
MUSDA IKPLN DAERAH NTB 2021 

Oleh : Sukadi Samingoen 

Hari Sabtu 9 Oktober 2021 merupakan hari 

bersejarah bagi IKPLN Daerah NTB, meski masih 

ditengah masa pandemic covid 19 karena 

menjalankan amanat AD/ART maka IKPLN 

Daerah NTB tetap menjalankan Musyawarah 

Daerah untuk evaluasi pelaksanaan program 

kerja 2017-2021 dan merumuskan program 

kerja tahun 2021 – 2025 dan sekaligus 

melaksanakan pemilihan ketua dan pengurus 

IKPLN Daerah NTB untuk 4 tahun kedepan. 

Musda bertempat di Aula Rinjani PLN Unit Induk 

Wilayah NTB dilaksanakan secara hybrid artinya 

peserta utusan dari Cabang- Cabang diluar 

Pulau Lombok dan undangan dari Manajemen 

PLN UIW NTB serta IKPLN Pusat dan DPPLN 

hadir menggunakan virtual aplikasi meeting 

zoom, sedangkan peserta atau utusan  dari 

lingkup Kota Mataram bisa hadir langsung  

tentu saja dengan protokol kesehatan yang 

ketat dan hanya diijinkan oleh Manajemn PLN 

UIW NTB ruangan terisi 50% dari kapasitas  

yaitu maksimum 30 orang. 

 

Foto bersama peserta Musda bersama 

undangan virtual. 

Sebagai sambutan pengantar Ketua Daerah 

IKPLN NTB Sukadi Samingoen menyampaikan 

bahwa anggota IKPLN Daerah NTB sampai 

dengan September 2021 sebanyak 338 orang, 

tersebar di 3 IKPLN Cabang yaitu Cabang 

Mataram, Cabang Sumbawa dan Cabang Bima,  

dari sejumlah anngota tersebut yang sudah 

mendapatkan fasilitas rumah sehat (bedah 

rumah) dana CSR PLN dan YBM PLN dari tahun 

2017 sampai 2021 mencapai 68 orang, adapun 

bantuan rumah sehat terbanyak adalah 

perbaikan karena gempa Lombok tahun 2018 

yang mencapai 21 rumah pensiunan. Kegiatan 

lain yang tetap berjalan adalah anjangsana 

silaturahim antar anggota dan olah sehat Ling 

Tien Kung bersama IKPLN Pusat meski baru 

diikuti oleh 6 peserta dari Daerah NTB. 

 

Foto Ketua IKPLN Daerah NTB, Sukadi 

Samingoen menyampaikan pengantar. 

Dalam pengarahannya Ketua Umum IKPLN 

Pusat Bambang Praptono menyampaikan 

bahwa  anggota IKPLN Daerah NTB berjumlah 

138 orang atau 40% dengan MP dibawah Rp 1,5 

juta rupiah artinya masih banyak kesempatan 

anggota yang mendapatkan fasilitas rumah 

sehat, disamping itu juga meminta IKPLN 

Daerah untuk mencoba menjajagi pemanfatan 

idle asset PT PLN untuk dijadikan obyek 

produktif kegiatan para pensiunan, dalam 

menjalin komunikasi diminta pula Daerah untuk 

aktif mengisi IKPLN News sebagai media 

pensiunan. Olah sehat LTK dan olah raga lain  

anggota hendaknya tetap digalakkan sebagai 

upaya menjaga kebugaran kesehatan dan 

peningkatan daya imun ditengah pandemic 

covid 19 ini. 



 

Foto Ketua Umum IKPLN Pusat Bambang 

Praptono menyampaikan sambutan 

Sementara itu General Manager PT PLN 

(Persero) Unit Induk Wilayah NTB, Ir. Lasiran 

sebagai Pembina Utama IKPLN Daerah NTB 

dalam sambutannya menyampaikan bahwa 

Manajemen PLN NTB sepenuhnya mendukung 

program kerja IKPLN Daerah NTB termasuk 

diantaranya adalah program rumah sehat CSR 

bagi pensiunan PLN dan program-program lain 

yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan 

anggota pensiunan. 

