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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Apa itu Playbook? 

Playbook adalah panduan yang dikembangkan secara komprehensif yang 

digunakan oleh pemangku kepentingan, investor, pemimpin operasional, dan 

anggota tim untuk mengelola pekerjaan mereka dengan lebih baik dan 

menyampaikan konsep, metode, dan peralatan penting ke seluruh organisasi. 

Playbook ini terdiri dari serangkaian perangkat implementasi yang berfungsi 

sebagai “wadah informasi lengkap” untuk topik terkait Praktik Bisnis tertentu. 

Dalam praktiknya, pedoman ini dapat: 

Mendidik pemangku kepentingan utama tentang menu pilihan yang tersedia untuk 

meningkatkan ekonomi lokal dan bisnis berkelanjutan cofiring biomassa untuk pembangkit listrik tenaga 

batubara dalam perspektif yang luas; 

Hasil dari proyek ini adalah Playbook tingkat 
nasional untuk panduan bisnis cofiring 
biomassa di Indonesia, dengan garis besar 
sebagai berikut: 

1. Pendahuluan dan ringkasan eksekutif 

2. Pedoman Umum dan Pemenuhan 
Persyaratan Perizinan, Peraturan 
Nasional dan Provinsi (yaitu ESDM, KLHK, 
Keuangan, Ketenagakerjaan, dll), 
Prosedur PLN SCM, dll. 

a. Pengertian syarat & ketentuan bisnis 
cofiring biomassa 

b. Persyaratan administrasi dan kepatuhan 

c. Lingkup prinsip dasar manajemen rantai 
pasok, pengaturan dan pedoman bisnis 
cofiring biomassa. 

d. Etika dalam manajemen rantai pasokan 

e. Kesehatan, keselamatan tempat kerja 
dan perlindungan lingkungan 

3. Pemetaan feedstock bahan baku 

biomassa (jumlah dan jenis), dan proses 
rantai pasok dari feedstock di sentra 
produksi B3m (SPB3m) hingga PLTU 
Batubara. 

4. Sistem pengelolaan sentra produksi B3m 
(SPB3m) dengan konsep pengembangan 
usaha lokal. 

5. Template standar untuk memberikan 
pelajaran dan praktik terbaik dari proses 
kontrak, dan pelaksanaan bisnis cofiring 
biomassa, termasuk prosedur kontrak, 
pedoman, pemantauan, dan 
pengawasan. 

6. Template standar Key Performance 
Indicator (KPI) Sentra Produksi B3m untuk 
proses benchmarking di masa 
mendatang. 

7. Informasi skema investasi, panduan bagi 
investor, dan checklist. 

8. Melatih modul materi presentasi bagi 
Trainer untuk keberhasilan Proyek 
Cofiring Biomassa PLN. 



Playbook Sentra Produksi sebagai pemasok B3m untuk pelaksanaan Cofiring Biomassa di PLTU Batubara 2022 

 PENConsulting 

2 

PENDAHULUAN 
Penyusunan buku 

pedoman cofiring 

biomassa (Playbook) 

ini dimaksudkan 

sebagai pedoman 

Sentra Produksi Biomassa (SPB3m) untuk 

memasok bahan bakar biomassa (B3m) 

dan menumbuhkan ekonomi lokal 

melalui pengembangan bisnis lokal 

(PEMDA/BUMD dan BUMDes). 

Sebagaimana ditetapkan oleh 

Pemerintah Indonesia melalui Perjanjian Paris, 

dan sejalan dengan penerapan cofiring 

biomassa, pedoman ini akan menjadi 

pendorong penting untuk mempercepat dan 

mencapai 23% bauran energi baru dan 

terbarukan pada tahun 2025, dan target 

pengurangan emisi karbon sebesar 29% dari 

bisnis yang ada.  

Cofiring biomassa adalah penggunaan 

biomassa dari tanaman atau produk limbah 

untuk menggantikan sebagian batubara 

sebagai bahan bakar di pembangkit listrik 

tenaga uap batubara. Target 1% sampai 10% dari 

volume konsumsi bahan bakar biomassa 

membutuhkan modifikasi peralatan yang 

sangat minim di pembangkit listrik tenaga 

batubara. Dengan kondisi tersebut, penerapan 

cofiring biomassa sangat menjanjikan bagi 

pencapaian target bauran energi baru dan 

terbarukan serta pengurangan emisi karbon. 

Buku pedoman (Playbook) tingkat 

nasional menyajikan sumber informasi terpadu 

bagi pemangku kepentingan utama yang 

tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis cofiring 

biomassa. Playbook ini akan menjadi elemen 

penting bagi terwujudnya bisnis cofiring 

biomassa yang dapat dilaksanakan (workable) 

dan berkelanjutan di negara Indonesia. 

MAKSUD & TUJUAN 
Playbook ini diharapkan dapat menjadi pedoman para pemangku kepentingan, dan menjadi 

sumber informasi untuk investasi, regulasi di tingkat nasional dan provinsi, proses & prosedur supply 

chain PLN yang konsisten untuk 52 lokasi PLTU, serta referensi untuk masing-masing PLTU Batubara 

untuk mengembangkan rencana eksekusi cofiring biomassa yang lebih detail dan spesifik. Fokus dari 

Playbook ini adalah mengembangkan toolkit yang berfungsi sebagai “toko serba ada” bagi siapa saja 
yang tertarik untuk memasuki bisnis cofiring biomassa dalam perspektif tingkat nasional. 

Selain itu, buku pedoman memberikan panduan konseptual dan template untuk mengelola 

sentra produksi biomassa. Secara garis besar, Playbook akan mencakup perspektif yang luas (80%) di 

tingkat nasional, dan perspektif yang sedikit mendalam tentang PLTU (20%) di lokasi PLTU. Harapannya, 

semua 52 lokasi PLTU memiliki Playbook khusus untuk masing-masing lokasi. Di masa mendatang, PLN 

diharapkan dapat mengambil alih Buku Pedoman untuk pengembangan lebih lanjut dari Buku Pedoman 

khusus yang lebih dalam dari masing-masing Pembangkit Listrik Tenaga Batubara. Dengan demikian 

akan tercapai bisnis cofiring biomassa yang workable dan berkelanjutan di setiap PLTU. 

Berikut ini adalah berbagai jenis model bisnis yang telah dilaksanakan/direncanakan dan perlu 

dikembangkan untuk lebih ditingkatkan dalam pelaksanaannya untuk memelihara kesejahteraan 

masyarakat sekitar; 
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Dari model bisnis di atas, Playbook ini akan fokus untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat 

sekitar melalui BUMDes dan/atau UMKM yang merupakan proses rantai pasok yang terintegrasi dalam 

Sistem Manajemen Sentra Produksi Bahan Bakar Biomassa (SPB3m). Playbook akan menjadi pedoman 

umum untuk pelaksanaan SPB3m yang dapat diterapkan dan berkelanjutan yang mengadopsi dan 

mengadaptasi Kerangka dan Proses dari konsep Supply Chain Operation Reference (SCOR). 

SENTRA PRODUKSI B3m (SPB3m) 
SPB3m adalah fasilitas pengelolaan dan pengolahan bahan baku menjadi B3m yang terpadu, 

masif, sistematis, terstruktur dan terukur. SPB3m menjadi wadah kolaborasi kemampuan pemasok bahan 

baku B3m sehingga keterlibatan masyarakat sekitar bisa terwujud dan menjamin pasokan B3m ke PLTU 

sekitar SPB3m untuk pencapaian 5% Cofiring Biomassa secepatnya (Quick-Wins). SPB3m akan tumbuh 

sebagai pemasok B3m bagi PLTU secara profesional dengan kontrak perjanjian kemitraan pemasok dan 

pelanggan untuk jangka panjang dan berkesinambungan. 

Dengan keberadaan SPB3m sebagai pemasok B3m, maka PLTU akan terjamin pasokan B3m 

dengan volume yang masif, berkesinambungan, dengan harga yang semakin kompetitif sejalan 

perbaikan mutu serta pengendalian kualitas produk B3m yang akan dilakukan melalui proses quality 

assurance dan quality control (QA/QC) untuk meminimalkan bahkan mengeliminasi produk cacat dan 

biaya tersembunyi karena kualitas buruk (COPQ–Cost Of Poor Quality). 
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Peran SPB3m sangat penting untuk optimasi dan efisiensi pengelolaan rantai pasok biomassa, 

utamanya dengan cara: 

   

Memastikan pasokan bahan 

baku yang berkelanjutan 

(sustainable) dengan kuantitas 

dan kualitas yang memenuhi 

syarat proses produksi 

Memproduksi dan 

menyediakan B3m yang 

memenuhi standar kualitas 

proses cofiring biomassa di 

PLTU secara konsisten, 

Menyuplai B3m ke PLTU secara 

reguler dengan kuantitas dan 

kualitas yang memenuhi 

kebutuhan proses cofiring 

biomassa di PLTU batubara, 

melalui pengelolaan 

transportasi yang efektif dan 

efisien. 

