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EDITOR’S LETTER

Halo, Sobat ENERGI!

Salam perkenalan dari kami, Tim Bulletin KDL untuk edisi pertama Digital 
Bulletin 'Info KDL'! Alhamdulillahirobbil'alamin, kami segenap tim digital bulletin 
Info KDL mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas izinnya dan 
dukungan dari direksi, manajemen, dan karyawan, kami dapat menerbitkan 
digital bulletin untuk segenap Sobat ENERGI.

Info KDL akan menjadi digital bulletin KDL yang tidak hanya berisi informasi 
update mengenai berita-berita kegiatan korporasi namun menjadi wadah 
kreatifitas Sobat ENERGI untuk dapat menulis artikel maupun tulisan yang 
menginspirasi, menambah wawasan, juga memberikan ide-idenya untuk 
kemajuan KDL. Media yang terbit setiap bulannya ini dibuat dalam bentuk digital 
yang mana lebih mudah untuk diproduksi dan didistribusikan.

Edisi pertama digital bulletin Info KDL akan berisi seputar aktifitas di era 
Adaptasi Kebiasaan Baru yang diterapkan di KDL, di tengah pandemi Covid-19. 
KDL sebagai perusahaan energi menjadi salah satu tonggak untuk selalu dapat 
menyediakan energi yang handal untuk produktifitas di tengah pandemi.

Tentunya digital bulletin ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik, saran, dan 
masukan dari pembaca menjadi perhatian bagi kami untuk perbaikan ke 
depannya. Semoga bulletin ini dapat berkelanjutan serta bermanfaat bagi Sobat 
ENERGI dimanapun berada.

Salam hangat,
Tim Digital Bulletin
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MESSAGE

FROM CEO

Gersang Tarigan
Direktur Utama PT Krakatau Daya Listrik

aat ini kita semua menghadapi situasi sulit yang 

Sbelum pernah terpikirkan sebelumnya, bukan hanya 
di Indonesia namun di seluruh belahan dunia. 

Pandemi Virus Corona (COVID-19) telah mengubah 
berbagai tatanan kehidupan kita mulai dari aktivitas 
bekerja, hubungan sosial, budaya, keagamaan, bahkan 
interaksi antar sesama dan dengan orang-orang terdekat 
sekalipun. Kita menyaksikan hingga awal Juli 2020 lebih 
dari 14 juta orang di seluruh dunia lebih dikonfirmasi 
terpapar COVID-19 dan telah merenggut 600 ribu jiwa. 
Dampak yang ditimbulkan menimbulkan rasa takut dan 
kekhawatiran yang tinggi, kerugian ekonomi yang luar 
biasa akibat menurunnya produktivitas kerja dan 
terhentinya roda ekonomi di beberapa sektor usaha. 
Namun kita patut bersyukur dan bangga, karena para 
pemimpin dunia terlihat lebih kompak, bekerja keras, dan 
keinginan yang tinggi bersama-sama memerangi 
penyebaran COVID-19. Kita juga dapat menyaksikan 
munculnya pahlawan-pahlawan medis dan relawan-
relawan dalam memerangi penyebaran COVID-19 dan 
tumbuhnya rasa sosial ,  to long menolong, dan 
kebersamaan sesama umat manusia.

Kita mengapresiasi dan rasa hormat kepada petugas 
kesehatan, sukarelawan, dan seluruh pihak yang terlibat 
secara langsung maupun tidak langsung di garda terdepan 
dalam memerangi COVID-19. Kita merasakan bahwa 
keberanian, keikhlasan, dan kepahlawanan yang mereka 
tunjukkan telah mengangkat semangat dan menginspirasi 
kita semua untuk bersama-sama berperan dalam 
mencegah penyebaran COVID-19. Semangat gotong 
royong, saling menolong, dan berbagi menjadi semangat 
yang patut kita hargai dan banggakan. Kita percaya bahwa 
dengan bersama-sama dan disiplin, kita akan berhasil 
melawan penyebaran Virus Corona ini dan kehidupan 
normal dapat kita peroleh kembali.

