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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Sistem dan Prosedur 

 Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem-sistem 

bagian.Komponen-komponen atau subsitem dalam suatu sistem tidak dapat berdiri 

lepas sendiri-sendiri.Komponen-komponen dan subsistem saling berinteraksi dan 

saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran dapat 

tercapai. 

Menurut Diana dan Setiawati (2011:3), Sistem merupakan serangkaian bagian 

yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu 

sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yang paling kecil yang juga saling 

tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. 

Menurut Priantara (2010:18),Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur 

yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, 

untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Apabila suatu 

unit macet atau terganggu, unit lainnya pun akan terganggu untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan tersebut. Dua kelompok dasar pendekatan dalam 

mendefinisikan sistem yaitu berdasarkan pendekatan pada prosedurnya dan yang 

berdasarkan pendekatan komponen. 

a. Pendekatan sistem pada prosedur 
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Suatu sistem adalah suatu jaringan dan prosedur yang saling berkaitan,dan 

bekerjasama untuk melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu 

masalah tertentu. 

b. Pendekatan sistem pada komponen 

 Suatu sistem adalah sekumpulan dari beberapa elemen yang saling 

 berinteraksi dengan teratur sehingga membentuk suatu totalitas untuk 

 menyelesaikan suatu masalah tertentu. 

Menurut Lilis Puspitawati, Sri Dewi Anggadini (2011:3) Prosedur merupakan 

serangkaian kegiatan atau langkah klerikal yang tersusun secara sistematis 

berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan selain itu Prosedur adalah serangkaian aksi yang 

spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara 

yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, 

semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. (Wikipedia, 2016). 

Menurut sutarman (2009:5), sistem adalah kumpulan elemen yang saling 

berhubungan dan saling berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu 

proses pencapaian suatu tujuan utama. Menurut Jogiyanto (2009:34), sistem dapat 

didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen.Dari 

beberapa pendapat tentang penegertian prosedur di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa prosedur merupakan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis 

berdasarkan urutan yang terperinci dan biasanya melibatkan beberapa orang. Sistem 
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merupakan sekumpulan elemen atau jaringan kerja yang bergabung menjadi satu 

yang memiliki sebuah tujuan tertentu. 

Jadi pengertian sistem dan prosedur yaitu sekumpulan elemen atau jaringan 

kerja yang bergabung menjadi satu yang tersusun secara sistematis berdasarkan 

urutan yang terperinci yang melibatkan beberapa orang di dalamnya untuk mencapai 

sebuah tujuan tertentu. 

 

2.2  Pengertian Anggaran 

 Menurut Indra (2010:191) anggaran dapat diintreprestasikan sebagai paket 

pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan 

terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran selalu disertakan data 

penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.Kebanyakan organisasi sektor 

publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan 

pendapatan dan pengeluaaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan 

anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. Contoh jenis anggaran publik antara 

lain : 

a. Anggaran Negara dan Daerah / APBN /APBD (badget of state) 

b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu anggaran usaha 

setiap BUMN / BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-

privat. 
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 Proses penyusunan anggaran publik umumnya menyesuaikan dengan 

peraturan organisasi yang berlaku. Sebagai contoh, pada era organisasi pemerintah di 

Indonesia sejalan dengan pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta lahirnya 

empat paket perundang-undangan yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan 

Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, UU No. 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terjadi perubahan 

mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya 

perencanaan serta anggaran pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya. 

 Anggaran akan menjamin pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan yang 

direncanakan dalam anggaran, penganggaran merupakan komitmen manajemen yang 

terkait dengan harapan manajemen tentang biaya, pendapatan, dan beragam transaksi 

keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Namun banyak 

aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan daerah, hal itu juga menjadi 

sorotan bagi pengelola keuangan daerah. 

