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REDAKSI
SAPA

 BIMA PUTRAJAYA S.

Assalamu’alaikum Warahmatullohi 
Wabarokatuh,

Salam Sejahtera, Om swastiastu,

Para sahabat purnakarya PLN, rekan, 
keluarga dan semua pembaca  IKPLN News. 

Selamat menunaikan ibadah Puasa pada 
bulan Ramadhan 1443 H bagi umat Islam. 
Bulan Ramadhan yang suci ini tidak afdol 
rasanya jika kita semua tidak memulainya 
dengan hati yang suci. Segala maaf 
dimohonkan atas kesalahan yang telah 
diperbuat. Semoga kita semua mendapatkan 
kebaikan dan berkah menjalankan ibadah 
di bulan suci ini. Marhaban Ya Ramadhan. 
Semoga ibadah puasa tahun ini akan 
meningkatkan amal ibadah dan mendapatkan 
ridho Allah SWT. 

Tahun 2022, usia IKPLN mencapai 21 Tahun, 
tepatnya diperingati pada tanggal 8 Februari 
2022, dengan Tema Maju dan Sejahtera 
Dengan Semangat Kolaborasi 4 Pilar, PT 
PLN, DP PLN, YPK PLN, IKPLN. Diadakan 
acara Syukuran secara virtual dihadiri 4 Pilar: 
Direktur Utama (Dirut) PLN selaku Pembina 
Utama, serta Pembina IKPLN yaitu Direktur 
Manajemen Sumber Daya Manusia, Dirut DP 
PLN dan YPK PLN, para Mantan Direksi PLN, 
Senior dan Pengurus IKPLN Pusat/Daerah/ 
Cabang beserta anggotanya dengan jumlah 
peserta mencapai 500 orang lebih.   

Dalam sambutan yang disampaikan oleh 
Dirut, antara lain: tantangan PLN perlu mampu 
mereposisikan diri lebih lincah, lebih dinamis, 
merubah  tantangan menjadi peluang. 

PLN Over Supply, perlu Langkah-langkah 
menaikkan Demand, menurunkan Cost dan 
melakukan renegosiasi dengan IPP. Kebijakan 
perbaikan DMO (Domestic Market Obligation) 
di enforce tahunan menjadi bulanan, 
perubahan kontrak dari trader ke penambang.

Disampaikan juga oleh Dirut, terkait dengan  
Holding sub holding, bukanlah liberalisasi 
dari sektor ketenagalistrikan, tetapi sebagai  
upaya menghadapi tantangan transisi 
energi, disruption of technology, over supply, 
kebutuhan digitalisasi dan lain-lain menjadi 
suatu opportunity. Yang terpenting dari 
penjelasan Dirut adalah bahwa NOBODY 
IS LEFT BEHIND dan Suatu Keniscayaan 
Berkolaborasi Dengan IKPLN.  

Pembina Utama juga menyampaikan 
perlu dijadwalkan “bincang santai” antara 
PLN, DP PLN, YPK PLN dan IKPLN untuk 
meningkatkan silahturahmi juga kolaborasi 
bidang usaha yang dilakukan oleh 4 Pilar. 
Informasi lengkap acara dan rangkuman 
sambutan Direksi PT PLN (Persero) dalam 
Syukuran peringatan HUT ke 21 IKPLN dapat 
disimak dalam Berita Utama. 

Dalam Berita Utama juga dapat disimak 
cerita Kiprah anggota-anggota IKPLN Daerah 
NTB yang berkontribusi mendukung dan 
memperoleh berkah dari Hajatan Internasional 
MotoGP Maret 2022 lalu yang diawali dengan 
gelaran World Sport Bike (WSBK) November 
2021 di Pantai Mandalika, Lombok NTB. Juga 
ada Legenda Putri Mandalika yang membawa 
nama Indonesia mendunia.   

Rubrik Info PLN mengetengahkan 
perkembangan Sistem Ketenagalistrikan 
di Nusa Tenggara Barat serta upaya 
PLN mendukung Hajatan Internasional di 
akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.  
Diketengahkan juga  informasi tentang kiprah 
PT Haleyora Power sebagai anak perusahaan 
PT PLN (Persero) yang mendukung bisnis 
induknya, PT PLN (Persero). 
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SAPA REDAKSI

Disajikan Info Dana Pensiun terkait Perjanjian 
Kerjasama DPPLN - IKPLN  tentang 
Penyampaian Informasi Kepensiunan Dan 
Pemutakhiran Data yang ditandatangani 
tanggal 8 Februari 2022 dan disosialisasikan 
secara virtual pada tanggal 17 Maret 2022 
kepada seluruh Pengurus IKPLN Pusat, 
Daerah dan Cabang.

Masih dalam rubrik Info DPPLN, kami sajikan 
kegiatan salah satu Anak Usaha DP PLN 
yaitu PT Adhi Guna Putra yang usahanya 
mencakup semua pekerjaan di Pelabuhan 
Umum dan/atau Pelabuhan Khusus PLTU di 
seluruh Indonesia dan berhasil membukukan 
keuntungan serta menambah deviden untuk 
DPPLN.  

Selain itu Info YPK PLN menyampaikan 
usaha untuk Kesejahteraan Pensiunan 
(BHRK, Bea Siswa, Santunan Duka, Bantuan 
Bencana, Bantuan Operasional IKPLN 
Daerah dan Pusat) serta kegiatan salah 
satu anak usahanya yaitu PT Data Energy 
Infomedia (DEI) yang mendukung  bidang 
ketenagalistrikan.

Rubrik Berita Pusat/Daerah yang berhasil 
dihimpun adalah: Dompet 4 Pilar Peduli yang 
diluncurkan saat Gowes Bareng 4 Pilar tgl 
13 Maret 2022; cerita keberhasilan bisnis 
Frozen Food berOmzet Ratusan Juta Rupiah 
dari anggota IKPLN Daerah KSKT; Upaya 
Pengurus IKPLN Daerah NTB melaksanakan 
kegiatan dalam Program Rumah Sehat; UMKM 
Talk Series#1 berbagi cerita keberhasilan 
mengelola usaha dan bisnis para anggota 
IKPLN dalam webinar tanggal 8 Maret 2022.

Cerita-cerita lain yang menarik dalam rubrik-
rubrik yang telah disusun antara lain:

Info Keagamaan, mengetengahkan tulisan: 
Mumpung Ramadhan, ayo kita mengkaji Al-
Quran sebagai sumber ilmu, Tulisan terkait 
peristiwa & Makna Kenaikan Isa Almasih dan 
Makna Waisak ditengah Pandemi.

Tahukah Anda, mengetengahkan Proses 
perjalanan terwujudnya Hymne dan Mars 
IKPLN; Urban Farming atau bertani dalam 
kota;  Mengenal BIG DATA.

Info Kesehatan, mengetengahkan dialog 
dokter dengan Pasiennya tentang penyakit 
yang merebak dimusim pancaroba, juga 
tips 10 Langkah Menjaga Kesehatan Dari 

Ancaman Serangan Jantung dan Stroke dari 
seorang pengamat dan praktisi kesehatan.

Serba-Serbi, mengetengahkan cerita 
perjuangan anggota IKPLN Kantor 
Pusat yang mencoba survive memasuki 
masa purnakarya terinspirasi oleh 
perjuangan Kartini; Keberhasilan usaha 
dengan Menyatunya Hobi Suami Istri 
dari Suluttenggo dan juga cerita tentang  
niatan luhur seorang pensiunan PJB yang 
mendirikan sekolah kejuruan berwawasan 
lingkungan dengan keluaran siswa yang 
kompeten dan berkarakter.

Berita dalam Foto merupakan kiriman 
rekaman berita secara visual kegiatan IKPLN 
Pusat dan beberapa IKPLN Daerah.  

Pada Edisi ke 17 ini redaksi tetap berusaha 
menyuguhkan selain penulisan yang 
bermanfaat dan menarik untuk dibaca, juga 
tayangan video dalam link yang tertera di 
bawah QR code. 

Video mengetengahkan cerita seorang Kartini 
dari Papua yang menghayati Semangat 
Kartini sekaligus memaknai Perjuangan Ibu 
Kartini yang diperingati setiap tgl 21 April, 
serta video PLN Ready for MotoGP. 

Redaksi sangat berharap kontribusi tulisan, 
pengalaman dan saran dari para pembaca, 
utamanya anggota IKPLN baik Pusat, 
Daerah maupun Cabang untuk memperkaya 
dan menyempurnakan penerbitan edisi 
berikutnya.

Selamat menikmati sajian IKPLN News edisi 
ke-17. Salam sehat penuh semangat untuk 
terus berkarya para Sahabat purnakarya  
seluruh Indonesia.

*)  Bima Putrajaya S.
 Sekretaris Umum IKPLN Pusat.

Kartini IKPLN 
dari Papua

PLN Ready for 
MotoGP 2022

QR CODE
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BERITA UTAMA

HARAPAN DAN REALISASI 
KEGIATANNYA

KE 21 IKPLN
ULANG TAHUN

 Oleh: Dewi Sri Wahyunie*)

Gelaran Syukuran Ulang Tahun  ke 
21 IKPLN usai dilaksanakan pada hari 

Rabu tgl 8 Februari yang lalu. Acara 
berlangsung sangat meriah  dengan 

menghadirkan perwakilan dari 4 pilar 
IKPLN yaitu, Direktur Utama PT PLN 

(Persero) Direktur MSDM PT PLN 
(Persero) beserta beberapa EVP,  

GM Unit, Direksi Anak Perusahaan, 
Direksi Dana Pensiun-PLN, Pengurus 

YPK PLN, Pengurus IKPLN Pusat 
dan Daerah, para senior mantan BOD 
PLN dan anggota IKPLN dari seluruh 

Indonesia.

Tercatat lebih dari 500 peserta yang menghadiri 
acara Akbar ini secara virtual.

Kehadiran  Direktur Utama PT PLN (Persero) 
Darmawan Prasodjo selaku Pembina Utama 
IKPLN Pusat  dan Direktur MSDM PT PLN 
(Persero) Yusuf Didi Setiarto selaku Pembina 
IKPLN Pusat   menarik perhatian dengan 
Sambutan perkenalannya yang dirasakan oleh 
para pensiunan menyejukkan dan membumi. 
Ditambah dengan adanya dialog interaktifnya 
dengan Ketua Umum IKPLN beserta Senior 
IKPLN yang mantan Direksi PLN  diwakili oleh 

Djiteng Marsudi dan Eddie Widiono. Suasana 
kekeluargaan dengan dialog yang terbuka dan 
cair terbangun dengan sendirinya. 

Puncak acara HUT ke 21 IKPLN ditandai 
dengan Launching Hymne & Mars  IKPLN. 
Setelah 21 tahun organisasi IKPLN berjalan, 
akhirnya memiliki  Hymne & Mars IKPLN yang 
akan dikumandangkan dalam setiap acara 
IKPLN baik di Pusat, Daerah maupun Cabang 
di seluruh Indonesia. Semoga dengan telah 
dimilikinya Hymne & Mars tersebut,  dapat 
menambah semangat persatuan diantara para 
anggota IKPLN. Aamiin 3x YRA.

Hymne & Mars yang dikumandangkan 
merupakan pemenang Sayembara  Cipta  
Hymne & Mars IKPLN yang diselenggarakan 
sejak bulan  November sd Desember 2021 oleh 
IKPLN Pusat. 

Pemenang Sayembara Cipta Hymne IKPLN 
Rahardjo dari IKPLN Daerah Jawa Timur.  
Sedangkan Pemenang Sayembara Cipta Mars 
IKPLN  Sri Nugroho Ady Wibowo dari IKPLN 
Daerah Jawa Tengah & DIY.

Sebagian dari peserta yang hadir secara virtual.
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Acara Ulang tahun ditutup dengan penampilan 
dalam video Berbalas Pantun yang dibawakan 
oleh Muhamad Alwi dan Maharani Kahar dari 
IKPLN Daerah Jawa Timur yang merupakan 
Juara pertama Lomba Pantun IKPLN Indonesia 
tahun 2021.

Ada beberapa hal yang cukup menarik untuk 
dicermati dari sambutan perkenalan Dirut dan 
Dir MSDM selaku Pembina Utama dan Pembina 
IKPLN Pusat yang baru. 

Beberapa hal yang disampaikan terkait dengan 
update kondisi PLN saat ini  ringkasannya 
dirangkum sbb:

1Dirut menyampaikan, selama 2 tahun 
memimpin reformasi di PLN  sangat meng 

apresiasi inisiatif - inisiatif dan inovasi - 
inovasi yang muncul dari insan PLN. Dalam 
pelaksanaan reformasi, semuanya berasal 
dari dalam PLN dan mereka mendapatkan 
skill /  knowledge  dari pembinaan pemimpin - 
pemimpin  di masa lalu  yakni para senior PLN   
yang sekarang menjadi warga IKPLN. Apresiasi 
kepada kekuatan luar biasa yang ada di IKPLN. 
So many ideas, so many innovations.There is a 
magnificent force life within PLN, ada kekuatan 
besar di dalam PLN. 

Hal tersebut perlu dibuatkan wadah agar dapat 
dioperasionalkan, sehingga personal knowledge 
diubah menjadi accumulation Knowledge dan 
menjadi milik institusi, untuk diterapkan oleh 
pimpinan PLN .

PLN menghadapi tantangan yang sangat  
dinamis, semula tantangannya adalah 
deficit / crisis of supply sampai  tahun 2019, 
penambahan demand di Jawa maupun di luar 
Jawa  tidak seimbang dengan supplynya. 
Tantangan baru yang dihadapi saat ini adalah 
over supply dengan adanya proyek penambahan 
kapasitas 35.000 MW, 

Tahun 2022 ada penambahan supply di atas  
6.000 MW di pulau Jawa yaitu  PLTU Jawa 4, 
PLTU Cirebon Expansion, PLTU Batang dan 
PLTU Tambak Lorok. Di Sumatra serta Sulawesi 
juga terjadi tantangan yang sama. Tambahan 
demand sebelum Covid mencapai  1.000  MWh 
selama  Covid hanya ada 700 MWh.

Langkah-langkah  yang telah dilakukan 
dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan 
menaikkan demand dan menekan Cost.

Menaikkan demand dilakukan dengan upaya 
transisi ke kompor listrik, electricity culture, 
captive market dll yang saat ini semuanya masih  
berjalan.

Sedangkan upaya menekan cost dilakukan 
renegosisi dengan IPP (Independence Power 
Producer ).

Secara Kontraktual renegosiasi dengan 
IPP memang  tidak terlalu kondusif  karena 
kondisinya terlalu berat dengan klausul 
demand risk ada di PLN, dimana pada waktu 
tandatangan  PPA (Power Purchase Agreement) 
tahun 2015,  asumsi pertumbuhan demand 
listrik 8,6 %, namun realisasinya selama 5 
tahun ini hanya 4,6% sehingga asumsi tersebut 
tidak sesuai lagi. Alhamdulillah renegosiasi bisa 
dilakukan dengan beberapa hasil antara lain 
dengan mengundurkan jadwal operasionalnya 
dan dengan menurunkan  CF (Capacity factor) 
nya dari 80 % menjadi  65 % atau 70 %.

Saat ini dari  target penurunan TOP (Take Or 
Pay ) Clause sebesar Rp  60 T,  sudah tercapai 
sekitar Rp 33 T. 

Beban Keuangan memang cukup berat, namun  
Insya Allah akhir tahun 2022  keuangan PLN 
sehat.

Sri Nugroho Ady Wibowo, Pemenang Sayembara Cipta 
Lagu Mars IKPLN.

Rahardjo Pemenang Sayembara Cipta lagu Hymne IKPLN.
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BERITA UTAMA

2Masalah krisis batubara disebabkan  harga 
export yang sangat tinggi di atas 100 USD,   

sedangkan harga DMO (Domestic Market 
Obligation) hanya 70 USD, sehingga supplier 
tidak memenuhi kontrak batubara yang ada.  
Dari penugasan sekitar 5 juta Metric ton  yang 
dipenuhi hanya 62,5%. Saat ini telah dilakukan 
beberapa pembenahan bekerja sama dengan 
Departemen terkait, antara lain kontrak yang 
semula hanya dilaksanakan secara tahunan, 
saat ini  diubah menjadi bulanan  dan  dilakukan 
secara digital dengan monitoring online oleh 
Dept Minerba. 

Tatakelola pembayaran dengan PT Bahtera 
Adiguna dan PT PLN Batubara diperbaiki, juga 
tatakelola pengadaan batubara dari trader 
diubah menjadi pengadaan batubara langsung 
dengan penambang dan kontraknya  diubah 
menjadi kontrak jangka panjang.

Melalui komunikasi intens dengan Departemen 
terkait batubara, tatakelola batubara diperbaiki 
dan keandalan pasokan seluruh Indonesia 
terjaga.

3Holdingisasi (Holding sub Holding). 
Holding Sub holding bukan Liberalisasi dari 

sektor ketenagalistrikan, namun berupaya agar 
dalam menghadapi tantangan transisi energy, 
disruption  technology, over supply dan adanya 
kebutuhan digitalisasi dan lain-lain, PLN dapat 
merubah tantangan ini menjadi opportunity. 

Sudah ada beberapa KPI untuk Program 
Holdingisasi ini  dan tidak ada PHK serta 
pengurangan hak - hak yang sudah diterima 
karyawan dan pensiunan. 

Dalam proses ini diharapkan PLN lebih 
trengginas, lincah, dinamis, bukan untuk 
melemahkan, bahkan diharapkan akan muncul 
penguatan / strengthness sehingga  size 
pegawai  PLN tambah besar serta malah 
muncul kebutuhan tenaga lagi. 

Transmisi, Distribusi dan retail tetap 
dipertahankan ada di Holding. 

Akan ada penguatan pada anak - anak 
perusahaan Pembangkitan yang sudah  ada 
yaitu di IP dan PJB, akan ada tambahan 
pembangkit sebesar 41 GW dimana  
setengahnya adalah energi baru dan terbarukan 
(EBT). Akan ada RUPTL baru dan bisnis serta  
asset - asset yang akan diturunkan ke Anak 
Perusahaan.

Dengan adanya penurunan / cascading RUPTL, 
maka akan ada perubahan paradigma, akan  
ada pergeseran kultur  agar lebih lincah.

Dalam Rencana Holdingisasi, Geothermal PLN 
tetap ada di PLN. Seluruh asset Geothermal 
dikumpulkan disatu PLN Geothermal, dengan 
membuat core kompetensi yang kuat, WKP-
WKP (Wilayah Kuasa penambangan) yang 
sudah expired segera diperpanjang sehingga  
size  PLN Geothermal akan semakin besar.

Demikian juga yang terkait dengan Beyond 
KWH, semua aplikasi tersentralisasi dalam 
PLN Mobile, antara lain aplikasi pembayaran, 
laporan gangguan, response time, Yantek 
mobile, digitalisasi Pembangkit, Transmisi dan 
Distribusi, dispatch anti blackout dll. 

Dirut PT PLN (Persero) selaku Pembina Utama, 
saat memberikan sambutan.

Direktur MSDM yang baru selaku Pembina 
IKPLN Pusat juga menyampaikan hal hal sbb:

1. Diperlukan upaya untuk membangun 
kerjasama dan komunikasi yang baik antara 
PLN dan IKPLN dengan semangat tetap bisa  
produktif dan tidak ada yang tertinggal.

 Jika ada yang perlu perhatian khusus, 
akan dilakukan upaya untuk jangan ada 
yang tertinggal dengan kondisi yang 
kurang menyenangkan. Komunikasi adalah 
kunci dalam suatu  perumusan solusi  dan 
membuka selebar - lebarnya pintu untuk 
bertukar gagasan dan ide. 

2. Semoga IKPLN dapat mewujudkan visi 
misi yang sudah tertulis dengan jelas dan 
PLN akan memfasilitasi serta membantu 
koordinasi upaya - upaya agar kesejahteraan 
pensiunan tetap terjaga.
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dapat dioptimalkan pemanfaatannya dan 
dibuat strategi yang baru.

3. BOD akan memikirkan tindak lanjut atas 
peningkatan capacity building bagi karyawan 
yang akan memasuki masa pensiun.

4. Manajemen PLN menyampaikan beberapa 
peluang untuk kegiatan usaha para 
anggota IKPLN antara lain terkait dengan 
pemanfaatan FABA dan kesempatan 
penyaluran dana TJSL (Tanggung Jawab 
Sosial Lingkungan).

5. Manajemen menyampaikan maksud 
membangun rumah pensiunan PLN yang 
memerlukan, dengan material pokok  dari 
FABA.

6. Masukan dari Ketum IKPLN untuk 
pemanfaatan idle asset PLN serta 
pemanfaatan keahlian (expertise) pensiunan 
PLN dapat membantu menjadi supervisor 
bagi tenaga tenaga muda PLN,  mendapat 
tanggapan positif dari manajemen PLN. 

7. Kekuatan yang ada di  IKPLN akan 
dikolaborasikan dengan manajemen PLN  
menjadi satu kekuatan yang luar biasa, 
untuk tetap memberdayakan IKPLN bagi 
kesejahteraan anggotanya. 

Jadi bagi PLN, kolaborasi dengan IKPLN 
merupakan suatu keniscayaan.

Beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut 
segera dan dijabarkan oleh pengurus IKPLN 
Pusat antara lain melakukan komunikasi 
yang lebih terbuka dan konkrit terkait dengan 
peluang-peluang yang dikemukakan di atas. 

Salah satu tindak lanjut dari ajakan 
berkolaborasi 4 pilar, adalah dilaksanakannya 
acara  Gowes bareng 4 pilar pada tanggal 13 
Maret 2022. 

Alhamdulillah ulang tahun yang ke 21 IKPLN 
banyak hal-hal baik yang bisa dipetik sebagai 
kado Ulang Tahun yang sangat berharga. 

Semoga IKPLN dapat terus berbuat banyak 
untuk kepentingan seluruh anggotanya.

Aamiin 3x YRA

*) Dewi Sri Wahyunie, 
    Pengurus IKPLN Pusat

3. Dalam kaitan dengan IKPLN, sudah dilakukan 
komunikasi dengan Dewan Pakar untuk 
merumuskan konsep yang lebih terstruktur, 
sehingga menjadi produk ilmiah agar bisa 
dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan 
operasionalnya.

