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Silahturahmi Pengurus IKPLN Daerah Jatim dengan IKPLN PJB 

Surabaya, 18 Mei 2021 jam 13:00 dimulai acara silahturahmi antara Pengurus IKPLN Daerah Jawa 

Timur dengan Pengurus IKPLN PJB, tujuan utama pertemuan melalui Zoom Meet ini merupakan salah 

satu cara untuk membangun 

hubungan antar pengurus, saling 

bertukar program, informasi, 

peluang2 usaha, meningkatkan 

silaturahmi dan lain sebagainya.  

Acara dibuka oleh Dyananto, dan 

dilanjutkan perkenalan masing2 

pengurus IKPLN Daerah baik IKPLN 

PJB dan IKPLN Daerah Jatim. Hal 

menarik dari diskusi silahturahmi 

ini, bisa dimungkinkan di bentuk 

Forum Komunikasi IKPLN Daerah di Wilayah Propinsi Jawa Timur ( hal ini  sesuai Anggaran Dasar 

Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara Pasal 9 / Forum Komunikasi ayat 1 ) yang nantinya juga 

akan melibatkan Pengurus IKPLN Transmisi Daerah Jawa Timur untuk ajang silahturahmi para 

pensiunan, juga sebagai tempat bertukar informasi dan program kerja serta pengembangan program 

secara bersama. Acara silahturahmi sangat gayeng karena rata2 sudah banyak saling mengenal antar 

pengurus karena sering berhubungan pada saat aktif di PLN sebelum pensiun. Penasehat IKPLN 

Daerah Jatim, Syamsum Bahri sudah tidak asing karena hampir semua pengurus IKPLN PJB adalah 

mantan anak buah beliau. Disamping itu, Penasehat IKPLN PJB, Hardjono merupakan salah satu 

senior Tim Sosialisasi Pelatihan Olah Sehat Ling Ting Kung mengajak kawan2 IKPLN untuk ikut Latihan 

Olah Sehat. 

Disampaikan juga oleh pengurus IKPLN PJB tentang peluang usaha yang  digarap oleh IKPLN PJB 

antara lain pemanfaatan lahan kosong PLN untuk ditanami tanaman produktif seperti pisang 

Cavendish, Sorgum,dll, kemudian juga pemanfaatan debu batubara ( fly ash dan bottom ash) sebagai 

bahan bangunan. Diskusi semakin gayeng  rekan 2 Bidang Usaha, Kesejahteraan dan Pemberdayaan 

Anggota IKPLN Daerah Jatim juga menjelaskan Program Kerja nyayg akan di garap supaya anggota 

IKPLN Daerah Jatim sesuai slogan Salam ATS ( Aman, Tentram dan Sejahtera ). 

Acara diakhiri oleh Fatchur Rozi, Ketua IKPLN PJB dengan ucapan terima kasih atas terselenggaranya 

forum silahturahmi ini, dengan harapan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan Kerjasama yang baik 

sebagai bagian tugas pengurus IKPLN dalam melayani para pensiunan PLN. Tak terasa acara berakhir 

jam 14. 40 wib 

Salam ATS. 

 

 

 

 

 



 

 

 