Menurut Husnayetti (2012:2) penyusunan anggaran merupakan sebuah proses 

pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam 

satuan moneter dan satuan kuantitatif. Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai 

perencanaan laba. Dalam perencanaan laba, manajemen menyusun rencana 

operasional yang implikasinya dinyatakan dalam laporan laba rugi jangka pendek dan 

jangka panjang, rencana kas dan modal kerja diproyeksikan dimasa yang akan datang. 
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2.3  Fungsi Anggaran 

 Selain fungsi, hal yang perlu dipelajari lebih lanjut adalah manfaat dari suatu 

anggaran. Manfaat-manfaat yang dimaksudkan dari pengertian anggaran yang 

diungkapkan oleh Indra Bastian (2010:191) adalah sebagai berikut: 

a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. 

b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa 

yang akan datang. 

c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai 

unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. 

d. Anggaran sebagai pengendalian unit kerja. 

e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta 

efisien dalam pencapaian visi organisasi. 

f. Anggaran merupakan instrumen politik. 

g. Anggaran merupkan instrumen kebijakan fiskal. 
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 Menurut Husnayetti (2012:17) jenis anggaran berdasarkn penyusunan : 

1) Anggaran periodik 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan volume 

yang sudah tertentu berdasarkan volume tersebut disusun rencana mengenai 

revenue, cost dan expense. 

2) Anggaran Kontinyu 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dan berdasarkan 

volume tersebut diperkirakan besarnya revenue, cost, expensenamun secara 

periodic disusun kembali 

2.4  Pengaruh dan Tujuan Anggaran 

 Menurut Indra (2010:192) anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas 

eksekutif organisasi.Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat 

berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan 

pengeluaran. Pada praktik, pihak eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang 

pengeluaran dan pendapatan beserta tujuan aktivitasnya.Jadi, karakter anggaran 

adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan 

rancangan anggaran per tahunnya, akurasi perkiraan pendapatan serta pengeluaran 

yang didasari oleh persetujuan/consensus, dan terpublikasi. Proses penyusunan 

maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran 

dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instruksi kebijakan 

ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan 
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politik, termasuk item pengeluaran yang harus distujui para legislator dalam hal ini, 

unit kerja organisasi merupakan pelaksana pengeloalaandana dan program. 

2.5 Anggaran Operasi 

 Menurut Peraturan Direksi PT PLN (Persero) (2013:6) Anggaran operasi 

(AO) adalah Program kerja yang dituangkan dalam satuan uang dan menggambarkan 

program kerja operasi Perusahaan untuk masa satu tahun buku dan berdasarkan 

ketentuan akuntansi Perusahaan dapat dibebankan ke dalam perhitungan laba rugi 

tahun berjalan. 

Pengendalian anggaran operasi (AO) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Pengendalian Anggaran Operasi (AO) Anak Perusahaan (AP) dilakukan 

melalui mekanisme RUPS AP dan ketentuan lain yang khusus mengatur 

hubungan Anak Perusahaan dan Perusahaan. 

2. Anggaran kas operasi yang disebut dengan AKO diterbitkan pada tanggal 20 

Desember untuk keperluan disburse selama 3 (tiga) bulan pertama 

berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Untuk kebutuhan AKO bulan 

selanjutnya, diterbitkan setelah Unit menyusun kembali Lembaran Kerja 

Anggaran Operasi yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran. 

3. Berdasarkan anggaraan kas operasi, unit menyusun rincian Anggaran kas 

bulanan (AKB) dalam 1 (satu) tahun anggaran pada aplikasi anggaran 

keuangan dan dituangkan dalam mata uang Rupiah dan dalam nilai valuta 

asing (jika ada) paling lambat tanggal 25 januari tahun berjalan. 
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4. Direktur keuangan  dapat melakukan perubahan anggaran operasi dan atau 

anggaran kas operasi berdasarkan usulan unit dan rekomondasi dari Direktur 

terkait, sepanjang tidak melampaui pagu anggaran operasi dalam RKAP. 

5. Setiap perubahan Anggaran kas bulanan diinput oleh Divisi perencanaan dan 

pengendalian anggaran ke dalam aplikasi aplikasi anggaran keuangan 

6. Perubahan anggaran operasi dan atau anggaran kas operasi mengakibatkan 

pagu annggaran operasi/anggaran kas operasi dalam RKAP terlampaui, harus 

mengikuti ketentuan tentang batasan kewenangan pengambilan keputusan 

sesuai keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 dan 

perubahannya serta Anggaran Dasar Perusahaan. 