PEMETAAN RANTAI PASOK COFIRING BIOMASSA 
Pemetaan rantai pasok biomassa 

untuk cofiring di PLTU Batubara dilakukan 

dengan Model SCOR (Supply Chain Operations 

Reference). Model SCOR adalah kerangka kerja 

(framework) yang dikembangkan oleh Supply 

Chain Council untuk melakukan pemetaan, 

desain, dan perbaikan suatu rantai pasok 

mulai dari pemasok (supplier) di sisi paling 

hulu hingga ke pelanggan/pemakai akhir di 

sisi paling hilir. Model referensi proses ini 

mengintegrasikan konsep-konsep yang 

sudah teruji yaitu perancangan proses bisnis 

(business process re-engineering), tolok ukur 

kinerja (performance benchmarking), serta 

analisis praktek terbaik (best practice) 

menjadi sebuah kerangka lintas-fungsional.  

Pemetaan SCOR dilakukan secara 

berjenjang mulai dari Level-1 untuk tipe proses 

utama, Level-2 untuk konfigurasi proses, Level-3 

untuk elemen proses. Model SCOR 

mendefinisikan proses hingga Level-3, namun 

demikian pemetaan dapat diteruskan hingga ke 

Level-4, Level-5, dan seterusnya sesuai 

kebutuhan spesifik perusahaan/organisasi yang 

bersangkutan dalam mendefinisikan elemen 

proses bisnisnya. Level-1 terdiri dari PLAN 

(Perencanaan), SOURCE (Pengadaan), MAKE 

(Produksi/Operasi), DELIVER (Pengiriman), RETURN 

(Pengembalian) dan ENABLE (Pendukung), yang 

merupakan proses-proses utama dalam suatu 

rantai pasok. Pemetaan rantai pasok cofiring 

biomassa skala nasional pada Playbook ini 

dilakukan berdasarkan pada Model SCOR 

Level-1. Kinerja proses-proses tersebut diukur 

menggunakan serangkaian metrik kinerja (KPI – 

Key performance indicator) yang terstruktur. 
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Dalam konteks model bisnis pengembangan ekonomi lokal, sentra produksi menjadi titik fokus 

(focal point) dari rantai pasok cofiring biomassa. Rantai pasok tersebut dimulai dari sisi paling hulu 

dimana terdapat para pemasok bahan baku biomassa yang utamanya bersumber dari limbah/kayu 

hutan, limbah pertanian, limbah perkebunan, atau sampah residensial. Pemasok bahan baku tersebut 

bervariasi mulai dari petani, koperasi, pemilik kebun, pengolah kayu, TPA (tempat pembuangan akhir), 

TPST (tempat pembuangan sampah terpadu), bank sampah, hingga perusahaan BUMN/BUMD seperti 

Perhutani, Inhutani, PTPN dan juga perusahaan pemasok swasta. Untuk mendukung proses pengolahan 

bahan baku biomass menjadi B3m terdapat juga pemasok-pemasok lain untuk material atau jasa 

pendukung, seperti pemasok suku cadang dan peralatan produksi, serta pemasok jasa seperti jasa 

logistik, teknologi informasi, administrasi, dll. 

Proses PLAN (Perencanaan) mencakup perencanaan pengelolaan kebutuhan rantai 

pasok biomassa dari hulu ke hilir untuk menyeimbangkan dengan sumber daya yang 

tersedia, baik perencanaan bahan baku dan suku cadang, perencanaan produksi, 

perencanaan pengiriman, maupun perencanaan pengembalian (jika ada). Proses ini 

meliputi juga koordinasi rantai pasok dan rencana keuangan.  

Proses SOURCE (Pengadaan) terkait pengelolaan suplai berbagai material terutama 

bahan baku biomassa yang mencakup proses pengadaan barang/jasa, inspeksi, 

penerimaan, dan penyiapan bahan baku biomassa dan material lain untuk 

kebutuhan produksi B3m di tahap selanjutnya.  

Proses MAKE (Produksi) mencakup berbagai aktivitas untuk memproduksi B3m yang 

meliputi proses pengeringan, pencacahan, penggilingan, dan pencetakan menjadi 

produk B3m berupa serbuk, serpih, atau pellet yang memenuhi standar SNI (Standar 

Nasional Indonesia).  

Proses DELIVER (Pengiriman) mencakup pengelolaan persediaan produk B3m di 

tempat pengumpulan (stockpile) atau penyimpanan (dry storage), inspeksi sebelum 

pengiriman untuk memastikan pemenuhan terhadap SNI, pemuatan dan pengiriman 

produk B3m standar SNI ke PLTU batubara melalui mode trasportasi darat (truk).  

Proses RETURN (Pengembalian) mengelola pengembalian bahan baku atau material 

yang tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan ke pemasok awal (RETURN 

SOURCE), atau pengembalian produk jadi B3m yang tidak memenuhi spesifikasi/SNI 

berdasarkan proses QA/QC atau akibat penolakan penerimaan di fasilitas PLTU 

(RETURN DELIVER). Pengendalian kualitas produk B3m dilakukan melalui proses quality 

assurance dan quality control (QA/QC) untuk meminimalkan bahkan mengeliminasi 

produk cacat dan biaya kualitas (COPQ–Cost of poor quality).  

Proses ENABLE (Pendukung) mencakup aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan aturan 

(kepatuhan) bisnis biomassa, finansial, teknologi informasi, kontrak, SDM, dan 

pengelolaan kinerja organisasi melalui penerapan KPI.  
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Sisi paling hilir dari rantai pasok cofiring biomassa adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

dimana dilakukan proses serah terima B3m sebagai tujuan akhir pengiriman. Selanjutnya dilakukan 

proses pembangkitan listrik di PLTU dengan cofiring biomassa (5% - 10%) dan batubara.  
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Masing-masing proses utama di SPB3m akan dibahas di bagian selanjutnya dari panduan tata 

Kelola (playbook) ini selaras dengan proses-proses utama dalam Model SCOR sebagai berikut: 

1. PERENCANAAN merepresentasikan proses PLAN 

2. PENGADAAN BAHAN BAKU merepresentasikan proses SOURCE 

3. PRODUKSI B3m merepresentasikan proses MAKE 

4. PENGIRIMAN B3m merepresentasikan proses DELIVER 

5. PENGEMBALIAN merepresentasikan proses RETURN 

6. PROSES PENDUKUNG merepresentasikan proses ENABLE 
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PERENCANAAN 
Perencanaan pembangunan SPB3m yang handal dan berkesinambungan 

A. Verifikasi sustainability/kesinambungan pasokan bahan baku biomassa (jenis dan 

jumlah pasokan)  

i. Kebutuhan/demand pasokan bahan bakar biomassa setiap PLTU Batubara 

sebagai penentu ukuran SPB3m termasuk rencana pengembangan jangka 

panjangnya 

Kapasitas SPB3m yang akan dibangun sangat ditentukan oleh kebutuhan 

biomassa oleh PLTU yang ada dengan jarak paling jauh 100 km. Komunikasi 

dengan PLTU dilakukan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan rencana 

jangka pendek, menengah dan panjang. Sangat diharapkan apabila setiap PLTU 

memberi kuota tertentu untuk setiap SPB3m dari kebutuhan total yang mereka 

tetapkan. 

SPB3m dapat menyesuaikan pembangunan fasilitas produksi mengikuti rencana 

pendek, menengah dan panjang PLTU.  

ii. Spesifkasi pasokan bahan bakar biomassa yang dibutuhkan oleh setiap PLTU 

Batubara dan standar SNI terkait 

Spesifikasi B3m yang dibutuhkan PLTU akan menentukan desain fasilitas produksi 

biomassa, termasuk jenis, bentuk, ukuran dan kandungan air minimum. Selain itu 

standar SNI (jika sudah ada) akan dipakai sebagai referensi spesifikasi tersebut. 

iii. Inventarisasi jenis, para pemasok bahan baku biomassa dan jumlah pasokan 

yang tersedia dan forecast pasokan ke depan. 