4. Tanggapan terkait hal - hal khusus yang 
disampaikan  pak Eddie Widiono  tentang 
transisi energy terbarukan, hal tersebut suatu 
kondisi yang tidak mudah, ada investasi 
yang sangat besar, perlu ada komunikasi dan 
kerjasama dari berbagai pihak agar semuanya 
tetap jalan, tetapi juga harus memperhatikan 
kondisi masyarakat yang ada.  Presiden 
berpesan bahwa agenda besar dunia harus 
jelas kontribusi nyatanya bagi Indonesia, 
apalagi  terkait dengan instrument fiskal yaitu 
subsidi dan kompensasi. Tidak ada Negara 
yang serumit Indonesia, harus ada suatu 
definisi tersendiri tentang transisi energi. 
Di Indonesia yang berbentuk kepulauan, 
memerlukan prasarana yang khusus, tidak 
seperti negara  kontinental. 

Transisi energi terbarukan perlu ditransformasi 
menjadi transisi energy yang bersahabat dan 
negara  tidak terlalu terbebani secara fiskal  
serta masalah  Over supply harus menjadi 
pertimbangan. 

Direktur MSDM PT PLN (Persero) selaku Pembina, saat 
memberikan sambutan.

Dari rangkuman sambutan Dirut PLN tersebut di 
atas, hal hal yang patut disyukuri, yakni  

1. Tidak akan ada  perubahan / pengurangan 
atas hak-hak yang telah diterima oleh para 
pensiunan PLN.

2. Kekuatan sangat luar biasa yang ada di 
IKPLN perlu diberdayakan dan  dibangun 
forum antara PLN dan IKPLN agar ide-ide 

BERITA UTAMABERITA UTAMA

IKPLN NEWS  |  EDISI 17  |  APRIL - JUNI 20228



BERITA UTAMA

Dalam Event MotoGP Mandalika
Berkah Kiprah Anggota IKPLN NTB

 Oleh: Sukadi Samingoen*)

Perhelatan balap MotoGP di 
Pertamina Mandalika Street 
Circuit Lombok Tengah Nusa 
Tenggara Barat telah berlangsung 
tanggal 18, 19 dan 20 Maret 
2022, diantara hingar bingarnya 
deru mesin motor pembalap 
yang dipacu kencang ternyata 
membawa berkah bagi masyarakat 
Lombok dan tak ketinggalan 
beberapa anggota IKPLN NTB juga 
terlibat didalamnya.  

Berhasil  mengais cuan dari berbagai sektor 
seperti penginapan, transportasi, makanan 
minuman dan produk-produk merchandise.  
Yang juga membanggakan adanya kiprah 
dari beberapa anggota IKPLN NTB yang ikut 
menunjang pembangunan kelistrikan di Sirkuit 
Mandalika tersebut.

Sujaudin atau biasa dipanggil Haji Suja anggota 
IKPLN NTB tahun 2016  telah merintis usahanya 
dalam bidang transportasi jauh sebelum 
pensiun. Selama sepekan penuh menjelang dan 
selama hajatan MotorGp, semua armadanya 
terpakai. Saat ini Haji Sujaudin memiliki cukup 
lumayan banyak armada angkutan penumpang 
wisata yang terdiri dari :  2 unit Hiace, 1 unit 
Fortuner, 6 unit Innova Reborn dan 1 unit 
Honda Mobilio. Bisnis angkutan memang cukup 
terpukul sejak maraknya pandemi covid 19, 
turun drastis seiring melemahnya pariwisata di 
Lombok. 
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Hampir dua tahun dunia pariwisata mati suri, 
puji syukur sejak November 2021 dengan 
adanya hajatan balap di Sirkuit Mandalika, 
pelan mulai bangkit dan mencapai puncaknya 
pada hajatan MotoGP, demikian penuturan Haji 
Suja kepada penulis. Menurutnya tidak semua 
armada dioperasikan sendiri, untuk mobil jenis 
Innova operasinya diserahkan kepada operator 
travel wisata lain.  Khusus pada hajatan MotoGP 
mobil Innova yang biasanya disewakan Rp 350 
ribu/hari kini bisa laku sewa sampai Rp 1 juta/
hari.  Tentu saja untuk keluarga IKPLN ada 
harga khusus tambahnya. Harga khusus bagi 
IKPLN NTB sudah dinikmati ketika anjangsana 
ke IKPLN Cabang Sumbawa dan IKPLN Cabang 
Bima tahun 2019 sebelum prahara covid 19.

Tampilan depan Villa 
Lombok Surga milik Haji 
Yusuf, mulai menggeliat 
sejak November 2021.

Haji Yusuf di salah satu 
ruang villa miliknya, 
senyum manis siap 
menerima tamu Keluarga 
IKPLN Indonesia.

Nampak Haji Santo 
meyakinkan kepada  calon 
pembeli topi logo 93 Marc 
Marquez memang OK.

Sebagai tanda kenangan kunjungan ke Lombok 
dengan adanya ajang MotoGP Sirkuit Mandalika 
tentu saja ada produk merchandise maupun 
cindera mata  khas Lombok. Peluang ini 
dimanfaatkan dengan baik oleh Susanto atau 
yang biasa dipanggil Haji Santo yang memang 
sudah piawai dalam menggeluti dunia bisnis 
perdagangan sejak sebelum pensiun. Anggota 
IKPLN NTB, pensiun tahun 2015 yang juga 
sebagai Penasehat 2 dalam kepengurusan 
IKPLN Daerah NTB 2021-2025 memiliki 
beberapa bisnis lain waralaba, beliau juga 
merupakan donatur tetap dan terbesar dalam 
kegiatan IKPLN NTB.

Kaos /T Shirt dan topi berlogo 46 brand dari 
Valentino Rossi dan 93 dari Marc Marquez 
paling laris menurutnya, sehingga pada puncak 
race hari Minggu 20 Maret sampai kehabisan 
stok. Sekelompok pembeli dari daerah 
Kalimantan menurutnya yang paling banyak 
memborong, ada satu orang membeli sampai 
20 kaos padahal perbiji harganya mencapai Rp 
1,5 juta, cerita Haji Santo yang stand lapaknya 
dioperasikan bersama putra putrinya.

Deretan mobil Toyota 
Innova  travel Haji Sujaudin

Haji Suja di antara mobil 
rental travelnya, siap 
memberi diskon khusus  
warga IKPLN Indonesia.

Dalam urusan akomodasi Haji Yusuf anggota 
IKPLN NTB, pensiun tahun 2020 ini tak 
ketinggalan berkontribusi dengan kebun 
dan halaman rumahnya yang luas berlokasi  
strategis dekat daerah wisata Senggigi.  
Mengisi kegiatan pensiunnya dengan menyulap 
kebunnya menjadi vila megah dengan nama Vila 
Lombok Surga. Jauh hari menjelang hajatan 
balap MotoGP sudah mendapatkan pesanan 
kamar vilanya yang berjumlah 5 kamar selama 
sepekan penuh. 

Bisnis travel angkutan, bisnis penginapan 
bernasib sama akibat sepinya pariwisata 
akibat pandemi  covid 19, mengalami mati 
suri.  Cerita  Haji Yusuf sejak pandemi 
berjalan hampir 2 tahun belum tentu dalam 
sebulan ada tamu yang datang menggunakan 
jasa penginapannya. Keberkahan hadir 
dari bangkitnya pariwisata Lombok yang 
ditandai oleh hajatan balap Sirkuit Mandalika 
sejak November tahun lalu kini mulai terasa 
peningkatannya.

Tampilan stand milik Haji Santo 
dengan brand 46 Valentino Rossi, 
laris manis pada puncak acara 
race MotoGP.
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Tampilan stand makanan dan minuman ringan bersama 
UMKM GEKRAFS binaan Pemda NTB.

Haji Arpandi 
memamerkan 
produk olahan 
kopi Lombok, 
yang terkendala 
perijinan uji BPOM

Tidak ketinggalan juga untuk pengisi Lombok 
Tengah istilah haus dan lapar perut dikalangan 
warga  NTB, Abdul Aziz yang juga Sekretaris 
IKPLN NTB bersama Haji Arpandi bermain 
di Stand lapak makanan dan minuman di 
arena sirkuit Mandalika, dengan menyediakan 
makanan ringan dan minuman ringan serta 
kopi khas Lombok produknya bersama dengan 
binaan UMKM GEKRAFS NTB. Menurut Haji 
Arpandi, tidak semua produknya bisa masuk 
dalam stand arena Sirkuit Mandalika pada event 
MotoGP karena terkendala perijinan produk 
harus sudah lulus uji BPOM (Badan Pengawas 
Obat & Makanan).

Haji Wardiyono yang juga sebagai Wakil 
Ketua IKPLN NTB kepengurusan 2021-2025 
diberi kepercayaan pekerjaan kelistrikan 
berupa pemasangan kabel tanah yang 
merupakan back bone pasokan listrik dari 
GI Kuta menuju pusat pengendali pasokan 
dan beberapa sub system lainnya di Arena 
Sirkuit Mandalika. Bersama dengan beberapa 
Anggota IKPLN NTB maupun PLN UP3 
Mataram sejak Oktober 2021 sebelum 
perhelatan WSBK (World Superbike) pada 
Sirkuit Mandalika November 2021 telah 
menyelesaikan pekerjaan tersebut dan 
menjelang pelaksanaan MotoGP Maret 2022 
pekerjaan lanjutan penyempurnaan.

Bersyukur dalam hiruk pikuk gelaran besar 
World Superbike dan perhelatan besar dunia 
MotoGP di Area Sirkuit Mandalika, anggota 
IKPLN NTB tak hanya sekedar jadi penonton 
ataupun pendengar saja tetapi ikut terlibat 
dalam kegiatan dan mengambil peluang  yang 
menjadi tambahan penghasilan. 

Kebanggaan tersendiri bagi IKPLN NTB 
karena beberapa Anggota IKPLN NTB 
dipercaya ikut membangun dan menjaga 
keandalan pasokan listrik di Arena Sirkuit 
Mandalika. Terbukti nyata keandalan 
pasokann listriknya sesuai janji Manajemen 
PLN UIW NTB keandalan pasokan listrik 
tanpa kedip,  sehingga tampilan para racer/
pembalap  bisa dinikmati sempurna di mata 
penonton seluruh dunia. Hal itu sejalan 
dengan  motto  Sirkuit  Mandalika;  KITA BISA 
MEMBUKA MATA DUNIA. 

*) Sukadi Samingoen 
    Ketua IKPLN Daerah NTB

Catatan redaksi :

(ref Kompas.com, 13 November 2021)

Apa perbedaan antara MotoGP dan 
World Superbike (WSBK) ?

MotoGP,  menggunakan mesin balap 
prototipe yang dibuat khusus alias bukan 
motor produksi massal.

WSBK, menggunakan motor produksi 
massal dengan rombakan khusus untuk 
balapan.

Keberlangsungan dan keandalan pasokan 
listrik pada hajatan besar gelaran MotoGP 
Sirkuit Mandalika tentu saja sangat penting.  
Mendukung keandalan pasokan tersebut, 
PLN UIW NTB dalam pelaksanaan pekerjaan 
bekerjasama dengan para mitra kerja dan 
salah satu di antaranya adalah mitra kerja 
yang dipawangi oleh Haji Wardiyono sebagai 
penanggung jawab tekniknya.
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Mandalika, nama yang kini dikenal dengan 
sirkuitnya, selain pantainya yang indah, 
sebenarnya tak bisa dipisahkan dengan 

legenda cerita rakyat Suku Sasak di Kabupaten 
Lombok Tengah  bagian Selatan yaitu cerita 
rakyat Putri Mandalika yang kemudian menjadi 
Legenda Bau Nyale setiap tahunnya.

Dahulu kala, ada sebuah kerajaan di Lombok, 
sang raja memiliki seorang putri yang sangat 
cantik, namanya Mandalika. Dia sangat cantik 
sehingga banyak pria muda jatuh hati padanya.

Pangeran dari semua kerajaan ingin 
menikahinya, satu demi satu, mereka datang 
melamarnya. Putri Mandalika adalah gadis yang 
baik, tidak suka membuat orang sedih. Jadi, 
ketika para pangeran itu datang melamarnya 
menjadi istri mereka, dia sangat bingung. Dia 
tidak bisa memutuskan, dan dia juga tidak ingin 
membuat mereka sedih.

Sang raja kemudian mengadakan sayembara di 
pantai Seger Kuta, Lombok. Dia meminta semua 
pangeran mengambil bagian dalam kompetisi 
memanah. Aturannya sederhana: siapa pun 
yang menembak sasaran dengan sempurna, ia 
bisa menjadi suami putrinya yang cantik.

Satu per satu, semua peserta berusaha menjadi 
yang terbaik, mereka semua ingin menjadi 
pemenang. Namun setelah beberapa kali 
bertanding semua berjalan seri, sehingga tidak 
ada yang menjadi pemenang.

Karena tidak ada seorang pun yang menjadi 
pemenang, maka mereka mulai berdebat, 

Cerita Rakyat Putri Mandalika 
Dengan Legenda Bau Nyale dari Lombok, 
Nusa Tenggara Barat

Patung Putri Mandalika di Pantai Kuta Lombok Tengah, legenda Bau Nyale

mereka mengaku sebagai yang terbaik. 
Argumen itu semakin panas, akhirnya mereka 
semua berkelahi. Segera, pertempuran menjadi 
lebih besar, bahkan seperti perang, karena 
semua pangeran membawa prajuritnya dalam 
sayembara memanah.

Putri Mandalika benar-benar khawatir, dia tidak 
ingin perang menjadi lebih besar dan melukai 
banyak orang, akhirnya dia punya ide.

“Semua orang, dengarkan!. Aku tahu kalian 
semua mencintaiku dan ingin aku menjadi istrimu. 
Tapi aku tidak bisa menjadi istri kalian. Aku tidak 
ingin kalian bertarung karena aku. Dan aku 
tidak ingin kalian  bersedih juga. Aku ingin kalian 
semua memiliki aku, tetapi tidak sebagai istrimu. 
Aku ingin menjadi seseorang yang semua orang 
bisa miliki. Aku ingin berguna untukmu. Aku ingin 
menjadi nyale yang kalian semua bisa nikmati 
bersama“ kata Putri Mandalika.

Raja dan semua orang di pantai tidak mengerti 
apa yang dia maksud. Raja kemudian 
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mendatanginya. Tetapi sebelum dia mendekati 
putrinya, Putri Mandalika melompat ke laut. Dia 
menghilang dalam gelombang besar: 

Hal itu membuat kekacauan di pantai, orang-
orang berteriak. Semua pangeran mencoba 
berenang untuk menemukan sang putri. 
Tapi tidak ada yang berani melompat di laut, 
ombaknya terlalu tinggi.

Setelah beberapa lama berusaha mencari sang 
putri, tiba-tiba mereka menemukan banyak 
cacing laut di pantai. Raja kemudian menyadari 
bahwa putrinya telah kembali sebagai cacing 
laut, kemudian belakangan dia menamakan 
cacing itu sebagai Nyale .

Sampai sekarang, orang-orang di Lombok 
selalu berusaha menangkap nyale. Nyale sangat 
lezat dan itulah sebabnya semakin banyak 
orang datang ke Lombok untuk menangkapnya. 
Namun, mereka tidak dapat menangkapnya 
kapan saja mereka mau. Mereka hanya dapat 
menemukannya setahun sekali, pada bulan 
Februari atau Maret. Tradisi menangkap cacing 
laut disebut Bau Nyale.

Bau Nyale, sampai dibuat festival Unik di 
Lombok yang biasanya diadakan pada bulan 
purnama dibulan Februari sesuai dengan 
penanggalan adat Sasak. Bau nyale yang 
berarti “menangkap cacing laut” dalam bahasa 
Sasak setempat. 

Hal ini menjadi tradisi budaya, berakar dalam 
legenda dan drama lokal dan unik di Pulau 
Lombok yang dipentaskan setiap festival adat 
Bau Nyale.

Penampakan 
nyale, cacing 
laut di pantai 
Mandalika

Cacing laut adalah varietas langka cacing Palolo 
(Eunice viridis) yang ditemukan di perairan 
tropis di beberapa bagian dunia dan di Lombok, 
Sumbawa juga Sumba di Indonesia. Setahun 
sekali, ketika kondisi musiman, laut dan bulan 
menyatu, Nyale datang ke pantai-pantai 
tertentu di sekitar Lombok selama beberapa 
hari, lautan dipenuhi dengan cacing laut yang 
menggeliat dalam berbagai warna, mulai dari 
cokelat sederhana atau pucat krim menjadi 
merah dan hijau.

Melansir dari situs Kemenpar, wujud Nyale 
sendiri begitu unik. Selain berwarna-warni, 
Nyale juga mengandung protein yang tinggi 
sehingga sangat layak untuk dikonsumsi. Tidak 
heran jika setelah menangkap, ada warga yang 
langsung memakannya. Tapi ada juga yang 
dibawa pulang dan dimasak untuk dimakan 
bersama keluarga. 

Biasanya masyarakat memasaknya dengan 
cara dipepes dengan bungkus daun pisang. 
Kegiatan berburu Nyale baru usai setelah 
matahari terbit.

Jika ditelusuri lebih dalam, Nyale memiliki 
kandungan protein sebanyak 43,84%. 
Sedangkan telur ayam 12,2%,  susu sapi 
3,50%. Kadar fosfor dalam Nyale 1.17% juga 
cukup tinggi bila dibandingkan dengan telur 
ayam 0,02% dan susu sapi 0,10%. Nyale 
bahkan memiliki kandungan kalsium 1,06% 
yang ternyata masih lebih tinggi dari kandungan 
kalsium susu sapi yang hanya 0,12%.

Bahkan Guru Besar Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Prof. 
Sri Purwaningsih M.Si pernah mengatakan, 
Nyale berkhasiat sebagai  antidiabetes alami. 
Selain itu, di Cina Selatan, cacing laut telah 
lama digunakan sebagai obat  tradisional dalam 
mengobati penyakit tuberkulosis, pengaturan 
fungsi lambung dan limpa, serta pemulihan 
kesehatan yang disebabkan oleh patogen.

Dikutip dari Buku cerita rakyat suku Sasak 
Lombok, Situs Kemenparekraf 
Oleh Sukadi, Ketua IKPLN Daerah NTB 

Pementasan drama kolosal Putri Mandalika di 
event Bau Nyale.

Olahan nyale 
menjadi 
masakan, gurih  
lezat bergizi
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Seiring dengan dicanangkannya “Gerakan 
Bebas Pemadaman Listrik Bergilir” pada 
tanggal 27 Juli 2010 di Mataram, Lombok, 
PLN Unit Induk Wilayah NTB yang mengelola 
kelistrikan di NTB dari penyediaan energi 
primer, transmisi, distribusi hingga retail, mulai 
melakukan perbaikan agar NTB terbebas dari 
pemadaman bergilir.

Pada era Kepemimpinan Presiden Jokowi, 
Program Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 
35.000 MW digalakkan, salah satunya dengan 
dilaksanakannya ground breaking Proyek 
Mobile Power Plant (MPP) Jeranjang (2 x 25 
MW) di tahun 2016 seperti yang tertuang dalam 
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
(RUPTL) tahun 2015-2024. 

Tak hanya itu, pelibatan unsur swasta dalam 
pengembangan EBT juga turut diperhitungkan. 
Pada bulan Januari 2022, Presiden Jokowi 
meresmikan Bendungan Bintang Bano di 
Kabupaten Sumbawa. Selain difungsikan untuk 
pemenuhan kebutuhan air baku, juga terdapat 
potensi penghasil listrik dari tenaga air sebesar 
6,6 MW, dan nantinya akan ditambah panel 
surya terapung (floating panel).

Nusa Terang Benderang Dulu dan Sekarang
Sistem Kelistrikan NTB, 

 Oleh: Adi Priyanto*)

Nusa Tenggara Barat, 
provinsi yang dikenal 

dengan keindahan 
alam yang luar biasa, 

saat ini tengah mencuri 
perhatian dunia melalui 

event MotoGP yang 
digelar bulan Maret 2022. 

Namun, siapa sangka 
NTB sempat mengalami 

masa “kegelapan” akibat 
adanya ketidakseimbangan 

yang cukup besar 
antara demand & supply  

kebutuhan listrik.

PLTMG Sumbawa Barat berkapasitas 2 x 7 MW.
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Peresmian MPP Lombok oleh Presiden Jokowi

I. Pembangunan Infrastruktur Pembangkit
Permasalahan utama disebabkan kurangnya 
pasokan daya, secara bertahap diselesaikan, 
yakni dengan mendatangkan tambahan mesin 
pembangkit sebagai upaya mengatasi kondisi 
defisit yang terjadi pada saat itu. 

Pembangunan pembangkit dengan skala yang 
cukup besar juga mulai dilakukan. Hingga 
akhirnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap 3 x 25 
MW di Jeranjang selesai dan dapat memperkuat 
sistem kelistrikan Lombok. 

Selain PLTU Jeranjang, PLTMGU Lombok 
Peaker berkapasitas 138,38 MW juga berhasil 
diselesaikan di tahun 2021. Saat ini, Sistem 
Kelistrikan Lombok sendiri memiliki daya 
mampu sebesar 378 MW dengan beban puncak 
sebesar 270 MW. Masih terdapat cadangan 
sebesar 108 MW yang dapat dioptimalkan untuk 
masyarakat di Lombok.

Sistem Sumbawa dan Sistem Bima beroperasi 
terpisah, akhirnya kedua sistem tersebut 
berhasil terkoneksi menjadi Sistem Kelistrikan 
Sumbawa – Bima. 

Peresmian Bendungan Bintang Bano oleh Presiden Jokowi

PLTU Jeranjang, salah satu pembangkit utama Sistem 
Kelistrikan Lombok

Tak hanya merampungkan PLTU Jeranjang 
dan PLTMGU Lombok Peaker, PLN juga 
telah berhasil melakukan interkoneksi Sistem 
Kelistrikan Sumbawa. Setelah sebelumnya 

Pertumbuhan Beban Puncak dan Daya Mampu 
Pembangkit dari tahun ke tahun.

PLN juga mulai melakukan pembangunan 
pembangkit di Sumbawa, antara lain: PLTMG 
Bima 3 x 20 MW, PLTMG Sumbawa 3 x 20 MW 
dan PLTMG Sumbawa Barat 2 x 7 MW yang 
semuanya telah beroperasi di tahun 2019.