7. Perubahan anggaran kas operasi unit diinput oleh Divisi Perencanaan dan 

Pengendalian Anggaran ke dalam aplikasi anggaran keuangan (A2K). 

8. Untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran kas operasi, divisi perencanaan dan 

pengendalian anggaran ke dalam aplikasi A2K dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Pengguna Anggaran mengusulkan perubahan AKB kepada Divisi 

Perencanaan dan Pengendalian Anggaran. 

b. Divisi perencanaan dan pengendalian anggaran berkoordinasi dengan 

Divisi perbendaharaan sebelum menyetujui usulan perubahan Anggaran 

Kas Bulanan (AKB). 

9. Anggaran yang ditetepkan pada masing-masing pos anggaran tidak 

diperkenakan digunakan untuk pos anggaran lainnya. 
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10. Realisasi biaya operasi untuk masing-masing pos anggaran dilaporkan oleh 

unit melalui aplikasi A2K setiap bulan dan dilakukan rekonsiliasi data 

realisasi A2K setiap triwulan. 

 Anggaran Operasi disusun kembali oleh unit dan dievaluasi oleh divisi teknis 

yang sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan Skala prioritas, Kemampuan 

pendanaan, Efesiensi, dan Rasio-rasio atau Benchmarking. 

 Kemudian usulan LKAO yang telah dievaluasi oleh divisi teknis akan 

dikonsolidasikan oleh divisi perencanaan dan pengendalian anggaran untuk proses 

penetapan proyeksi keuangan dan AKO dari masing-masing unit. 

Penyusunan Anggaran Operasi harus berorientasi pada pencapaian target Key 

Performance Indicator (KPI) dalam rangka peningkatan pendapatan, penurunan biaya 

pokok penyedediaan (BPP) tenaga listrik dan peningkatan profitabilitas perusahaan. 

Mekanisme penyusunan Anggaran Operasi terdiri dari : 

1. Pendapatan yang meliputi :  

Komponen pendapatan usaha pendapatan dari penjualan tenaga listrik, subsidi 

 listrik, amortisasi biaya penyambungan lainnya. 

Selanjutnya  usulan LKAO yang telah dievaluasi oleh divisi teknis akan 

dikonsolidasikan oleh divisi perencanaan dan pengendalian anggaran untuk proses 

penetapan proyeksi keuangan dan AKO dari masing-masing unit. 

Penyusunan Anggaran Operasi harus berorientasi pada pencapaian target Key 

Performance Indicator (KPI) dalam rangka peningkatan pendapatan, penurunan biaya 
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pokok penyedediaan (BPP) tenaga listrik dan peningkatan profitabilitas 

perusahaan.Mekanisme penyusunan Anggaran Operasi terdiri dari : 

1. Pendapatan yang meliputi :  

 Komponen pendapatan usaha terdiri  dari penjualan tenaga listrik, subsidi 

listrik, amortisasi biaya penyambungan lainnya. 

2. Beban operasi yang meliputi : 

a. Bahan bakar 

b. Pembelian Tenaga Listrik dan Sewa Pembangkit. 

c. Biaya Pemeliharaaan. 

d. Biaya Kepegawaian. 

e. Biaya Penyusutan. 

f. Biaya Administrasi. 

g. Pendapatan dan di Luar Operasi. 

3. Biaya Pemeliharaan 

Anggaran biaya pemeliharaan disusun per-unsur dan per-fungsi dengan 

mempertimbangkan : 

a. Ketersediaan dan optimalisasi material gedung 

b. Rasio biaya pemeliharaan per Aset. 

c. Benchmarking biaya pemeliharaan dengan bisnis sejenis. 

2.6  Penyusunan Anggaran Operasi Biaya Pemeliharaan PT PLN (Persero) 

 Berdasarkan peraturan direksi PT PLN (Persero) No.0798.K/DIR/2013 

tentang pedoman perancanaan dan pengendalian anggaran di tingkat unit, anak 
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perusahaan dan kantor pusat. Siklus perencanaan anggaran secara kesuluruhan 

meliputi tahap berikut : 

1. Direksi menyampaikan kebijakan umum tahun anggaran berikutnya sebagai 

landasan penyusunan rancangan Anggaran Operasi. Kebijakan umum 

Anggaran operasi tersebut berpedoman pada RKAP. Penyusunan RKAP 

tersebut dilakukan antara lain: 

 Dengan memerlukan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan 

profil risiko perusahaan dan diselaraskan dengan rencana jangka panjang 

perusahaan (RJPP). 