Inventori atas pemasok dan ketersediaan pasokan biomassa di sekitar SPB3m 

sangat penting untuk diketahui secara lengkap. Dengan data yang lengkap, 

maka pengaturan suplai secara efektif dan efisien dapat dipersiapkan.  

iv. Kompilasi data yang lengkap dan akurat mengenai pasokan bahan baku 

biomassa yang tersedia di sekitar SPB3m dengan jarak maksimum 100 km 

Kompilasi data ini akan dipakai sebagai baseline ketersediaan pasokan 

biomassa. Nantinya akan diperlukan strategi pemenuhan pasokan secara 

berkesinambungan secara jangka panjang. 

v. Identifikasi isu-isu yang terkait dengan pemasokan bahan baku biomassa 

Pengetahuan akan isu-isu yang terkait dengan pengadaan akan dijadikan 

sebagai masukan kepada Manajemen SPB3m dalam menemukan solusi yang 

efektif dan efisien. Praktek ini akan dilakukan secara regular, mengingat dinamika 

pasokan biomassa dari waktu ke waktu. 
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B. Fasilitas produksi (mesin chiping, pengeringan, SNI, dll) dan infrastruktur pendukung 

i. Jenis dan ukuran mesin-mesin yang dibutuhkan dan standar SNI yang berlaku 

untuk menghasilkan bahan bakar biomassa yang sesuai dengan kebutuhan 

PLTU Batubara 

Desain fasilitas produksi akan ditentukan oleh data dan informasi yang 

dikumpulkan dari bagian A di atas, Dalam hal ini jenis dan ukuran serta spesifikasi 

mesin akan diputuskan secara akurat.  

ii. Sumber pengadaan mesin-mesin; import atau produksi dalam negeri 

Mesin-mesin produksi biomassa dapat diimpor maupun diproduksi di dalam 

negeri. Dibutuhkan informasi pengembangan mesin-mesin untuk peningkatan 

TKDN dari Kementerian Perindustrian. Diharapkan mesin-mesin produksi dalam 

negeri sudah memiliki kehandalan yang tinggi. 

iii. Biaya pengadaan mesin-mesin dan biaya pengoperasiannya 

Biaya pengadaan mesin-mesin dan operasinya akan menjadi bahan masukan 

perhitungan keekenomian dari SPB3m serta harga biomassa yang akan dijual ke 

PLTU.  

iv. Kebutuhan infrastruktur pendukung dan biaya pembangunannya (bangunan, 

stockpile, transportasi, listrik, air, dll) 

Selain pengadaan mesin-mesin, kebutuhan infrastruktur lainnya harus 

ditentukan secara lengkap untuk melengkapi biaya pembangunan fasilitas 

SPB3m. Biaya infrastruktur pendukung juga dijadikan masukan untuk perhitungan 

keekonomian. 

C. SDM dan Organization Capability 

i. Bentuk organisasi SPB3m yang disusun berdasarkan proses-proses kerja yang 

dilakukan 

Organisasi SPB3m akan disusun saat fase perencanaan ini. Kapasitas dan proses 

kerja sangat menentukan ukuran dan bentuk organisasi ini.  

Tim Manajemen SPB3m paling tidak beranggotakan Kepala, Kepala Bagian 

Operasi dan Pemeliharaan, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Umum.  

ii. Jumlah dan kualifikasi leadership dan SDM yang dibutuhkan untuk 

menjalankan organisasi secara efektif dan efisien 

Untuk menjamin adanya organisasi yang kuat dan efektif dibutuhkan pemimpin 

dan pegawai yang memilki kualifikasi yang tepat. Dapat dimaklumi adanya 

kemungkinan gap kemampuan di awal Sentra Produksi. Dengan demikian 

dibutuhkan program pelatihan yang intensif untuk memastikan suatu saat 

seluruh pegawai sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan. 
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iii. Sistem pengupahan dan kompensasi terhadap pegawai 

Pengupahan dan kompensasi disusun berdasarkan survei pasar dan peraturan 

Pemerintah terkait. 

iv. Peraturan kepegawaian 

Peraturan kepegawaian disusun untuk memastikan seluruh aspek 

ketenagakerjaan diatur dengan baik dan lengkap.  

v. Hubungan kerja dengan pihak Pemerintah 

Dalam organisasi SPB3m harus dimasukkan fungsi Hubungan Pemerintah dan 

Masyarakat. Fungsi ini penting karena kegiatan SPB3m sangat berhubungan erat 

dengan Pemerintah dan masyarakat, serta terdapat isu-isu eksternal yang harus 

ditangani dari waktu ke waktu. 

D. Perencanaan eksekusi dan operasi SPB3m 

i. Visi/Misi dan Strategi SPB3m 

Tim Manajemen SPB3m akan menentukan visi/misi dan strategi. Ketiga hal ini 

akan memberikan arah, tujuan dan pencapaian yang diinginkan kepada seluruh 

pegawai 

ii. Template Format (Tool Box): 

Tim Manajemen SPB3m akan memastikan seluruh template-template, SOP dan 

alat pemantau yang dibutuhkan sudah tersedia sebelum SPB3m beroperasi. 

iii. MOU dan/atau Kontrak Jangka Panjang dengan PLTU Batubara 

MOU dan Kontrak Jangka Panjang dengan PLTU menjadi suatu keharusan untuk 

dimiliki oleh SPB3m. Kedua hal ini akan menjadi acuan business plan dan 

kepastian akan pemakaian biomassa secara jangka panjang. 

iv. Penyusunan Business Plan dengan menggunakan Template Business Plan 

(Aktivitas, Finansial, KPI, dll.) yang lengkap 

Proses perencanaan bisnis dilakukan dengan sasaran menentukan kebutuhan 

dan menyepakati rencana aksi dalam mencapai obyektif rantai pasok. Proses 

perencanaan di SPB3m memiliki fungsi utama sebagai berikut: 

• Menyeimbangkan kebutuhan produksi B3m dan sumber daya yang tersedia, 

• Integrasi antara elemen-elemen proses lain dan pemasok atau konsumen 

(PLTU). 
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Setelah SPB3m beroperasi, proses perencanaan dilakukan secara berkala 

(kuartalan, tahunan) sebagai proses yang berulang (iteratif) melalui 

implementasi proses S&OP (Sales and Operations Planning) sesuai siklus 

perencanaan yang disepakati. Keluaran dari proses S&OP akan menjadi masukan 

untuk proses pengadaan, produksi, dan pengiriman/distribusi. 

v. Kebutuhan Investasi dan Modal Kerja  

Kebutuhan investasi akan dihitung secara lengkap berdasarkan informasi dan 

data yang ada dari Bag A, B dan C di atas. Selain itu modal kerja yang dibutuhkan 

untuk mengoperasikan fasilitas SPB3m harus dihitung dengan memasukkan 

semua komponen termasuk SDM. 

vi. Implementasi e-Cofiring sebagai alat bantu pemasokan secara ‘just in time’ 

Penerapan e-Cofiring akan sangat membantu SPB3m meningkatkan kinerjanya 

dalam hal waktu respons. Sistem ini akan terhubung dengan sistem di PLTU yang 

secara just in time memberikan informasi stock pasokan di PLTU. 

vii. Program monitoring dan quality control pasokan bahan bakar biomassa ke 

PLTU Batubara 

Form untuk pemantauan pasokan dan kualitasnya akan disusun. 

E. Perencanaan Stakeholder Management 

i. Pemetaan (mapping) dan profiling seluruh stakeholder SPB3m dari tingkat 

nasional sampai daerah 

Sebagai awal dari manajemen stakeholder, Sentra Produksi akan menyusun peta 

(mapping) stakeholder mulai dari tingkat nasional sampai daerah. Mapping akan 

dilengkapi dengan profil setiap stakeholder dan akan di-update dari waktu ke 

waktu.  
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ii. Penyusunan Influence Diagram untuk memastikan pengetahuan akan peran 

dan pengaruh para stakeholder satu sama lain  

Dari mapping stakeholder dapat digambarkan influence diagram masing-

masing stakeholder. Dari diagram ini dapat dilihat siapa yang berpengaruh 

terhadap kegiatan-kegiatan SPB3m, dan dengan siapa manajemen SPB3m 

menjalin hubungan yang baik. 

iii. Identifikasi isu-su terkait dengan operasi, kehandalan dan faktor-faktor non 

teknis pelaksanaan SPB3m, dan penyusunan rencana advokasi 

Isu-isu eksternal yang terkait dengan Pemerintah dan masyarakat sekitar akan 

dikumpulkan dan dianalisa. Dari hasi evaluasi ini, akan disusun rencana advokasi 

untuk mengurangi bahkan menghapus isu-isu tersebut. Dengan rencana dan 

pelaksanaan advokasi yang efektif, maka SPB3m akan terhindar dari gangguan 

yang bersifat teknis dan non teknis. 

iv. Penyusunan Engagement Plan dalam rangka pelaksanaan advokasi dan 

mendapatkan dukungan dari para stakeholder 

Seteleh rencana advokasi disusun, Tim Manajemen SPB3m mengambil tanggung 

jawab untuk melaksanakannya dengan fasilitasi bagian Hubungan 

Pemerintahan dan Masyarakat. 

