi dua gelombang karena kewajiban insan PLN untuk selalu menjaga
keandalan pasokan energy listrik untuk menerangi nusantara khususnya kebutuhan energy
listrik di Sumatera sehingga harus selalu ada insan PLN yang stand by di Unit Pembangkit
untuk menjada keandalan pembangkit. Tanggal 18 s.d 20 Desember tahun 2015 merupakan tanggal pilihan untuk pelaksanaan EG gelombang I STIR. Agenda utama dihari pertama
kegiatan EG aalah studi banding pengelolaan pembangkit di PLTGU Tanjung Priok di bawah
pengelolaan PT Indonesi Power atau disebut dengan Unit Pembangkitan dan Jasa
Pembangkitan (UPJP) priok,
Kapasitas terpasang
: 1248 MW
Jenis Pembangkit
: PLTG, PLTGU, PLTU dan PLTD
Lokasi
: Jakarta
Mengoperasikan PLTU Tanjung Periuk Unit 3&4 (2X45 MW), PLTGU (Pembangkit Listrik
Tenaga Gas dan Uap) Priok Blok I dan II masing-masing(3X120 MW dan 1X171 MW, PLTG
Priok Unit 1&3 (2X26 MW).
PLTGU 1&2 Tanjung Priok di bangun pada tahun 1960 dengan kapasitas masing-masing 25
MW diresmikan oleh Ir. Soekarno selaku Presiden RI pada masa itu dan menjadi pembangkit
thermal tertua di Indonesia. Saat ini PLTGU 1&2 telah di scrap dan lokasinya saat ini
digunakan untuk PLTGU Blok III Priok.

H a lu a nK ita

Seiring meningkatnya permintaan tenaga listrik pada awal 1990-an dibangun lagi PLTGU
berkapasitas 2X590 MW dan Blok III dengan kapasitas 1X740 MW, sehingga total PLTGU
Tanjung Priok ini memiliki kapasitas 1920 MW.
PLTGU Tanjung Priok adalah salah satu pembangkit yang memasok kelistrikan untuk wilayah
jakartayang saat ini bebean puncaknya mencapai 6917 MW. Untuk mengatasi kisis listrik di
jawayang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2017 akibat molornya pembangunan PLTU
Batang Jawa Tengah dengan kapasitas 1X1.000 MW, PLTGU Tanjung Priok akan di ekpansi
1x800 MW. Selain PLTGU Tanjung Priok untuk mengantisipasi krisis listrik di Pulau Jawa
juga disiapkan beberapa proyek tenaga listriktambahan seperti PLTGU Muar aKarang 1x500
MW, PLTGU Muara Tawar1X650 MW dan PLTGU Grati Ekspansi 1x450 MW.

Pertumbuhan listrik diperkirakan mencapai +3000 MW/tahun dan saaat ini beban puncak Jawa Bali 22.800 MW daya mampu PLN sekitar 23.640 MW.
Hari pertama kegiatan EG merupakan agenda untuk menambah wawasan pegawai terhadap
pengelolaan pembangkit, penataan lanscap area dan lingkungan pembangkit, system manajemen pengamanan yang dikelola oleh PT Indonesia Power serta diharapkan peserta mampu
mengimplementasikan dan memperbaiki system yang ada di STIR.