II. Pembangunan Infrastruktur Transmisi 
dan Distribusi
Selain di sisi penyediaan infrastruktur 
pembangkit, tentunya pembangunan 
infrastruktur juga dilakukan di sisi Transmisi 
dan Distribusi. Pembangunan Transmisi 150 kV 
untuk Sistem Kelistrikan Lombok dan Transmisi 
70 kV untuk Sistem Kelistrikan Sumbawa 
dikebut. Hingga akhirnya, kedua sistem dapat 
beroperasi dan meningkatkan kualitas listrik 
yang diterima oleh pelanggan.
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Tercatat hingga hari ini, PLN NTB memiliki 11 
Gardu Induk untuk Sistem Kelistrikan Lombok 
dan 2 Gardu Induk untuk mendukung Sistem 
Kelistrikan Sumbawa. Total panjang Transmisi 
saat ini adalah 454,8 kms untuk Lombok dan 
690,3 kms untuk Sumbawa.

Di sisi Distribusi, PLN juga terus melakukan 
inovasi. Pemasangan beberapa komponen 
dan proteksi baru juga secara kontinyu 
dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada 
pelanggan.

Selain itu, PLN NTB juga memiliki Program 
Smart Home, di mana melalui program ini 
masyarakat yang akan membeli rumah baru 
dapat memperoleh layanan pasang baru listrik, 
layanan internet dan juga kompor induksi.

Tim PDKB Rinjani tengah melakukan perbaikan di Gili 
Trawangan.

Upaya meningkatkan pelayanan kepada 
pelanggan dan menghindari pemadaman saat 
PLN melaksanakan pemeliharaan jaringan, 
PLN memiliki Tim PDKB  (Pekerjaan Dalam 
Keadaan Bertegangan) Rinjani yang tahun ini 
menginjak usia 11 tahun. Tim ini terbagi menjadi 
2, yakni Sentuh Langsung dan Berjarak. 
Dengan adanya tim PDKB, maka beberapa 
pekerjaan pemeliharaan dapat dilakukan tanpa 
memadamkan aliran listrik di sisi pelanggan.

III. Pertumbuhan Beban dan Pelanggan 
Seiring peningkatan kesejahteraan, kemajuan 
teknologi dan pertumbuhan penduduk yang 
semuanya menggunakan listrik, di sisi retail 
tentunya hal ini berdampak pada penambahan 
jumlah pelanggan dan energi listrik yang terjual. 

Peluang ini tentunya ditangkap oleh PLN 
NTB dengan menghadirkan beberapa produk 
layanan yang diharapkan dapat memenuhi 
harapan pelanggan. Beberapa produk yang 
dibuat adalah Total Solution Agriculture, yakni 
program yang memberikan kemudahan akses 
untuk melakukan tambah daya listrik bagi 
pelanggan agrikultura untuk mengembangkan 
bisnisnya. 

Petani buah naga di Lombok Tengah memanfaatkan 
program Total Solution Agriculture

Pertumbuhan Jumlah Pelanggan dan 
Energi Terjual dari Tahun ke Tahun

E-Boat, kapal bertenaga listrik pertama di Indonesia.
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Selain kedua program tersebut, dalam hal 
peningkatan pendapatan, PLN NTB juga terus 
mengembangkan program Electrifying Lifestyle. 
Salah satunya adalah dengan Electric Boat 
(E-Boat), perahu listrik yang pertama hadir 
di Indonesia. Menggandeng IKM dan Dinas 
Perindustrian, E-boat hadir sebagai solusi 
bagi nelayan ataupun wisatawan yang ingin 
menikmati Lombok dengan “energi bersih” dan 
rendah emisi.

IV. Zero Down Time untuk World 
Superbike dan  MotoGP
International World Superbike sukses  digelar 
di bulan November tahun 2021 dengan layanan 
listrik tanpa kedip atau dikenal dengan istilah 
Zero Down Time (ZDT). Skema yang sama 
juga digunakan untuk melistriki gelaran akbar 
internasional MotoGP, yang digelar pada 
tanggal 18-20 Maret 2022.

sesaat) dengan menyiapkan suplai listrik hingga 
N-3. Suplai utama MotoGP adalah bersumber 
dari Sistem Kelistrikan Lombok, Uninterruptible 
Power Supply sebagai lapis kedua dan genset 
sebagai lapis ketiga apabila terjadi gangguan 
pada suplai utama dan kedua.
Total 14 Uninterruptible Power System  dengan 
daya total sebesar 2,4 MVA yang didatangkan 
dari Bima dan Sumbawa, bahkan dari Jawa 
Timur, DKI Jakarta dan NTT. Sebanyak sebelas 
buah genset dengan kapasitas total 6,2 
kVA dioperasikan sebagai lapis ketiga untuk 
mendukung MotoGP yang juga didatangkan 
dari Bima, Sumbawa dan juga Papua.
Pasokan daya sebesar 5,19 MVA dialirkan 
oleh PLN ke PT ITDC selaku pelanggan untuk 
memenuhi kebutuhan listrik di area sirkuit, mulai 
dari paddock, race control, bright store hingga 
medical center.  

Seluruh upaya ini tentunya dilakukan untuk 
mengharumkan nama PLN dan nama Indonesia 
di mata dunia melalui MotoGP.

*)  Adi Priyanto 
     Direktur Regional Sulawesi, Maluku, Papua 

dan Nusa Tenggara 

PLN mendatangkan gen set dan UPS dari unit 
PLN di Papua, Jakarta, Bali dan NTT untuk 
menyukseskan gelaran MotoGP.

ZDT merupakan inovasi dari PLN untuk 
menghadirkan layanan yang sangat handal 
tanpa padam, bahkan tanpa kedip (padam 

Salah seorang petugas PLN tengah memper-
siapkan jaringan ZDT di Sirkuit Mandalika

“PLN Regional 
Sulawesi, Maluku, 
Papua dan Nusa 
Tenggara siap 
mendukung 
PLN NTB untuk 
memberikan 
layanan kelistrikan 
yang terbaik dan 
berkualitas untuk 
masyarakat di NTB” 

Adi Priyanto
Direktur Bisnis 
Regional Sulmapana

“Merupakan 
komitmen 
PLN untuk 
terus melayani 
masyarakat 
NTB dalam hal 
kelistrikan, menuju 
NTB Gemilang”

Sudjarwo
GM PLN Unit Induk 
Wilayah NTB

INFO PLN
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induk perusahaan mendirikan HP dengan tujuan 
untuk memenuhi kebutuhan listrik PT Aneka 
Tambang (Antam) dengan membangun dan 
mengoperasikan pembangkit listrik berkapasitas 
sebesar 260 MW (PLTU 3x30 MW dan PLTD 
10x17 MW) untuk memasok listrik bagi kegiatan 
penambangan dan smelter PT Antam di Maluku 
Utara. Rencana tersebut tidak terealisasi 
sehingga PLN mengarahkan HP untuk mengelola 
bisnis penjualan tenaga listrik (ritel).

Sesuai keputusan Direksi PLN No.459.K/
DIR/2012 tanggal 14 September 2012 tentang 
Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan 
Transmisi dan Distribusi Ketenagalistrikan, 
menugaskan HP untuk melaksanakan layanan 
Operasi dan Pemeliharaan (Operation & 
Maintenance) Transmisi dan Distribusi tenaga 
listrik, bekerja sama dengan unit-unit PLN di 
wilayah Sumatra, Jawa dan Bali.

Berperan Memajukan Kualitas 
Ketenagalistrikan

PT Haleyora Power

 Oleh: Tim Komunikasi PT Haleyora Power

Purnomo, DirUt PT HP

Pada tahun yang sama HP menjalin kerjasama 
dengan PT Pelindo II untuk mendirikan 
perusahaan patungan dengan nama PT Energi 
Pelabuhan Indonesia (EPI) yang bidang usahanya 
adalah menyalurkan dan menjual listrik kepada 
tenant di kawasan Pelindo II dengan skema 
penjualan listrik secara bulk dan tarif premium 
B2B (business to business). HP memegang 45 
% saham PT EPI.

Di tahun berikutnya HP mengakuisisi PT Mitra 
Insan Utama (MIU) untuk kemudian mengubah 
namanya menjadi PT Haleyora Powerindo (HPI) 
berdasarkan Akta Risalah Rapat No.17 tanggal 
23 Januari 2013 (yang semula kepemilikan 
saham sebesar 90 %, pada tahun 2019 
kepemilikan saham bertambah menjadi 95 %). 
HPI bergerak dalam bidang Penyediaan Tenaga 
Kerja, meliputi Layanan Teknik (Operasi dan 
Pemeliharaan Pembangkit dan Distribusi) dan 
Layanan non Teknik (building management, 
billing management),  

 
(IDMS) dan enterprise asset management (EAM).

VISI DAN MISI  
VISI: “To Be Global Electricity Network Service 
Solution (GENSS)”, yang berarti:
To Be Global – Di antara perusahaan sejenis 
secara kapabilitas perusahaan mampu menjadi 
pemimpin di Indonesia dan Asia Tenggara.

Transformation PT Haleyora Power

Profil  Perusahaan 

PT Haleyora 
Power (selanjutnya 
disebut HP) berdiri 
berdasarkan Akta 
Notaris Muhammad 
Hanafi, SH No. 36 
tanggal 18 Oktober 
2011. PT Perusahaan 
Listrik Negara 
(Persero) sebagai 
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Electricity Network Service 
Solution – Perusahaan mampu 
sebagai penyedia solusi dalam 
system ketenagalistrikan dan 
bidang lainnya, dalam hal ini 
perusahaan bergerak di bidang 
Distribution, Transmission, 
Sales And Service yang 
berperan sebagai Managing Assets, Operating 
Assets dan Assets Services.

MISI: Lead in GENSS with CARE, dimana:
1. Customer Focused
 Menyediakan standar layanan kepada 

pelanggan yang unggul dan berstandard best 
practice.

2. InnovAtive
 Mendorong pertumbuhan berkelanjutan 

melalui model bisnis inovatif berbasis 
teknologi dan environmental friendly.

3. REliable
 Menjadi trendsetter O&M Transmisi & 

Distribusi yang andal & kompetitif.

TATA NILAI: Pada tahun 2020, HP melakukan 
penyesuaian terhadap Budaya Perusahaan, 
sesuai arahan Kementerian BUMN, yang 
disampaikan melalui Surat Edaran KBUMN 
No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 
tentang Nilai - Nilai Utama (Core Values) Sumber 
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 
Seluruh pegawai PT Haleyora Power dan anak 
perusahaan wajib menanamkan Tata Nilai 
AKHLAK sebagai dasar bersikap, bertindak 
dan berperilaku untuk mewujudkan budaya 
perusahaan yang selaras dengan visi, misi 
dan strategi PT Haleyora Power. “HALEYORA 
POWER, BerAKHLAK, ANDAL, TERBAIK”.
Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus 

Dewan Komisaris Jajaran Direksi KSPI Sekretaris 
Perusahaan

EVP

1. Bima Putrajaya – 
Komisaris Utama

2. Purnama T. Sianturi – 
Komisaris

Sekretaris Dewan 
Komisaris: Murni

1. Purnomo – Direktur Utama

2. Abdul Fatah Nasution – 
Direktur Keuangan & SDM

3. Sinung Triwulandari  - 
Direktur Operasi

Eko Priadi Erwin 
Ardianto

1.  Edward – EVP Perencanaan

2. Ardian – EVP Niaga & Pemasaran

3. Agus – EVP Operasi

4. Anang – EVP Keuangan

5. Ati Suryati – EVP SDM

Struktur Organisasi PT Haleyora Power (10 Juni 2021)

Jenis Produk dan Layanan yang dimiliki oleh HP 
dengan segmen usaha utama sebagai Penyedia 
Layanan Operasi dan Pemeliharan Transmisi 
dan Distribusi tenaga listrik dengan wilayah 
operasional Jawa, Sumatra dan Bali, seperti 
tabel di bawah ini.

Susunan Manajemen HP

Pada tahun 2018, Perusahaan fokus pada 
penguatan kompetensi inti, pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan 
kualitas dan cakupan layanan operasi dengan 

mulai mengimplementasi 
“best practice O&M end-to-
end process distribution” dan 
penyempurnaan proses bisnis, 
berpedoman pada standar 
Sistem Manajemen Mutu 
ISO 9001:2015. Sertifikasi 
terus dilakukan perpanjangan 
setiap tahunnya melalui audit 
surveillance.

Pertumbuhan Perusahaan 
semakin pesat dengan 
bertambahnya wilayah 
operasional di akhir tahun 
2020, yang terdiri dari 7 
region dan 60 area/APP/UPT 
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yang tersebar di Sumatra dan Jawa. Sejalan 
dengan hal tersebut, Perusahaan akan semakin 
kuat dan berkomitmen menjadi aset operator 
berstandar kelas dunia dan meraih pertumbuhan 
berkelanjutan di masa depan.

Terobosan penting lain yang dilakukan 
Perusahaan pada tahun 2020 adalah penanda-
tanganan Perjanjian Kesepahaman atau 
Memorandum of Understanding (MoU) dengan 
PT Cogindo Daya Bersama dalam hal kerjasama 
Penyediaan Jasa Pendukung Pemeliharaan dan 
Pengoperasian dalam upaya pemenuhan tenaga 
kerja project yang akan merambah di kancah 
Internasional.

Dalam rangka mewujudkan praktik tata kelola 
perusahaan (Good Corporate Governance) yang 
baik dalam setiap kegiatan, PT Haleyora Power 
mendeklarasikan untuk menolak terhadap segala 
bentuk korupsi. PT Haleyora Power berhasil 
meraih sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sertifikasi 
SMAP SNI ISO 37001:2016 ini diperoleh per 
30 November 2020, dan berlaku hingga 30 
November 2023.  Go SMAP HP for Integrity!.

Seiring dengan perubahan kondisi yang ada di 
PT PLN (Persero) sebagai induk dari PT Haleyora 
Power, dimana PT PLN (Persero) melakukan 
Transformasi bisnis dan budaya

Selain keselarasan visi perusahaan dengan visi 
PLN sebagai Holding, perusahaan juga berperan 
pada program breakthrough diantaranya outage 
management, distribution excellent, PLN Mobile, 
Beyond kWh. Penguatan bisnis di bidang 
Condition Based Maintenance (CBM) menjadi 
fokus Perusahaan di dalam menjaga core 
business perusahaan untuk menjadi industry 
leader yang tumbuh dan berkelanjutan.

Di dalam program Beyond kWh, perusahaan 
mengembangkan ListriQu yang bertujuan 
menjadi solusi untuk pelanggan dan 
membangun customer experience. ListriQu 
juga dikembangkan untuk pelanggan industri, 
sehingga meningkatkan pendapatan Beyond 
kWh dan membangun kolaborasi bisnis dengan 
PLN, anak perusahaan PLN dan mitra lainnya.

Selain isu-isu terhadap strategi perusahaan, 
isu terhadap pekerjaan layanan existing seperti 
masalah hubungan industrial menjadi isu 
yang harus diperhatikan dan diantisipasi oleh 
perusahaan  dengan penguatan sistem HCM 
serta penyempurnaan relasi antara Haleyora 
Power (HP) dan Haleyora Powerindo (HPI) 
sebagai penyedia tenaga kerja.

Dengan semakin bertambahnya tenaga kerja 
yang terdampak oleh covid-19, maka sebagai 
tindak lanjut antisipatif dan penanggulangan 
kepada tenaga kerja, menjadi fokus utama 
perusahaan dengan menerapkan protokoler dan 
kebijakan covid 19 di lingkungan PLN Group.

Memperkuat program SOLID dan kolaborasi, 
PT Haleyora Power bersama Anak Perusahaan 
PT PLN (Persero) tetap bersinergi, diantaranya 
sebagai berikut: 

•  Icon + HP : Stroom Net, Infrastruktur, PPOB 
(Icon Pay), O&M Service Point, Connection & 
Maintenance FO, Connection & Maintenance 
AMR.

•  HP + Cogindo : O&M Transmisi dan Distribusi.
•  Icon + HPI : Back office, Management 

Building.
•  IP/PJB + HPI : Industrial Cleaning, Back 

Office, Management Building.
•  PLN E/Batubara/BAG + HPI : Back office, 

Management Building.
Bekerjasama dengan HP, tgl 13 November 2021 
PLN meresmikan Gesits Sebagai Kendaraan 
Operasional Tenaga Kerja Yantek. 

Launching ListriQu on New PLN Mobile (23 April 2021)

PLN terus mendorong akselerasi kendaraan listrik 
berbasis baterai di Indonesia dengan menggandeng 
Gesits sebagai kendaraan operasional tenaga kerja 
pelayanan teknik (Yantek).

Melalui anak usaha PLN, HP dan PT WIKA Industri 
Manufaktur melanjutkan sinergi penyediaan sepeda 

Uraian 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Bidang Distribusi 30 11 10 10 9 5

Bidang Transmisi 0 6 5 2 1

Jumlah 30 17 15 12 10 5

Jumlah Pertumbuhan Pelanggan
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motor listrik dengan jumlah total hingga saat ini 
mencapai 264 unit.

Sinergi BUMN ini merupakan wujud nyata 
mendorong penggunaan kendaraan listrik 
berbasis baterai di antara para pelaku usaha 
baik produsen kendaraan listrik maupun para 
pengguna menuju ketahanan energi nasional.

SIKAT HABIS SERTIFIKASI SMK3  

Pencapaian MEMUASKAN pada SMK3 (Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 
Tahun 2021 merupakan bentuk Transformasi 
Lanjutan Budaya K3 di lingkungan HP. 

Selain menjadi KPI pada Kontrak Manajemen 
Tahun 2021, HP berkomitmen dalam 
mengimplementasikan upaya Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi 
keselamatan tenaga kerja, baik di Region 
maupun seluruh area wilayah kerja HP. 

yang ada di rumah pelanggan. Batas dari kWh 
meter ke dalam rumah merupakan tanggung 
jawab pelanggan. Disinilah muncul permasalahan 
dimana para pelanggan kesulitan mendapatkan 
pelayanan perbaikan instalasi rumah.

Menjawab permasalahan pelanggan tersebut, 
maka HP melakukan inovasi membuat aplikasi 
ListriQu. Aplikasi ListriQu ini adalah layanan 
perbaikan instalasi rumah. Pelanggan dapat 
memesan melalui aplikasi, petugas akan datang 
melakukan perbaikan. Melalui ListriQu ini, PLN 
Group telah dapat memberikan solusi end to 
end bagi pelanggan PLN. ListriQu sendiri sudah 
terintegrasi dengan Command Center 123 dan 
PLN Mobile (per 23 April 2021), sehingga setiap 
ada keluhan instalasi yang tadinya tidak dapat 
ditindaklanjuti oleh PLN, dengan aplikasi ListriQu 
bisa terlayani dan terselesaikan (pelanggan 
dapat menghubungi layanan call center ListriQu 
di 150-456). 

Inovasi di ListriQu tidak 
berhenti sampai instalasi saja, 
upaya pembacaan meter yang 
lebih baik dan memperlancar 
penggantian kWh meter 
difasiitasi ListriQu Q-Meter. 
ListriQu Q-Meter merupakan 
aplikasi penggantian kWh 
Meter berbasis Digital guna 
meningkatkan akurasi, 
kecepatan, kemudahan dan 
efisiensi proses bisnis ganti 
meter dan klaim garansi dari 

sisi monitoring jasa, material, penugasan dan 
pelaporan. 

Tidak berhenti disitu, layanan pemasangan 
EV Charging juga sudah dilaksanakan 
untuk mendukung electrical lifestyle, dalam 
memberikan layanan untuk pemasangan 
Pengisian Daya Kendaraan Listrik di rumah - 
rumah pelanggan. Diharapkan penggunaan 
kendaraan bermotor berbasis listrik menjadi 
salah satu solusi kendaraan yang ramah 
lingkungan dan turut membantu dalam upaya 
mengurangi konsumsi BBM. 

Capaian 2017 2018 2019 2020 2021 
(Draft)*

Kinerja (KPI) 90.01 92.16 91.57 95.51 97.78

Predikat KPI AA AA AA AAA AAA

Score GCG 83.04 80.36 86.19 83.05 84.07

*) LK Tahun 2021 Unaudited

*) Masih proses audit KAP Tahun 2021

Audit SMK3 adalah salah satu bagian dari 
komitmen Direksi “Tidak ada yang lebih penting 
dari jiwa manusia” dan “Safety Integrity Quality”. 
Mari terus bersinergi dan berkolaborasi sebagai 
amanah dalam mewujudkan penerapan SMK3 
yang lebih baik. SAFETY!!! INTEGRITY!!! 
QUALITY!!!

LISTRIQU

Salah satu yang menjadi permasalahan di dunia 
ketenagalistrikan adalah terkait instalasi listrik 
pelanggan. Hal ini dikarenakan batas tanggung 
jawab PLN adalah sampai dengan kWh Meter 
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DP-PLN DENGAN IKPLN 
 Oleh: Titiek Tjahjaningsih*)

Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang 
Esa patut kita panjatkan sehubungan 

dengan bertambahnya usia Perkumpulan 
Keluarga Pensiunan ListrikNegara 
atau lebih dikenal dengan IKPLN, 

sebagai satu - satunya wadah tempat 
bergabungnya para pensiunan PT PLN 

(Persero) dan anak-anak perusahaan PT 
PLN (Persero),  sesuai Keputusan Direksi 
PT PLN (Persero) Nomor 227/DIR/2008 

tanggal 11 Juli 2008. 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama IKPLN 
dengan DP-PLN yang selanjutnya disebut 
Perjanjian, sebagai salah satu acara dalam 
Syukuran  Hari Ulang Tahun ke 21 IKPLN 
tanggal 08 Februari 2022 yang diperingati 
secara virtual, dengan mengusung tema “Maju 
dan Sejahtera dengan Semangat Kolaborasi 4 
Pilar”, PT PLN,  DP-PLN, YPK PLN dan IKPLN.

Syukuran tersebut dihadiri oleh sekitar 500 
undangan, dengan menghadirkan Dirut PT PLN 
(Persero) Darmawan Prasodjo selaku Pembina 
Utama IKPLN Pusat, Yusuf Didi Setiarso 
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia 
selaku Pembina IKPLN Pusat, beberapa pejabat 
PT PLN (Persero):  Executif Vice President,  
para General Manager Unit Induk, beberapa 
mantan Direksi, Pengurus IKPLN Pusat, IKPLN 
Daerah dan IKPLN Cabang seluruh Indonesia, 
serta Pengurus dan para Manajer DPPLN dan 
Pengurus YPK-PLN.