2. Divisi perencanaan dan pengendalian anggaran menyusun draft RKAP 

berdasarkan usulan rencana kerja anggaran (RKA) unit dan draft RKAP AP 

yang dituangkan dalam LKAO dan LKAI sesuai dengan formulir. 

3. Usulan RKA unit dan draft RKAP AP dievaluasi oleh unit yang terkait sesuai 

dengan kewenangan. 

4. Draft RKAP diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi/Dewan 

Komisaris dan disampaikan ke kementrian BUMN paling lambat tanggal 30 

Oktober untuk ditetapkan sebagai RKAP. 

5. Perencanaan anggaran berdasarkan RKAP yang telah disetujui oleh RUPS, 

divisi perencanaan dan pengendalian anggaran menyampaikan alokasi pagu 

AO dan investasi kepada unit yang diproses melalui RUPS AO. 

6. Anggaran AO dan LKAO disusun kembali oleh unit dan diinvestasikan oleh 

divisi teknis sesuai dengan kewenangan yang diatur dengan memperlihatkan 
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Skala prioritas, Kemampuan pendanaan, Efesiensi, Rasio-rasio dan/ 

benchmarking.  

7. Usulan LKAO yang telah dievaluasi oleh divisi teknis selanjutnya 

dikonsolidasikan oleh divisi perencanaan dan pengendalian anggaran untuk 

proses penetapan proyeksi keuangan dan AKO dari masing-masing unit. 

8. Penyusunan anggaran operasi harus berorientasi pada pencapaian target Key 

Performance Indicator (KPI) dalam rangka peningkatan pendapatan, 

penurunan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik dan peningkatan 

profitabilitas perusahaan. 

9. Mekanisme penyusunan anggaran operasi terdiri dari beberapa biaya lainnya 

salah satunya pada biaya pemeliharan. Anggaran biaya pemeliharaan disusun 

per-unsur dan per-fungsi dengan mepertimbangkan : 

a. Ketersediaan dan optimalisasi material gudang  

b. Rasio biaya pemeliharaan per asset. 

c. Benchmarkingbiaya pemeliharaan dengan bisnis sejenis.\ 

 

 Prosedur yang digunakan dalam penyusunan anggaran pada PT PLN (Persero) 

secara meyeluruh menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut : 

a. Pendekatan Top-Down 

pada pendekatan ini anggaran ditetapkan oleh Peraturan Direksi, kemudian 

 akan dijabarkan ke masing-masing Direktorat hingga unit anggaran yang 

 paling kecil. 
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b. Pendekatan Bottom-Up 

Pada pendekatan ini anggaran ditetepkan melalui konsultasi dan kesepakatan 

 antara pimpinan pusat dengan semua pimpinan pada dirtibusi, area dan rayon 

 yang bertanggung jawab pada pelaksanaan anggaran perusahaan. 

Untuk dapat merealisasikan sasaran strategis perusahaan, maka sepanjang 

tahun 2016 perusahaan mengembangkan beberapa program prioritas agar mampu 

mewujudkan kinerja operasi yang ekselen dalam melayani pertumbuhan dan 

ekspektasi pelanggan dengan sumber daya perusahaan: 

1. Meningkatkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. 

a. Mempertahankan tersedianya margin usaha minimal sebesar 7% dalam 

perhitungan tarif tenaga listrik dan penyelenggaraan Public Service 

Obligation (PSO). 