Dalam situasi darurat COVID-19 ini yang masih 
berkepanjangan, saya memahami bahwa kesehatan dan 
keselamatan diri sendiri dan keluarga menjadi utama, 
namun di sisi lain, aktivitas ekonomi dan bisnis harus tetap 
dapat berjalan untuk menjamin kelangsungan perusahaan 
ke depan serta kepentingan karyawan, manajemen, dan 
stakeholder lainnya. 

PT Krakatau Daya Listrik sebagai perusahaan turut 
merasakan dampak akibat pandemi COVID-19 ini dan kita 
memberikan perhatian yang tinggi untuk berkontribusi dan 
mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran 
COVID-19 dan mengurangi dampak yang ditimbulkan. 
Upaya pencegahan kita lakukan dengan menjalankan 
protokol pencegahan COVID-19 secara disiplin, seperti 
pengaturan kerja dan penerapan Work From Home 
(WFH), selalu menjaga jarak, pengetesan suhu setiap 
personel masuk kawasan, penggunaan hand sanitizer dan 
penyemprotan disinfectant, pemberian tambahan vitamin 
ke karyawan, penggunaan masker, sosialisasi, dan 
penegakan disiplin secara rutin. Selaras dengan 
perkembangan dan kebijakan Pemerintah, PT KDL juga 
telah terus mempromosikan dan menyesuaikan adaptasi 
kebiasaan baru agar pencegahan COVID-19 dan 
produktivitas kerja dapat berjalan selaras.

Di sisi lain, sebagai penyedia listrik di Kawasan Krakatau 
Industrial Estate Cilegon (KIEC) yang melayani industri, 
perkantoran, sosial, dan perumahan PT KDL berkomitmen 
tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh 
pelanggannya selama 24 jam penuh. Listrik adalah 
kebutuhan vital yang harus tetap tersedia di tengah kondisi 
pandemi COVID-19. Kita senantiasa membangun 
komunikasi yang lebih hangat kepada pelanggan dengan 
melakukan komunikasi rutin, Customer Engagement 
sekaligus untuk mendapatkan masukan, umpan balik, 
saran, dan dukungan yang diperlukan. Kita menyadari 
beberapa konsumen utama perusahaan mengalami 
kesulitan akibat dampak COVID-19 dan PT KDL 
memberikan perhatian dan respek atas kondisi tersebut.
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Dampak COVID-19 menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang menyebabkan 
ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar hidup. Sebagai Insan KDL dan berada di tengah masyarakat, 
KDL senantiasa berkomitmen dan tergerak hatinya untuk berbagi dan membantu masyarakat yang sangat 
membutuhkan. Saya sangat mengapresiasi atas respons yang cepat dari manajemen dan insan KDL untuk 
membantu pengadaan APD bagi petugas kesehatan di RSKM, pemberian bantuan Sembako untuk masyarakat 
sekitar, pemberian Hand Sanitizer kepada konsumen, dan aksi-aksi sosial yang telah dilakukan yang merupakan 
salah satu wujud nyata kepedulian insan KDL dalam berperan mengurangi dampak COVID-19. Ke depan, kegiatan-
kegiatan seperti ini akan terus kita lakukan dan tingkatkan.

Kita percaya bahwa kondisi darurat COVID-19 ini akan berlalu, dengan bersama kita bisa melewati ini semua. Untuk 
itu saya mengajak kita semua untuk senantiasa menjalankan protokol pencegahan COVID-19, mendukung kebijakan 
pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19, senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan 
keluarga. Mari kita senantiasa saling mendukung, saling peduli, bergandengan tangan dalam menghadapi kondisi 
sulit ini dengan memperkuat kegigihan, ketangguhan, optimisme diri dan tim, serta senantiasa menyebarkan energi 
positif untuk terus menginspirasi orang-orang di sekitar kita.