Perjanjian yang diberlakukan terhitung mulai 
tanggal 01 April 2022, merupakan gabungan 
dua Perjanjian Kerja Sama sebelumnya yaitu 
tentang Pembaruan Data Kepesertaan & 
Penyampaian Informasi Kepensiunan dan 
tentang Sosialisasi Kepensiunan. Beberapa 

hal tambahan dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada Peserta Pensiunan PT PLN 
(Persero) yang jumlahnya 46,167 orang, status 
per 31 Januari 2022.

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi 3 
(tiga) kategori, yaitu Kategori Pertama 
adalah sama dengan Perjanjian Kerja Sama 
sebelumnya tentang Sosialisasi Kepensiunan, 
Kategori Kedua merupakan tambahan 
untuk meningkatkan partisipasi Penerima 
MP melakukan Data Ulang, dan Kategori 
Ketiga adalah sama dengan Perjanjian Kerja 
Sama sebelumnya tentang Pembaruan Data 
Kepesertaan & Penyampaian Informasi 
Kepensiunan.

Kategori Pertama adalah memberikan informasi 
atau melakukan sosialisasi terkait kepensiunan 

INFO DP-PLN
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kepada Peserta DP-PLN, dilakukan secara 
tatap muka maupun secara virtual baik kepada 
Peserta Pensiunan maupun yang masih aktif 
sebagai Pegawai PT PLN (Persero), antara lain 
tentang hak dan kewajiban Peserta DP-PLN, 
informasi perkembangan DP-PLN (yang juga 
disajikan dalam bentuk buku Perkembangan 
DP-PLN yang diterbitkan setahun sekali). 
Sedangkan sosialisasi dalam bentuk tulisan 
di media cetak / Buletin IKPLN adalah yang 
diterbitkan secara berkala dalam Rubrik Dana 
Pensiun. Apresiasi DP-PLN kepada IKPLN yang 
memuat sosialisasi dalam media cetaknya, 
dengan memberikan kompensasi sebagaimana 
tercantum dalam Tabel di atas .

Kategori Kedua adalah meningkatkan 
partisipasi pelaksanaan Data Ulang Penerima 
Manfaat Pensiun (MP), khususnya yang 
belum melakukan Data Ulang ketika periode 
Data Ulang berakhir atau ditutup. DP-PLN 
akan meminta IKPLN menemukan Penerima 
MP yang belum melakukan Data Ulang dan 
membantunya melakukan Data Ulang. Besar 
kompensasi untuk setiap 1 (satu) Penerima 
MP yang ada di dalam daftar permintaan 
DP-PLN tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima 
puluh ribu Rupiah) sebagai pengganti biaya 
komunikasi dan tambahan kompensasi sebesar 
Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah)  
apabila berhasil menemukan Penerima MP dan 
membantunya melakukan Data Ulang. 

ini juga mendapatkan apresiasi dari DP-
PLN berupa uang kompensasi sebagaimana 
tercantum di dalam Perjanjian.

Informasi dari IKPLN yang diterima DP-
PLN melalui media elektronik (Whatsapp, 
SMS, email)  akan dicatat sesuai waktu 
penerimaannya di DP-PLN sebagai acuan 
penghitungan besaran kompensasi keseluruhan 
dalam satu periode bulan tertentu dengan 
faktor kali sebagai berikut:

Kategori Ketiga adalah pemutakhiran Data 
Penerima MP, dimana IKPLN akan membantu 
DP-PLN untuk melakukan peremajaan Data 
Penerima MP dengan memberikan informasi 
kepada DP-PLN pada kesempatan pertama 
apabila ada informasi data Peserta Pensiunan 
mengalami perubahan, misalnya perubahan 
status Peserta Pensiunan atau Penerima MP 
atau keluarga yang tercatat di DP-PLN sebagai 
Pihak yang ditanggung. Pemberian informasi 

Apresiasi dalam bentuk uang kompensasi dari 
DP-PLN merupakan hal baru di dalam Perjanjian 
ini dan tidak hanya diberikan kepada IKPLN 
tetapi juga kepada keluarga pensiunan selaku 
Ahli waris apabila Peserta Pensiunan atau isteri/
suami Peserta Pensiunan meninggal dunia 
(tidak ada lagi Pihak Yang Berhak) berupa 
pemberian santunan duka dengan besaran Rp. 
500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). 

Alhamdulillah, Perjanjian telah disosialisasikan 
secara virtual kepada Pengurus IKPLN Pusat,  
IKPLN DAERAH  & IKPLN CABANG seluruh 
Indonesia pada tanggal 17 Maret 2022 yang 
diikuti sekitar 300 peserta. Paparan materi 
sosialisasi telah dibagikan kepada peserta 
melalui Chat dalam media Zoom dan Perjanjian 
segera dikirimkan kepada Pengurus IKPLN 
Pusat, IKPLN Daerah dan IKPLN Cabang.

Dengan diberlakukannya Perjanjian ini pada 
awal April 2022, diharapkan akan terwujud 
sinergi dan kolaborasi IKPLN dengan DP-PLN 
yang lebih baik dan pelayanan kepada Penerima 
MP beserta keluarganya meningkat serta 
semakin memberikan manfaat kepada semua 
Pihak. 

No One Left Behind… Salam sehat dan selalu 
semangat !

*) Titiek Tjahjaningsih
    Manajer Pelayanan DPPLN
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Perusahaan didirikan dengan nama PT PBM 
Adhiguna Putera oleh PT Pelayaran Bahtera 
Adhiguna, sebuah Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) di bidang pelayaran, melalui Akte 
Notaris Soeleman Ardjasasmita S.H., pada 
tanggal 31 Maret 1986 dengan dasar Instruksi 
Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 1985. Pada 
Tahun 2009 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 
diambil alih oleh PT PLN (Persero). Sesuai 
dengan lingkup bidang yang dikelola PT 
PLN (Persero), maka PT Pelayaran Bahtera 
Adhiguna diarahkan untuk berfokus kepada 
pengangkutan batu-bara ke PLTU - PLTU 
PLN. PT PBM Adhiguna Putera sebagai anak 
perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 
mendukung kegiatan induknya dan bergeser 
ke kegiatan bongkar muat kapal pengangkut 
batu bara. Disamping itu, Perusahaan juga 
menjalankan kegiatan Keagenan, EMKL 
(Ekspedisi Muatan Kapal Laut) dan Tug Assist 
(mulai tahun 2011). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan 
No. KP 762 tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 
diperbarui dengan No. KP 180 tahun 2014 
tanggal 28 Februari 2014.  PT PBM Adhiguna 
Putera telah memperoleh izin sebagai Badan 
Usaha Pelabuhan (BUP). Dengan telah memiliki 
BUP maka PT PBM Adhiguna Putera berubah 
menjadi PT Adhi Guna Putera yang usahanya 
mencakup semua pekerjaan di Pelabuhan 

PT ADHI GUNA PUTERA

 Oleh: Denny Hendry Wijaya)

SEKILAS ANAK USAHA DP-PLNSEKILAS ANAK USAHA DP-PLN

PT Adhi Guna Putera adalah anak 
perusahaan Dana Pensiun PT PLN 
(Persero) dengan PT Pelayaran Bahtera 
Adhiguna yang bergerak di bidang 
layanan pendukung angkutan laut 
terutama untuk barang tambang, industri 
dan muatan/cargo umum. Perusahaan 
memiliki kantor pusat di Jl. Kartini VII No. 
2 dan memiliki kantor cabang tersebar 
di berbagai lokasi di Indonesia antara 
lain di Jawa Barat, Jawa Timur, Nangroe 
Aceh Darussalam, Sumatera Barat, 
Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan 
dan Kalimantan Timur. Komposisi 
kepemilikan saham PT Adhi Guna Putera 
per tahun 2020 adalah Dana Pensiun 
PLN sebesar 75 %, PT Pelayaran 
Bahtera Adhiguna sebesar 24,98 % 
dan Koperasi Karyawan PT Pelayaran 
Bahtera Adhiguna sebesar 0,02 %. 

Denny Pranoto                                                             
Direktur Utama 
PT Adhi Guna Putra
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Umum dan/atau Pelabuhan Khusus PLTU di 
seluruh Indonesia yang bisa mengerjakan 
antara lain: Tug Assist, Bongkar Muat, Jetty  
Management, Keagenan, Dredging dan lain-lain 
di semua pelabuhan secara nasional.

MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN
Melaksanakan dan mendukung kebijakan 
Pemerintah dibidang ekonomi dan 
pembangunan nasional di pelabuhan khususnya 
di bidang bongkar muat dari dan ke kapal, 
pelayanan kapal masuk dan keluar pelabuhan, 
angkutan dari dermaga/truk ke gudang 
pemilik barang dan ke kapal serta pengelolaan 
pelabuhan.

VISI DAN MISI PERUSAHAAN
Visi Perusahaan “Menjadi perusahaan jasa 
kepelabuhan yang didukung oleh sumber daya 
manusia yang unggul yang menghasilkan 
layanan bermutu berdaya saing dan berstandar 
Internasional serta berorientasi kepada 
kepuasan pelanggan”. 

Misi Perusahaan “Menyelenggarakan jasa 
kepelabuhan yang terintegrasi dan memberikan 
nilai tambah bagi para shareholder”.

KEGIATAN USAHA
Untuk memperoleh pendapatan, 
mempertahankan kelangsungan hidup 
dan sekaligus menumbuhkan organisasi, 
perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha 
sesuai dengan Izin Badan Usaha Pelabuhan 
No. A.684/AL.301/DJPL tanggal 16 Juli 2020 
sebagai berikut:

1)   Jasa dermaga untuk bertambat.
2)  Pengisian bahan bakar dan pelayanan air 

bersih.
3)  Fasilitas naik turun penumpang dan/atau 

kendaraan.
4)  Jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan 

bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
5)  Jasa gudang dan tempat penimbunan 

barang, alat bongkar muat serta peralatan 
pelabuhan.

6)  Jasa terminal peti kemas, curah cair, curah 
kering dan ro-ro.

7)  Jasa bongkar muat barang.
8)  Pusat distribusi dan konsolidasi barang, dan/

atau

9)  Jasa penundaan kapal.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh 
Perusahaan antara lain sebagai berikut, sesuai 
dengan Gambar di bawah:

1)   Kepelabuhanan meliputi antara lain kegiatan 
bongkar muat (stevedoring dan cargodoring), 
receiving/delivery, transhipment, Jetty 
Management dan Tug Assist.

2)  Logistik, menyimpan dan mengantarkan 
barang dari tempat asal (point of origin) 
hingga sampai ke tujuan (point of 
consumption).

3)  Dredging/pengerukan untuk memperdalam/
memelihara kedalaman laut sehingga dapat 
digunakan untuk lalu-lalang kapal.

4) Pembangunan Temporary Jetty.

Oleh karena itu untuk memberikan nilai tambah 
optimal bagi PLN Group, PT Adhi Guna Putera 
menjalankan peran sebagai berikut:   

a. Mengembangkan usaha-usaha baru jasa 
kepelabuhanan bagi industri ketenagalistrikan 
yang dibutuhkan oleh PLN Group.

b. Meningkatkaan mutu dan daya saing melalui 
pengembangkan operational excellence 
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 
kualitas layanan.

c. Melakukan perbaikan yang 
berkesinambungan guna menghasilkan 
pertumbuhan laba usaha yang sehat.

d. Mengembangkan teknologi, sarana dan 
sumber daya manusia yang kompeten dan 
profesional untuk memberikan pelayanan 
yang berkualitas.

INFO DP-PLN
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e. Mengembangkan pengelolaan bisnis yang 
efektif, efisien, sesuai dengan prinsip tata 
kelola yang baik dan berwawasan lingkungan. 

KONDISI UMUM PERUSAHAAN
 Kontrak kerja Jetty Management di beberapa 

PLTU PLN Group (IP, PJB, PJBS, UIP, UIK, 
PLN Wilayah) berdasarkan kepemilikan 
sertifikat BUP dari KEMENHUB.

 Tenaga profesional yang dimiliki PT 
Adhi Guna Putera merupakan jaminan 
mendapatkan pekerjaan, baik itu Bongkar 
Muat, Keagenan, EMKL dan pengelolaan 
pelabuhan.

DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN 
DIREKSI
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
PT Adhi Guna Putera per 31 Desember 2021 
adalah sebagai berikut :

melaksanakan pekerjaan di pelabuhan umum 
seperti Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan 
Banyuwangi, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan 
Petro Kimia Gersik dan lain-lain. Jumlah 
karyawan sebanyak 332 yang terdiri dari 148 
karyawan organik, 173 Outsourcing dan 11 
karyawan kontrak. Sinergi antar Anak Usaha 
DP-PLN maupun PLN Grup sudah berlangsung 
dengan sangat baik dan juga kolaborasi 4 Pilar 
(PT PLN, DP-PLN, YPK-PLN, IKPLN).

Alhamdulillah ditengah pandemi  covid 19 
perkembangan bisnis PT Adhi Guna Putera 
tetap survive dan masih mampu bertahan.  Hal 
ini terlihat dari Tabel Perkembangan Bisnis 
tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dan tidak 
ada pengurangan karyawan. Hal ini dibuktikan 
dengan mendapatkan kontrak pekerjaan jasa 
manajemen dermaga (O&M) di PLTU Tanjung 
Jati B Unit 1&2 tanggal 16 April 2021 untuk 
periode 2021 - 2031 (KSO dengan BAG). Total 
nilai kontrak sebesar Rp 2,078 Triliun, dengan 
porsi AGP sebesar Rp 294,36 Milyar, 

Diharapkan PT Adhi 
Guna Putera dapat terus 
memberikan Kontribusi 
Dividen secara  berkelanjutan 
kepada Pemegang Saham 
(Dana Pensiun PLN) dan PT 
Pelayaran Bahtera Adhiguna), 
sampai saat ini sudah 
memberikan Dividen +/- 
Rp 85 Miliar sejak 2017.

*) Denny Hendri Wijaya 
    Sekretaris Perusahaan PT Adhi Guna Putra

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Dewan Komisaris Dewan Direksi

Nama Jabatan Nama Jabatan

Tri Susanto Komisaris Utama Denny Pranoto Direktur Utama

Bayu Adjie Megananda Komisaris Toharudin Direktur Keuangan

Singgih Koesdarjanto Komisaris Nonot Supono Direktur Operasional

PT Adhi Guna Putera memiliki 16 Kantor 
Cabang dan 23 Kantor perwakilan yang 
melayani 42 PLTU milik PLN dan IPP mulai 
dari PLTU Lhokseumawe Aceh sampai 
dengan PLTU Holtekamp Papua, juga 

URAIAN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021

Jetty Management MT 20,853,737 27,868,519 32,711,933 37,019,622 36,648,410

Bongkar Muat MT 24,460,153 27,235,800 26,956,392 17.611.180 25.926.777

Tug Assist MT 19,713,718 21,769,895 24,001,462 21.345.694 23.200.388

EMKL MT 511.652 513,790 555,657 492.182 256.065

Keagenan Call 7,407 7,906 8,078 6,411 5.946

Total Aset Rp M 223.144 250.606 337.980 360.921 554.904

Pendapatan Rp M 330.930 395.024 495.303 477.492 458.636

Total Ekuitas Rp M 99.262 124.062 148.775 164.818 131.196

Laba Bersih Rp M 27.516 35.270 36.071 32.573 35.684
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1. PENDIRIAN DAN TUJUAN YPK - PLN

Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN 
(Persero), yang selanjutnya disebut YPK - PLN, 
didirikan oleh Perusahaan Umum (PERUM) 
Listrik Negara berdasarkan Akte Notaris 
Nyonya SP Henny Shidki SH, No. 226 tanggal 
22 September 1993 dan telah terdaftar pada 
pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai surat 
No. 119/A/Jay/HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 
02 Desember 1993 serta diumumkan dalam 
Lembaran Berita Negara Republik Indonesia 
No. 26 tanggal 02 April 1994, tambahan No. 
11/AD. Pendirian tersebut dilakukan dengan 
menyisihkan sekitar  5 % dari laba Perum 
Listrik Negara (Rp. 70 Milyar) sebagai aset awal 
Yayasan tersebut sesuai PP No. 17 tahun 1990.

Visi YPK - PLN adalah menjadi Yayasan 
yang mandiri serta berkontribusi aktif 
dalam mencerdaskan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia.  

Misi YPK - PLN melaksanakan kegiatan di 
bidang Pendidikan dan Sosial yang berdampak 
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
umum dan keluarga besar PT PLN (Persero), 
dan melaksanakan kegiatan usaha secara GCG 
(Good Corporate Governance), profesional dan 
kompetitif untuk membiayai keberlangsungan 
kegiatan Yayasan. Selain itu YPK - PLN juga 
bertekad berkontribusi memberi nilai tambah 
bagi PLN, tanpa bergantung atau membebani 
keuangan PLN.

Maksud dan tujuan pendirian YPK - PLN 
sebagaimana tertuang  dalam Anggaran Dasar 
Yayasan adalah memberikan bantuan sosial 
dan Pendidikan khususnya kepada keluarga 
besar PT PLN (Persero) yang meliputi pegawai 
dan keluarganya serta pensiunan pegawai 
dan keluarganya. Upaya mencapai tujuan 
tersebut, dana yang dimiliki oleh YPK - PLN 
dikelola dalam usaha yang produktif dan aman 
dengan menjalankan kegiatan penyelenggaraan 
sekolah / pendidikan atau kegiatan lainnya; 
meningkatkan keahlian, ketrampilan serta 

 Oleh: Beni Hermawan*)

kesejahteraan khususnya kepada Keluarga 
Besar PLN dan masyarakat pada umumnya; 
memberikan bantuan atau beasiswa, 
bantuan pendidikan, santunan yatim piatu, 
penyelenggaraaan sekolah / pendidikan atau 
kegiatan lainnya.

Terjadinya wabah Covid 19 mulai awal tahun 
2020, sangat berpengaruh terhadap Unit-
unit Usaha YPK - PLN yang pada gilirannya 
berdampak langsung terhadap pendapatan 
Dividen YPK - PLN. Kondisi ini menyebabkan 
YPK - PLN harus mengevaluasi kembali 
besar anggaran bantuan untuk tahun-tahun 
terdampak, namun demikian tetap diupayakan 
untuk tidak mengurangi jenis-jenis bantuan 
yang selama ini diberikan.

Sekretariat YPK - PLN beralamat di Kantor 
Pusat PT. PLN (Persero) Gedung 1 Lantai 4,  
Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan - 12160. Telp. (021) 722-7046 
(Langsung), (021) 725-1234/726-1122  ext. 
5563  E-mail : YPK@pln.co.id.

2. ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN YPK-PLN

Kepengurusan (Organ) YPK – PLN sesuai 
perubahan terakhir pada bulan Januari 2022.

YPK PLN Saat Ini
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3. GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN YPK - PLN

1) Bidang Pendidikan

a. Menyelenggarakan Pendidikan Institut 
Teknologi PLN (IT - PLN)

 IT - PLN merupakan perubahan dan 
peningkatan lebih lanjut dari Sekolah Tinggi 
Teknik YPK - PLN (STT - PLN) yang didirikan 
sebelumnya dengan keputusan Badan 
Pengurus YPK - PLN No. 039.K/PEND/YPK-
PLN/1998 tanggal 1 April 1998.  

 Status IT - PLN ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia No. 
181/M/2020 Tanggal  31 Januari 2020.

 Kampus utama IT - PLN berlokasi di Jl. 
Lingkar Luar Barat Duri Kosambi Jakarta 
Barat - 11750.  

b. Menyelenggarakan Pendidikan TK Rigatrik.
 Taman Kanak-kanak (TK) Rigatrik PLN berdiri 

tahun 1970, dengan alamat di Jl. Sigura-gura  
No. 3 B, Komplek PLN Duren Tiga, Jakarta 
Selatan.

c. Menyelenggarakan Pendidikan TK Permata Ibu.
 Taman Kanak-kanak (TK) Permata Ibu berdiri 

tahun 1977, dengan alamat di Komplek PT PLN 
(Persero) Pusharlis Klender Jakarta Timur.

2) Bidang Kesejahteraan

a. Memberikan Bantuan untuk Keluarga PT PLN 
(Pesero) khususnya pensiunan PLN antara 
lain sebagai berikut : 
•  Memberikan bantuan THR (BHRK) 

Pensiunan & Yatim.
•  Memberikan bantuan biaya operasional 

IKPLN.
•  Memberikan bantuan uang duka Pensiunan.
• Memberikan bantuan pendidikan  siswa SD/

SLP/SLTA.
•  Memberikan bantuan mahasiswa 

berprestasi.
•  Memberikan Bantuan Program Sertifikasi  

Kompetensi.
•  Memberikan bantuan sosial/bencana alam.

b. Memberikan bantuan untuk Non Keluarga PT 
PLN (Pesero) antara lain sebagai berikut :
•  Memberikan bantuan mahasiswa 

berprestasi ITPLN dan lainnya.
•  Memberikan bantuan bencana alam & 

sosial lainnya.

4. UNIT USAHA YPK - PLN

Sumber dana utama untuk membiayai kegiatan 
YPK - PLN adalah Hasil Investasi Penyertaan 
Saham berupa Dividen dari Unit Usaha YPK - 
PLN. 

