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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap perusahaan, pastinya kita mengenal kata kinerja. Baik kinerja 

karyawan maupun kinerja perusahaan yang memiliki kaitan yang sangat erat. Kinerja 

menurut  Lebas (1995), adalah melaksanakan dan mengelola dengan baik item 

pekerjaan yang telah di tetapkan sesuai dengan target dan timeline yang telah 

sepakati, sehingga dapat di artikan sebagai potensi keberhasilan dalam melaksanakan 

rencana kerja untuk mencapai target dan tujuan yang akan di capai.  

Defenisi kinerja berdasarkan asal kata performance merupakan hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh individu atau satu kelompok individu dalam sebuah 

organisasi. Dalam konsep kinerja perusahaan (corporate performance) ada hubungan 

yang erat antara kinerja individu dengan kinerja perusahaan yang apabila kinerja 

individu baik, maka dimungkinkan kinerja perusahaan juga akan baik 

(Prawirosentono, 2008).  

Ada beberapa hal yang mendorong manajemen mengukur kinerja perusahaan 

antara lain, yang pertama adalah untuk mengetahui sampai dimana pencapaian 

perusahaan saat ini, yang kedua kemana perusahaan akan di bawa (berupa target 

angka yang diselaraskan dengan tujuan yang akan di capai), yang ketiga adalah 

bagaimana perusahaan mencapai tujuan tersebut ( harus di support anggaran biaya 

dan action plan), dan yang ke empat adalah bagaimana cara mengetahui bahwa 

perusahaan sudah mencapai tujuan atau belum (dengan melihat realisasi yang telah di 
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capai di bandingkan dengan target) , keempat faktor tersebut dijelaskan oleh Lebas 

(1995). 

Kinerja dalam perusahaan biasanya menggunakan istilah Key Performance 

Indicator (KPI), di dalamnya terdapat beberapa kategori dan parameter yang telah di 

tentukan angka target yang di harapkan di capai oleh unit perusahaan. KPI ini yang 

menjadi tolok ukur keberhasilan suatu unit perusahaan dengan total jumlah nilai jika 

semua parameter tercapai adalah 100. Setiap akhir periode di adakan evaluasi kinerja 

untuk membandingkan realisasi dengan rencana target atau standar yang telah 

ditentukan bersama (Wibisono, 2006). Salah satu perusahaan yang menerapkan KPI 

kepada unit-unitnya adalah PT PLN (Persero), yang merupakan perusahaan Listrik 

Negara yang menangani suplai Tenaga Listrik (PLN, 2016) 

Dalam mengatur konfigurasi jaringan distribusi tenaga listrik, salah satu unit 

PLN yaitu PT PLN APD menggunakan peralatan yang di kenal dengan sebutan 

Keypoint. Keypoint adalah Peralatan switching (saklar) di jaringan distribusi tenaga 

listrik 20.000 Volt (20 kV) yang dapat di operasikan open (buka) dan close (tutup) 

secara remote. Keypoint terdiri atas dua yaitu LBS ( Load Break Switch ) dan 

Recloser. Karena pentingnya fungsi dari peralatan ini, sehingga kinerja keypoint di 

pantau secara serius oleh manajemen dengan memasukkan kinerja keypoint ini ke 

dalam KPI PT PLN APD.   

Kinerja keypoint yang masuk dalam KPI PT PLN APD terdiri atas 3 (tiga) 

indikator yaitu : 

1. Efektifitas Keypoint (20 kali) 

2. Rasio Integrasi Keypoint (100 %) 

3. Kegagalan Fungsi Command Keypoint (2 %) 
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Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1, yang mana sangat jelas kontribusi Kinerja 

Keypoint sebesar 16 % terhadap KPI perusahaan.  

Gambar 1.1 
Kontribusi Kinerja Keypoint 

 

Kinerja keypoint berpengaruh secara langsung bagi PT PLN APD dalam 

menekan durasi pemadaman dan meminimalisir lokasi yang padam. Terdapat 

beberapa faktor teknis penyebab kinerja keypoint tidak tercapai antara lain : 

a. Settingan Keypoint (Miss koordinasi proteksi antara PMT Outgoing dan 

Recloser) 

b. Gangguan Media komunikasi  

c. Gangguan Power Supply 

d. Gangguan Peralatan Keypoint 

Adapun penyebab kegagalan fungsi command Keypoint dapat dilihat pada Gambar 

1.2 

Gambar 1.2 
Komposisi Penyebab Gagal Kontrol Keypoint 
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Di wilayah kerja Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta pengaturan distribusi tenaga listrik berada di bawah PT PLN APD Jateng 