  
 

 

Model Bisnis Cofiring Biomassa secara nasional dalam perspektif Pemerintah disusun dengan 

menggunakan pendekatan Model Bisnis Kanvas (MBK) dan dapat digambarkan seperti pada diagram 

dibawah ini. Model Bisnis merupakan metode yang membantu organisasi untuk mengetahui, 

menganalisa kondisi internal dan eksternal dengan menampilkan secara sederhana namun lengkap 

dengan menggunakan 9 (sembilan) komponen yang ada. 
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Analisa dan pembahasan model bisnis cofiring biomassa ini dilakukan secara deskriptif kualitatif 

dengan mempelajari proses bisnis yang sedang berlangsung, menggunakan data/informasi atau 

temuan lain yang didapat pada kunjungan ke lokasi PLTU Batubara sekitarnya. Survei dan wawancara 

dilakukan dengan para stakeholder, di antaranya pimpinan PLTU, pejabat Pemda, pemasok B3m dan 

penyedia bahan baku biomassa utamanya kelompok tani. 

 

Berikut ini adalah diagram yang disusun untuk Model Bisnis MBK pada SPB3m. Dari analisa yang 

dilakukan terhadap model ini, dapat disimpulkan bahwa sentra produksi dapat memaksimalkan potensi 

bahan baku biomassa limbah pertanian, perkebunan dan hutan yang bisa diolah menjadi B3m, karena 

terbuka luas kesempatan untuk menjadi pengumpul/pemasok dengan keuntungan yang menarik. 

Pemda dan BUMD sangat memahami jumlah biomassa yang tersedia di wilayahnya, sehingga ini 

menjadi dasar terjadinya kontrak jangka panjang yang juga sangat dibutuhkan PLTU Batubara. Dengan 

demikian kondisi suplai B3m untuk PLTU Batubara dengan cofiring biomassa yang berlangsung kontinyu 

dan masif dapat diwujudkan.  
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Dari analisa model bisnis yang dilakukan dan data-data harga yang didapatkan, maka 

agar pasokan biomassa bisa diterapkan secara berkesinambungan dan masif dalam koridor 

sektor energi dengan prinsip keekonomian sisi hulu dan keadilan, dibutuhkan:  

1. Harga sisi hulu mengikuti biaya keekonomian 

2. Harga patokan sisi hilir yang feasible 

3. Penetapan HPT yang cukup besar, sehingga bisa membuka peluang menyerap 

semua potensi biomassa  

4. Ketersediaan insentif untuk mengisi gap keekonomian hulu dan hilir  

5. Batas harga bawah yang bisa diterima oleh pemasok biomassa 

6. Harga biomassa tidak dikaitkan dengan harga batubara 

7. Efisiensi pelaksanaan rantai pasokan biomassa ke PLTU 

8. Peraturan pemerintah yang mendukung terlaksananya bisnis pasokan biomassa 

secara ekonomis dan berkesinambungan. 
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PENGADAAN BAHAN BAKU 
Jenis dan tipe bahan baku 

Bahan baku biomassa dapat diambil dari 

beberapa sumber berikut ini.  

A. Sampah 

Eceng gondok, sampah kota, 

sampah sungai, dan sampah laut. 

B. Limbah Pertanian 

Rumput gajah, batang dan 

tongkol jagung, sekam dan 

Jerami, batang tembakau, 

batang dan tangkai sorgum. 

C. Limbah Perkebunan 

Replanting kayu karet, replanting 

sawit berupa batang dan daun 

sawit, pruning pelepah sawit, 

tankos sawit dan pohon kelapa. 

D. Hutan Tanaman Energi 

Jenis kayu yang sering ditanam 

sebagai bahan baku B3m adalah 

kayu gamal, kayu kaliandra, kayu 

akasia, kayu sengon, lamtoro dan 

eucalyptus. 

E. Limbah Hutan 

Bahan baku B3m yang berasal 

dari limbah hutan dapat berupa 

trimming dan pruning kayu hutan 

juga dari limbah pembalakan 

hutan. 

F. Limbah industri hutan 

(pabrik furniture) 

Log kayu yang diproses dalam 

industri kayu, menyisakan hasil 

akhir berupa serbuk gergaji dan 

sebetan yang kurang bernilai 

secara ekonomi. Bahan-bahan ini 

dapat digunakan sebagai bahan 

baku untuk B3m melalui proses 

pengeringan atau dibentuk 

menjadi produk lain seperti serpih 

(chip) dan pellet. 

Tabel dibawah ini menunjukkan 

jenis-jenis bahan baku biomassa 

dari berbagai sumber pasokan 

dan volume teoritisnya 

berdasarkan studi terdahulu. 

 

Sumber Bahan Baku Nama Bahan Baku Berat (Ton) 

Sampah Kota Sampah Organik dan sampah Industri 4.184.470 

Limbah Pertanian Sekam, Jerami, batang, dan tongkol jagung, sorgun, 

rumput gajah, dll.  

181.220.900 

Limbah Perkebunan Replanting pohon karet dan sawit, tankos, sawit, 

kelapa, tebu, dll. 

322.511.211 

Limbah hutan dan industri 

hutan 

Ranting dan cabang sisa trimming dan pruning 

tanaman hutan dan sisa pembalakan kayu hutan, dll. 

25.244.476 

Hutan Tanaman Energi Kayu energi terdiri dari gamal, kaliandra, akasia, 

lamtoro, eucalyptus, dll. 

4.949.087 

Total Berat bahan baku biomassa (Teoritis) 538.110.144 

Sumber: Studi UNDP PENConsulting cofiring biomassa di 52 lokasi PLTU Batubara, 2021. 
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Kualitas bahan baku 

Kualitas bahan baku untuk produksi B3m dipengaruhi oleh kadar air dan bentuknya. Semakin 

rendah kadar air bahan baku semakin baik kualitasnya. Bahan baku juga tidak berasal dari bahan yang 

sudah mengalami pelapukan atau membusuk. Kondisi bahan baku yang tidak baik akan berpangaruh 

pada nilai kalori B3m.  

Bentuk bahan baku lebih kepada kemudahan untuk trasportasi dan proses selanjutnya. 

Bentuknya dapat berupa cacahan kasar (limbah pertanian) yang membuat lebih mudah dalam 

transportasi dan proses lebih lanjut. 

Bahan baku yang berbentuk log kayu akan lebih mudah untuk transportasi dengan ukuran 

pajang 10 cm–200 cm. Juga memudahkan bahan baku masuk ke mesin serpih (woodchip) untuk diproses 

menjadi B3m. 

Proses pengadaan Barang dan Jasa 

Proses pengadaan barang dan jasa di SPB3m dijalankan oleh suatu fungsi/unit pengadaan yang 

didukung oleh tenaga profesional pengadaan yang setidaknya mencakup Sourcing Specialist, Buyer, 

Analyst, dan Expeditor. 

Ruang Lingkup kegiatan pengadaan barang dan jasa meliputi: 

                  
   

     

a. Penyusunan 

rencana 

pengadaan 

b. Pemilihan 

Penyedia 

Barang/Jasa 

c. Pengadministrasian 

Kontrak 

d. Pembinaan 

Penyedia 

Barang/Jasa 

Peran fungsi pengadaan sangat penting untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan baku 

biomassa yang berkelanjutan (sustainable) dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, fungsi pengadaan di 

SPB3m tidak hanya terbatas pada pelaksanaan proses pengadaan yang normatif/pasif tetapi dituntut 

bersikap proaktif dan kolaboratif dalam melakukan pengadaan/sourcing bahan baku biomassa guna 

memastikan pasokan yang berkelanjutan dan menghindari kekosongan pasokan. 

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses pengadaan barang dan jasa di SPB3m: 

• Proses pengadaan mengacu kepada Prosedur Proses Bisnis (PPB) di SPB3m yang dibuat merujuk 

kepada Peraturan pengadaan terkait. 

• Menciptakan iklim persaingan yang sehat, tertib dan terkendali, dengan cara meningkatkan 

transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

• Melakukan program audit proses pengadaan secara berkala sebagai upaya untuk memastikan 

tata kelola proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. 
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• Mengaplikasikan Praktek Terbaik (Best Practices) pada industri dan/atau rantai pasok sejenis 

yang telah terbukti efisien dan efektif, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan proses 

pengadaan yang berlaku. 

❖ Pengadaan Bahan Baku Biomassa 

Pengadaan bahan baku biomassa dilakukan oleh pemasok limbah pertanian, limbah 

perkebunan, limbah kehutanan, dan sampah residensial yang berasal dari Petani, Kelompok Petani, 

Koperasi, BUMN/BUMD (Perhutani, Inhutani, PTPN, dll), atau perusahaan swasta penyedia bahan baku 

biomassa. 

Pengadaan bahan baku diprioritaskan bagi pemasok di wilayah kabupaten yang sama, dengan 

pendekatan pengembangan bisnis lokal (Local Business Development) berdasarkan prinsip kemitraan. 

Proses pengadaan dengan petani, kelompok petani (Gapoktan dll), dan Koperasi dapat dilakukan 

dengan proses Swakelola. Untuk Pemasok lain proses pengadaannya dapat dilakukan melalui proses 

lelang terbuka (umum), pemilihan terbatas, atau penunjukan langsung. 