No. Nama Unit Usaha Bidang Usaha Kepemilikan 
(%)

1. PT Bakti Energi Sejahtera Jasa OM/Industrial 99 %

2. PT Sentra Teknologi Terapan Sertifikasi, Pelatihan,Umum 99 %

3. PT Citacontrac Kontraktor, Jasa 96 %

4. PT Lisna Syifa’ Prima Apotik, Klinik Pratama 91 %

5. PT Usaha Jaya Prima Karya PJTK, Property, Umum 90 %

6. PT SMART Risk Konsultan, Sertifikasi 90 %

7. PT Sumbetri Megah Pabrik Tiang Beton, Trafo 80 %

8. PT Andika Energindo Jasa, Perdagangan 73 %

9. PT Data Energy Infomedia Jasa, Perdagangan 51 %

10. PT Bajragraha Sentranusa Kontraktor 45 %

11. PT Wismatata Eltra Jaya Jasa Pemeliharaan Trafo 40 %

12. PT Kepurun Pawana 
Indonesia Pelatihan, Agrobisnis 33 %

13. PT Masaji Prayasa Cargo Forwarding, Perdagangan 25 %

14. PT Matlamat Cakera Canggih Kontraktor, Konsultan 25 %

15. PT PLN Insurance Asuransi Umum 18 %

16. PT Energi Transporter 
Indonesia Angkutan Batubara 14 %

17. PT Wismatata Eltra Perkasa Jasa Pemeliharaan Trafo 08 %

18. PT Mitra Energy Batam IPP, OM 06 %

19. PT Haleyora Powerindo Jasa, Kotraktor 05 %

Berikut beberapa Unit Usaha YPK - PLN dengan 
kepemilikan 5 % ke atas:

5. PERKEMBANGAN PENDAPATAN

Perkembangan penerimaan Pendapatan YPK-
PLN (di luar penerimaan kegiatan Pendidikan 
Tinggi IT - PLN) selama 10 tahun terakhir 2013-
2022:
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YPK - PLN sebagai sumber pendanaan utama 
kegiatan Yayasan.

c. Kemampuan likuiditas yang menurun akibat 
kenaikan umur piutang (collection period) 
karena panjangnya waktu pembayaran dari 
PLN.

d. Penurunan kemampuan pendanaan yang 
berpotensi menghambat pemberian BHRK 
dan menurunkan aset YPK - PLN.

e. Penurunan kemampuan pendanaan yang 
berpotensi menurunkan kemampuan YPK 
- PLN untuk mendukung kebutuhan Modal 
Kerja Unit-unit Usaha YPK - PLN.

f.  Pangsa pasar Unit Usaha YPK - PLN masih 
mengandalkan peluang pasar di lingkungan 
PT PLN (Persero).

g. Berbagi pasar/pekerjaan dengan Unit Usaha 
dari anak perusahaan PT PLN (Persero) dan 
Dana Pensiun PLN.

h. Terbatasnya kompetensi beberapa unit usaha 
YPK - PLN, sehingga belum mampu bersaing 
merebut pasar di luar PT PLN (Persero).

2) Langkah-langkah yang akan/sedang 
dilakukan YPK - PLN .

a. Secara terus menerus memperkenalkan 
YPK - PLN kepada manajemen Unit PLN agar 
mereka memahami posisi, peran dan fungsi  
YPK - PLN terhadap PLN maupun terhadap 
peningkatan Kesejahteraan pensiunan PLN.

b. Meningkatkan ketahanan organisasi/
korporasi YPK - PLN dan Grup Unit 
Usahanya, antara lain dengan: terus 
mengembangkan konsep ERP (Enterprise 
Resource Planning)  dan digitalisasi proses 
bisnis, peningkatan GCG serta peningkatan 
kompetensi human capital.

c. Optimalisasi aset YPK - PLN melalui 
kerjasama pemanfaatan, disewakan atau 
dijual.

d. Meningkatkan sinergi usaha 4 pilar organisasi 
dengan Unit-unit Usaha PT. PLN (Persero), 
Dana Pensiun PLN dan IKPLN.

e. Melakukan koordinasi dengan IKPLN sebagai 
Induk Organisasi pensiunan PLN untuk 
menentukan bentuk program bantuan kepada 
pensiunan PLN agar lebih mengena.

*)  Beni Hermawan 
 Sekretaris YPK - PLN

6. PERKEMBANGAN  PROGRAM BANTUAN

Perkembangan program Pemberian Bantuan 
selama 10 tahun terakhir 2013 – 2022:

7. HARAPAN DAN TANTANGAN

YPK - PLN sesuai maksud dan tujuan 
pendiriannya selalu berusaha  meningkatkan 
perannya dalam membantu peningkatan 
Kesejahteraan keluarga besar PLN khususnya 
Pensiunan PLN.

Segala upaya dilakukan YPK - PLN untuk 
meningkatkan pendapatan Dividen dari Unit 
Usaha sebagai sumber dana utama kegiatan 
YPK - PLN. 

Mulai tahun 2015 YPK - PLN tidak mendapat 
donasi dari PT PLN (Persero) berupa hibah 
sampah/limbah yang  sangat mempengaruhi  
penyediaan dana oleh YPK - PLN.

Saat ini sumber dana utama YPK - PLN dalam 
memberikan bantuan adalah dari hasil investasi 
penyertaan saham di Unit-unit Usaha YPK - PLN.

Terdapat beberapa kendala dalam usaha 
meningkatkan pendapatan dan perlunya 
memperkenalkan kembali YPK-PLN kepada 
manajemen Unit PT PLN (Persero).

1) Kendala/Risiko yang dihadapi YPK PLN saat ini
a. YPK - PLN masih belum sepenuhnya dikenal 

baik di lingkungan Grup PLN, baik terkait 
pengelolaan Yayasan dan Unit Usaha 
Yayasan, maupun terkait pemberian BHRK 
kepada Pensiunan dan kegiatan sosial 
lainnya.

b. Dampak pandemi Covid 19 masih sangat 
berpotensi mempengaruhi bisnis Unit Usaha 
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Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan 
PT DEI
Berawal dengan dibentuknya Yayasan 
Pendidikan & Kesejahteraan  PLN (YPK-PLN) 
oleh Direksi PT PLN (Persero) pada tahun 
1995 yang saat itu Direktur Utama PT PLN 
(Persero) dijabat oleh Bp Djiteng Marsudi, 
dimaksudkan untuk mewujudkan adanya suatu 
wadah usaha berbentuk  YAYASAN  dalam 
pembinaan PT PLN (Pesero). Diharapkan 
Yayasan dapat berkembang melalui potensi 
SDM khususnya bagi yang sudah purna tugas 
namun masih memiliki semangat dan jiwa usaha 
(entrepreneurship) berdasarkan kompetensi / 
pengetahuan / pengalaman / profesinya yang 
dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan  YPK-
PLN itu sendiri dan PT PLN (Persero) pada 
umumnya.

Beberapa unit usaha di bawah YPK-PLN yang 
langsung dibentuk saat itu : PT Citacontrac, PT 
Andika Energindo, PT Matlamat Cakera Canggih 
dan sebagainya, ternyata mampu dijalankan 
secara professional untuk meraih pertumbuhan 
dan LABA sesuai harapan pengurus YPK-PLN.

Berikutnya dalam periode 10 tahun kemudian, 
berdiri beberapa unit  usaha lainnya dalam 
rangka memperkuat YPK-PLN meraih peluang 
usaha yang mendukung kegiatan PT PLN 
(Persero) pada kegiatan Operasi & Investasi.

Salah satu unit usaha tersebut adalah PT 
DEI (Data Energy Infomedia) yang sahamnya 
merupakan gabungan Pemegang Saham YPK-
PLN 51 % dan PT Datanet Infomedia 49 %.

Usaha PT DEI yang dibentuk tahun 2002 ini 
difokuskan untuk mengelola pelayanan dibidang 
pencatatan rekening listrik beserta penerbitan 
lembar tagihan pemakaian listrik melalui lembar 

LINTAS PERJALANAN PT DEI 20th

(2002 – 2022)
 Oleh: Nandi Ranadireksa*)

rekening tagihan listrik yang disampaikan 
khusus untuk pelanggan listrik di lingkungan 
PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & 
Tangerang.

Kilas balik atas prestasi PT DEI saat itu, 
terbukti mampu memberikan pelayanan yang 
tepat waktu bagi pelanggan listrik untuk 
membayar tagihan listriknya kepada PLN dan 
secara langsung juga mewujudkan kesehatan 
keuangan PLN yang semakin membaik.

Kegiatan CATER / Manbill yang dilaksanakan 
secara OFFLINE ini selama 5 tahun berubah 
pola menjadi pelayanan ONLINE, setelah PLN 
menerapkan Aplikasi AP2ST / AP2T (Aplikasi 
Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan 
Secara Terpusat / Aplikasi Pelayanan 
Pelanggan Terpusat) yang dimulai tahun  2006 
sampai dengan saat ini.

Perubahan teknologi dan proses bisnis 
Manbill menggerakkan pimpinan PT DEI 
memulai usahanya di bidang P2TL (Penertiban 
Pemakaian Tenaga Listrik / OPAL) serta 
YANTEK (Pelayanan Teknik) guna meningkatkan 
pelayanan kepada  pelanggan PLN agar dapat 
menikmati listrik yang berkualitas sebagaimana 
yang diharapkan bersama antara PLN dan 
Pelanggannya.

Kegiatan Manbill, P2TL dan Yantek terus 
dilakukan sampai dengan  saat ini.  

Tantangan & Peluang 
Sejalan dengan usaha yang ditekuni oleh PT 
DEI di bidang pelayanan pada segmen distribusi 
Tenaga Listrik, manajemen PT DEI pada tahun 
2015 melakukan perluasan portofolio bisnisnya 
kearah kegiatan TAD / Tenaga Alih Daya pada 
kegiatan Operation & Mantenance Pembangkit 
Listrik Tenaga Listrik. Diantaranya PLTMH 
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(Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 
Hydro) 0,8 MW milik PLN di bawah 
manajemen PLN Pusharlis (PLTMH 
Cijedil),  berlokasi  di daerah 
Cianjur, PLTM (Pembangkit Listrik 
Tenaga Mini Hydro) 2 x 4 MW 
milik IPP di daerah Lubuk Gadang, 
Solok Selatan Sumbar tahun 
2019 melaksanakan O&M PLTGU 
110 MW IPP milik PT Meppogen 
Sintesa Group di Gunung Megang 
– Muara Enim Sumsel.  Diawal 
tahun 2022 melakukan kolaborasi 
dengan PT Max Power Indonesia 
memasok listrik Excess Power 
sebesar 5 sampai 20 MW di 
Sorong Papua Barat.
Kegiatan PT DEI pada portofolio 
pengembangan usaha adalah 
suatu keniscayaan, berlandaskan 
Spirit yang kuat serta Visi yang 
fokus, manajemen  PT DEI 
berupaya perusahaan terus 
tumbuh, untung, sehat serta 
berkelanjutan.
Guna mendukung upaya tersebut 
diperlukan perencanaan yang baik 
dan berkelanjutan melalui RKAP, 
RJPP dan pembentukan budaya 
PT DEI yang maju melalui kendali 
GCG, ISO, Code of Conduct 
antar Pemegang Saham - Dekom 
- Direksi yang telah diluncurkan 
bersama Tagline DEI “SMART- 
Setia Melayani Anda Ramah dan 
Terpercaya“ tepat pada Hari Listrik 
Nasional ke 76 tanggal 27 Oktober 
2021 yang lalu.
PT DEI telah melakukan berbagai 
kerjasama kolaborasi antara lain 
dengan PT HP (Haleyora Power), 
PT HPI (Haleyora Power Indo) dan 
PT  Adhiguna Putra dalam rangka 
memperluas cakupan usaha. 
PT DEI melengkapi strategi pema-
saran dan pengembangan usaha 
yang dapat menyentuh pelang gan 
pada portofolio yang diper luas, 
maka tepat di HUT PT DEI 20th 
tanggal 29 Januari 2022 lalu 
dilakukan Re-Branding logo baru 
PT DEI.  

Kinerja Direktur Utama  PT DEI dalam Perjalanan 20th (2002 – 2022):

Pencapaian Performance PT DEI (2002 – 2022)
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Pelatihan K3

O&M Pembangkit

Yantek

P2TL

Manbill

Logo baru PT DEI ini diharapkan dapat 
menyentuh segmen usaha pada sektor usaha 
Power (PLN & IPP), Oil & Gas serta Industri 
Proses lainnya.

Harapan PT DEI 20th berikutnya:                                                                                                                              

•  Tumbuh, profit, sehat dan berkelanjutan,
•  Organisasi usaha dengan SDM yang 

qualified dan profesional,
•  Budaya yang ingin maju, berintegritas dan 

pantang menyerah,
•  The Best 5 dalam lingkungan YPK-PLN,
•  The Best 50 sebagai vendor PLN,
•  The Best 500 sebagai vendor di internal 

Indonesia mewujudkan semangat nasional 
serta berwawasan internasional dalam 
memajukan perusahaan Indonesia untuk 
skala dunia.

Penutup 
Dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga 
segenap pengurus PT DEI (Pemegang Saham 
- Dekom - Direksi) bersama - sama dengan 
segenap karyawannya dapat dan mampu 
menjalankan amanah untuk PT DEI yang maju, 
mandiri dan sejahtera.

*)  Nandi Ranadireksa
 Direktur Utama PT DEI

Ramah Terpercaya
Setia Melayani Anda

INFO YPK-PLN

KEGIATAN PT DEI

YPK-PLN GROUP
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Beberapa kali terjadi Bencana Alam di daerah-
daerah di Indonesia ada anggota IKPLN yang 
terdampak. Bencana alam banjir dan gempa 
bumi, seringkali mengakibatkan kerusakan 
rumah tinggal dan memaksa penghuninya harus 
tinggal dipengungsian.
Hal demikian tentu melahirkan keprihatinan 
teman-teman sesama anggota IKPLN, hing-
ga mendorong pengurus IKPLN memobilisasi 
pengumpulan dana bantuan untuk meringankan 
korban bencana  khususnya saudara-saudara 
keluarga pensiunan PLN.
Penggalangan dana paska bencana  memerlu-
kan waktu sehingga menjadikan terlambatnya 
bantuan kepada saudara-saudara kita yang 
terkena bencana. Maka Pengurus  IKPLN Pusat 
mengambil inisiatif untuk membuka rekening 
penghimpunan dana, dompet 4 Pilar Peduli   
yang sewaktu-waktu dapat segera disalurkan 
kepada Anggota IKPLN yang terdampak ben-
cana.
Penggalangan dana  ini di launching pada saat 
ramah-tamah usai acara Gowes Bareng 4 Pilar, 
dinamakan dompet  “4 PILAR PEDULI”, dimak-
sudkan mendapat dukungan dana dari 4 Pilar: 
PLN, IKPLN, DP PLN dan YPK PLN beserta para 
Jajaran dan anggotanya yang bermurah hati 
untuk berbagi.
Sebagaimana telah diberitakan dalam Web 
Media IKPLN, komunitas Gowes IKPLN 
memprakarsai Gowes Bareng 4 PILAR yang 
mendapat dukungan dari DP PLN, PLN dan YPK 

DOMPET 4 PILAR PEDULI 
SAAT GOWES BARENG 4 PILAR

 Oleh: Bagiyo Riawan *)

PLN hingga 
terselenggara 
pada hari 
Minggu tang-
gal 13 Maret 
2022. DP PLN 
beserta Anak Usahanya telah membantu semua 
kebutuhan kepanitiaan dan peserta Gowes, 
sedangkan pimpinan PLN UID JAYA sebagai 
tuan rumah, menyediakan kantor PLN sebagai 
tempat start/finish dan pertemuan silaturahim 4 
Pilar PLN.
Pertemuan silaturahim 4 Pilar dengan kegia-
tan berolahraga Gowes bersama ini adalah 
pertemuan yang pertama dan dihadiri Pembina 
Utama IKPLN, beberapa Direksi PLN serta 
Direksi Anak Perusahaan PLN yang berkantor 
di Jakarta, Direktur Utama DP PLN dan Direksi 
serta Direksi Anak Usahanya, Pimpinan YPK 
PLN serta Pengurus IKPLN Pusat. 
Diharapkan kedepannya Gowes Bersama ini 
dapat dijadikan wadah silaturahim yang mem-
pererat rasa persaudaraan insan PLN, baik 
yang masih aktif berkarya di PLN maupun yang 
sudah purnakarya.
Olahraga bersama kali ini bagi para Goweser 
IKPLN diikuti lebih dari 100 Goweser dari 4 Pilar 
dengan dukungan logistik yang istimewa dari 
PLN memberi kesan yang istimewa dibanding-
kan dengan event Gowes bareng yang rutin 
dilakukan tiap bulannya. Event Gowes Bareng 
rutin bulanan dengan usaha swasembada ke 
tempat-tempat tujuan yang menarik di seputar 
Jakarta dengan jumlah peserta antara 30 s/d 
40 Goweser. 
Route Gowes Bareng 4 Pilar  tergolong pendek,  
kurang dari 20 km di dalam kota Jakarta yang 
sebagian besar adalah jalan raya yang mulus 
dan datar, berbeda dengan acara Gowes Bareng 
di pinggiran kota Jakarta yang terkadang harus 
melewati daerah-daerah pedesaan dengan jalan 
tanjakan yang cukup menantang.
Memang konsep kegiatan Gowes bareng kali 

Penyaluran dana ke  
dompet 4 PILAR PEDULI 

melalui rekening BRI 
Nomor 141401000146305 

a.n IKPLN Pusat 
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ini adalah “bersilaturahim dengan bersepeda 
sehat”, dimana para peserta dengan bersepeda 
santai selama 60-90 menit dapat berbincang di 
sepanjang perjalanan.
Usai Gowes, para pimpinan 4 Pilar dijamu  di 
ruang khusus dengan hidangan sarapan pagi 
sambil berbincang -bincang, berdialog dan 
berdiskusi hal-hal yang mewakili kepentingan 
masing-masing dalam 4 Pilar.
Ramah tamah dilanjutkan di selasar terbuka 
kantor PLN UID JAYA, diawali dengan sambutan 
GM UID JAYA selaku  tuan rumah dan dilanjut 
sambutan Ketua Umum IKPLN yang memperke-
nalkan para pengurus IKPLN Pusat, tugas - 
tugas dan program kerja IKPLN secara ringkas, 
khususnya kegiatan-kegiatan yang memerlukan 
dukungan 4 Pilar, terutama manajemen PLN. 
Hingga pada akhir sambutannya, Ketua Umum 
IKPLN Pusat meluncurkan 4 PILAR PEDULI 
yang perlu dukungan institusi 4 Pilar maupun 
perorangan.
Alhamdulillah, semenjak diluncurkan sampai 
tulisan ini disampaikan kepada redaksi, telah 
masuk donasi dari institusi 4 Pilar dan juga 
perorangan. Dana terkumpul Rp.43.000.000,- 
status 3 April 2022.      
Sebagai acara puncak pertemuan 4 Pilar ini, 
bapak Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN 
selaku Pembina Utama IKPLN menyampaikan 
bahwa acara ini adalah acara resmi yang 
dihadiri oleh 4 Pilar dan keputusannya bersifat 
mengikat. Pernyataan tersebut mendapat 
sambutan tepuk tangan yang meriah dari 
seluruh hadirin.
Selanjutnya Dirut PLN kembali menggaris 
bawahi komitmennya saat HUT IKPLN tanggal 

8 Februari 2022  
lalu khususnya 
terkait akan 
terus mendukung 
semua kegiatan 
IKPLN dalam 
mensejahterakan 
anggotanya. 
Dirut merasakan 
keterkaitan emosi 
sebagai keluarga 
dengan IKPLN 
karena sebentar 
lagi setelah purna 
jabatan juga akan 

menjadi bagian dari anggota IKPLN, pada 
gilirannya nanti para direksi dan manajemen 
PLN juga akan purna tugas dan menjadi 
anggota IKPLN.
Beliau terkesan dengan acara Gowes bareng 
4 Pilar tersebut, yang dirasakan oleh beliau 
dapat melepas kepenatan rutinitas tugas-tugas 
berat di PLN, sehingga dapat kembali energik 
bertugas di esok harinya.
Dirut berjanji bahwa Gowes bersama semacam 
ini “adalah yang pertama namun bukan 
pula yang terakhir”, demikian kelakar beliau 
meminjam lirik lagu Arti Kehidupan ciptaan Mus 
Mudjiono yang diplesetkan, ajakan ini tentu 
menggembirakan para Goweser dan disambut 
dengan tepuk tangan.
Saat sesi tanya-jawab, ibu Dewi Sri Wahyunie 
salah satu Pengurus IKPLN Pusat berkesem-
patan melaporkan antusiasme anggota IKPLN 
Pusat dan Daerah dalam mengikuti acara HUT 
ke-21 IKPLN secara online tanggal 08 Pebruari 
lalu. Disampaikan juga harapan para pensiunan 
akan kenaikan Manfaat Pensiun agar sejalan 
dengan peryataan ibu Sri Mulyani Menteri 
Keuangan tentang rencana kenaikan uang pen-
siun sekitar 25 % bagi pensiunan PNS.
Alhamdulillah Dirut langsung menanggapi 
dengan mengajak Dirut DP PLN menghitung 
kebutuhan dana dan upaya menaikkan MP.
Dirut juga berkomitmen selalu mendukung Dana 
Pensiun PLN terkait dengan proyek-proyek 
energi terbarukan yang skalanya cukup besar 
dan mendorong agar Dana Pensiun PLN melalui 
anak-anak usahanya dapat mengambil peluang 
dan tantangan tersebut dengan baik untuk 
meningkatkan Manfaat Pensiun anggota IKPLN 
Semoga terwujud, PLN Jaya dan IKPLN Sejahtera
“Maju Bersama dengan Semangat Kolaborasi 
PT PLN (Persero), DP PLN, YPK PLN dan IKPLN”

*)  Bagiyo Riawan
 Ketua I IKPLN Pusat
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Dia adalah Suryono, SE. MM, anggota IKPLN 
Cabang Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan 
tempat usahanya di dekat Bandara Syamsudin 
Noor Banjarbaru tepatnya di Jln  Pondok Bambu, 
Komplek Pondok Permai Asri No.4 RT. 19 RW. 08 
Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru 
Utara dengan nama usahanya  “BUNDA  FROZEN”.

Suryono pensiun tahun 2019 mulai merintis 
bisnis Frozen Food sejak masa pendemi Covid 19. 
Pandemi Covid-19, mengharuskan masyarakat  
mengikuti anjuran  pemerintah untuk tinggal di 
rumah saja, bila tidak perlu jangan keluar rumah.

Terlintas dipikirannya, kalau dirumah saja berarti 
perlu bahan makanan yang awet & tahan lama, 
salah satunya yang tepat dan praktis adalah 
Produk FROZEN FOOD. Dari sini lah mulai dirintis 
Jualan Frozen Food yang mulai buka saat masih 
Pandemi yaitu tanggal 06 Juli 2020.

OMZET RATUSAN JUTA RUPIAH
DENGAN BISNIS FROZEN FOOD

 Oleh: H. Suwarno*)

Guna keperluan operasional / kelancaran 
usaha, Suryono mempekerjakan 3 orang 
ditambah Suryono sendiri dan isterinya khusus 
melayani pembeli yang datang langsung ke toko.  
Sedangkan  tenaga kerja yang mengantar Frozen 
Food keluar rumah sebanyak 9 orang, sehingga 
total tenaga kerjanya sebanyak 14 orang 

Rencana ke depan dalam meningkatkan  usahanya 
ada 4 (empat) tahap pengembangan daerah 
pemasaran :

Tahap pertama, Suryono akan mengembangkan 
daerah pemasaran ke Pasar Binuang, Rantau.