Terima kasih. Salam Sehat Selalu!
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COVID-19 PROTOCOLS 03

PT Krakatau Daya Listrik sebagai salah satu 
perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia 
energi harus memastikan keberlangsungan proses 
bisnis dalam masa pandemi COVID-19. Perusahaan 
selalu mengajak seluruh bagian untuk bersama-sama 
secara aktif melawan virus ini, dimulai dari berangkat ke 
tempat kerja dari rumah, saat di perjalanan menuju ke 
tempat kerja, selama beraktivitas di tempat kerja, 
sampai saat kembali pulang ke rumah. “Kita harus 
bareng-bareng menerapkan pola hidup sehat di masa 
sekarang ini.” ucap salah satu tim COVID-19 KDL. 
Sejak tanggal 17 Maret 2020 saat peningkatan jumlah 
kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin banyak, KDL 
merespons dengan menerapkan Protokol Kesehatan, 
mulai dari pemakaian masker, budaya cuci tangan, dan 
jaga jarak aman. Setiap karyawan tentu masih memiliki 
kekhawatiran saat berkantor pertama kali di masa 
Adaptasi Kebiasaan Baru terutama apabila terkait 
dengan kesehatan. Rasa khawatir ini harus ditangani 
perusahaan dengan memberikan jaminan keamanan 
dan kenyamanan saat bekerja bagi seluruh karyawan

yaitu dengan menetapkan Protokol Kesehatan yang 
terus diinformasikan kepada seluruh stake-holder 
dengan tetap memastikan agar Protokol Kesehatan 
dilaksanakan dengan baik sebagai upaya menjaga 
kesehatan karyawan saat bekerja. Termasuk informasi 
apabila terdapat perubahan pola kerja di masa 
pandemi.

Sampai saat ini, diberitakan bahwa grafik siklus 
pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia masih naik 
turun, kebiasaan penerapan Protokol Kesehatan di 
masa pandemi ini pun terbawa sampai sekarang. Guna 
mencegah, mengurangi, dan menekan penyebaran 
serta melindungi kesehatan seluruh pihak (Dewan 
Komisaris, Dewan Direksi, Karyawan/ti, dan pihak 
terkait) PT KDL menerapkan beberapa protokol 
kesehatan pada kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru. 
(SEP, YDIN) 

TETAP BERENERGI DI   
MASA PANDEMI, KDL 
TERAPKAN 
PROTOKOL 
KESEHATAN



A. Saat di Rumah

B. Persiapan Bekerja

COVID-19 Protocols

Olahraga dan asupan  

makanan yang sehat 

dan bergizi

Isolasi mandiri bagi 

keluarga dari luar kota 

dan gunakan masker 

jika bertemu tamu

Cuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir 

Jika demam, batuk, 

pilek, nyeri tenggorokan, 

dan sesak nafas segera 

periksakan ke dokter

Membawa alat dan 

tempat makan 

sendiri dari rumah

Memakai masker & 

membawa hand 

sanitizer

Gunakan baju atau 

jaket lengan panjang

C. Berangkat dan Pulang 

Tidak menyentuh apapun di 

rumah sebelum cuci 

tangan/mandi 

Mandi ketika sampai 

dirumah
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D. Saat Memasuki Kantor

Saat Berada di Lingkungan Kerja PT KDL

Lakukan absensi 

menggunakan kartu slash

Ganti pakaian jika menggunakan 

kendaraan umum ke kantor

Cek suhu badan (<37.3 C) dan 

memakai masker
Mengisi form Self Assessment 

Resiko Karyawan sebelum 

bekerja

Menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat

Cuci tangan dengan sabun dan 

air mengalir ketika tiba di 

kantor

Jaga jarak duduk dengan rekan 

kerja

Wajib membersihkan alat 

dan tempat kerja setelah 

digunakan

E. Saat di Kantor

Bersihkan area kerja 

dengan cairan 

disinfektan

Gunakan masker saat bekerja & 

hand sanitizer setelah 

menggunakan fasilitas umum

Tidak berjabat 

tangan

Terapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat di tempat 

kerja
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Saat Berada di Lingkungan Kerja PT KDL