 

Foto General Manager PLN UIW NTB, Ir Lasiran 

membuka Musda IKPLN Daerah NTB  

Dalam kesempatan tersebut hadir pula Direktur 

Utama Dana Pensiun PLN Antonius Artono yang 

menyampaikan presentasi tentang 

kepensiunan, kepesertaan dan usaha-usaha 

DPPLN , disampaikan pula dalam menjawab 

pertanyaan salah satu anggota tentang 

kenaikan manfaat pensiun atau MP, bahwa 

kenaikan MP adalah harapan semua pensiunan 

termasuk para pengurus DPPLN yang juga 

merupakan pensiunan PLN namun hal ini sangat 

tergantung dari Dewan Pendiri dalam hal ini PT 

PLN (Persero) selain kemampuan keuangan dari 

DPPLN sendiri. 

 

Foto Direktur Utama DPPLN menyampaikan 

presentasi kepensiunan 

Acara berlangsung sederhana tertib dan 

khidmat dimana dalam forum sidang pemilihan 

ketua dan pengurus IKPLN Daerah NTB periode 

2021-2025 yang dipimpin oleh Ketua Panitia 

Amrullah HA dan Sekretaris Abdul Aziz HM 

secara aklamasi memilih Sukadi Samingoen 

yang sebelumnya menjabat Ketua IKPLN Daerah 

NTB tahun 2017-2021 sebagai Ketua IKPLN 

Daerah NTB periode ke 2 masa bakti tahun 

2021-2025 dan dalam hari itu juga pelantikan 

dan pengukuhan ketua serta pengurus dapat 

dilangsungkan. 

Dalam sambutan pelantikan Ketua IKPLN 

Daerah NTB 2021-2025 Ketua Umum IKPLN 

Pusat Bambang Praptono menyampaikan 

bahwa pentingnya regenerasi dalam 

kepengurusan IKPLN dan aktif menjalin 

komukasi dengan stake holder terkait IKPLN. 

Beliau juga melihat program kerja yang cukup 

agresif yaitu pemanfaatan faba limbah batubara 

PLTU untuk diolah menjadi barang berguna 

sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan 

membawa nialai tambah bagi IKPLN dan 

Pensiunan di Daerah NTB. 



 

Foto pelantikan dan pengukuhan Ketua dan 

Pengurus IKPLN Daerah NTB periode 2021-2025 

Menyoroti rumusan program kerja IKPLN 

Daerah NTB 2021 - 2025 salah satu diantaranya 

yang cukup menantang adalah pemanfaatan 

limbah batubara berupa faba (fly ash buttom 

ash) PLTU Jeranjang dimana dengan adanya PP 

22 tahun 2021 tidak lagi dinyatakan sebagai 

limbah katagori B3 yang bisa diolah dan 

dimafaatkan menjadi produk jadi seperti 

batako, paving blok, beton separator jalan dan 

lainnya.  

Sebagimana disampaikan oleh General Manager 

PLN UIW NTB sebagai Pembina Utama IKPLN 

Daerah NTB dalam pesan pengukuhan Ketua 

dan Pengurus IKPLN Daerah NTB 

menyampaikan bahwa IKPLN adalah merupakan 

masa depan pegawai PLN sehingga manajemen 

PLN NTB mendukung program kerja 

pemanfaatan faba PLTU kepada IKPLN Daerah 

NTB yang nantinya menjadi bagian dari program 

CSR kepada pensiunan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan Pensiunan 

PLN. 

 

Foto pembacaan doa penutup acara Musda 

Selamat dan semangat kepada Ketua dan 

Pengurus IKPLN Daerah NTB terpilih periode 

2021-2025 semoga tetap amanah membawa 

kepada peningkatan kesejahteraan anggota 

sebagaimana tema Musda “IKPLN Daerah NTB 

berdaya menuju anggota sejahtera”. (SKD 

2021) 

 

   