Tahap kedua, memasarkan ke Daerah Kandangan 
dan Daha. 

Tahap ke Tiga, memasarkan ke kota Barabai dan  
Balangan.

Tahap ke Empat, memasarkan ke Daerah Tanjung 
dan Amuntai .

Dengan ke empat tahap pengembangan daerah 
pemasaran tersebut, Insya Allah tahun 2023 
Usaha Frozen Food nya akan terpasarkan di 
seluruh Benua 6 (Binuang, Rantau, Kandangan, 
Daha, Barabai, Balangan, Tanjung  dan Amuntai). 

Suryono mengharapkan adanya perhatian dari 
Pemerintah untuk bantuan permodalan dan 
perijinan terhadap UMKM, agar para pedagang 
UMKM terutama perdagangan Frozen Food dapat 
berkembang, sehingga menggeliatkan kembali 
perekonomian serta meningkatkan daya beli 
masyarakat. 

*) H. Suwarno 
 Tim Humas IKPLN Daerah Kalsel & Kalteng.

Tempat Bisnis Frozen Food “BUNDA FROZEN“ 

Seiring berkembangnya  waktu, usaha Frozen 
Foodnya  mulai di kenal oleh orang-orang 
di sekitarnya dan sekarang usaha tersebut 
berkembang pesat dengan daerah pemasarannya 
mulai di Banjarbaru, meliputi daerah seputaran 
Toko yaitu Pondok Empat, Karang Anyar/Balitan 
(Loktabat Utara), Guntung payung daerah 
seputaran Jl. Sapta Marga, Jl. Bina Putra, 
Landasan Ulin, Guntung Manggis, Cempaka,  
juga di pasar Bauntung Banjarbaru (pasar baru 
Beruntung). Di pasar Beruntung ada dua orang 
yang  menjualkan dagangannya  setiap harinya,.

Di Martapura, daerah Sei Sipai, Cindai Alus 
Ponpes Darul Hijrah Putra, Ponpes Anajah, Ponpes 
Darul Hijrah Putri, Pasar Martapura dan disini juga 
ada orang yang menjualkan setiap hari, begitu pula 
di Aranio Riam kanan. 

Tenaga kerja Frozen Food siap mengantar ke Daerah 
Pemasaran
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Kalau kita cermati bersama, bahwa yang 
tumbuh dan berkembang dengan pesat saat ini 
adalah jenis usaha / bisnis yang berskala mikro 
dan kecil yang lebih banyak untuk memenuhi 
kebutuhan primer banyak orang seperti sandang 

 Oleh: Trilaksito Sunu*)

RANGKUMAN
WEBINAR UMKM TALK SERIES#1

dan pangan serta dikelola melalui online atau 
bekerjasama dengan provider jasa online seperti 
Gojek, Grab, Shopee dan lain-lain.

Baru-baru ini IKPLN Pusat telah menginisiasi 
kegiatan lomba UMKM untuk skala mikro dan 
kecil yang hasilnya cukup menggembirakan. 
Ternyata sudah banyak anggota IKPLN  yang 
menekuni usaha/bisnis mikro dan skala kecil, 
bahkan ada juga yang berbisnis pada skala 
Menengah dan Besar. 

Berdasarkan hasil kegiatan lomba UMKM 
pada tanggal 15 Okober 2021, Ketua Umum 
IKPLN isetuju menindaklanjuti program UMKM 
tersebut diadakan secara berkala. Inti program 
tersebut memberikan gambaran dan mengajak 

Pemateri SuperKiosk Technoretail

Pemateri Wood Pellet

Pandemi di Indonesia sudah 
memasuki  hampir 2 tahun sejak 

munculnya di awal Maret 2020 
dan kita tidak tahu sampai kapan 
pandemi ini akan berakhir. Sudah 

banyak usaha / bisnis yang 
bangkrut dan akhirnya tutup 

dikarenakan situasi pandemi yang 
berkepanjangan dan itu terjadi pada 

usaha-usaha yang berskala besar. 
Kalau kita sekarang jalan-jalan ke 
Mall, sudah ada beberapa tenant 

yang menutup gerainya dikarenakan 
sudah tidak sanggup lagi untuk 

membayar sewa tempat dan 
membayar karyawannya. 

BERITA PUSAT & DAERAH
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para Anggota IKPLN lebih 
tergerak untuk melakukan 
kegiatan usaha/bisnis 
skala mikro atau kecil 
yang dapat memberikan 
nilai tambah. 

Dengan telah 
diselengarakannya 
Webinar UMKM TALK 
Series #1 pada tanggal 8 
Maret 2022  yang dihadiri 
oleh seluruh pengurus 
IKPLN Daerah, Cabang 
serta anggotanya, 
semakin banyak anggota 
IKPLN yang tertarik dan 
ingin juga menekuni 
usaha/bisnis yang baru didapat info nya dari 
webinar tersebut.

Webinar UMKM TALK Series #1 diisi pemateri 
dari pihak luar dan dari Anggota IKPLN yang 
telah sukses menjalankan usaha/bisnisnya 
antara lain:

1. PT. SuperKiosk Technoretail Indonesia 
yaitu sebuah perusahaan Startup berbasis 
teknologi yang bergerak dalam bidang 

Pemateri SMK Brantas

Sebagian dari sekitar 130 an peserta yang hadir.

belanja kebutuhan sehari-hari dengan 
menggunakan aplikasi smartphone dengan 
harga transparan, lebih ekonomis dan 
didukung pengiriman yang lebih cepat.

2. Pembuatan Wood Pellet sebagai bahan bakar 
subsitusi/pengganti kompor minyak atau gas 
yang biayanya dapat menghemat lebih dari 
50% dibanding menggunakan gas.

3. Pengelolaan SMK Brantas, sekolah vokasi 
mencetak lulusan yang unggul serta cepat 
mendapatkan peluang pekerjaan.

Baru-baru ini IKPLN Pusat telah 
menginisiasi kegiatan lomba UMKM 
untuk skala mikro dan kecil yang 
hasilnya cukup menggembirakan. 
Ternyata sudah banyak anggota 
IKPLN  yang menekuni usaha/bisnis 
mikro dan skala kecil, bahkan ada 
juga yang berbisnis pada skala 
Menengah dan Besar.

BERITA PUSAT & DAERAH

Hasil pelaksanaan webinar UMKM TALK Series 
#1 ini diharapkan akan dapat memicu Anggota 
IKPLN menekuni usaha/bisnis barunya, 
apalagi jika manajemen PT PLN (Persero) 
dapat membantu dana usahanya melalui CSR 
(Corporate Social Responsibility) atau yang 
sekarang lebih dikenal dengan TJSL (Tanggung 
Jawab Sosial & Lingkungan) akan sangat 
meringankan bagi para pensiunan.

Diharapkan dengan penyelenggaraan Webinar 
UMKM secara berkala, dapat mengubah 

 anggota IKPLN menjadi entrepreneur/ 
wirausaha  dan memberikan nilai tambah yang 
ujung ujungnya akan memberikan kesejahteraan 
bagi keluarganya.

*) Trilaksito Sunu
 Ketua Bidang Kreatif & Usaha IKPLN Pusat
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Realisasi Program Rumah Sehat 2021
Sebanyak 10 anggota IKPLN NTB telah 
menikmati renovasi rumah dalam Program 
Rumah Sehat bantuan CSR PLN Unit Induk 
Wilayah NTB tahun 2021 yang telah selesai dan 
diserahkan bersamaan dengan HUT IKPLN ke 
21 tanggal 8 Februari 2021.

Nampak sekali rasa syukur dan kegembiraan 
di raut wajah para penerima Program Rumah 
Sehat yang sudah dinyatakan selesai oleh 
IKPLN Daerah NTB selaku pelaksana program 
tersebut. 

Kesaksian penerima bantuan antara lain: 
Bapak Ahmad Kusbiawan pensiunan PLN NTB 
UP3 Bima dan Ibu Hamidah janda pensiunan 
Alimuddin PLN UP3 Mataram, terasa berat 

 Oleh: Sukadi SamIngoen*)

PROGRAM RUMAH SEHAT 
ANGGOTA IKPLN NTB 
Bantuan CSR PLN Tahun 2021 
dan Usulan Tahun 2022

memperbaiki rumahnya yang  kondisinya  
bocor pada atap-atapnya, mengingat  Manfaat 
Pensiun (MP) yang pas-pasan untuk kehidupan 
sehari-hari. Berkali kali ucapan terimakasih 
disampaikan kepada IKPLN dan PLN.

Tahun 2021 IKPLN Daerah NTB sesuai dengan 
proposal tanggal 21 Mei 2021 mengusulkan 
sebanyak 16 rumah pensiunan sesuai dengan 
kriteria   penerima MP dibawah 1,5 juta rupiah 
dan jumlah tanggungan keluarga terbanyak. 
Persetujuan CSR PLN untuk IKPLN Daerah 
NTB sebanyak 10 rumah dengan total anggaran 
sebesar Rp 400 juta atau masing-masing   
menerima sebesar Rp 40 juta.

Kerusakan rumah pensiunan rata-rata adalah 
atap yang bocor karena genteng produksi 
lokal yang rapuh akibat seringnya diterpa Kondisi MCK rumah Ibu Hamidah, Janda Alimuddin, 

IKPLN Cabang Mataram sebelum diperbaiki. 

Proses penggantian atap genteng dengan atap baja 
ringan spandek rumah Samsul Bahri, Dompu.
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cuaca panas dan hujan atau seng yang sudah 
berkarat dan berlubang. Penggantian dilakukan 
menggunakan atap jenis baja ringan spandek. 
Disamping atap rusak bocor, hampir di semua 
penerima bantuan rumah sehat adalah toilet 
yang perlu perbaikan agar lebih sehat. Hal ini 
tak lepas dari tradisi lama umumnya masyarakat 
kita yang kurang peduli  perihal MCK (mandi, 
cuci, kakus), maka sesuai dengan filosofi rumah 
sehat IKPLN adalah kamar tidur, dapur dan 
MCK harus baik dan sehat sehingga penghuni 
dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan 
diusia tuanya.

Usulan Rumah Sehat tahun 2022
Tahun 2022 IKPLN NTB mengusulkan kembali 
6 pensiunan yang tidak termasuk dalam CSR 
2021  dengan total anggaran Rp 240 juta atau 
masing-masing pensiunan dengan pagu Rp 40 
juta dan tetap mengacu sesuai persayaratan 
utama yaitu MP dibawah Rp 1,5 juta, jumlah 
tanggungan keluarga dan rumah untuk dihuni 
sendiri.

IKPLN Daerah NTB menambahkan usulan 
satu rumah janda pensiunan Ibu Fitriyani dari 
pensiunan Sandi Suwardi PLN UP3 Sumbawa 
yang meninggal dalam usia 39 tahun pada 
tahun 2021 karena sakit yang sudah cukup 
lama diderita.  

Pensiun relatif dini dengan MP Rp 1 juta dan 
tanggungan keluarga 2 orang anak usia sekolah 

Rumah Ibu Hadijah janda pensiunan M Zain, Sumbawa 
setelah diperbaiki

semua, kondisi rumah secara fisik sangat perlu 
perhatian.

Secara umum keberadaan program Rumah 
Sehat IKPLN sangat dibutuhkan untuk 
membantu kenyamanan tempat tinggal anggota 
IKPLN  di sisa usia tuanya. Sampai dengan saat 
ini sudah meningkat dari MP dibawah Rp 1 juta 
menyasar menjadi kepada MP dibawah Rp 1,5 
juta dan kedepan harapan dari para pensiunan 
bisa menyasar lagi kepada pensiunan dengan 
MP sampai Rp 2 juta, mengingat setelah 
pensiun tak tersedia lagi alokasi dana perbaikan 
rumah. (Skd) 

*)  Sukadi Samingoen, 
 Ketua IKPLN Daerah NTB
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Ayo kita Mengkaji Al-Qur’an 
sebagai Sumber Ilmu

 Oleh: MD Nugroho*)

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk 
bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara 
yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka 
berpuasalah….”  (QS Al-Baqarah [2]: 185)

INFO KEAGAMAAN

Pendahuluan 
Dalam pandangan umat Islam, Ramadhan adalah 
bulan istimewa. Tiada nama bulan yang disebutkan 
dalam Al-Qur’an kecuali Ramadhan. Di dalam 
Al-Qur’an, Allah Ta’ala mewajibkan orang-orang 
beriman untuk melaksanakan puasa Ramadhan 
supaya  menjadi orang-orang yang bertakwa.
“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan 
atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas 
orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. 
(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di 
antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak 
berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari 
(yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang 
lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, 
wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan 
seorang miskin.” ( QS Al-Baqarah [2]: 183-184)
Terdapat hadis yang dha’if (lemah) menurut 
sebagian ulama, tetapi jiwa dan maknanya seirama 
dengan apa yang ditunjukkan Rasulullah untuk 
mengagungkan bulan Ramadhan. Hadits dha’if 
tersebut mengisyaratkan doa yang dibaca sejak 
enam bulan sebelum Ramadhan tiba,”Ya Allah, 
berkati kami pada bulan Rajab dan bulan Sya’ban 
dan antarkan kami sampai ke bulan Ramadhan.” 
(HR al-Bazzar, Ibnu Sunny, al-Baihaqi, dan lainnya)
Menjelang tibanya bulan suci, Rasulullah selalu 
mengingatkan dengan tausiyah sebagaimana 
diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallaahu 
‘anhu,”Telah datang kepada kamu sekalian bulan 

penuh keberkahan, Allah mewajibkan puasa di 
dalamnya, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-
pintu neraka ditutup rapat dan para petinggi setan 
dibelenggu. Allah memiliki di dalam Ramadhan 
suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. 
Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan 
malam itu, sungguh ia sangat merugi.” (HR An-
Nasa’i)
Ramadhan tiap tahunnya disambut bagaikan 
tamu agung yang dinanti karena merupakan 
keistimewaan anugerah Ilahi. Berikut inilah di 
antara keutamaan itu :
Pertama, setiap amal kebajikan umat Islam 
dilipatgandakan 10 kali lipat. Namun, di bulan 
Ramadhan, amalan wajib dilipatgandakan 70 kali 
lipat dan yang sunah disetarakan dengan amalan 
wajib di luar Ramadhan.
Kedua, kita diwajibkan puasa karena puasa adalah 
ibadah istimewa. “Setiap amalan anak cucu Adam 
dilipatgandakan. Satu kebajikan dilipatgandakan 
10 kali sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa 
adalah milik-Ku dan Akulah yang akan langsung 
membalasnya.” (HR Muslim)
Ketiga, pada bulan ini diturunkan Al-Qur’an dan 
kita dianjurkan untuk membacanya dengan rajin. 
Imam Az-Zuhri menyatakan, tiada amalan pada 
bulan Ramadhan yang lebih baik setelah amalan 
puasa dari tilawatul Qur’an (membaca Al-Qur’an).
Keempat, di dalam bulan Ramadhan, terdapat 
malam al-qadar. Beribadah pada malam itu lebih 

Mumpung RamadhanMumpung Ramadhan
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baik dari berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan.
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-
Qur’an) pada malam qadar. Dan tahukah kamu 
apakah malam kemuliaan itu?. Malam kemuliaan 
itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam 
itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan 
izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. 
Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar.” (QS 
Al-Qadar [97]:1-5)
Kelima, dosa-dosa kita yang terdahulu akan 
diampuni bila kita berpuasa dengan baik serta 
qiyam Ramadhan dengan penuh keimanan dan 
mengharapkan pahala Allah (HR Bukhari dan 
Muslim).
Keenam, pada bulan puasa ini, doa-doa kita lebih 
mudah dikabulkan oleh Allah, apalagi saat berbuka 
puasa (HR Ibnu Majah dan Baihaqi).
Masih banyak lagi keutamaan bulan Ramadhan. 
Dengan enam keistimewaan saja, sudah 
seharusnya kita menyiapkan diri menghadapi 
Ramadhan dengan mengoptimalkan dan 
memperbanyak ibadah. Di antaranya dengan 
berniat ikhlas beribadah, mencontoh Rasulullah 
SAW dalam mengerjakan amaliah Ramadhan, 
menyiapkan target dalam tilawah, bersedekah, 
membaca buku, memperkokoh shalat jamaah dan 
menyambung hubungan keluarga. 
Di antara amalan unggulan adalah berpuasa 
secara berkualitas, tilawatul Qur’an, qiyam 
Ramadhan, menanti lailatul qadar pada setiap 
malam, memperbanyak taubat dan doa, 
mengeluarkan zakat fitrah, meningkatkan sedekah 
dan melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir 
Ramadhan. Semoga kita dilepaskan dari siksa 
neraka. Amiin.
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, disebutkan 
bahwa  di dalam bulan Ramadhan diturunkan Al-
Qur’an al-Karim. Generasi awal umat Islam sangat 
memedomani, mendalami serta menghayati Al-
Qur’an. Marilah kita tengok, sejauh mana Al-Qur’an 
telah menjadi sumber inspirasi umat Islam generasi 
awal sehingga membuat mereka menjadi generasi 
yang unggul.
Al-Qur’an sebagai Sumber Inspirasi Ilmu 
Pengetahuan.
Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar Nabi 
Muhammad. Al-Qur’an juga satu-satunya mukjizat 
yang bertahan hingga sekarang. Selain sebagai 
sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, Al-Qur’an 
juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang 
tidak pernah mati. Jika dicermati, kebanyakan ilmu 
pengetahuan yang saat ini berkembang, sejatinya 
telah Allah tuliskan dalam Al-Qur’an. Ayat Al-Qur’an 
yang pertama kali turun menunjukkan dasar ilmu 
pengetahuan, yaitu surah Al-‘Alaq ayat 1-5.

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang 
Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia 
apa yang tidak diketahuinya.”(QS Al-‘Alaq [96]: 1-5)
Dalam ayat ini, kita dianjurkan untuk belajar melalui 
aktivitas baca tulis, mengkaji ilmu yang ada di 
dalam Al-Qur’an dan meneliti lebih jauh tentang 
ilmu pengetahuan yang sudah Allah ajarkan 
dalam Al-Qur’an. Selanjutnya, Al-Qur’an telah 
menginformasikan kepada kita, betapa pentingnya 
kita senantiasa belajar untuk mengetahui berbagai 
ciptaan Allah untuk kemanfaatan kehidupan ummat 
manusia.
“Katakanlah,‘Adakah sama orang-orang yang 
mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?’ Sesungguhnya, orang yang 
berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (QS 
Az-Zumar [39]: 9)
“Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS 
Al-Mujadalah [58]: 11)
Kedua ayat di atas menunjukkan pentingnya 
seseorang untuk memiliki ilmu. Jika kita cermati, 
dengan membaca Al-Qur’an, kita bisa menemukan 
banyak ilmu pengetahuan tentang alam semesta 
yang tak terkira. Sebagai contoh, surah Yunus 
ayat 5 menjelaskan tentang ilmu falak atau 
perbintangan.
“Dialah yang menjadikan matahari bersinar 
dan bulan bercahaya. Dan ditetapkan oleh-Nya 
manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan 
bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun 
dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan 
yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia 
menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada 
orang-orang yang mengetahui.” (QS Yunus [10]: 5)
Lalu, di dalam surah Yasin,
“Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. 
Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi 
Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi 
bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia 
sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah 
dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah 
mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan 
malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan 
masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS 
Yasin [36]: 38-40)
Bukti lain tentang Al-Qur’an sebagai dasar ilmu 
pengetahuan adalah surat An-Nahl ayat 66 tentang 
ilmu hewan:
“Dan sesungguhnya, pada binatang ternak itu, 
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benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami 
memberimu minum dari pada apa yang berada 
dalam perutnya (berupa) susu yang bersih di antara 
kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-
orang yang meminumnya.” (QS An-Nahl [16]: 66)
Demikian pula dalam surah Ar-Ra’d ayat 4 yang 
menjelaskan ilmu tumbuhan:
“Dan di bumi ini, terdapat bagian-bagian yang 
berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-
tanaman dan pohon kurma yang bercabang 
dan yang tidak bercabang, (padahal) disirami 
dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian 
tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain 
tentang rasanya. Sesungguhnya, pada yang 
demikian itu, terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar-Ra’d [13]: 4)
Lalu, tentang ilmu bumi dan ilmu alam:
“Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan 
padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami 
tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang 
indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran 
dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali 
(mengingat Allah).” (QS Qaf [50]: 7-8)
Adapun, dalam surah Saba’ ayat 18:
“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara 
negeri-negeri yang Kami limpahkan berkah 
kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan 
Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-
jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu 
pada malam hari dan siang hari dengan aman.”(QS 
Saba’ [34]: 18)
Jelaslah, bahwa sejatinya Al-Qur’an sebagai 
sumber ilmu pengetahuan yang pertama kali. 
Pada masa berkembangnya Islam dahulu, banyak 
pakar muslim menjadi orang hebat karena selalu 
berpegang teguh pada Al-Qur’an.
Kita  mengetahui saat itu kaum Muslimin masih 
sangat memegang teguh al-Qur’an sebagai 
sumber ilmu. Kejayaan Islam dan para pemikir 
Islam ini tentu mengundang pertanyaan dari 
para cendekiawan Eropa. Mereka penasaran 
dan mulai mempelajari bahasa Arab agar bisa 
menerjemahkan buku-buku karangan umat Islam.
Para pemuda Kristen Eropa pun bahkan mulai 
belajar di universitas-uversitas Islam di Spanyol, 
seperti Universitas Cordoba, Seville, Malaga, 
Granada dan Salamanca. Selama belajar di 
Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku 
ilmiah karya para sarjana Muslim. Saat itu, pusat 
pemerintahan Spanyol berada di Toledo. Setelah 
pulang ke negaranya masing-masing, mereka 
mengajarkan ilmu yang didapat kepada para 
pelajar di Eropa.
Maha Besar Allah dengan segala Kebesaran-
Nya. Segala dasar tentang pengetahuan bisa 