Lift hanya digunakan 

untuk akses naik

Akses turun 

menggunakan tangga

Jaga jarak

F. Saat di Plant

Satu sisi meja makan 

untuk 

Mengatur jadwal makan 

agar tidak bersamaan

Upayakan take away 

makanan

Membawa alat dan 

tempat makan dari 

rumah

H. Saat di Kantin

G. Saat Rapat

Wajib membersihkan alat 

dan tempat rapat setelah 

digunakan

Memakai masker Tidak menyajikan 

makanan dan 

minuman
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Saat Berada di Lingkungan Kerja PT KDL

I. Saat di Masjid

Shalat dengan 

perlengkapan 

sendiri

Ketika shalat, jaga 

jarak kiri kanan dan 

antar shaf

Menggunakan masker 

selama di Masjid
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T Krakatau Daya Listrik, sebagai salah satu 

Pperusahaan yang menyuplai listrik di 
Kawasan Industri Krakatau selalu berupaya 

memberikan keandalan pasokan listrik untuk 
kepuasan pelanggan. Hal ini tentunya harus dapat 
terus dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi. 
Termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 yang 
melanda hampir seluruh Negara di dunia. 
Pemeliharaan (Maintenance) dan keandalan 
(Reliability) merupakan elemen penting dalam 
menunjang operasional suatu perusahaan agar visi 
dan misi dapat tercapai. Terlebih elemen 
keandalan adalah hal paling penting yang harus 
dijaga bagi mayoritas perusahaan yang mengalami 
penurunan  pendapa tan  dan  menga lami 
perlambatan pertumbuhan ekonomi demi 
mendukung keberlangsungan perusahaan. Dalam 
hal ini PT KDL selalu memberikan yang terbaik bagi 
tenant-nya dalam menjaga kontinuitas suplai listrik. 
Beberapa upaya dilakukan, baik dari retrofit 
peralatan, pengembangan SDM, dan upgrade 
teknologi guna menjaga keandalan suplai tersebut. 
Berikut Q&A terkait kesiapan dalam menjaga 
keandalan KDL dengan Bapak Ari Azhar selaku 
Operation Manager dan juga merangkap sebagai 
Plt. Maintenance Manager PT KDL 

Q:Bagaimana tanggapannya terkait pandemi COVID-19?
A:Pandemi ini merupakan ujian bagi kita semua, harapannya 
agar segera berakhir karena sangat berpengaruh di bisnis PT 
KDL. 

Q:Bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis KDL? 
Terutama terhadap keandalan listrik?
A:Yang paling berpengaruh terhadap bisnis PT KDL adalah sisi 
penyerapan listrik dari pelanggan yang mengalami penurunan 
sampai 35%. Sedangkan untuk keandalan sendir i 
Alhamdulillah PT KDL berusaha menerapkan protokol 
antisipasi yang berlaku, sehingga kita masih mampu menjaga 
keandalan listrik demi kepuasan pelanggan.

Q:Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh tim 
operasional selama pandemi?
A:Pandemi ini berdampak terhadap perubahan pola kerja, 
upaya kita selain menerapkan Protokol COVID-19 yang 
berlaku dan membagi tim shift menjadi tim-tim kecil, sehingga 
tidak bertemu antar tim, jika terjadi hal-hal buruk sehingga 
tidak menyebar, kalaupun harus bertemu bisa menggunakan 
virtual meeting. Paling penting teman-teman ini harus mawas 
diri, menjaga kondisi tubuh, dan menjaga hidup tetap sehat 
dengan mengonsumsi makanan bergizi, dll.

Q:Apa rencana ke depan yang akan dilakukan untuk men-
support pekerjaan dalam menjaga keandalan tersebut?
A:Rencana ke depan pastinya dalam bekerja kita sudah punya 
program-program kerja yang dibuat sebelumnya. Meskipun 
dengan pendapatan yang menurun dan ada beberapa yang 
harus ditunda, kami membuat skala prioritas mana yang harus 
dikerjakan terlebih dahulu tetap dengan mengedepankan 
Protokol COVID-19.