❖ Pengadaan Jasa dan Material selain Bahan Baku 

Pengadaan barang/jasa selain bahan baku biomassa (termasuk alat/mesin produksi berikut 

suku cadangnya) dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan produksi dan kompetensi dalam 

negeri termasuk penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam 

Negeri). 

Penyedia jasa atau pemasok material selain bahan baku dapat berasal dari Perusahaan Swasta 

atau Perusahaan BUMN/BUMD dengan kualifikasi yang sesuai. Proses pengadaannya dilakukan melalui 

proses lelang terbuka (umum), pemilihan terbatas, atau penunjukan langsung. 
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Model kontrak penyediaan bahan baku dan suku 

cadang/peralatan produksi 

Model kontrak suplai yang digunakan di SPB3m secara garis besar terdiri dari model kontrak untuk 

penyediaan bahan baku biomassa dan model kontrak untuk penyediaan suku cadang atau peralatan 

produksi B3m. 

Model kontrak yang digunakan untuk penyediaan bahan baku biomassa adalah sebagai berikut: 

1. Kontrak Swakelola 

Penerapan model kontrak ini akan diprioritaskan guna memaksimalkan potensi usaha 

masyarakat di sekitar lokasi SPB3m dan PLTU Batubara dalam penyediaan bahan baku biomassa. 

2. Kontrak Penyediaan Bahan Baku Biomassa 

Jenis kontrak ini digunakan untuk penyediaan bahan baku biomassa oleh pelaku usaha di area 

sekitar lokasi SPB3m dengan syarat dan kondisi yang disepakati kedua belah pihak. Kontrak ini 

merupakan hasil dari proses pengadaan (tender) terbuka, pemilihan terbatas, atau penunjukan 

langsung dengan pelaku usaha penyedia bahan bakar biomassa yang diprioritaskan dari 

daerah/kabupaten setempat. 

Sementara itu, kontrak penyediaan jasa, suku cadang atau peralatan produksi merupakan 

kontrak/perjanjian umum dengan syarat dan kondisi yang disepakati kedua belah pihak, dan merupakan 

hasil dari proses pengadaan (tender) terbuka, pemilihan terbatas, atau penunjukan langsung kepada 

penyedia Jasa atau pemasok suku cadang dan perlatan produksi. 

Penerimaan dan penyimpanan bahan baku biomassa 

Bahan baku biomassa dikirimkan oleh pemasok langsung ke Gudang penyimpanan bahan baku 

di SPB3m. Penerimaan dilakukan oleh petugas Gudang dengan memastikan bahan baku yang dikirim 

telah memenuhi spesifikasi yang diatur dalam kontrak.  

• Jika memenuhi spesifikasi, bahan baku langsung disimpan di stockpile atau 

tempat penyimpanan sementara sebelum dilakukan proses produksi. 

 

• Jika tidak memenuhi spesifikasi kontrak, dilakukan tindak lanjut sesuai syarat & 

kondisi kontrak misalnya menerima dengan penyesuaian harga atau 

mengembalikan ke pemasok untuk dilakukan penggantian. 

Pengelolaan bahan baku biomassa, suku cadang, peralatan produksi, dan material 

lain di SPB3m dilakukan dalam suatu manajemen persediaan yang terintegrasi 

dengan pengelolaan produk B3m, dengan tujuan untuk menjaga tingkat 

persediaan yang optimum. 
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PRODUKSI B3m 
Proses Produksi

Jumlah bahan bakar 

biomassa (B3m) yang 

diproduksi oleh SPB3m 

mengikuti volume 

kebutuhan B3m untuk 52 lokasi PLTU PLN. 

Produksi B3m memerlukan infrastruktur 

pendukung sebagai berikut: 

1. Lahan untuk stockpile bahan baku. 

2. Bangunan SPB3m. 

3. Mesin dengan prioritas TKDN. 

4. Pengeringan untuk menurunkan kadar air 

(moisture content) B3m. 

5. Pengangkutan B3m ke customer, sedangkan 

bahan baku dari sumber ke SPB3m diangkut 

oleh penyedia. 

6. Alat Penimbangan diperlukan untuk 

menimbang bahan baku dan B3m sebelum 

dikirim ke customer. 

7. Gudang Penyimpanan untuk menyimpan 

B3m yang tata kelolanya akan dikontrol 

melalui sistem Vendor Managed Inventory 

(VMI).

Urutan proses produksi B3m dari berbagai sumber bahan baku ditunjukkan pada Tabel berikut ini. 

Sumber Bahan Baku Urutan Proses 
Sampah Kota -Pemilahan-organik–pengeringan-bioactivator-pencacahan-SRF 

-Pemilahan-organik-peuyeumisasi-pencacahan-RDF 
-RDF atau SRF – pellet sampah. 

Limbah Pertanian Pengeringan-cacah-hammer mill-serbuk-pellet 
Limbah Perkebunan Pengeringan-cacah (chip)-hammer mill-serbuk-pellet 

Limbah Hutan Pengeringan-cacah (chip)-hammer mill-serbuk-pellet 
Limbah Industri Hutan 

(Sebetan) 
-Pengeringan-serbuk-pellet 
-Pengeringan-cacah-hammer mill- serbuk-pellet 

Hutan Tanaman Energi Pengeringan-cacah-hammer mill- serbuk-pellet 

Sumber: Studi UNDP PENConsulting cofiring biomassa di 52 lokasi PLTU Batubara, 2021. 
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Mesin Produksi B3m dengan kemampuan Peralatan Produksi dalam negeri  

Mesin pengolah bahan baku akan memproses bahan baku menjadi bahan bakar biomassa 

(B3m) dengan mengikuti bentuk dan ukuran yang dipersyaratkan oleh PLTU. Beberapa mesin pengolah 

bahan baku biomassa sudah diproduksi dalam negeri. Mesin dapat mengolah bahan baku biomassa 

dengan urutan berikut ini. 

 
Beberapa boiler mempersyaratkan 

spesifikasi B3m sebagai berikut 

Jenis 

Boiler 

Ukuran 

B3m 

Moisture 

Content 

PC ≤ 0.25” < 20% 

CFB ≤ 3” < 20% 

Stoker ≤ 3” < 20% 

 

Mesin Produksi B3m terdiri dari beberapa bagian 

berikut ini. 

1. Pencacah bahan baku dengan produk serpih 

2. Pembuatan serbuk dari serpih 

3. Pengeringan untuk menjaga kadar air 

(moisture content) sesuai standar SNI 

4. Pembentukan pellet. 

Spesifikasi mesin pencacah bahan 

baku biomassa 

A. Mesin pencacah bahan baku: kapasitas 

produksi 50 ton/jam 

B. Outputnya dalam bentuk serpih dengan 

kandungan air (mc): 30%, dan ukuran 5 – 

72 mm 

C. Bahan bakar: solar, dan Type: mobile 

Mesin pengering B3m 

Mesin pengering B3m bertujuan untuk 

menurunkan kadar air (MC) dalam B3m agar 

memenuhi standar SNI yang sekaligus 

menaikkan nilai kalori dari B3m. Berikut contoh 

kriteria mesin pengering B3m. 

• Menurunkan moisture content bahan 

baku dan atau B3m sesuai persyaratan 

PLN. 

• Mesin serpih atau serbuk: Kapasitas 

produksi 5 ton/jam 

• Jenis: tidak mobile 

• Output: serpih atau serbuk dengan 

kandungan air (mc) menjadi 10%. 

 

1

B3m yang diproses 
dengan urutan mulai 
dari Bahan baku
-> serpih -> serbuk; 
khusus untuk PLTU 
dengan boiler jenis PC

2

B3m yang diproses 
dengan urutan mulai 
dari Bahan baku
-> serpih -> serbuk -> 
pellet; dapat digunakan 
pada PLTU dengan 
boiler jenis PC, CFB dan 
Stoker

3

B3m yang diproses 
dengan urutan mulai 
dari Bahan baku
-> serpih; khusus untuk 
PLTU dengan boiler jenis 
CFB dan Stoker
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Jenis-jenis mesin produksi B3m untuk cofiring ditunjukkan dalam gambar dibawah ini. 

 

Gudang Pengumpul (Storage) dengan MC 10% 

Biomassa dengan Moisture Content (MC) 10% perlu di simpan di 

tempat yang tidak kontak dengan udara dalam waktu lama. 

Kelembaban udara di Indonesia sangat tinggi misal 85%, 

sedangkan B3m memiliki kadar air (MC) 10% akan mudah 

menyerap uap air dari udara lembab yang sekaligus menaikkan 

MC B3m sehingga tidak memenuhi standar kualitas B3m. 
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PENGIRIMAN B3m 
Manajemen Gudang dan Persediaan B3m 

Gudang/Warehouse merupakan bagian penting dari pengelolaan persediaan 

produk B3m. Akurasi stok/sediaan, sistem pemenuhan order/permintaan (order 

picking system), pengisian kembali stok/sediaan yang berkurang (replenishment), 

dan tata ruang/letak (layout) merupakan kunci penting dalam meningkatkan 

kecepatan pelayanan Gudang SPB3m. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan efektivitas dan efisiensi 

dalam pengelolaan Gudang dan persediaan. 