H a lu a nK ita
Tanggal 19 Desember 2016 merupakan hari
kedua EG yang dilaksanakan didaerah pengandaran, kegitan ini di pusatkan di lokasi alam terbuka
yang bertujuan untuk me-refresh otak para insan
STIR dan meninggalkan sejenak kejenuhan suasana kerja.
Green Canyon merupan pilihan pertama dan utama EG pada gelombang pertama, meskipun sedikit kecewa karena yang ditemui adalah “Brown
Canyon” karena hujan pada malam hari menyulap
jernihnya air citumang menjadi keruh akibat longsung di hulu sungai, akan tetapi semua itu tidak
menyurutkan semangat peserta untuk tetap berenang, berpetualang di area green canyon.
Semua insane STIR membaur menambah kehangatan kopi yang disajikan oleh kedai-kedai kopi
disekitar aliran sungai citumang. Semua menjadi
satu, aku, dia, mereka menjadi KITA, KITA Insan
PLN STIR.
Tidak hanya Green Canyon yang menjadi agenda
kunjungan pada hari ini tetapi juga kita juga
melaksanakan team building, water sport, di pantai pengandaran, serta mkana siang bersama bak
keluarga yang sedang menghabiskan weekend.
Hari mulai senja tetapi semangat kami masih
membara untuk menjelajahi kota kelahiran Mentri
Kelautan RI, perjalanan dilanjutkan dengan
mengunjungi pusat penangkaran penyu yang terletak tidak jauh dari pantai Batu Hiu. Konon pantai Batu Hiu sering disebut dengan balinya
penhgandaran karena pemandangan yang indah
dangan ombak besar yang menyerupai pulau bali.
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EG gelombang ke-2 dilaksanakan pada
tanggal 05-08 Februari 2016, untuk menambah wawasan Insan STIR di bidang pengelolaan pembangkit PLTA maka pada EG Gel. 2
memilih PLTA Bengkok sebagai tempat
pelaksanaan studi banding. PLTA Bengkok
termasuk cagar sejarah PLTA tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1923 yang
dikelolah oleh PT Indonesia Power yang
merupakan salah satu anak perusahan PT
PLN (Persero) dalam pengelolaan pembangkit listrik.
Kapasitas
: 3,2 MW
Jenis Pembangkit : PLTA
Lokasi
: Dago Atas, Bandung
Agenda hari kedua pada EG gelombang kedua tidak jauh berbeda dengan EG
pada gelombang pertama yaitu wisata alam
dan game team building yang membedakan
hanya kegiatan team building dilaksanakan
di Citumang. Lokasi ini popular dengan nama green valley, disini para peserta diajak
traking gua Citumang, yang dilalui oleh
Sungai Citumang yang jernih, dilokasi ini juga kita dapat menyaksikan antraksi loncat
indah insan STIR dari ketinggian bebatuan
di pinggir aliran Sungai Citumang seakan
menghipnotis peserta untuk melupakan
beban kerja.

Together be better

Haluan Kita

PROFILE
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By: LEONARDO SIAHAAN

EMAS HITAM istilah yang biasa dipakai para

pengusaha untuk bisnis yang satu ini yaitu BATUBARA.

Batubara merupakan salah satu sumber energi fosil

yang sudah dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Kemudian
perkembangan penggunaan batubara sebagai sumber energi
terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan
teknologi. Batubara merupakan bahan bakar utama yang
digunakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap, begitu juga
PLTU Teluk Sirih tidak lepas dari penggunaan bahan bakar
ini.
Pada PLTU Teluk Sirih menggunakan batubara kalori
rendah 3700 – 4300 Kcal/Kg dengan rata-rata pemakaian
perhari pada beban full untuk 2 unit ±3000 Ton dan
±1.041.600 Ton/tahun, batubara dibakar di boiler
menghasilkan panas yang digunakan untuk mengubah air
dalam pipa yang dilewatkan di boiler tersebut menjadi uap,
yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin dan
memutar generator. Kinerja pembangkitan listrik pada PLTU
sangat ditentukan oleh efisiensi panas pada proses
pembakaran batubara tersebut, karena selain berpengaruh
pada efisiensi pembangkitan, juga dapat menurunkan biaya
pembangkitan.
PT PLN (Persero) dengan Visi diakui sebagai
perusahaan kelas dunia tentu sangat memperhatikan
pentingnya menjaga kualitas dari Batubara yang merupakan
salah satu bahan bakar terbesar yang digunakan dalam bisnis
kelistrikan terutama pada pembangkitan listrik yaitu PLTU.
Melihat pentingnya batubara sebagai salah satu faktor
yang mempengaruhi kinerja suatu pembangkit terutama
PLTU, maka PT PLN (Persero) melakukan kerjasama dengan

Tim Pengawas PT PLN(Persero) Sektor Teluk Sirih dan Tim Pengawas TNI AD

Pengecekan batubara Ke Mother Vessel (±45.000 MT)

Pengawasan Sampling Batubara di Independent Surveyor
(±45.000 MT)