Ari Azhar
Operation Manager & Plt. Maintenance Manager
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Q:Menurut Anda, adakah korelasi antara keandalan 
dengan pertumbuhan konsumsi energi dari tenant-tenant 
KDL?
A:Mungkin kita perlu segmentasi antara market-nya KS dan 
non KS, dari segmen KS mereka sedang terdampak krisis, tapi 
yang di non KS kalau kita tidak memperhatikan fenomena 
COVID-19 ini, sebetulnya pertumbuhan non KS ini cukup 
tinggi antara 4-7%. Terus terang kalau korelasi mungkin ada 
dampaknya, yang penting kalau pelanggan happy maka 
pelanggan mau untuk memakai listrik KDL. Tapi kan memang 
ada satu sisi lain yaitu harga, tarif listrik kita kan premium itu 
juga mempengaruhi, pertumbuhan tadi jika kita bisa 
menurunkan tarif maka pertumbuhan bisa lebih cepat 8-10%. 
Upaya masih kita lakukan untuk dapat bersaing. Harga untuk 
saat ini masih tetap meskipun semua serba naik termasuk kurs 
yang mengerikan, tentunya dengan efisiensi di sisi lain. 
Tahun 2020 ini kita mengawali tahun dengan baik, komplain 
pelanggan cukup menurun, jadi kita mampu tetap menjaga 
keandalan.

Q:Sebutkan 3 kata untuk keandalan? Jelaskan mengapa 
kata tersebut !
A:1. Kualitas: Bekerja, peralatan yang digunakan, standar, 
dan orang yang berkualitas. 2. Tuntas: Pekerjaan harus tuntas 
tanpa menyisakan pekerjaan dan temuan yang kecil. 3. 
Kolaborasi: Kita perlu saling kerja sama antara user, vendor, 
pihak ke-3 dan kata kuncinya adalah kolaborasi “is a must”

KESIAPAN 

KEANDALAN 

PASOKAN LISTRIK 

KDL SELAMA 

PANDEMI COVID-19

KESIAPAN 
KEANDALAN 
PASOKAN LISTRIK 
KDL SELAMA 

PANDEMI COVID-19

KESIAPAN 

KEANDALAN 

PASOKAN LISTRIK 

KDL SELAMA 

PANDEMI COVID-19
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Q:Apa definisi keandalan bagi Anda?
A:Keandalan adalah value KDL. Saat orang menyebut 
PT KDL yang ada di benak adalah andal. Walaupun 
secara tarif lebih mahal. Selama pelanggan happy, puas 
secara teknis maupun non teknis itu bisa dikatakan 
andal. Percayalah KDL melakukan yang terbaik.

Q:Apa yang dilakukan untuk memastikan karyawan 
Operation & Maintenance untuk tidak melakukan 
kontak fisik dengan orang lain yang berpotensi 
terpapar virus?
A:Yang pasti menghimbau, mensosialisasikan apa saja 
yang sudah direncanakan oleh tim SHE, HCGA, dan 
manajemen KDL. Kita sudah mempunyai protokol yang 
sudah di terjemahkan melalui infografik yang mudah 
dicerna dan di share ke media-media sosial, terus 
dilakukan secara berulang sehingga karyawan lebih 
paham lagi. Pemantauan juga dilakukan, jika terpaksa 
untuk melakukan perjalanan keluar kota maka 
setelahnya akan diisolasi selama 14 hari, jika dinyatakan 
tidak terjangkit baru diizinkan untuk bekerja seperti 
biasa. Untuk karyawan yang berhubungan langsung 
dengan pelanggan seperti karyawan Maintenance kami 
mengedepankan untuk memakai masker dan jaga jarak 
dengan pelanggan, dan sering-sering cuci tangan atau 
menggunakan Hand Sanitizer dengan bantuan tim Lab 
KDL yang memproduksi Hand Sanitizer sendiri 
dibagikan kepada teman-teman di Maintenance. Karna 
tim sering lembur maka tingkat kebugaran menurun 
sehingga kita berupaya membagikan vitamin dan 
asupan lainnya untuk menjaga kebugaran, jumlah 
lembur dibatasi atau bergilir agar tetap bisa hidup 
dengan pola sehat.
(FF, KR)
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elain kualitas pelayanan, PT Krakatau Daya Listrik 