kita dapatkan dalam Al-Qur’an, andaikan kita 
mau memperhatikan dan mencerna lebih dalam 
ayat-ayat yang diturunkan. Sebelum bangsa 
Eropa semaju sekarang, mereka begitu mengakui 
kebesaran umat Islam dan Al-Qur’an.
Pada rentang tahun 780-1285 M, Islam pernah 
berada dalam masa kejayaan. Hal ini tidak lepas 
dari kontribusi ilmu pengetahuan dari ilmuwan 
Islam. Banyak hal yang ada atau diciptakan di 
masa kini, bersumber dari ilmu pengetahuan yang 
digagas oleh para ilmuwan tersebut.
Pada masa kejayaan tersebut, masjid tidaklah 
sekadar digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi 
juga digunakan untuk mengkaji ilmu pengetahuan. 
Tingginya antusiasme tentang ilmu pengetahuan 
pada masa tersebut membuat peradaban Islam 
melahirkan banyak ilmuwan besar.
Siapa saja ilmuwan Islam yang paling berpengaruh 
dalam sejarah ilmu pengetahuan?.
Ilmuwan Islam dan Temuannya.
Mari kita tengok sejarah peradaban ummat 
manusia yang menjadi  berkembang dan 
berkemajuan berkat hidayah yang diterima ilmuan-
ilmuwan Islam yang telah menyumbangkan buah 
karya pemikiranya. Kami sampaikan sembilan  
ilmuwan Islam yang telah menorehkan  tinta emas 
untuk  pekembangan  teknologi dan keilmuan yang  
masih dipergunakan sampai sekarang.
1. Al-Khawarizmi (780-850).
Al-Khawarizmi atau Muhammad bin Musa al-
Khawarizmi adalah seorang ahli dan tokoh penting 
dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, 
dan geografi asal Persia. Berkat penemuannya, 
Al-Khawarizmi dianggap sebagai “Bapak Aljabar”. 
Seperti kita ketahui, penemuannya masih 
digunakan sampai sekarang. Berikut penemuan 
al-Khawarizmi :
 • Aljabar
 • Aritmatika
 • Kuadran sinus
 • Instrumen mural
2. Jabir bin Hayyan (721-815).
Jabir bin Hayyan atau dikenal dengan nama 
Geber di dunia barat adalah seorang polymath 
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terkemuka, kimiawan, serta ahli astronomi dan 
astrologi.
Ilmuwan dengan nama lengkap Abu Musa Jabir 
bin Hayyan juga diketahui sebagai orang pertama 
yang menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat. 
Selain itu, ia juga diketahui sebagai orang pertama 
yang mengidentifikasi zat-zat yang bisa melarutkan 
emas. Berikut daftar penemuan Jabir bin Hayyan:
 • Distilasi
 • Kristalisasi
 • Tabung kimia
 • Penyaringan
 • Kalsinasi
3. Ibnu Al-Nafis (1213-1288).
Ibnu al-Nafis adalah seorang polymath Arab yang 
berkecimpung di dalam bidang kedokteran, bedah, 
fisiologi, anatomi, biologi, studi Islam, yurisprudensi 
dan filsafat. Ia dikenal sebagai orang pertama yang 
mendeskripsikan dan menggambarkan secara 
jelas tentang sistem peredaran darah manusia. 
Selain itu, ia juga menjadi orang pertama yang 
mendokumentasikan sirkuit paru-paru.
4. Ibnu Khaldun (1332-1406).
Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan Islam Arab, 
ilmuwan sosial, filsuf, dan sejarawan. Ia disebut 
sebagai bapak pendiri ilmu ekonomi, sosiologi, 
dan historiografi. Ibnu Khaldun terkenal dengan 
sebuah buku karyanya yang berjudul Muqaddimah. 
Berdasarkan catatan sejarah, Ibnu Khaldun 
diketahui sudah hafal Al-Qur’an sejak dini.
5. Al-Zahrawi (936-1013).
Al-Zahrawi atau dikenal dengan nama Abulcasis 
di dunia Barat adalah salah satu pakar di bidang 
kedokteran pada Abad Pertengahan Islam.Ia 
diketahui sebagai penemu konsep operasi modern 
dan penemuannya sangat berguna untuk proses 
persalinan. Karya terkenal Al-Zahrawi adalah buku 
berjudul Al-Tasrif yang berisi kumpulan praktik 
kedokteran dalam 30 jilid.
6. Ibnu Haitham (965-1040).
Ibnu Haitham adalah seorang matematikawan, 
astronom dan fisikawan Arab dari zaman 
keemasan Islam. Ia dijuluki sebagai “Bapak Optik 
Modern” karena kontribusinya yang signifikan pada 
prinsip optik, khususnya persepsi visual. Ia juga 
menulis beberapa buku seperti Book of Optics, On 
the Light of the Moon dan masih banyak lagi.
7. Umar Khayyam (1048-1131).
Umar Khayyam adalah seorang matematikawan, 
astronom, filsuf dan penyair asal Persia. Sebagai 
seorang matematikawan, ia paling terkenal dengan 
karyanya tentang klasifikasi dan solusi persamaan 
kubik. Di dalamnya, ia memberikan solusi 
geometris dengan perpotongan kerucut. Sebagai 

seorang astronom, ia pun merancang kalender 
Jalali, kalender matahari dengan siklus interkalasi 
33 tahun yang sangat tepat.
8. Ibnu al-Baithar (1197-1248).
Ibnu al-Baitar adalah seorang apoteker, ahli botani, 
dokter dan ilmuwan Andalusia Arab. Kontribusi 
utamanya adalah mencatat secara sistematis 
penambahan jenis obat yang dibuat oleh para tabib 
Islam di Abad Pertengahan.
9. Thabit bin Qurra (826-901).
Thabit bin Qurra adalah seorang matematikawan, 
dokter, astronom dan penerjemah yang berasal 
dari Arab. Ia berkontribusi dalam aljabar, geometri 
dan astronomi. Ia juga dianggap sebagai salah 
satu reformis pertama dari sistem Ptolomeus dan 
pendiri statika.
Penutup 
Dari uraian yang telah dipaparkan, marilah kita 
sebagai ummat Islam pada abad milenial ini kembali 
sadar bahwa Allah subhanalahu wata’ala telah 
memberikan manual book yang demikian lengkap 
untuk ummat manusia sampai akhir zaman. Betapa 
banyak temuan temuan era sekarang yang ternyata 
sesuai dengan pesan-pesan Al-Qur’an. Dengan 
spirit Al-Qur’an, marilah kita tidak sekadar menjadi 
penonton dan atau pengagum, tetapi jadilah pelaku 
pengembangan ilmu pengetahuan serta berinovasi.
Bulan Ramadhan ini bisa menjadi momentum 
untuk memosisikan kembali  Al-Qur’an secara 
proporsional, yaitu wahyu Ilahi yang berperan 
sebagai manual book dan theway of life. Insyaallah.

Daftar Referensi:
1.  Ath –Thayib.Al Qur an Trans Literasi per Kata  dan 

Terjemah Per Kata. Jakarta: Cipta Bagus Segara.
2.  Tuasikal, Muhammad Abduh. Panduan Ramadhan: 

Bekal meraih Ramadhan penuh Berkah. Yogyakarta: 
Pustaka Muslim Sinduadi Mlati.

3.  Zakariya, Muhammad Maulana.Fadhail A’mal. Edisi 
Bahasa Indonesia.Bandung:Pustaka Ramadhan.

4.  https://bersamadakwah.net/al-quran-sebagai-sumber-
ilmu-pengetahuan/

5.  https://www.99.co/blog/indonesia/ilmuwan-islam-dan-
temuannya/

6.  https://republika.co.id/berita/lp4tr3/begini-kiat-
mengoptimalkan-ramadhan

7.  https://www.liputan6.com/ramadan/read/4530984/5-
keutamaan-membaca-al-quran-di-bulan-ramadan

*)  MD Nugroho
 Alumni Scadatel P2B , IKPLN Cabang P2B
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MAKNA WAISAK
DI TENGAH PANDEMI

 Oleh: Hendrianto Lisanuddin *)

Namo Buddhaya,
Tidak terasa pandemi COVID-19 telah berlangsung 
selama dua tahun lamanya. Dampaknya sangat 
berpengaruh pada kehidupan di dunia. Pada 
aspek kesehatan misalnya, banyak orang yang 
terpapar virus Corona bahkan sampai meninggal 
dunia. Pertumbuhan ekonomi juga menurun 
drastis karena banyaknya pabrik dan usaha 
yang tidak beroperasi sehingga membuat angka 
pengangguran meningkat.
Kegiatan perkantoran, sekolah dan kegiatan sosial 
yang selama ini berlangsung tatap muka, harus 
dibatasi bahkan ditutup untuk mengantisipasi 
penularan virus corona. Kegiatan beribadah umat 
beragama juga dibatasi, tidak hanya kegiatan 
sembahyang rutin bersama di tempat beribadah – 
Mesjid, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng, perayaan 
hari besar keagamaan juga dibatasi
Perayaan hari Tri Suci Waisak yang dari tahun ke 
tahun dilakukan di Candi Borobudur, Magelang, 
Jawa Tengah, semenjak adanya pandemi COVID 
19, perayaan di Candi Borobudur ini ditiadakan 
dan dikondisikan secara daring/on line. Hanya 
beberapa Vihara tertentu yang merayakannya 
secara luring/off line. Jumlah peserta luring 
juga dibatasi dan harus mengikuti protokol 
kesehatan yang diberlakukan pemerintah. Umat 
Buddha lainnya dapat ikut merayakan hari Tri 
Suci Waisak secara daring. Mari bersama-sama 
kita terus berusaha mencegah merebaknya 
corona ini dengan mematuhi protokol kesehatan 
yang ditetapkan pemerintah, sehingga kegiatan 
masyarakat bisa berjalan normal kembali.
Menyambut Hari Raya Waisak tahun 2022 yang 
jatuh pada tanggal 16 Mei 2022 atau 2566 BE, 
penulis ingin berbagi cerita tentang sejarah Hari 
Raya Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha. 

Perayaan hari suci Waisak diperingati umat 
Buddha setiap tahun pada saat bulan purnama 
sesuai kalender lunar kuno Vesakha (Waisak) yang 
biasanya jatuh pada purnama bulan Mei atau awal 
Juni. 
Hari Raya umat Buddha sering disebut Hari Raya 
Tri suci Waisak karena pada hari tersebut sang 
Buddha mengalami 3 peristiwa:
1. Kelahiran Pangeran Sidharta Gautama;
2. Pencapaian penerangan sempurna Pangeran 
Sidharta menjadi Buddha;
3. Parinibbana (wafat) sang Buddha. 
Perayaan ini umumnya berlangsung sepanjang 
malam hingga seharian saat malam bulan 
purnama. Umat Buddha melakukan perbuatan 
bajik, bermeditasi, membaca, mendengarkan 
dan merenungkan ajaran Buddha, membawa 
persembahan ke Vihara  serta berbagi makanan 
kepada banyak orang. Walaupun belum dapat 
melakukan kegiatan tersebut secara luring, namun 
hal ini tidak mengurangi semangat umat Buddha 
untuk tetap beribadah di hari besarnya. 
Perayaan Tri Suci Waisak di Candi Borobudur 
Sebelum Pandemi
(https://www.finansialku.com/waisak-2020/)
1. Kelahiran Pangeran Sidharta Gautama:
Pada abad ke-5 SM, lahirlah seorang anak raja di 
Kapilavastu Jambuduipa yaitu pangeran bernama 
Sidharta Gautama di Nepal, India. Kelahiran Beliau 
disertai dengan peristiwa suci dan telah diramalkan 
akan menjadi kelahiran terakhirnya di bumi. Seiring 
dengan bertambahnya usia, Beliau semakin 
bijaksana dan bertingkah luhur. Takut sang anak 
menjadi seorang pertapa, sang ayah berusaha 
menghindarkan Sidharta dari penderitaan. Suatu 

IKPLN NEWS  |  EDISI 17  |  APRIL - JUNI 202244



INFO KEAGAMAAN
hari saat pangeran Sidharta menyusuri kota, Beliau 
menjumpai 4 macam peristiwa yaitu : orang sakit, 
orang tua, orang meninggal dan pertapa. Tiga 
hal yang dijumpai-nya merupakan penderitaan 
yang tak terelakkan. Beliau tidak mau hidup  
dengan kebahagiaan semu dan menyadari bahwa 
kekayaan dan kemewahan tidak kekal. Malam 
harinya Beliau meninggalkan segala harta, tahta 
dan keluarganya untuk melakukan perjalanan 
sebagai orang suci tanpa rumah untuk mencari 
jalan keluar dari penderitaan / Samsara. 
Peristiwa Kelahiran Buddha di Taman Lumbini, 
Nepal
(rochajiono.wordpress.com) 
2. Pangeran Sidharta menjadi Buddha:
Setelah 6 (enam) tahun menjalani pertapaan dan 
hidup tanpa rumah, Beliau berhasil mencapai 
pencerahan / penerangan sempurna di bawah 
pohon Bodhi sehingga dapat disebut sebagai 
sang Buddha (yang telah sadar). Beliau kembali 
berjumpa dengan teman dan keluarganya untuk 
berbagi ajaran kebenaran agar semua makhluk 
dapat lepas dari penderitaan. Ajaran kebenaran 
ini umumnya disebut dengan istilah Dharma.  
Selama masa hidupnya Buddha Gautama juga 
membabarkan/meluaskan Dharma kepada banyak 
makhluk. Setelah mendengarkan paparan Dharma, 
banyak yang mengabdikan diri sebagai pengikut/ 
murid Buddha Gautama. 
Pangeran Siddharta Melihat 4 Peristiwa Khusus
(http://gauthamabuddha.blogspot.com) 
3. Parinibbana (Wafat) sang Buddha :
Pada usia yang ke 80 tahun, setelah membabarkan 
Dharma untuk yang terakhir kalinya sebagai 
manusia, sang Buddha parinibbana ditemani oleh 
murid-murid-nya. Parinibbana berasal dari bahasa 
Pali memiliki makna kematian yang terakhir setelah 
mencapai nirvana dalam kehidupan-nya, telah 
bebas dari segala Samsara, Karma dan tidak akan 
terlahir lagi di alam manapun juga. 
Peristiwa Buddha Sidharta Gautama Parinibbana
(https://id.m.wikipedia.org) 
Dalam agama Buddha, dinyatakan tidak ada yang 
pasti, hanya perubahanlah yang pasti. Begitu pula 
dengan kondisi saat ini, juga tidak kekal (annica). 
Suatu saat nanti, pandemi ini juga akan usai. Ada 
baiknya kita semua tidak berlarut dalam ketakutan 
terus menerus. 
Tidak takut akan pandemi COVID-19 bukan berarti 
tidak berbuat apa-apa. Kita tetap perlu waspada 
dan menjaga diri dengan melaksanakan protokol 
kesehatan. Tetap membatasi interaksi tatap muka 
dan diganti dengan daring. Menjaga diri sendiri dan 

orang lain dengan berdiam diri di rumah. Semakin 
banyak waktu di rumah dapat dimanfaatkan 
untuk merenungi dhamma/ ajaran Buddha dan 
menjadikannya topik bermeditasi. Umat Buddha 
dianjurkan berbuat kamma baik (tindakan baik) 
berlatih mempraktekkan sepuluh kesempurnaan 
dalam kebajikan (Dasa Paramitta) dalam kehidupan 
sehari-hari yaitu dana, sila, nekkhama, panna, 
viriya, khanti, sacca, adithana, metta, dan upekkha.
Umat Buddha dapat berdana makanan, obat-
obatan, tenaga, bantuan uang atau apapun yang 
diperlukan oleh korban terdampak COVID-19. 
Pandemi memang banyak membawa penderitaan 
pada manusia, sehingga banyak yang menjadi 
lelah secara fisik maupun mental. Tetapi kita 
tetap harus berusaha untuk menjaga sila dasar 
sesuai dengan ajaran Buddha (Pancasila Buddha 
maupun sila lainnya), yaitu tidak membunuh, tidak 
mencuri, tidak bertindak asusila, tidak berbohong 
dan menghindari makanan serta minuman yang 
memabukkan. Dengan keadaan ini, umat Buddha 
dapat berlatih ikhlas (nekkhamma) melepaskan 
keduniawian atau berbesar hati, bukan hanya 
berpasrah pada takdir semata. Segala pikiran, 
perkataan dan tindakan perlu diambil dengan 
kebijaksanaan (panna) agar tidak dikendalikan 
oleh emosi semata. Tetap semangat untuk bekerja, 
menjalani hidup dan berbuat kebajikan (viriya). 
Selama pandemi COVID-19 berlangsung, mungkin 
ada sebagian dari kita yang harus ditinggalkan 
oleh keluarga, diputuskan hubungan kerja secara 
mendadak, maupun usaha ditutup atau bangkrut. 
Kita harus tetap sabar (khanti) walau banyak 
cobaan yang datang menghadang. Kita bisa 
mencoba dengan tekad kuat (adhittana) untuk 
membangun segalanya dari awal lagi. Mencapai 
kehidupan yang sejahtera tetap harus dilakukan 
dengan kejujuran (sacca) dari ucapan maupun 
perilaku. Jangan lupa terus berbagi cinta kasih 
(metta) kepada semua makhluk hidup tanpa 
terkecuali, karena kita bersama-sama mengalami 
kondisi pandemi ini. Keseimbangan batin (upekkha) 
atas suka maupun duka tetap dipertahankan agar 
tetap tenang melewati pandemi hingga selesai 
nantinya.
Semoga dengan perayaan Hari Raya Waisak ini 
umat Buddha dan masyarakat Indonesia pada 
umumnya dapat saling berkontribusi untuk 
meringankan dampak yang terjadi akibat pandemi 
COVID-19. 
Sadhu, sadhu, sadhu.
Surabaya, …..

*)  Hendrianto Lisanuddin, 
 Anggota IKPLN Daerah Jawa Timur
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BANGSA DAN DUNIA DALAM 
PENDERITAAN
Dunia menderita akibat Pandemi Covid selama 
ini. Jutaan korban telah wafat karena wabah ini. 
Banyak Keluarga yang kehilangan anggotanya. 
Banyak karyawan mengalami Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) di berbagai industri. 
Orang miskin makin bertambah. Masyarakat 
mengalami kebingungan ketika menjalankan 
proses belajar-mengajar dalam pendidikan, 
banyak orang terkena gangguan psikis karena 
pembatasan kegiatan masyarakat selama 
Pandemi.

Setelah Pandemi ini mulai mereda, terjadi 
perang  di Eropa Timur yang mengejutkan 
dunia.  Banyak korban berjatuhan dan 
pengungsi yang berduyun-duyun dari Ukraina 
menuju berbagai negara di Eropa. Dalam satu 
Keluarga, suami terpisah dengan istri dan anak-
anaknya. Pemuda-pemudi kehilangan harapan 
akan masa depannya.

Sementara itu, di negeri ini banyak terjadi 
bencana alam yang mengakibatkan penderitaan 
di berbagai daerah. Bencana alam itu berupa: 
gunung meletus, gempa bumi, banjir, angin 
badai, tanah longsor, tsunami, likuifaksi, dll. 
Korban berjatuhan. Keluarga kehilangan 
rumahnya. Lingkungan hidup menjadi rusak. 
Panen menjadi gagal. Kemiskinan di berbagai 
daerah meningkat.

MENGHADAPI PENDERITAAN
DENGAN KASIH YANG BERKORBAN

 Oleh: Ulysses R Simanjuntak *)

Bagaimana tanggapan kita terhadap dunia dan 
bangsa yang sedang menderita selama ini?. 
Apakah kita bersikap masa bodoh terhadap 
kondisi masyarakat asal kita aman dan 
selamat?. Apakah kita merasa prihatin terhadap 
kondisi yang parah tetapi tidak bertindak apa-
apa?. Apakah kita mengeluh dengan kondisi 
yang mengenaskan dan menuntut Pemerintah 
atau Otoritas di daerah atau di pusat atau 
di dunia untuk bertindak cepat mengatasi 
kesusahan yang terjadi?. Bahkan, apakah kita 
protes kepada Tuhan terhadap situasi dan 
kondisi yang tidak kita harapkan terjadi dalam 
masa hidup kita di dunia?.

Dalam masa memperingati KEMATIAN YESUS 
dan merayakan KEBANGKITANNYA serta 
KENAIKANNYA KE SORGA, apakah makna 
yang dapat kita hayati dan apa tanggapan 
kita terhadap dunia yang sedang mengalami 
penderitaan ini?.

MAKNA KEMATIAN DAN KEBANGKITAN 
YESUS KRISTUS SERTA KENAIKANNYA 
KE SORGA
Ketika memperingati Hari Kematian, dunia 
diingatkan akan Yesus Kristus yang peduli 
kepada manusia yang berdosa sehingga Dia 
rela mati di kayu salib, bukan karena dosaNya 
tetapi oleh kasihNya yang besar dengan penuh 
pengorbanan demi menebus dosa manusia. 
Dengan demikian, setiap orang yang percaya 
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kepada Yesus Kristus dan menerimaNya 
sebagai Juruselamat dan Tuhan akan 
diselamatkan dari hukuman akibat dosa yaitu 
neraka, sehingga beroleh kehidupan yang kekal. 
(YOHANES 3:16).

Dan ketika merayakan Kebangkitan Yesus 
Kristus, dunia diiingatkan kembali bahwa orang 
yang percaya kepadaNya akan memperoleh 
jaminan hidup berkemenangan di dunia yang 
penuh penderitaan. Hidup baru ini adalah 
hidup bersama Yesus Kristus  yang telah 
mengalahkan kematian. (YOHANES 16:33).

Juga melalui perayaan akan Kenaikan Yesus ke 
sorga, dunia dihibur kembali dengan janjiNya 
bahwa orang yang percaya kepadaNya akan 
memperoleh harapan yang pasti tentang 
kehidupan kekal di sorga kelak, tempat yang 
telah disediakan olehNya. (YOHANES 14:2-3).  

PEDULI DENGAN KASIH YANG 
BERKORBAN KEPADA SESAMA YANG 
MENDERITA
Karya Yesus Kristus yang sangat besar dan 
sungguh mulia berupa kematian, kebangkitan 
dan kenaikanNya ke sorga itu bukan hanya 
untuk dihayati dan dinikmati oleh orang yang 
percaya kepadaNya, tetapi setiap orang 
beriman juga terpanggil untuk peduli kepada 
sesamanya di dunia yang sedang menderita. 
Kepedulian itu harus diwujudkan dalam kasih 
yang berkorban kepada sesama  dengan 
meneladani Yesus Kristus.

