
IKPLN Daerah Jatim News – edisi 11 – Oktober 2021 

Kunjungan VP Pelayanan SDM Jawa Bali 

Surabaya, 18 Oktober 2021 jam 14.00 WIB, PLN UID Jatim mendapat kunjungan dari Ibu Maya Windharti 

selaku VP Pelayanan SDM Jawa Bali dalam rangka melakukan pertemuan terkait permasalahan kesehatan 

pensiunan di IKPLN Daerah Jawa Timur. 

Diterima GM PLN UID Jawa Timur Adi Priyanto, dengan peserta pertemuan dari HC PLN UID Jatim Dik dik, Dr 

Hutapea dan beberapa Pengurus IKPLN Daerah Jatim antara lain, Dyananto, Tri Winarso, Suryadi dan Faissal. 

Suasana kehangatan mengiringi pertemuan tersebut 

dan dalam kata sambutannya, GM UID Jatim 

menyampaikan beberapa hal antara lain: 

1. Ada indikasi beberapa pensiunan menyalah 

gunakan kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan tertentu yang berlarut-larut sehingga 

tidak ada penyelesaian yang jelas. 

2. Pelayanan Kesehatan harus melihat kondisi saat 

ini, apa kekurangannya. 

3. Lakukan sosialisasi yang didahului dengan 

pengumpulan pertanyaan seputar kesehatan 

pensiunan, agar sosialisasi berjalan efektif. 

Pada kesempatan tersebut, VC Pelayanan SDM Jawa Bali, Ibu Maya Windharti menyampaikan akan 

mengupayakan pelayanan maksimal. 

Terkait pelayanan teman-teman dilapangan, ingin 

mendapatkan pelayanan yang terbaik terutama disisi 

komunikasi, untuk itu dimohon kepada VC Pelayanan SDM 

Jawa Bali  melakukan pembinaan kepada stafing untuk bisa 

lebih responsif karena responsibility itu penting, demikian 

disampaikan oleh Adi Priyanto. 

Menjelang jam 15.00, sebelum berpamitan untuk 

menghadiri rapat di Semarang, GM UID Jatim berpesan, 

diminta kepada teman-teman IKPLN agar membuat 

pertanyaan-pertanyaan dan dikirimkan kepada VC 

Pelayanan SDM Jawa Bali agar pada saat sosialisasi kepada 

IKPLN dan UP3 menghasilkan tepat guna. 

Pak Shobir yang tidak sempat menjawab, agar dikasih tahu agar menjawab sms dan wa karena hal itu adalah 

sesuatu yang menyenangkan, hal ini dalam rangka menjembatani komunikasi antara IKPLN dengan HC 

Pelayanan Kesehatan yang terputus. 

HC Pelayanan Kesehatan, Dik Dik menyampaikan bahwa akan menyerahkan daftar nama-nama pensiunan 

yang di indikasi melakukan penyalah gunaan fasilitas kesehatan. 

Dyananto, sebagai Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur menyampaikan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam 

rangka membantu HC Pelayanan Kesehatan PLN UID Jawa Timur. 

Pertemuan berakhir jam 16.00, Salam ATS.. Aman, Tentram, Sejahtera 