S(KDL) juga berkomitmen bahwa kepuasan 
pelanggan adalah aspek prioritas. KDL menyadari 

bahwa kepuasan pelanggan adalah komponen penting 
untuk menunjang sustainability business. Untuk dapat 
memenuhi kepuasan pelanggan tersebut, KDL berupaya 
untuk selalu berkomunikasi secara rutin dengan 
pelanggan untuk mengetahui kondisi pasar serta 
mendapatkan saran untuk dapat memberikan excellent 
service. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang saat 
ini dihadapi oleh masyarakat hampir di seluruh belahan 
dunia, KDL menyadari bahwa kondisi bisnis khususnya 
di wilayah Kawasan Industri Krakatau akan ikut 
terdampak. Untuk itu KDL melaksanakan agenda 
Customer Engagement dengan mengundang 13 
pelanggan besar.

Customer  Engagement  Meet ing  (CAM) KDL 
dilaksanakan sejak tanggal 22 April 2020 hingga 15 Mei 
2020 untuk periode pertama. Dengan keterbatasan 
kondisi yang saat ini dihadapi CAM dilaksanakan melalui 
teleconference melalui aplikasi Zoom Meeting maupun 
Microsoft Teams. CAM sendiri dihadiri oleh Board of 
Director dari KDL dan pelanggan, Accounting Manager, 
Maintenance & Operation Manager, CSBU Manager dan 
staff. Selain bertujuan membangun kedekatan dengan 
konsumen, CAM bertujuan untuk berbagi informasi 
tentang respons COVID-19 di masing-masing 
perusahaan serta berbagi pemahaman mendalam 
terkait kondisi bisnis terkini dari pelanggan. Dengan 
adanya CAM diharapkan KDL mampu mengidentifikasi 
isu, memetakan hasil pembahasan dan memahami 
bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah 
pelanggan. Dari aktivitas CAM diketahui bahwa 
pelanggan KDL mengalami efek yang berbeda-beda di 
tengah kondisi pandemi saat ini. 

Beberapa perusahaan dengan core-business utama 
penyedia bahan pangan tidak mengalami penurunan 
produksi yang signifikan, sedangkan perusahaan 
dengan core-business utama baja mengalami dampak 
yang cukup hebat. Penurunan dampak tersebut 
diakibatkan oleh end-user dari masing-masing 
pelanggan mayoritas adalah pasar otomotif maupun 
konstruksi yang berada di wilayah Jabodetabek.

Untuk menyikapi keluhan dari pelanggan tersebut, KDL 
berupaya mencari win win solution untuk seluruh pihak. 
Selanjutnya KDL mengeluarkan program relaksasi yang 
diharapkan dapat membantu pelanggan untuk terus 
menjaga keberlangsungan bisnis bersama. Beberapa 
program yang dikeluarkan oleh KDL adalah Potongan 
50% Biaya Pemakaian Listrik untuk Golongan 
Konsumen Rumah Tangga 900 VA dan Golongan Sosial 
S2 (Masjid & Panti Asuhan), Potongan 50% Biaya Beban 
untuk Golongan Sosial S3 (Rumah Sakit - RSKM), Cuti 
Daya untuk Konsumen Industri di Tegangan Menengah 
dengan ketentuan tertentu, dan Insentif Bayar Awal 
Waktu untuk Konsumen Industri di Tegangan Menengah 
dengan ketentuan tertentu. Saat ini program-program 
tersebut sudah mulai dijalankan. KDL berharap 
pelanggan akan terbantu dengan adanya program-
program tersebut di tengah kondisi bisnis yang sulit saat 
ini. Dan KDL berkomitmen untuk terus berkomunikasi 
secara rutin dengan pelanggan sebagai follow-up dari 
CAM tersebut. Dengan sedikit banyak perhatian KDL 
terhadap pelanggan, semoga nilai keterikatan dan 
kepuasan pelanggan terhadap layanan KDL akan terus 
meningkat. KDL yakin bahwa kepercayaan pelanggan 
adalah faktor penting yang harus terus dijaga. Berangkat 
dari semangat tersebut, semoga akan membantu KDL 
untuk terus maju dan berkembang. (MRAJ) 
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PT KDL Resmikan PLTS Rooftop pertama di kawasan KIEC