TNI AD untuk melakukan pengawasan
dalam pembongkaran batubara hingga hasil
analisa batubara COA (Certifikat Of
Analysis) tersebut diterbitkan oleh surveyor
independent.
Manfaat batubara akses ke energi di era
modern ini tidak hanya memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
dan pendapatan rumah tangga tetapi juga
untuk peningkatan kualitas hidup dengan
adanya
pendidikan
dan
pelayanan
kesehatan
yang
lebih
baik,
serta
pengurangan polusi dari penggunaan bahan
bakar minyak dari Pembangkit Listrik
Tenaga Diesel baik berupa Solar, MFO dan
HSD, dimana hal ini mendorong kuat
dalam
realisasi
seluruh
Misi
PT
PLN(Persero).
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KONTRAK UNTUK PENGADAAN
BARANG DAN JASA
DALAM LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

Salam,
Kepada setiap rekan rekan yang bertugas dan berkecimpung dalam pengadaan barang dan
jasa dilingkup PT PLN(Persero) KITSBS khususnya Sektor Pembangkitan Teluk Sirih, mulai
dari user sebagai pengguna dan pelaksana pengadaan barang dan jasa(seterusnya akan
saya sebut dengan pbj), rekan-rekan perencana dan pelaksana pbj, jajaran managemen
Sektor Pembangkitan Teluk Sirih yang saya hormati dan banggakan, saya ucapkan selamat
pagi dan salam pengadaan!
Turut juga sebagai wujud nyata untuk melakukan internaliasi Visi Misi dan nilai nilai
perusahaan yang kita kenal dengan SIPP (Saling Percaya, Integritas, Peduli dan
Pembelajar) terkhususnya pada pembelajar, menjadi suatu energi dalam bagi saya untuk
terus maju dan memperbaharui ilmu, serta berbagi untuk kemajuan perusahaan. Tergerak
sebagai wujud kepedulian bahwa unit kita yang menghasilkan daya 224 MW (2x112)
membutuhkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya untuk bisa memaksimalkan
energi yang diproduksi ini. Semangat efisiensi dalam memproduksi listrik, menjadikan unit
PLTU CFB ini kita kelola oleh 117 orang pegawai PT PLN (Persero) dan terus bertambah.
Insan pegawai yang memiliki tugas dan job desk masing-masing juga harus didukung oleh
peralatan dan perlengkapan kerja. Beberapa scope pekerjaan yang bersifat sederhana dan
tidak membutuhkan keahlian khusus dapat diserahkan/alihdayakan sehingga pegawai
Sektor Teluk Sirih(STIR) lebih dapat fokus untuk memaksimalkan dan penyempurnaan pada
sisi pekerjaan lainnya. Pekerjaan – pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus juga
dapat kita selesaikan dengan bantuan dari tenaga-tenaga ahli dibidangnya sehingga visi dan
misi perusahaan kita dapat dicapai.
Tentunya, semua hal tersebut menjadikan kita membutuhkan “pihak ketiga” untuk
memaksimalkan upaya kita dalam mencapai produksi listrik yang maksimal. Semua
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kebutuhan kita tersebut tentunya akan tertuang dalam bentuk perjanjian – perjanjian kerja
sama antara PT PLN dengan mitra kerja kita tersebut. Pentingnya perjanjian kerjasama ini
dan jenisnya(tentu akan mempengaruhi dalam cara pembayaran dan juga akan
mempengaruhi penyerapan anggaran) memacu diri saya untuk dapat memberikan sesuatu,
mungkin dengan pemahaman terhadap jenis kontrak, sehingga bisa memberikan pengadaan
yang tepat untuk semua pihak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jenis-jenis
perjanjian(kontrak) yang ada dan berlaku secara umum pada pengadaan barang dan jasa.
Saya juga bukan bermaksud mengajari ataupun menggurui, hanya berbagi pemahaman dan
pengalaman yang sedikit ini, :)

KONTRAK DAN PERJANJIAN
Berdasarkan S.K DIR 620.K/DIR/2013, Perjanjian/Kontrak adalah perikatan dalam bentuk
tertulis antara pengguna barang dan jasa dengan Penyedia barang/jasa.