& DI Yogyakarta (APD JTY). Pada awal terbentuknya, APD JTY hanya mengatur 

operasi wilayah kerja satu Area saja, yaitu PLN Area Semarang. Seiring dengan 

kebutuhan operasional di lingkup PLN Distribusi Jateng & DIY, pada tahun 2011 

ruang lingkup kerja APD JTY di perluas baik secara geografis maupun secara job 

desc,  Wilayah kerja APD JTY menjadi 11 Area yakni. PLN Area Semarang, PLN 

Area Kudus, PLN Area Pekalongan, PLN Area Tegal, PLN Area Purwokerto, PLN 

Area Cilacap, PLN Area Magelang, PLN Area Yogyakarta, PLN Area Klaten, PLN 

Area Surakarta, PLN Area Klaten, PLN Area Salatiga. Untuk  distribusi tenaga listrik 

ke 11 Area tersebut, maka di bangun infrastruktur SCADA (Supervisory Control 

And Data Acquisition) di 73 lokasi Gardu Induk. Selain itu wilayah operasi yang 

semula 90 penyulang menjadi 636 penyulang. Tentunya hal tersebut membutuhkan 

strategi terutama pemenuhan infrastruktur Teknologi, SDM beserta 

pengembangannya dan Anggaran. Untuk mengakomodasi pengoperasian dan 

pemeliharaan Aset se wilayah Distribusi Jateng & DI Yogyakarta, di bentuklah 3 

DCC (Distribution Control Centre) yang terdiri dari bagian operasi, pemeliharaan 

dan SCADA. 

Pada tahun 2016, wilayah kerja dan Aset APD semakin bertambah yang 

semula hanya tanggung jawab 73 Gardu Induk, saat ini juga termasuk Integrasi 

(pemasangan) Recloser dan LBS yang di kenal dengan sebutan Keypoint. Jumlah 

Keypoint ini mencapai 2237 buah yang menjadi tanggung jawab PLN APD JTY 

dalam hal pengoperasian hingga pemeliharaannya. Tentunya hal tersebut menuntut 
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APD untuk menambah dan meningkatkan kualitas SDM, agar menjaga kontinuitas 

pengoperasian Aset tersebut.  

Tabel 1.1  
Kinerja PLN APD JTY 2017 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN BOBOT TARGET TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI 

2017 Juni Juni %

I Pelanggan

II Produk dan Layanan 55 44,59           
1 Efektivitas keypoint (recloser) kali 9 20,00              9,00                14 44% 4,00                Masalah

2 Rasio integrasi keypoint % 2 100,00           38,00              8.85 23% 0,47                Masalah

3 Jumlah Gangguan Cubicle 20 kV kali 8 8,00                3,00                 0 200% 8,00                 Baik

4 Penyulang trip menjatuhkan Trafo kali 8 1,00                1,00                 0 200% 8,00                 Baik

5 Recovery Time % 8 70,00              70,00               76.53 91% 7,25                 Masalah

6 Penormalan Gangguan/Kerusakan Peralatan Kubikel dan Keypoint:

     - Temporer hari 2 2,00                2,00                 0 200% 2,00                 Baik

     - Permanen hari 2 5,00                5,00                 0 200% 2,00                 Baik

7 Respon Time Gangguan/Kerusakan Peralatan:

a. Kubikel outgoing 20 KV menit 2 45,00              45,00               0 200% 2,00                 Baik

b. Keypoint menit 2 45,00              45,00               0 200% 2,00                 Baik

8 Kegagalan fungsi RC Scada per PMT Trip % 5 0,25                0,12                 0.06 150% 5,00                 Baik

9 Kegagalan fungsi Command Keypoint % 5 2,00                0,83                1.35 37% 1,87                Masalah

10 ENS (Energy Not Supply) MWH 2 59,33              24,70               0 200% 2,00                 Baik

III Perspektif SDM 9 9,00             
1 HCR % 3 100 100,00             100,00             100% 3,00                 Baik

2 OCR % 3 100 100,00             100,00             100% 3,00                 Baik

3 OWM % 3 100 100,00             100,00             100% 3,00                 Baik

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 26 12,83           
1 Perputaran material (ITO) kali 9 9,28                3,87                 1.38 36% 3,21                 Baik

2 Penyerapan Disburse AI % 9 95,00              30,00               5.4 18% 1,62                 Masalah

3 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 8 6,80                2,83                 1.3 154% 8,00                 Baik