b. Menerapkan pola perhitungan subsidi berdasarkan kebijakan Performance 

Based Regulatory (PBR) dalam penyelenggaraan Public Service 

Obligation (PSO). Dalam model Performance Based Regulatory (PBR) 

besarnya alokasi subsidi listrik per tahun dihitung dengan mengurangi 

total revenue requirement dengan total pendapatan penjualan listrik. Total 

revenue requirement merupakan penjumlahan biaya usaha non tunai, 

pembayaran bunga pinjaman, pembayaran pokok pinjaman yang jatuh 

tempo dan sebagian kebutuhan dana untuk berinvestasi dengan 

mempertimbangkan program investasi, kapasitas perusahaan untuk 

meminjam dan kemampuan keuangan Negara. Dalam model ini ditetapkan 
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target-target beberapa variable yang dapat dikendalikan oleh perusahaan 

dan merupakan target operasional yang harus dicapai oleh perusahaan 

sebagai syarat diakuinya hak perushaan terhadap revenue requirement. 

c. Meningkatkan pendapatan perushaan dengan melanjutkan implementasi 

tariff adjustment, mengupayakan restrukturisasi Tarif Tenaga Listrik 

(TTL), memulai inisiasi penyesuaian pelanggan R1 450 VA dan R1 900 

VA dengan mekanisme pemberian subsidi tepat sasaran kepada 24,7 juta 

rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai data TIM Nasional 

Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang apabila 

terdapat pelanggan di daya tersebut tidak layak untuk disubsidi atau tidak 

terdaftar di data TNP2K maka akan dialihkan menjadi golongan 

pelanggan non subsidi, meningkatkan penjualan kWh pada pelanggan 

golongan tarif industry 13 dan 14 melalui mekanisme “ Promo Luar 

Waktu Beban Puncak (LWBP)” yaitu pemberian diskon sebesar 30% atas 

penambahan pemakaian diatas pemakaian rata-rata normal pada pukul 

23.00-08.00 (waktu setempat) serta program “Penundaan Pembayaran 

Listrik” yaitu pemberian keringanan dengan penundaan pembayaran 

maksimal 40% dari tagihan listrik pelanggan pada bulan berjalan dengan 

skema penundaan selama 6 bulan yang diangsur rata mulai bulan ke-9 

selama 12 bulan atau skema penundaan selama 10 bulan, diangsur rata 

mulai bulan ke 13 selama 20 bulan. 
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d. Mendiversifikasi model pendanaan melalui pinjaman perbankan dalam 

skema direct lending dengan dan tanpa jaminan pemerintah termasuk 

kredit ekspor yang dijamin oleh Export Credit Agency (ECA). 

e. Memperbaiki struktur permodalan melalui tambahan penyertaan modal 

pemerintah (PMP) baik setoran tunai maupun konversi bantuan 

pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS), memperbaiki 

capital structure perusahaan dengan melaksanakan revaluasi aktiva tetap, 

menurunkan rasio pinjaman dalam mata uang asing, dan 

mengimplementasikan peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/2015 tentang 

kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

f. Menjaga compliance terhadap debt covenant. 

g. Melakukan program hedging untuk memitigasi risiko fluktuasi valas. 

2. Menyelesaikan pembangunan pembangkit program 10.000 MW tahap I dan 

tahap II termasuk jaringan transmisi dan gardu induknya. 

3. Memulai proses konstruksi pembangunan pembangkit 35.000 MW termasuk 

transmisi dan gardu induk terkait. 

4. Melakukan percepatan proses perijinan dan proses pembebasan lahan untuk 

pembangunan proyek kelistrikan dengan mengupayakan terbitnya regulasi 

pemerintah yang mempermudah eksekusi di lapangan. 

5. Mendorong penyelesaian financial closing untuk Independent Power 

Producer (IPP) dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal. 
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6. Menjaga kecukupan pasokan listrik : 

a. Meningkatkan availability factor pembangkit non bahan bakar minyak. 

b. Meningkatkan produktivitas asset melalui revitalisasi pembangkit, 

mengoptimalkan permanfaatan sumber-sumber energy listrik seperti 

pembelian excess power pembangkit milik swasta yang idle, 

mengoptimalisasi sewa genset dan penggunaan Marine Vessel Power 

Plant (MVPP) untuk beberapa daerah tertentu. 

c. Mengembangkan pembangkit peaker dengan memanfaatkan teknologi 

Compressed Natural Gas (CNG), PLTGB dan BioFuel (Nabati) sebagai 

pengganti BBM. 