Aktivitas-aktivitas utama dalam pengelolaan gudang meliputi: 

 

Pengelolaan persediaan (inventory) di 

sepanjang rantai pasok biomassa memiliki 

implikasi yang besar terhadap kinerja finansial 

SPB3m. Oleh karena itu manajemen persediaan 

B3m yang efektif dan efisien berperan penting 

dalam optimasi aliran finansial rantai pasok 

co-firing biomassa secara keseluruhan. 

Manajemen persediaan di SPB3m juga 

mencakup pengelolaan persediaan bahan baku 

biomassa, produk setengah jadi (WIP – Work in 

process, jika ada), serta suku cadang/MRO 

(maintenance, repair & operations) dalam suatu 

pengelolaan yang terintegrasi. 

  

RECEIVING

Penerimaan 
produk B3m 

TESTING

Pemeriksaan 
& pengujian 
produk B3m 

STORAGE/
STOCKPILING

Penyimpanan 
produk B3m

ISSUING

Pengeluaran 
produk B3m 

LOADING

Pemuatan 
produk B3m 
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Model kontrak kerjasama penyediaan produk B3m ke PLTU 

Penyediaan dan suplai B3m oleh SPB3m dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerjasama 

penyediaan B3m (FSA – Fuel Supply Agreement) antara PLTU/PLN dengan Pemda/BUMD/SPB3m. Kontrak 

Kerjasama bersifat jangka panjang dan relasional/kolaboratif. FSA bersifat sebagai kontrak payung 

(umbrella) yang mencakup suplai B3m dan juga penyediaan jasa-jasa terkait. 

Ruang lingkup utama kontrak Kerjasama meliputi: 

 

Vendor Managed Inventory (VMI) 

Pengelolaan persediaan produk B3m untuk pelaksanaan cofiring di PLTU dapat dilakukan dengan 

metode Vendor Managed Inventory (VMI) dimana PLTU menyediakan akses jadwal produksi (Cofiring 

biomassa – batubara) yang akan menjadi rujukan SPB3m dalam mengelola dan menjaga ketersediaan 

B3m dari waktu ke waktu, sementara penagihan (invoice) kepada PLTU hanya dilakukan berdasarkan 

konsumsi aktual dari produk B3m (konsinyasi). VMI menjadi bagian dari ruang lingkup jasa-jasa FSA 

antara SPB3m dengan PLTU Batubara. Manfaat dari penggunaaan metode VMI diantaranya: 

• Lebih menjamin ketersediaan dan 

keberlanjutan suplai B3m 

• Pengelolaan persediaan B3m dilakukan 

secara terintegrasi di SPB3m dan 

Gudang VMI oleh satu pihak 

• Efisiensi biaya rantai pasok dengan 

turunnya tingkat persediaan (inventory) 

dan berkurangnya biaya penyimpanan 

produk (Carrying/Holding cost)  

• PLTU fokus kepada aktivitas operasi 

pembangkitan listrik 

• SPB3m dapat melakukan respon lebih 

cepat terhadap pemenuhan kebutuhan 

bahan baku biomassa 

• Dapat diintegrasikan dengan 

pengelolaan transportasi. 

Gambaran proses VMI (Vendor Managed Inventory) untuk suplai B3m ke PLTU Batubara dapat 

dilihat pada diagram dibawah ini.  

1. 

Penyediaan 
B3m dari 
berbagai jenis 
bahan baku 
biomassa

2. Pengelolaan persediaan/inventori untuk 
memastikan pasokan yang cukup dan 
berkelanjutan

3. Proses quality assurance & control secara 
terintegrasi untuk memastikan terpenuhinya 
spesifikasi SNI/Kontrak secara konsisten

4. Pengiriman B3m sampai di fasilitas 
pencampuran bahan bakar di PLTU 
Batubara.



Playbook Sentra Produksi sebagai pemasok B3m untuk pelaksanaan Cofiring Biomassa di PLTU Batubara 2022 

 PENConsulting 

26 

 

Transportasi B3m 

Moda transportasi darat (truk) merupakan alat utama transportasi produk B3m dari 

gudang/stockpile SPB3m atau Gudang VMI ke fasilitas penerimaan di PTU Batubara. Jarak yang relatif 

dekat dan fleksibilitas waktu serta rute pengiriman menjadikan truk sebagai moda transportasi paling 

efisien untuk pengangkutan B3m ini. Pada kasus khusus dimana B3m tidak diproduksi di SPB3m terdekat 

dan pengirimannya harus dilakukan dari luar pulau atau lokasi yang secara geografis jaraknya cukup 

jauh maka dimungkinkan penggunaan moda transportasi air seperti kapal laut ke Pelabuhan terdekat 

yang kemudian disambung dengan mode transportasi darat (truk) ke gudang PLTU. 

Pengadaan alat transportasi dan sarana pendukungnya (garasi, pengemudi, dll) dapat dilakukan 

sendiri oleh SPB3m atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten melalui Kerjasama Third Party 

Logistic (3PL). Pengelolaan transportasi dilakukan secara terintegrasi dengan pengelolaan inventori 

melalui pelaksanaan Vendor Managed Inventory (VMI). 

Waktu siklus penyediaan B3m 

Salah satu Metrik Kinerja (KPI) yang perlu 

diterapkan dan dimonitor adalah waktu siklus 

penyediaan B3m sejak penyediaan bahan baku 

dari sumber biomassa hingga produk B3m 

diterima dan dikonfirmasi oleh pihak berwenang 

di PLTU. 

Waktu siklus total penyediaan B3m 

untuk proses cofiring biomassa di PLTU Batubara 

merupakan akumulasi dari 3 proses utama 

sebagai berikut: 

1. Waktu siklus penyediaan bahan baku 

dari pemasok biomassa 

2. Waktu siklus produksi di SPB3m 

(penerimaan–produksi–penyiapan) 

3. Waktu siklus pengiriman ke PLTU 

Masing-masing komponen waktu siklus 

tersebut perlu diukur dan dikontrol dari waktu ke 

waktu, yang secara total menjadi alat ukur 

kinerja (KPI) yang sangat penting untuk total 

waktu siklus penyediaan B3m sejak penyediaan 

bahan baku biomassa di hulu hingga 

penerimaan B3m di PLTU. 
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PENGEMBALIAN 
Proses pengembalian 

(return) mengelola 

pengembalian bahan baku 

biomassa, material, atau 

produk B3m yang tidak 

memenuhi syarat pada saat serah terima. 

Terdapat dua kemungkinan proses 

pengembalian, yaitu: 

1. Pengembalian bahan baku biomassa atau 

material/suku cadang yang tidak 

memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan 

ke pemasok awal. 

2. Pengembalian produk jadi B3m yang tidak 

memenuhi spesifikasi/SNI berdasarkan 

proses QA/QC atau akibat penolakan 

penerimaan di fasilitas PLTU.  

Pengendalian kualitas produk B3m 

dilakukan melalui proses quality assurance dan 

quality control (QA/QC) untuk meminimalkan 

produk cacat dan biaya tersembunyi karena 

kualitas buruk (COPQ–Cost of poor quality). 

Kedua indikator tersebut dikontrol melalui 

pengelolaan KPI. 

Konsep Lean Sigma untuk pengendalian mutu (quality control) 

Lean Sigma merupakan metode perbaikan sistem yang mensinergikan dua metode yang telah 

dikenal sebelumnya yaitu Lean dan Six Sigma. Lean adalah metode perbaikan untuk mengurangi 

pemborosan (waste) dalam suatu proses dengan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberi 

nilai tambah (non-value-added activities), sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kecepatan 

pelayanan (speed). Terdapat 7 jenis pemborosan (waste) yang menjadi obyek utama perbaikan 

(eleminasi) dalam konsep lean, yaitu transportasi (transportation), sediaan (inventory), gerakan (motion), 

menunggu (waiting), proses yang berlebihan (overprocessing), produksi yang berlebihan 

(overproduction), dan barang cacat/rusak (defect).  

Sementara itu metode Six Sigma dilakukan untuk mengurangi variasi (variation), meminimalkan 

cacat produk (defect), dan meningkatkan efisiensi, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan presisi 

dan akurasi. Metode Six Sigma mengkombinasikan berbagai metode/alat perbaikan serta pendekatan 

ilmu statistik, dengan tahapan langkah yang terstruktur dan terukur. Tahapan process perbaikan dalam 

Six Sigma di kenal dengan terminologi DMAIC kependekan dari Define-Measure-Analysis-Improvement-

Control.  

