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Rapat Koordinasi Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur  dan PT IKAMAS Pusat & Perwakilan Jatim 

Kamis, 15 Juli 2021, jam 13:45 dilakukan Rapat Koordinasi antara IKPLN Daerah Jawa Timur dan PT Ikamas Pusat 

dan Perwakilan Ikamas Jawa Timur, sebagaimana diketahui bahwa PT Ika Maju Sejahtera (PT Ikamas), merupakan 

salah satu anak usaha IKPLN Pusat yang bertujuan untuk 

menampung talenta para pensiunan PLN untuk dapat 

memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi pensiunan 

sesuai pengalaman yang dimiliki. Rapat koordinasi ini 

merupakan kelanjutan dari pertemuan awal antara 

Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur masa bakti 2021-

2025 dengan PT Ikamas yang telah dilaksanakan pada 

tanggal 07 Juni 2021 yang lalu. 

Rapat koordinasi ini dilakukan untuk  mencari solusi 

permasalahan bagaimana Ikamas melalui perwakilan 

Ikamas Jatim bisa berjalan dengan baik; Rapat dibuka oleh Arifin Syah, selaku Direktur Utama PT Ikamas Pusat 

dengan diawali dengan ucapan doa keselamatan ditengah wabah pandemic covid yang saat ini tengah 

berlangsung dengan harapan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan yang sedang mengalami cobaan 

segera diberi kesembuhan ….. Aamiin; Beliau menyampaikan bahwa Ikamas siap melaksanakan pekerjaan 

pengawasan konstruksi jaringan di PLN 

khususnya di wilayah PLN Unit Distribusi Jawa 

Timur, dan telah disiapkan tenaga pengawas 

untuk pekerjaan tersebut, juga disampaikan 

perlunya dukungan dari IKPLN Daerah Jatim 

dalam hal bantuan tenaga dari para pensiunan 

PLN apabila pekerjaan nanti bisa berkembang. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang 

berlangsung sangat konstruktif dan membahas 

permasalahan beserta saran/ solusi untuk 

dapatnya PT Ikamas melaksanakan usahanya di 

Jawa Timur.  

Dari hasil diskusi tersebut disarikan oleh Dyananto, Ketua IKPLN Daerah Jatim yaitu, pertama; Untuk operasional 

pelaksanaan pekerjaan, PT Ikamas Jatim dapat menimba pengalaman yang telah dilakukan PT Ikamas Perwakilan 

Bali, kedua; Perlunya mengevaluasi manajemen PT Ikamas Perwakilan Jatim dan pola/skema bisnis yang 

diterapkan, ketiga; Mencari solusi untuk sarana dan prasana untuk menunjang operasional PT Ikamas Perwakilan 

Jatim, keempat; yang terpenting bila akan menjadi mitra kerja/ rekanan PLN harus terdaftar di DPT (Daftar 

Penyedia Terseleksi di Sistem e-proc PLN), kelima; perlu dikembangkan juga untuk mencari peluang pekerjaan 

diluar PLN sebagai konsultan pengawas proyek2 APBN / APBD terkait dengan bidang kelistrikan. 

Acara diakhiri sekitar jam 14:58 ditutup Arifin Syah dengan ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, 

dengan harapan kita semua tetap diberikan Kesehatan. 

Salam ATS … Aman, Tentram, Sejahtera 

 