V Kepemimpinan 10 10,00           
1 Maturity ERM % 5 100,00           100,00             100 100% 5,00                 Baik

2 implementasi K2 % 5 100,00           75,00               75 100% 5,00                 Baik

3 Temuan Auditor Internal max - 10 0                  

4 Kepatuhan max - 10 0                  

TOTAL BOBOT 100 76,42        

KETERANGAN

 
 

Di tahun 2016,  tantangan semakin bertambah karena job desc APD JTY 

juga termasuk pemasangan Keypoint baru. Hal ini tentunya  membutuhkan SDM 

yang banyak, keterampilan khusus bidang konstruksi (desain dan cara pemasangan) 

Keypoint yang selama ini bukan merupakan domain APD JTY.  
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Dalam kurun waktu tahun  2017, kinerja perusahaan PLN APD Jateng & 

DIY (JTY) belum mencapai nilai maksimal yang di harapkan yaitu Kinerja K1 (nilai 

kinerja 90 - 100), saat ini angka kinerja yang tercapai adalah 76,42 yang mana bila di 

teliti lebih lanjut pada Tabel 1.1, masih terdapat kekurangan pada 3 indikator kinerja 

yang berhubungan dengan Keypoint yaitu : Efektifitas Keypoint, Rasio Integrasi 

Keypoint, dan Kegagalan Fungsi Command Keypoint.  

Efektifitas Keypoint (9 poin) ,  kinerja ini berhubungan dengan koordinasi 

Proteksi antara PMT Outgoing di Gardu Induk dengan Recloser yang berada di 

jaringan. Yang di maksud dengan kinerja efektifitas keypoint adalah kinerja dimana 

saat terjadi gangguan di zona 2 (wilayah kerja Recloser) tetapi kenyataanya peralatan 

proteksi bekerja adalah Recloser dan PMT Outgoing secara bersamaan atau bahkan 

Recloser tidak bekerja, hanya PMT Outgoing yang bekerja, sehingga bila hal tersebut 

terjadi maka kinerja efektifitas keypoint akan bertambah 1 setiap kejadian. Jumlah 

Aset PMT Outgoing yang saat ini sebanyak 689 dan 793 Recloser adalah menjadi 

tanggung jawab 4 (empat) orang, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.3. 

Gambar 1.3  
Perbandingan Jumlah Aset dan SDM 
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Rasio Integrasi Keypoint (2 poin) , kinerja ini berhubungan dengan 

pemasangan Keypoint di Jaringan yang tahun 2017 di target memasang 389 

Keypoint termasuk dengan Integrasi dengan SCADA. Maksud dari Integrasi 

Keypoint adalah dalam pemasangan Recloser dan LBS harus terhubung dengan 

server SCADA sehingga dapat di operasikan secara Remote. Untuk pemasangan 

Keypoint menjadi tanggung jawab 4 (orang), integrasi dengan SCADA menjadi 

tanggung jawab 2 (orang).  

Kegagalan Fungsi Command Keypoint (5 poin), kinerja ini berhubungan 

dengan fungsi remote control ( pengoperasian Open dan Close Keypoint dari DCC 

secara remote ), Fungsi Command Keypoint di anggap gagal apabila peralatan 

Keypoint tidak bisa di eksekusi Open / Close saat di kontrol dari DCC. untuk kinerja 

ini menjadi tanggung jawab 12 orang dengan jumlah aset 2237. Adapun rekap 

kegagalan kontrol dapat  di lihat di Gambar 1.4. Dan bila di analisa dari Presentasi 

Kegagalan RC Keypoint berdasarkan target tiap tahun, hingga tahun 2017 belum 

memenuhi target. Trend kinerja RC Keypoint dapat di lihat pada Gambar 1.5. 

Gambar 1.4  
Rekap Kegagalan Kontrol Keypoint 
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Gambar 1.5 
 Presentasi Kegagalan Kontrol Keypoint 

 

Segala tantangan tersebut melatarbelakangi pembuatan Tesis ini yang akan 

membahas penyebab tidak tercapainya kinerja perusahaan khususnya kinerja yang 

terkait Keypoint, apakah semata-mata karena beban kerja atau ada penyebab lainnya. 

Selanjutnya strategi apa saja yang dapat di terapkan dalam mengatasi permasalahan 

kinerja Keypoint demi tercapainya APD JTY yang berkinerja unggul. 