T Krakatau Steel (Persero) Tbk, melalui anak usahanya 

PPT Krakatau Daya Listr ik  (KDL) meresmikan 
beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

Rooftop di plant perusahaannya dengan kapasitas daya 102 
kWp (Kilo Watt Peak), Jumat (17/7/2020). Peresmian PLTS 
Rooftop PT KDL ini turut dihadiri oleh jajaran direksi, komisaris, 
manager, dan juga perwakilan karyawan, baik yang tergabung 
dalam kehadiran offline maupun online via aplikasi Zoom. 
Pengoperasian PLTS Atap ini diketahui merupakan yang 
pertama di Kota Cilegon, sebagai bentuk dukungan PT KDL 
terhadap penggunaan energi ramah lingkungan di Kota Baja. 
Teknologi ini juga sebagai bukti komitmen PT KDL sebagai 
perusahaan energi yang sedang mengembangkan bisnisnya ke 
bidang energi terbarukan. Gersang Tarigan selaku Direktur 
Utama PT KDL, mengapresiasi atas keberhasilan tim dalam 
pilot project PLTS Rooftop ini.  Proyek yang dilaksanakan oleh 
tim yang dipimpin Erwin Pramono ini berhasil diselesaikan 
dalam waktu 2,5 bulan dengan investasi senilai kurang lebih Rp 
1,1 Miliar. 

PLTS ini merupakan sebuah pilot project PT KDL dalam bidang 
energi terbarukan dengan memanfaatkan area rooftop dari 
bangunan Mainstation 150 kV yang berada di dalam area PT 
KDL dengan luas area 864 m2. Gersang Tarigan juga 
mengungkapkan, bahwa sudah seharusnya PT KDL selaku 
perusahaan energi mulai merambah ke energi terbarukan dan 
siap untuk menjadikannya salah satu bisnis perusahaan.   
Teknologi ini menjadi salah satu metode untuk menurunkan 
emisi yang dihasilkan oleh unit pembangkit. Pengembangan dan 
pemasangan PLTS ini menjadi wujud nyata komitmen 
perusahaan dalam mendukung Kota Cilegon sebagai salah satu 
daerah industri yang terdepan dalam hal upaya pengembangan 
energi bersih," ujarnya. Dirut juga berharap kedepannya akan 
terus ada ide-ide kreatif yang berkembang dari manajemen 
maupun karyawan, terutama dalam pengembangan bisnis 
energi terbarukan demi kemajuan PT KDL. Semoga dengan 
berhasilnya proyek PLTS Rooftop ini akan menjadi awal dari 
kemajuan pengembangan bisnis KDL ke depan, khususnya 
dalam bidang energi terbarukan," tandasnya. (AP)



Kami menerima artikel untuk dimuat pada Buletin 
InfoKDL edisi berikutnya. Dengan ketentuan 
sebagai berikut:
- Kontributor merupakan Karyawan/ti PT KDL.
- Setiap artikel yang dikirim ke redaksi merupakan 
hasil karya sendiri dan hendaknya diketik dengan 
spasi ganda maksimal 5.000 karakter. 
- Kategori artikel yang dikirim dapat berupa 
teknologi, sejarah, opini, hiburan, dll. 
- Artikel yang masuk merupakan hak redaksi 
InfoKDL dan dapat diterbitkan di media lain yang 
dikelola oleh KDL. 
- Redaksi akan mengonfirmasi artikel yang dikirim 
sebelum diterbitkan. 
- Kontributor akan mendapat apresiasi atas setiap 
artikel yang dimuat dengan nilai hingga 
Rp250.000,00. 

Artikel dapat dikirim dengan 
mengunggahnya mela lu i 
tautan berikut:
https://bit.ly/kontributorinfokdl

SUBMIT YOUR
CREATIVITY !
SUBMIT YOUR
CREATIVITY !

SCAN HERE



@infokdlPT Krakatau Daya Listrikwww.kdl.co.id @infokdl
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