Dengan demikian obyektif dari sinergi dua metode ini adalah meminimalkan pemborosan 

(waste) dan variasi (variation) guna meningkatkan kecepatan dan kualitas proses melalui Operational 

Excellence. Dalam hal ini, Operations excellence diartikan sebagai proses yang melibatkan semua orang 

di dalam organisasi untuk fokus pada tujuan memaksimalkan value guna kepuasan konsumen. 
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Setelah SPB3m terbentuk dan 

operasional, proses perbaikan proses perlu terus 

diupayakan dari hulu ke hilir untuk mencapai 

tujuan-tujuan sebagai berikut: 

1. Menjadi lebih responsif terhadap 

kebutuhan pelanggan 

2. Kualitas produk dan pelayanan yang 

tinggi 

3. Beroperasi dengan sumber daya yang 

paling optimal 

Perbaikan proses kerja dan produksi 

yang berkesinambungan dengan menerapkan 

metode Lean Sigma diharapkan mampu 

memenuhi ketiga tujuan di atas. Dalam rantai 

pasok biomassa yang terintegrasi dari hulu ke 

hilir, efisiensi dapat dilakukan pada proses 

pengadaan bahan baku di sisi hulu, 

proses/pekerjaan yang berulang, proses 

produksi untuk pengendalian moisture content 

dan kualitas heating value B3m, pengendalian 

inventori, hingga manajemen transportasi.  

Penerapan metode Lean Sigma 

menuntut sinergi berbagai fungsi/tim dengan 

fokus peningkatan efisiensi, perampingan 

proses kerja, dan peningkatan keuntungan 

bisnis. Pendekatan Lean Six Sigma akan 

membantu mengoptimalkan sumber daya, 

kinerja, dan waktu. Di sisi hilir, penerapan konsep 

Lean Sigma yang sistimatis, terstruktur, dan 

terukur dalam model bisnis pasokan B3m akan 

menjaga konsistensi mutu B3m sesuai SNI dan 

menjaga kepatuhan persyaratan dalam kontrak 

Kerjasama penyediaan B3m untuk cofiring 

biomassa di PLTU-PLTU di Indonesia. 

Dalam aktivitas rutin proses produksi 

B3m di SPB3m, pengendalian mutu produk B3m 

dapat dilakukan dengan penerapan dan 

pengontrolan KPI sebagai berikut: 

1. Tingkat Produk Cacat (Defect Rate) 

2. Biaya Kualitas (Cost of Non-

Conformance/Cost of Poor Quality – 

COPQ) 

Pengukuran tingkat produk cacat (defect rate) dilakukan untuk pengiriman bahan baku 

biomassa dari pemasok maupun produk B3m yang dikirim ke PLTU. Sebagai unit yang berorientasi 

ekonomi kerakyatan, SPB3m perlu melakukan edukasi secara teratur dan intensif kepada kelompok 

masyarakat/petani yang merupakan pemasok utama bahan baku biomassa untuk memastikan kualitas 

bahan baku yang konsisten sesuai persyaratan produksi B3m. Dengan edukasi dan perbaikan proses 
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yang terus menerus diharapkan tidak ada lagi cashflow negatif yang terjadi di pihak pemasok akibat 

banyaknya bahan baku biomassa yang dibayar di bawah harga standar setelah pengiriman akibat 

moisture content yang tinggi/heating value rendah atau pengulangan proses kerja yang tidak 

menambah nilai atau dikarenakan pengiriman yang tersendat. Sementara itu SPB3m sebagai pemasok 

B3m harus mampu meminimalkan cacat (defect) untuk menghasilkan produk B3m dengan kualitas yang 

maksimum, di lain sisi juga membantu menjaga konsistensi pasokan B3m. Dengan demikian, penerapan 

prinsip dan penggunaan metode Lean Sigma diperlukan dalam pelaksanaan model bisnis pasokan B3m 

untuk mencapai Return on Investment (ROI) terbaik dan menjaga kesinambungan mata rantai pasokan 

B3m. 

COPQ (Cost of poor quality), dikenal sebagai biaya kualitas, menunjukkan berapa besar biaya 

yang timbul akibat kegagalan kualitas/mutu. Dengan kata lain, COPQ adalah harga atau biaya yang 

harus ditanggung perusahaan ketika produknya tidak sempurna. Pada umumnya COPQ timbul pada 

setiap proses serah terima (hand-over) dimana terjadi penolakan atas produk yang mengakibatkan 

penalti. Dalam konteks SPB3m, COPQ dapat terjadi dari suplai bahan baku biomassa oleh pemasok, suplai 

B3m ke PLTU, atau proses ulang (re-work) produk dibawah kualitas. COPQ yang timbul dari suplai bahan 

baku biomassa utamanya memang menjadi masalah pemasok, namun demikian SPB3m tetap 

berkepentingan meminimalkan COPQ Pemasok dalam misinya untuk memajukan ekonomi masyarakat 

sekitar dengan ikut menjaga konsistensi kualitas bahan baku yang dikirim agar tidak ada reduksi harga. 

Selain itu SPB3m berkepentingan menjaga konsistensi kualitas bahan baku untuk efisiensi produksi serta 

menjaga kualitas B3m yang diproduksi.  

Penggunaan kedua KPI tersebut akan mendukung penerapan konsep Lean Sigma dalam upaya 

optimasi proses produksi dan efisiensi rantai pasok biomassa dari hulu ke hilir, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai pengembalian investasi (return on investment) di SPB3m. 
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PROSES PENDUKUNG 
Stakeholder Management (i.e. Mapping, Guidance, Engagement, 

Government Relations, Community, etc.) 

Pelaksanaan Penerapan 

Playbook sangat 

didukung oleh peran 

pemangku kepentingan 

di setiap lokasi keberadaan PLTU. 

Dibutuhkan pemetaan yang baik seluruh 

potensi keberadaan Lembaga, organisasi 

usaha, pemerintah daerah/provinsi, serta 

organisasi masyarakat setempat yang 

terlibat dalam upaya pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan. 

Panduan pelaksanaan Playbook 

didasarkan pada kebijakan dan peraturan 

nasional tentang Energi Baru Terbarukan, secara 

khusus tentang Cofiring Biomassa. Termasuk 

pula kebijakan yang datang dari lembaga lain 

yang mendukung secara langsung dan tidak 

langsung. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

pelaksanaan Cofiring Biomassa yang sangat 

strategis dalam upaya peningkatan ekonomi 

kerakyatan dimana peran lembaga/kelompok 

usaha milik masyarakat membutuhkan 

pengelolaan yang baik dibawah koordinasi 

langsung oleh Pemerintah Daerah dan/atau 

Gabungan Pemerintah Daerah terdekat sekitar 

PLTU (sejauh 100 Km). Keberlangsungan pasokan 

bahan baku dan Bahan Bakar Biomassa (B3m) 

untuk PLTU secara berkelanjutan di suatu 

wilayah sangat menentukan keberlangsungan 

rantai pasokan B3m itu sendiri maupun 

ketersediaan energi yang didistribusikan untuk 

kepentingan daerah maupun nasional. 

Pemberdayaan potensi masyarakat 

melalui pola Ekonomi Sirkular menjadi model 

keterliban kelompok masyarakat untuk 

membangun ekonomi kerakyatan di sekitar 

PLTU. Hal ini akan semakin berlangsung dengan 

sinergis manakala instansi pembangkit listrik 

melakukan upaya kegiatan pengembangan 

potensi sosial atau community development 

dengan program CSR. 

Pembinaan yang diberikan oleh pihak 

instansi PLTU kepada kelompok usaha 

masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan 

dalam rantai pasok B3m akan memperkuat 

kestabilan dan harmonisasi ketersediaan 

pasokan B3m. Komunikasi yang terbangun 

antara pihak PLTU dengan para pemangku 

kepentingan di daerah membutuhkan 

komitmen dan kesadaran penuh bahwa 

Cofiring Biomassa akan berlangsung dengan 

konsisten berkelanjutan. Kolaborasi dan sinergi 

para pihak dalam proses hilirisasi mulai dari 

ketersediaan bahan baku hingga produk B3m 

yang didistribusikan ke PLTU, menjadi kunci 

sukses dan berhasilnya Cofiring Biomassa. 
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Pengelolaan Finansial dan Kontrak 

Produk B3m melalui proses ketersediaan 

bahan baku yang sesuai dengan tipe dan 

spesifikasi Boiler di PLTU untuk selanjutnya 

diproses di SPB3m membutuhkan dukungan 

finansial yang memadai. 

Sumber finansial bisa melalui 

pendanaan resmi perbankan maupun non 

perbankan, baik skala nasional maupun daerah.  