Faktor-faktor Teknis permasalahan kinerja Keypoint telah di jabarkan secara 

detail, adapun faktor nonteknis belum dapat di petakan, sehingga butuh penelitian 

secara komprehensip untuk mengetahui faktor-faktor nonteknis yang menyebabkan 

kinerja keypoint tidak tercapai. Beberapa faktor nonteknis yang diperoleh dari 

literatur buku Perilaku Organisasi (Robbins, 2015) yang dapat di jadikan sebagai 

dugaan awal tidak tercapainya kinerja keypoint adalah kinerja tim dalam 

hubungannya dengan tim yang menangani keypoint yang selama ini di sebut tim KP, 

motivasi kerja dari seluruh anggota yang menangani keypoint, konflik yang mungkin 

timbul antar anggota tim, hubungan komunikasi antar anggota tim juga termasuk 
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faktor penting, dan yang terakhir adalah beban kerja yang diemban anggota tim, 

selain faktor-faktor tersebut, bisa jadi muncul faktor lain yang muncul sewaktu 

wawancara maupun FGD. 

Beberapa penelitian terkait kinerja perusahaan ketenagalistrikan telah di 

laksanakan di beberapa negara, berikut adalah rangkuman dari penelitian – penelitian 

terkait perusahaan ketenagalistrikan yang dijabarkan pada tabel berikut:                                                                                                                              

Tabel 1.2  
Research Gap 

 

 Dari Tabel 1.2 di atas dapat diidentifikasi beberapa gap, yang pertama adalah 

mayoritas penelitian di perusahaan ketenagalistrikan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Kedua adalah minimnya penelitian tentang ketenagalistrikan di 
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Indonesia, yang terutama membahas permasalahan tidak tercapainya KPI perusahaan 

ketenagalistrikan. Dan yang ketiga adalah belum ada penelitian yang membahas 

strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan ketenagalitrikan. 

Dari gap yang berhasil diidentifikasi tersebut, penelitian ini akan 

berkontribusi pada tiga hal yaitu yang pertama adalah penggunaan metode kualitatif, 

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya penelitian ini sudah menemukan faktor 

teknis terkait tentang penyebab tidak tercapainya kinerja keypoint, hanya saja belum 

ada penjelasan terkait faktor nonteknis. Faktor nonteknis ini dapat di teliti dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif memiliki kelebihan 

antara lain lingkungan alamiah,peneliti sebagai instrumen penting, memiliki beragam 

metode, pemikiran yang kompleks, desain baru dan dinamis, refleksifitas serta 

holistik. 

Yang kedua adalah melakukan penelitian dengan lokasi di Indonesia terkait 

dengan KPI perusahaan ketenagalistrikan, dimana sesuai penjelasan sebelumnya 

bahwa mayoritas penelitian ketenagalistrikan adalah di luar Indonesia dan belum ada 

yang membahas permasalahan tidak tercapianya KPI perusahaan ketenagalistrikan. 

Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan penelitian tentang faktor nonteknis 

atas tidak tercapainya kinerja perusahaan ketenagalistrikan yang selanjutnya 

disimpulkan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan ketenagalistrikan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

PT PLN (Persero) APD Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sebagaimana 

Perusahaan lainnya tentunya memiliki parameter kinerja yang harus di capai dalam 

bentuk KPI (Key Performance Indicator ). Dalam KPI, kinerja yang terkait dengan 
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performance Keypoint berjumlah 16 point yang mana kinerja ini menjadi penentu 

jika ingin mencapai KPI dengan nilai 100.  Berdasarkan latar belakang yang telah di 

bahas bahwa dengan membandingkan jumlah aset yang di kelola dengan SDM yang 

ada, memungkinkan adanya faktor non teknis yang menjadi penyebab permasalahan 

kinerja selain faktor teknis , maka muncul pertanyaan penelitian yaitu : 

1. Apakah yang menjadi penyebab tidak tercapainya Kinerja yang terkait 

dengan performance Keypoint? 

2. Apakah faktor non teknis juga menjadi penyebab permasalahan kinerja 

Keypoint? 

3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan kinerja Keypoint? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang di uraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya kinerja Keypoint. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor non teknis terhadap kinerja 

Keypoint. 

3. Untuk mengetahui cara meningkatkan kinerja Keypoint PLN APD Jateng & 

DI Yogyakarta. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi pihak yang 

terkait yaitu : 

1.3.1. Bagi Organisasi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam kinerja yang terkait dengan 
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Keypoint serta menjadi benchmark PT PLN APD wilayah Distribusi lainnya yang 

memiliki proses bisnis yang sama. 

1.3.2. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya 

terkait upaya meningkatkan kinerja perusahaan ketenagalistrikan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

 