“Kesalahan dalam menentukan jenis kontrak akan
bukan saja menimbulkan permasalahan dalam
pelaksanaan kontrak , tetapi juga menyebabkan
kesalahan dalam menentukan pemenang lelang”
A. Jenis Kontrak
Peraturan Presiden R.I nomor 70 tahun 2012 tentang revisi kedua Peraturan Presiden
No. 50 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 50
menggolongkan jenis kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan :
a. Cara pembayaran
b. Pembebanan Tahun Anggaran
c. Sumber Pendanaan
d. Jenis pekerjaan
Kita juga selaku pengguna anggaran pemerintah melalui APLN tertuang dalam SK
DIR 620.K/DIR/2013 dan Edaran Direksi SK. DIR 0003.E/DIR/2013, Bab 4 (4.6.22.5)
tertulis tentang Jenis Perjanjian/ Kontrak. Berdasarkan cara pembayaran, kontrak
dikelompokkan kedalam lima jenis kontrak, yaitu :
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1. Kontrak Lumpsum
Secara Perpres kontrak lumpsum diuraikan sebagai berikut : kontrak pengadaan
barang dan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga
b. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa
c. Pembayaran didasarkan pada tahap produk/keluaran yang dihasilkan sesuai
dengan isi kontrak;
d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran(output based)
e. Total harga penawaran bersifat mengikat
f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang.

KONTRAK
LUMPSUM

Secara sederhananya, kontrak lumpsum ini saya coba berikan
pemahaman dengan ketika saya membeli durian satu karung. Satu
karung durian tersebut kita hargai senilai Rp. 300.000,-. Tentu saya
akan menerima semua isi durian dalam karung tersebut. Secara isi

tentu harus kita terima semua, apabila semua duriannya bagus ya syukur, tapi kita
juga mungkin akan menerima beberapa durian yang tidak bagus.
Sebagai contoh kasus, dalam beberapa hal, kontrak lumpsum ini cocok dalam
pengadaan konstruksi, dimana harga satuan masing masing komponen dapat
berbeda(walaupun pada satu daerah yang sama). Kontrak Lumpsum tidak
memungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang. Hal ini harus diperhatikan
bersama dalam penyusunan dokumen RKS maupun dalam pelaksanaan kontrak
nantinya(sesuai dengan Perpres 70 thn 2012).
Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh
yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan konstruksi yang perhitungan volumenya
untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti
berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat
dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga.
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2. Kontrak Harga Satuan
Kontrak harga satuan diuraikan dalam Pasal 51 ayat (2)
Perpres 70 yaitu kontrak pengadaan barang dan jasa atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu
yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau

KONTRAK
HARGA
SATUAN

unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
b. Volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat kontrak
ditandatangani;
c. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang benar benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
dan
d. Dimungkinkan

adanya

pekerjaan

tambah

kurang

berdasarkan

hasil

pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
Apabila kita mengandaikan kontrak harga satuan dalam belanja dipasar dapat
saya deskripsikan seperti kondisi ini, penggunaan jasa kebersihan. Dalam
perencanaan, luasan yang diperkirakan adalah 100 m 2. Setelah proses Lelang
dilaksakan dan penyedia melakukan pekerjaan, maka dilakukan perkiraan luasan
yang dikerjakan. Dari hasil tinjauan lapangan, ternyata yang dikerjakan adalah
sebanyak 50 m2. Maka berdasarkan Kontrak Harga Satuan, yang dibayarkan
adalah Harga Satuan yang disepakati dikalikan dengan 50 m 2(hasil pemeriksaan).
Setelah dilakukan pembayaran, maka kontrak telah selesai dan kontrak
diakhiri.
3. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
Merupakan gabungan antara dua jenis kontrak sebelumnya dalam 1 pekerjaan
yang diperjanjikan. Walaupun kontrak-kontrak yang ada di Sektor Pembangkitan
Teluk Sirih sampai saat ini belum ada yang seperti ini, hal perlu

KONTRAK
GABUNGAN

diperhatikan oleh perencana maupun pelaksana dan pengguna
nantinya adalah penentuan item-item mana saja yang akan
bersifat harga satuan atau lumpsum. “Hal ini(penentuan item)

penting terkait proses sejak pemilihan Penyedia yaitu pada saat proses koreksi
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aritmatik. Kekeliran yang terjadi adalah hal ini tidak dengan jelas tertuang dalam
dokumen pemilihan/pelelangan. –Samsul Ramli Tot Pengadaan Barang dan Jasa”