Manajemen finansial dan kontrak 

sangat penting untuk memastikan kelancaran 

arus pasokan bahan baku dan B3m secara 

efektif, efisien dan berkelanjutan. Diagram alir 

dibawah ini menggambarkan aliran proses 

bisnis rantai pasok biomassa termasuk proses-

proses pengadaan untuk kontrak bahan baku 

biomassa dan kontrak Kerjasama suplai B3m, 

serta aliran proses penagihan/pembayaran 

setelah penerimaan bahan baku dan B3m. 
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Pengelolaan Teknologi Informasi  

Teknologi Informasi menjadi komponen penting untuk mendukung kelancaran proses-proses 

internal di SPB3m dan juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi data dengan pihak eksternal seperti 

pemasok, PLTU, dll. Untuk mendukung pelaksanaan proses-proses bisnis SPB3m maka perlu dilakukan 

pengembangan dan penerapan suatu sistem informasi, e-cofiring, untuk mendukung efisiensi rantai 

pasok biomassa dari hulu ke hilir. Dengan e-cofiring, komunikasi antar fungsi internal di dalam SPB3m dan 

komunikasi dengan pihak eksternal dapat berlangsung secara cepat dan efektif.  

Integrasi sistem e-cofiring dengan sistem informasi mitra bisnis SPB3m, terutama PLTU, akan 

membantu memperlancar aliran-aliran informasi, produk, serta finansial di sepanjang rantai pasok 

biomassa. Penerapan e-cofiring juga akan sangat mendukung pelaksanaan sistem VMI (Vendor 

Managed Inventory) melalui pengelolaan data inventori, jadwal cofiring, produksi B3m, dll secara real-

time dan kontinyu. 

 

Pembinaan Local Business Development  

Perusahaan penerima Bahan Bakar Biomassa (B3m), dalam hal ini PLN, dapat berkomitmen untuk 

meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di mana pun mereka beroperasi, dengan fokus pada mata 

pencaharian yang berkelanjutan dan peluang kerja yang berkelanjutan. PLN dapat bekerjasama dengan 

mitranya untuk mengidentifikasi program pengembangan bisnis lokal dalam rangka meningkatkan 

standar hidup menjadi lebih baik. 

PLN dapat menyediakan program yang menawarkan pelatihan dalam pengembangan usaha 

kecil dan manajemen rantai pasokan. Program Pengembangan Bisnis Lokal (Local Business 

Development-LBD) dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengubah UKM, termasuk BUMDes, yang 

berlokasi di wilayah operasional PLN menjadi pemasok barang dan jasa yang andal, profesional dan 

kompetitif, sambil meningkatkan ekonomi lokal.  

Melalui lokakarya LBD, pengusaha pemula diberikan pelatihan di bidang Kesehatan, Lingkungan, 

dan Keselamatan, prosedur pengadaan, etika bisnis, manajemen proyek, aspek teknis dan manajemen 

keuangan untuk mengembangkan kapasitas mereka. 
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Pengelolaan Kinerja – Key Performance Indicators (KPI)  

Optimasi rantai pasok biomassa untuk cofiring biomassa di PLTU batubara memerlukan 

efektivitas dan efisiensi aliran produk/material, informasi, dan finansial mulai dari sisi hulu (upstream) di 

berbagai sumber pasokan bahan baku biomassa hingga sisi hilir (downstream) dimana proses cofiring 

biomassa dengan batubara dilakukan di PLTU.  

Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pasokan biomassa di sepanjang rantai pasoknya, SPB3m 

perlu menerapkan Metrik Kinerja/Key Performance Indicators (KPI) yang di-update dan dimonitor secara 

konsisten. Jumlah dan jenis KPI yang diterapkan haruslah tepat guna, hanya yang paling relevan dengan 

ketersediaan data/informasi yang cukup. 

Beberapa KPI yang dapat dipertimbangkan ditunjukkan pada tabel berikut ini, tidak termasuk KPI 

terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dan Rasio-rasio Finansial berdasarkan 

Neraca dan Laporan Rugi Laba. 

No. KPI Definisi 
Atribut/ 

Kriteria 
Satuan 

1. 
Pengiriman Tepat Waktu 

(On-Time Delivery) 

Persentase order B3m terkirim sesuai 

jadwal. 

Keandalan 

(Reliability) 
% 

2. 

Pemenuhan pesanan 

(Perfect Order 

Fulfilment) 

Persentase pemenuhan pesanan B3m yang 

tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat 

kualitas/spesifikasi. 

Keandalan 

(Reliability) 
% 

3. Fill Rate 

Persentase jumlah item produk B3m yang 

tersedia ketika diminta oleh pelanggan 

(PLTU). 

Keandalan 

(Reliability) 
% 

4. 
Tingkat Produk Cacat 

(Defect Rate) 

Persentase jumlah produk cacat dibanding 

total produk yang dihasilkan. 
Kualitas % 

5. 

Biaya Akibat Kualitas 

Rendah (Cost of Non-

Conformance/Cost of 

Poor Quality) 

Jumlah biaya yang dikeluarkan akibat ‘non-

conformance’ (tidak memenuhi kualitas 

standar). 

Kualitas Rp 

6. 

Tingkat Kapasitas 

Produksi (Capacity 

Utilization Rate) 

Rasio antara output yang dihasilkan 

dengan peralatan yang terpasang dan 

output potensial yang dapat dihasilkan jika 

kapasitas digunakan sepenuhnya. 

Efisiensi % 

7. 
Waktu Siklus Produksi 

(Production Cycle Time) 

Waktu yang dibutuhkan untuk 

memproduksi B3m termasuk waktu 

pengeringan, penggilingan, dan 

pencetakan menjadi serbuk/serpih/ pellet. 

Kecepatan 
Hari 

(Jam) 

8. 
Waktu Tunggu Pesanan 

(Lead Time) – B3m 

Waktu yang dibutuhkan PLTU untuk 

menerima pesanan mulai saat order 

diberikan hingga barang diterima di 

gudang pelanggan (PLTU). 

Kecepatan Hari 

9. 
Waktu Tunggu Pesanan 

(Lead Time) 

Waktu yang dibutuhkan SPB3m untuk 

menerima pesanan bahan baku biomassa 

atau material lain mulai saat order 

Kecepatan Hari 
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diberikan hingga barang diterima di 

gudang SPB3m. 

10 

Waktu Siklus Pengadaan 

(Procurement Cycle 

Time) 

Waktu yang dibutuhkan untuk memproses 

kontrak pengadaan sejak permintaan 

diterima hingga kontrak ditandatangani 

para pihak 

Kecepatan 

 
Hari 

11 

Tingkat Perputaran 

Persediaan (Inventory 

Turnover Rate) 

Seberapa cepat produk B3m mengalir 

relatif terhadap jumlah yang rata-rata 

tersimpan sebagai persediaan 

Manajemen 

Asset 

 

Kali 

12 Inventory Days of Supply 

Rata-rata jumlah hari SPB3m dapat 

beroperasi dengan jumlah persediaan 

yang dimiliki 

Manajemen 

Asset 

 

Hari 

13 Cash to Cash Cycle Time 

Waktu sejak pembayaran terhadap bahan 

baku biomassa dilakukan sampai uang 

diperoleh dari penjualan produk B3m yang 

dihasilkan oleh bahan baku tersebut 

Finansial 

 
Hari 

14 

Biaya Penyimpanan 

Persediaan (Inventory 

Carrying Cost) 

Rasio biaya yang harus dikeluarkan SPB3m 

berkaitan dengan penyimpanan 

persediaan terhadap nilai total persediaan 

Finansial 

 
% 

15 
Efisiensi Transportasi 

(Transport Efficiency) 

Persentasi muatan aktual yang diangkut 

terhadap kapasitas muat potensial 

kendaraan pengangkut 

Efisiensi % 

Ilustrasi penerapan KPI pada rantai pasok cofiring biomassa ditunjukkan pada gambar dibawah 

ini. 

Penerapan KPI secara tepat guna dan konsisten akan mendukung optimasi rantai pasok cofiring 

biomassa dengan mengontrol proses-proses utama dalam rantai pasok yang melibatkan aliran 

produk/material, terutama proses pengadaan bahan baku (Source), proses produksi (Make), dan proses 

pengiriman (Deliver). 
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PENUTUP 
Playbook (Tata Kelola Kerja Organisasi) tingkat nasional ini untuk panduan 

pelaksanaan cofiring biomassa, khususnya Sentra Produks B3m (SPB3m) di 

Indonesia, selanjutnya kunci sukses adalah komitmen untuk implementasi 

SPB3m. Agar sukses dapat diraih dengan lebih baik, templates (formulir 

panduan) untuk pelaksanaan cofiring biomassa telah disiapkan. Dengan tersedianya rangkaian formulir 

panduan tentu dapat mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan cofiring 

biomassa mulai dari hulu sampai dengan hilir.  

Bahan pelatihan “Train the Trainer” juga telah disiapkan untuk membantu meningkatkan 
pemahaman pemasok B3m dalam melaksanakan proses cofiring biomassa. Kedua suplemen penting ini 

menjadi bagian dari paket Playbook yang komprehensif. 

 

 