d. Mengembangkan PLTMG Mobile Power Plant untuk mengatasi 

kekurangan pasokan listrik jangka pendek pada wilayah kerja yang 

mengalami deficit dan siap untuk dipindahkan ke daerah lain jika 

dibutuhkan. 

e. Mengembangkan pembangkit dual fired  dan pengadaan genset untuk 

memenuhi kebutuhan listrik di daerah yang masih isolated. 

f. Mengembangkan energy baru dan terbarukan termasuk pemanfaatan 

biofuel (nabati), biomassa (sampah), solar cell, dan Pembangkit Tenaga 

Listrik Mikro Hidro (PTLMH), dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

(PLTA) serta konservasi energi melalui partisipasi pelanggan. 

7. Menjamin ketersediaan energi primer : 
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a. Memastikan ketersediaan pasokan gas yang termasuk kesiapan Floating 

Storage Regasification Unit (FSRU). 

b. Melakukan pencairan sumber gas baru berupa LNG, CNG, dan CBM. 

c. Memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) pada level yang efisien dan 

optimal serta mengendalikan konsumsi BBM. 

d. Mengendalikan harga beli BBM dengan optimalisasi hasil lelang. 

e. Memastikan pemenuhan perjanjian jual beli batubara dengan pemasok dan 

tersedianya persediaan rata-rata batubara yang efisien dan optimal. 

f. Memastikan penyediaan batubara sesuai dengan kualitas pembangkit 

teknologi blending dan coal upgrading. 

8. Mengoptimalkan bauran energi melalui produksi listrik dari pembangkit 

berbahan bakar non BBM, meningkatkan kapasitas energi listrik yang dapat 

ditransfer melalui kabel laut, dan mengoprasikan pembangkit renewable 

energy termasuk biofuel dan solar cell. 

9. Meningkatkan efesiensi operasi : 

a. Melakukan efesiensi biaya energi primer dengan cara meningkatkan 

kinerja availability dan capacityfactor pembangkit, memperbaiki heat rate 

dan specific fuel consumption (SFC), serta memperbaiki manajemen 

energi  primer. 

b. Menurunkan biaya non-fuel per kWh jual. 

c. Melanjutkan program penurunan susut jaringan sesuai roadmap susut. 
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d. Mengembalikan kondisi bebas pemadaman bergilir dan menurunkan 

angka SAIDI dan SAIFI.  

e. Melakukan perbaikan kinerja operasi secara berkelanjutan. 

10. Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan 

efesiensi : 

a. Melanjutkan program listrik prabayar/listrik pintar. 

b. Menyempurnakan proses bisnis dan mengimplementasikan regulasi 

barang dan jasa dan meningkatkan efesiensi pengelolaan supply chain. 

c. Implementasi aplikasi Project Management Office (PMO) untuk 

pengendalian proyek, aplikasi Dashboard korporat, Sistem Informasi 

Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (SIP2A), Enterprice Asset 

Management (EAM) pembangkit, dan fungsi pendukung. 

11. Melakukan optimalisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM : 

a. Mengimplementasikan pengembangan organisasi sesuai desain organisasi 

fungsi korporat dan fungsi bisnis regional. 

b. programCorporate University. 

c. Meningkatkan implementasi budaya perusahaan. 

12. Memperkuat bisnis dan sinergi anak perusahaan untuk mendukung 

pencapaian arah strategis korporat dan proses bisnis perusahaan. 

Meningkatkan kinerja dan kemampuan anak perusahaan dalam menghadapin 

tuntutan bisnis, antara lain mendorong pembentukan cucu perusahaan 

unrestricted, penagihan asset PLN Holding kepada anak perusahaan, 
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kerjasama afiliasi dengan perusahaan lain seperti joint venture, kerjasama 

antar anak perusahaan dalam penyediaan dan transportasi batubara dan 

kerjasama antar anak perusahaan di bidang teknologi informasi. 

13. Mendorong kemitraan dalam rangka peningkatan efesiensi proses bisnis. 

14. Meningkatkan citra perusahaan seperti melalui peningkatan GCG berupa 

aspek risk management maupun compliance perusahaan, serta meningkatkan 

fungsi public relations agar terjalin hubungan dan komunikasi yang baik 

dengan stakeholders. 
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