4. Kontrak Terima Jadi
Kontrak terima jadi berdasarkan Perpres 70 pasal 51 ayat (5) merupakan
kontrak

pengadaan

barang/pekerjaan

konstruksi/jasa

lainnya

atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.
b. Pembayaran

dilakukan

berdasarkan

hasil

penilaian

bersama

yang

menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kriteria kinerja yang
ditetapkan.
Berdasarkan beberapa literatur yang saya baca
sebelumnya, kontrak terima jadi dapat digunakan
untuk membeli satu jenis barang atau

yang

KONTRAK
TERIMA JADI

diperlukan sekali saja, dalam batas waktu tertentu
dimana jumlah harganya pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi dan
peralatan serta jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan
baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrak terima jadi atau turn key ini bersifat
lumpsum murni yaitu termin fisik dan pembayaran hanya 1 kali yaitu pada
saat progress fisik 100 %.

5. Kesepakatan Harga Satuan
Kesepakatan Harga Satuan adalah perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh
Pengguna Barang/Jasa Antara dan memuat kesepakatan harga Satuan
Barang/Jasa tertentu dalam kurun waktu dan spesifikasi tertentu, yang
ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pesanan Barang dan Jasa(Surat
Pesanan Material dan Surat Pesanan Jasa) sesuai dengan kebutuhan mengacu
pada syarat – syarat dan ketentuan dalam perjanjian/Kontrak KHS, yang
diterbitkan dan ditandatangani ole pengguna barang Jasa.
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Kriteria barang/jasa yang diberlakukan KHS adalah :
a. Kebutuhan Barang/Jasa diperlukan tepat waktu (Just-in-time-purchasing);
b. Kebutuhan barang/jasa bersifat rutin;
c. Volume kebutuhan barang/jasa sifatnya perkiraan.
Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan
berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Untuk
pembayarannya, didasarkan pada hasil pengukuran (surat pesanan material

KESEPAKATAN
HARGA SATUAN

maupun surat pesanan jasa) yang benar benar
telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan
jasa. Terkait dengan kebijaksanaan perputaran
material dan consumable, pengadaan item-item

tersebut sangat cocok dengan kontrak harga satuan. Saya coba jelaskan dengan
pengandaian apabila saya membeli di supermarket, dimana disana sudah tersedia
banyak barang yang tersedia. Yang kita bayarkan adalah berapa banyak barang
yang kita ambil dan kita pesan, disisi yang lain, kita juga tidak perlu menyimpan
banyak barang di gudang dikarenakan kita bisa memesan sesuai dengan
perencanaan pemakaian dan kebutuhan.
a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu;
b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat
kontrak ditandatangani;
c. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa ;
d. Dimungkinkan

adanya

pekerjaan

tambah/kurang

berdasarkan

hasil

pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Apakah perbedaan antara Kontrak Harga Satuan dengan Kesepakatan Harga
Satuan? Hemat saya adalah seluruh pekerjaan yang harus diserahkan dalam
Kontrak Harga Satuan dikerjakan 100% pada waktu tertentu, berdasarkan harga
yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi
teknis tertentu dimana volume total pekerjaan masih perkiraan sementara.
Sedangkan Kesepakatan Harga Satuan, pekerjaan yang harus diserahkan secara
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berjangka,

berdasarkan

SPM/SPJ

untuk

memintasesuai

kesepakatan.

Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan SPM/SPJ tersebut.

Mari kita skenariokan kondisi kebutuhan serta kondisi yang memungkinkan terjadi.
1. Pembelian konsumabel, material, peralatan kantor dalam jumlah massal tanpa
memperhatikan jumlah stok(berdasarkan kebutuhan akan segera dipakai) dan tidak
akan mengakibatkan barang menumpuk tidak dipakai, maka digunakan KONTRAK
LUMPSUM
2. Jasa konstruksi Gedung, Ruangan dimana setiap jumlah dan kuantitas serta
spesifikasi tekniknya telah terperinci tanpa akan dilakukan kerja TAMBAH KURANG
maka digunakan KONTRAK LUMPSUM
3. Kebutuhan material, konsumabel, maupun spare part yang diperlukan masih bersifat
perkiraan, pemakaian dalam jangka waktu tertentu dapat diperkirakan sehingga kita
dapat melakukan pembelian kebutuhan tersebut tanpa harus menumpuk, maka
digunakan jenis KONTRAK KESEPAKATAN HARGA SATUAN.
4. Kebutuhan akan Jasa – Jasa yang bersifat termin dan sewaktu – waktu (Seperti jasa
Pemantauan Lingkungan, Konsultasi, Survey – survey, Sertifikasi sejumlah peralatan)
dapat menggunakan jenis KONTRAK HARGA SATUAN MAUPUN KONTRAK
KESEPAKATAN HARGA SATUAN.
5. Pembangunan konstruksi dapat menggunakan KONTRAK GABUNGAN LUMPSUM
& HARGA SATUAN dimana beberapa nilai seperti Biaya langsung personil dapat
bersifat Lumpsum dan Untuk biaya langsung Non personil dapat bersifat Harga
Satuan. Item – item mana yang bersifat Lumpsum maupun harga satuan harus
tertera jelas didalam DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA.
6. Untuk pengadaan – pengadaan yang bersifat tidak transfer teknologi maka dapat
dilakukan dengan KONTRAK TERIMA JADI. Barang yang akan diserahterimakan
haruslah sudah memenuhi standar ataupun sesuai dengan spesifikasi teknis yang
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telah dijabarkan dalam dokumen pengadaan. Jenis Pengadaan ini dikenal juga
dengan “supply and erect”
Sampai disini dulu penyampaian saya mengenai kontrak dan Jenis kontrak,untuk poin
evaluasi dan hal-hal lainnya akan saya sampaikan pada kesempatan selanjutnya. Besar
harapan saya, seluruh rekan-rekan yang berkecimpung dalam proses pbj dari proses hulu
sampai hilir, permintaan sampai dengan pelaksanaan dan proses pemeriksaanbisa
memberikan kinerja yang terbaik, mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk
mencapai goal perusahaan.
Salam hangat,

Taufan Walesa Hutabarat
8914070ZY – AA Teknologi Informasi
Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
Sektor Pembangkitan Teluk Sirih

Referensi :
1.
2.

3.

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor :0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa
PT PLN (Persero)
http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/292_Pentingnya%20Memahami%20Jenis%20Kontrak
%20PBJ.pdf - PENTINGNYA MEMAHAMI JENIS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA oleh Abu Sopian
Widyaiswara
http://samsulramli.com/?p=1267 Yuk Belajar, Jenis Kontrak dan Sifat Kontrak Oleh Samsul Ramli
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HaluanK ita

Fun Friday yang dilaksanakan di PLN Sektor Teluk Sirih

Memupuk kerjasama dan kekompakan antar insan STIR melalui
cara fun Friday

Pembekalan PLN Berintegritas yang dilaksanakan oleh TIM
Change Agent PLN Sektor Teluk Sirih kepada Siswa OJT S1/
D3 angkatan 49

Pembekalan PLN Berintegritas yang dilaksanakan oleh TIM
Change Agent PLN Sektor Teluk Sirih kepada Siswa OJT S1/
D3 angkatan 50

Training Pemadam Kebakaran & Safety First

Training Pemadam Kebakaran & Safety First

HaluanK ita

Kunjungan kerja Dandim ke PLTU Teluk Sirih

Kunjungan kerja Dandim ke PLTU Teluk Sirih

Konsilidasi Lazis bersama Lurah Teluk Kabung Tengah

Konsilidasi Lazis bersama Lurah Teluk Kabung Tengah

Upacara Peringatan Bulan K3

Peringatan Bulan K3
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HaluanK ita

Rapat Standarisasi PLTU bersama PUSLITBANG

Pelepasan siswa OJT angkatan 49

Xman 4 Xpert PLN Sektor Pembangkitan Teluk Sirih

Rapat Standarisasi PLTU bersama PUSLITBANG

Pelepasan siswa OJT angkatan 50

Tim Terbaik XMAN 4 Expert PLN Sektor Teluk Sirih
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