Kasih yang berkorban itu pada awalnya harus 
dinyatakan melalui doa agar belas kasihan 
Tuhan dianugerahkan kepada sesama yang 
sedang mengalami penderitaan yang berat 
di berbagai daerah. Misalnya: doa bagi 
sesama yang sakit agar disembuhkan, doa 
bagi sesama yang jatuh ke dalam kemiskinan 
agar memperoleh hal yang dibutuhkan, doa 
bagi sesama yang kehilangan pekerjaan 
agar dibukakan lowongan pekerjaan dan doa 
bagi sesama yang kehilangan rumah agar 
memperoleh tempat bernaung.

Kemudian, kasih yang berkorban itu perlu 
diwujudkan ke dalam tindakan yang nyata untuk 
menolong sesama yang menderita, seperti  
di lingkungan sekitar, di daerah, di luar kota, 
bahkan membantu sesama yang menderita 
di negara lain. Misalnya: sumbangan materi, 
penyebaran informasi yang penting, bantuan 

tenaga dan pemikiran, dukungan moral dan 
penghiburan, dll. 

BERSYUKUR KEPADA TUHAN DAN 
MENGASIHI SESAMA YANG MENDERITA
Umat manusia di dunia patut bersyukur 
karena masih memperoleh kesempatan untuk 
memperingati Hari Kematian Yesus Kristus, 
merayakan Hari KebangkitanNya dan Hari 
KenaikanNya ke sorga. Selayaknya juga umat 
manusia berterima kasih atas karya Yesus 
Kristus bagi dunia melalui kasihNya yang besar 
kepada manusia yang menderita akibat dosa. 
Dia yang tidak berdosa rela mati di atas kayu 
salib, berkorban untuk menebus dosa manusia. 
Dan Dia mengalahkan kematian melalui 
kebangkitanNya pada hari yang ketiga. Bahkan 
Dia menyatakan kemuliaanNya kepada dunia 
dengan kenaikanNya ke sorga. 

Melalui penghayatan akan karya Yesus Kristus 
bagi manusia berdosa yang menderita di 
dunia saat ini, setiap orang yang percaya 
kepadaNya sebagai Juruselamat terpanggil 
untuk menaikkan doa setiap hari agar banyak 
orang di dunia menyadari akan dosanya dan 
mau diselamatkan oleh Yesus Kristus yang 
mengasihinya. Dengan demikian, semakin 
banyak orang yang hidupnya dipulihkan dari 
penderitaan di dunia ini dan hidupnya terus-
menerus diperbarui sehingga dapat menjalani 
hidup berkemenangan yang penuh harapan.

Itulah tujuan utama dari misi Yesus Kristus 
datang ke dalam dunia. 

Dan dalam penderitaan dunia dan bangsa yang 
masih berlangsung saat ini, setiap orang yang 
percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan 
harus meneladani Dia dengan menerapkan  
kasih yang rela berkorban bagi sesama yang 
menderita. Jangan meniru orang yang bersikap 
pesimistis dan apatis bahkan menjadi frustrasi 
dalam menghadapi penderitaan di dunia ini, 
yang seringkali hanya mengeluh, menuntut 
orang lain dan mati-matian mencari aman bagi 
kepentingan diri sendiri.

Yesus Kristus adalah teladan sejati dan mulia 
bagi umat manusia.

*)  Ulysses R Simanjuntak
 Anggota IKPLN DJPP
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TERWUJUDNYA
HYMNE & MARS IKPLN

 Oleh: Bambang Bayu Aji. *)

TAHUKAH ANDA

Boleh jadi lahirnya Hymne dan Mars IKPLN 
merupakan salah satu kado ulang tahun dan 
tonggak sejarah bagi IKPLN setelah 21 tahun 
berkolaborasi dan menggalang sinergitas 
bersama 4 Pilar Masyarakat  PLN yaitu : PT 
PLN, DP PLN, YPK PLN dan IKPLN.

Ide pembuatan Hymne & Mars IKPLN tersebut 
sudah lama tercetus sejak Almarhum Bpk 
Djuanda Nugraha Ibrahim selaku Ketua Umum 
periode lalu dan muncul kembali  pada saat 
diselenggarakan Rapat Mingguan Pengurus 
IKPLN Pusat di bulan Agustus 2021 agar IKPLN 
memiliki Hymne & Mars IKPLN sebagai salah 
satu kekuatan penyemangat dan penggalang 
persatuan di kalangan anggota IKPLN di seluruh 
Indonesia.

Naluri dan jiwa pelayan Penulis yang telah 
berkiprah di PLN Distribusi selama 25 tahun dan 
di proyek selama 10 Tahun, langsung bergerilya 
menggalang koordinasi dengan pihak-pihak 
terkait, menyiapkan dukungan sistem dan 
kelengkapan administrasinya antara lain :

1. Design poster sayembara Cipta Hymne & 
Mars IKPLN.

2. Formulir pendaftaran offline untuk diisi 
dengan tulis tangan.

3. Formulir pendaftaran Online menggunakan 
Google form.

4. Formulir penilaian peserta untuk digunakan 
oleh dewan juri.

5. Account email address untuk penerimaan 
pendaftaran peserta sayembara.

6. Account Google drive untuk penyimpanan 
dokumen peserta sayembara.

7. Action Plan penyelenggaraan sayembara.
8. Ketentuan Umum, ketentuan Khusus dan 

Ketentuan Lain-lain.
Persiapan penyelenggaraan Sayembara Cipta 
Hymne & Mars IKPLN mayoritas memanfaatkan 
pengembangan teknologi informasi sesuai 
situasi dalam kondisi pandemi yang harus taat 
Protokol Kesehatan.

Pada rapat mingguan berikutnya tanggal 10 
September 2021, pengurus IKPLN kembali 
menegaskan dan sekaligus menugaskan 
Denny Hendri Wijaya selaku Wakil Sekretaris 
Umum IKPLN Pusat segera menindaklanjutinya. 
Diharapkan pada saat perayaan ulang tahun 
ke 21 IKPLN yang jatuh pada tangal 8 Februari 
2022 Hymne dan Mars IKPLN sudah dapat 
diperdengarkan dan dinyanyikan bersama 
oleh seluruh Pengurus IKPLN Daerah maupun 
Cabang beserta perwakilan anggota IKPLN. 

Hasil rapat a.l juga memutuskan Sayembara 
Cipta Hymne & Mars melibatkan peserta internal 
IKPLN seluruh Indonesia yang mampu dan mau 
mengikuti sayembara, serta menentukan Dewan 
Juri dari internal IKPLN.

Presentasi Action Plan dan progres persiapan 
penyelenggaraaan Sayembara Cipta Hymne dan 
Mars IKPLN disampaikan pada rapat mingguan 
pengurus IKPLN Pusat pada hari Jumat tanggal 
29 Oktober 2021 dengan rincian materi yang 
disampaikan kepada peserta , a.l:

1. Maksud dan Tujuan diselenggarakannya 
sayembara. 

2. Usulan susunan Panitia Penyelenggara 
sayembara.

3. Action Plan, time schedule penyelenggaraan 
sayembara serta ketentuan-ketentuan  yang 
diperlukan dalam sayembara

Para Juri Sayembara Cipta Hymne & Mars IKPLN
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Tahap berikutnya, susunan panitia 
penyelenggara dituangkan  di dalam  SK 
Pengurus IKPLN No. 021/KPTS/IKPLN-
PUSAT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 
tentang Penunjukan Panitia Penyelenggara 
Cipta Hymne & Mars IKPLN dengan susunan 
keanggotaan sebagai berikut:

1. Penasihat: Bambang Praptono, Bagiyo Riawan 
& Ahmad Rofik

2. Ketua: Denny Hendri Wijaya
3. Wakil Ketua: Bima Putrajaya S
4. Sekretaris: Bambang Bayu Adji
5. Bendahara: Mulyati & Anita Mardalina
6. Penata laksana: Muljo Adji AG & Hariyanti 

Soeroso
7. Dewan Juri: Edwin RL Tobing, Azwani 

Syech Umar, Paul August Liqui, Ulysses R 
Simanjuntak, Muljo Adji AG

Selain Keputusan penetapan Panitia tersebut 
di atas, diterbitkan surat kepada seluruh IKPLN 
Daerah No.254/MUM/IKPLN Pusat/X/2021 
tanggal 29 Oktober 2021 perihal Sayembara 
Cipta Hymne dan Mars IKPLN dengan lampiran 
berupa :

1. Formulir pendafaran Offline.
2. Poster Sayembara.
3. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai IKPLN.
4. Ketentuan Umum.
5. Ketentuan Khusus.
6. Ketentuan Lain-lain.
Akhirnya pada tanggal 1 November 2021 
penyelenggaraan sayembara cipta Hymne 
dan Mars IKPLN resmi dibuka untuk memberi 
kesempatan kepada seluruh anggota IKPLN 
yang memiliki bakat seni mencipta lagu 
berpartisipasi.

Setiap peserta yang mendaftar baik melalui 
email maupun google form dicatat di dalam 
daftar monitoring peserta sayembara. 
Sedangkan rekaman lagu dan partiturnya 
setelah diperiksa  serta dipastikan tidak 
tercantum identitas peserta maupun asal 
daerahnya untuk menjaga obyektifitas Juri 
melakukan  penilaian, diupload ke google drive 
yang hanya boleh diakses oleh dewan juri 

Pendaftar pertama dan memenuhi persyaratan, 
diterima Panitia tanggal 26 November 2021, 
kemudian disusul berturut-turut tanggal 7 

Desember s/d 12 Desember 2021 pukul 23:53 
WIB tepatnya 7 menit menjelang batas waktu 
penutupan pendaftaran sayembara.

Peserta yang berpartisipasi sejumlah 11 nama,  
berasal dari IKPLN Daerah Jateng & DIY, 
Jatim, Jabar, Kalselteng, Jakarta, Lampung 
dan Sumatera Barat. Terkumpul 8 Hymne dan 
8 Mars,  sebagian besar peserta mengirimkan 
Hymne dan Mars IKPLN, namun ada yang hanya 
mengirimkan Hymne atau Mars saja.

Anggota Dewan Juri melakukan penilaian 
secara mandiri dan mengadakan pertemuan 
terbatas melalui online maupun offline untuk 
menentukan peserta yang layak menjadi 
pemenang Sayembara.

Akhirnya pada tanggal 29 Desember 2021 
secara resmi Dewan Juri melaporkan hasil 
penilaiannya kepada Ketua Panitia Sayembara 
Cipta Hymne dan Mars IKPLN. Bentuk 
laporannya mencakup informasi:  jumlah peserta 
yang masuk dengan berkode nomor saja tanpa 
identitas lain sampai dengan Hasil penilaian 
berdasar Guide Line, proses penilaian yang 
disepakati serta Usul /Saran untuk tindak 
lanjutnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Ketua Panitia 
melaporkan hasil penilaian Dewan Juri kepada 
Pengurus IKPLN Pusat bersamaan dengan 
acara rapat rutin mingguan hari Jum’at.

Sesuai jadwal  yang telah direncanakan, 
tepat pada tanggal 1 Januari 2022 pemenang 
Sayembara Cipta Hymne dan Mars IKPLN 

Paduan Suara Hymne & Mars IKPLN

IKPLN NEWS  |  EDISI 17  |  APRIL - JUNI 2022 49



TAHUKAH ANDA

diumumkan secara resmi melalui surat No.001/
MUM/IKPLN Pusat/I/2022 tanggal 01 Januari 
2022 perihal Pengumuman dan Ucapan Terima 
Kasih ditujukan kepada IKPLN Daerah yang 
telah berpartisipasi mengikuti Sayembara Cipta 
Hymne & Mars IKPLN.

Setelah lagu pemenang sayembara Hymne 
& Mars ditetapkan, proses berikutnya adalah 
melakukan produksi lagu Hymne dan Mars 
IKPLN dengan menggarap aransemen musik 
maupun lagu serta vokalnya untuk dinyanyikan 
oleh paduan suara.

Proses produksi melibatkan para ahli sesuai 
bidangnya, a.l: Pekerjaan aransemen musik 
diserahkan kepada Irwan Batara salah 
satu pemain Bass Gitar dari Stinky Band, 
Aransemen lagu membagi satu nada menjadi 
empat suara diserahkan kepada Suryana salah 
satu pengajar Piano dan Vocal pada  Elfa Music 
School dan Allegro Music School, sedangkan 
untuk keperluan pengiring Latihan paduan 

suara diserahkan kepada Dedi Heriyanto yang 
memiliki pengalaman mengiringi acara Organ 
Tunggal di lingkungan PT PLN.  Ketiga personil 
tersebut beberapa tahun sebelumnya pernah 
bergabung dalam satu Group Band di PT PLN 
Cabang Kebayoran di bawah asuhan Anwar 
Sudja’i.

Usaha mendapatkan Personil yang bergabung 
di dalam Tim Paduan Suara, cukup unik 
mengingat waktu yang sempit. Pencarian 
dilakukan kepada mantan pegawai yang dikenal 
Panitia  dan yang pernah bergabung dalam 
Paduan Suara. Dalam waktu yang cukup singkat 
terkumpul anggota IKPLN Daerah Jakarta 
Pusat-Pusat terdiri dari: Ratri Hanggarani, 
Farida Devano, Grace Wenas, Sinur Hutahaean, 
Sri Suharni, Parlin Sariaman Sirait, Wakidi dan 
Wellem Kansil. Namun karena ada sesuatu hal 
Wellem Kansil tidak bisa mengikuti Latihan 
paduan suara sehingga personil yang aktif 
Latihan tinggal tujuh orang.

Karena keterbatasan waktu dengan  target 
penyelesaian, maka Latihan paduan suara 
diberikan kesempatan enam kali Latihan, 
dengan masing-masing lagu dijatah tiga kali 
Latihan langsung rekaman.

Situasi dan kondisi saat pelaksanaan Latihan 
selain dijadwal dengan ketat, cukup menguras 
pikiran dan tenaga mengingat kondisi PLN 
Kantor Pusat sebagai lokasi Latihan sekaligus 
rekaman sedang di lockdown di beberapa lantai 
Gedung Utama. Penjagaan keamananpun 
dilakukan dengan ketat sehingga setiap 
pengunjung  termasuk peserta paduan suara 
memasuki Kawasan perkantoran Gedung PLN 
Pusat juga harus mengikuti protokol kesehatan 
dan memiliki bukti pemeriksaan laboratorium 
Swab Antigen.

Alhamdulillah dengan keterbatasan waktu dan 
keberagaman kualitas suara peserta paduan 
suara, akhirnya dengan berbagai metode 
pengolahan audio, maka rekaman audio Hymne 
& Mars dapat diselesaikan sesuai target waktu 
yang telah ditentukan.

Berdasar rekaman audio, tahap pembuatan 
Video Hymne dan Mars IKPLN dilakukan 
perekaman gambar peserta Paduan Suara 
dengan mengambil tempat di lingkungan Kantor 
PT PLN Pusat karena pertimbangan ituasi 
Jakarta yang sedang mulai merebak wabah 
Omicron. Kelengkapan administrasi perijinan 
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kepada yang berwenang di 
Kantor PLN Pusat perihal 
penggunaan tempat di 
lingkungan Kantor PLN 
Pusat telah dilayangkan 
sebelum dilaksanakan 
shooting dan telah 
mendapatkan ijin dengan 
batasan tempat tertentu 
dan waktu pelaksanaan, 
mengingat dilakukan di hari 
dan jam kerja. 

Tim creator & Editing Video 
mulai bekerja pada tanggal 
26 Januari 2021, dimana 
hasil Garapan Video Mars 
IKPLN disampaikan kepada Panitia Sayembara 
kemudian diteruskan kepada Dewan Juri 
untuk mendapat masukan penyempurnaan 
pada tanggal 1 Februari 2022, sedangkan 
Video Hymne IKPLN baru dapat disampaikan 
keesokan harinya pada tanggal 2 Februari 
2022.

Revisi 1 Video Hymne IKPLN berdasarkan 
masukan penyempurnaan dari Panita & Dewan 
Juri untuk menggantikan adegan gambar 
dengan video dan Foto kegiatan Anggota IKPLN 
lainnya diselesaikan pada tanggal 3 Februari 
2022, kemudian pada malam harinya pukul 
19:30 WIB dilakukan Zoom Meeting Panitia 
bersama Dewan Juri untuk mendengarkan hasil 
Revisi Videonya.

Beberapa masukan tambahan dari Dewan Juri 
yang telah disampaikan kepada Irwan Stinky, 
hasil revisi 2 disampaikan kepada Panita dan 
dilakukan pembahasan kembali oleh Panita 
bersama Dewan Juri pada tanggal 5 Februari 
2022 pada pukul 19:00 WIB, pada akhirnya 
diputuskan bahwa Video Hymne & Mars layak 
untuk ditampilkan.

Pada saat pelaksanaan gladi bersih HUT KE 21 
IKPLN, ternyata masih ada tambahan masukan 
untuk menyempurnakan Video Hymne & Mars 
IKPLN, sehingga dilakukan penyempurnaan 
kembali videonya dan baru dapat disampaikan 
kepada Panitia pada tanggal 07 Februari 2022 
pukul 23:59.

Mengingat adanya permintaan Ketua Panitia 
HUT Ke 21 IKPLN agar sebelum pemutaran 
Video Hymne & Mars IKPLN disisipkan Video 
pembuka agar tampak semarak, maka tengah 

malam itu juga Penulis melakukan proses 
editing Video pembuka yang telah disiapkan 
sebelumnya untuk digabung dengan Video 
Hymne dan Mars IKPLN menjadi satu Video, 
Alhamdulillah pada tanggal 08 Februari 2022 
pukul 02:30 WIB dapat dirampungkan untuk 
kemudian diputar dan disajikan pada acara 
Launching Hymne & Mars IKPLN.

Alhamdulillah penyelenggaraan Acara HUT Ke 
21 IKPLN dapat berlangsung dengan lancar 
dan Launching Hymne & Mars IKPLN dapat 
disajikan sesuai dengan Action Plan, namun 
sepertinya tidak berhenti sampai di situ saja, 
karena tampilan Video Hymne & Mars IKPLN 
perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan 
lebih lanjut.

Dengan pertimbangan berbagai hal, maka 
sementara yang di share ke IKPLN Daerah & 
Cabang adalah Syair, partitur dan Audio saja, 
dengan harapan semua anggota IKPLN sudah 
bisa mendengarkan dan belajar menyanyikan 
Hymne & Mars IKPLN.

Pada akhirnya pekerjaan untuk memoles Video 
Hymne & Mars IKPLN diserahkan kepada 
Ismail Atmadja seorang profesional di bidang 
design animasi dan Video agar sajian Hymne & 
Mars IKPLN tampak lebih baik.  Hasilnya  akan 
disebarkan ke seluruh IKPLN Daerah maupun 
Cabang dan diputar pada acara-acara resmi 
kegiatan IKPLN di Pusat, Daerah maupun 
Cabang.

*) Bambang Bayu Aji 
 Pengurus IKPLN Pusat
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URBAN FARMING
ATAU BERTANI DALAM KOTA

 Oleh: Ir. Djiteng Marsudi*)

Yang disebut Urban Farming atau Bertani dalam Kota adalah kegiatan bertani yang 
dilakukan dalam kota dengan ciri-ciri lahan sempit. Lahan yang sempit merupakan 
kendala yang harus dihadapi dan harus diingat bahwa tanaman memerlukan air, sinar 
matahari dan nutrisi berupa pupuk dalam tanah. Untuk dapat mengatasi kendala 
ini dan memenuhi kebutuhan tanaman diperlukan Teknik tertentu dalam menanam 
tanaman. 

Kegiatan Urban Farming sebaiknya dilakukan 
oleh Pensiunan sebagai pengisi waktu namun 
juga  menghasilkan tambahan pendapatan. 
Skala dari Urban Farming bisa mulai lahan 
sebesar 5 meter x 5 meter asalkan cukup sinar 
matahari. Dengan skala sekecil ini hasilnya 
tidaklah akan mencapai hasil skala untuk 
bisnis, tetapi sekedar mengurangi biaya belanja 
sayuran.

Apabila lahan yang digunakan mempunyai 
ukuran 20 meter x 20 meter maka hasilnya 
bisa dijual ke pasar tradisionil dan merupakan 
tambahan penghasilan di samping mengurangi 
biaya belanja sayuran. Dalam lahan sebesar 
ini Urban Farming bisa dikombinasikan 
dengan perikanan melalui Teknik   Aquaponik, 
sedangkan untuk tanamannya bisa 
menyertakan Teknik Hidroponik. 

Memang untuk melaksanakan kegiatan Urban 
Farming ini diperlukan pengetahuan tentang 
tanaman, khususnya yang menyangkut 
keperluan pupuk yang tepat. Tetapi hal ini 
mudah dipelajari oleh para Pensiunan. 

1. Penggunaan Pot vertikal. 
Pot vertikal dapat dibuat dari pipa pralon ukuran 
diameter 20 sentimeter tinggi 150 sentimeter 
dapat diberi lubang sebanyak 10 lubang, setiap 
lubang dapat ditanami sebatang pohon sawi 
atau pohon selada. Pot ini diisi dengan tanah 
yang telah diberi pupuk yang tepat. Pot ini 
kemudian setelah diberi bibit sawi atau selada 
ditaruh di tempat yang cukup sinar matahari. 

2. Pot cantol di pagar besi.
Pada pagar besi yang cukup sinar matahari 
dapat dicantolkan pot yang ditanami cabe rawit 
atau tanaman lain yang sesuai dengan ukuran 
pot. Pot diisi tanah yang telah diberi pupuk 
sesuai kebutuhan tanamannya. Alat pencantol 
pot dicantolkan pada pagar dan mempunyai 
tempat pengikat pot dengan diameter kira-kira 
20 sentimeter. 

Gbr 1.1 Pot Vertikal, Lokasi Kantor 
Lisna Abdi Prima/Lisna Grup 
Cibaliung Banten.

Gbr 1.2 Pot Vertikal, Lokasi 
Kantor Lisna Abdi Prima/
Lisna Grup Depok

Gbr 2.2 Pot Cantol Dipagar 
Besi (Cabe) Lokasi Kantor 
Lisna Depok

Gbr 2.1Pot Cantol Dipagar 
Besi (Cabe), Lokasi Kantor 
Lisna Depok

IKPLN NEWS  |  EDISI 17  |  APRIL - JUNI 202252



TAHUKAH ANDA
3. Rak Tanaman Berjenjang 
Rak Tanaman Berjenjang dibuat dari besi beton 
yang dilas dan mempunyai 4 lantai setinggi 
total 150 sentimeter, sedangkan panjang dan 
lebarnya disesuaikan dengan kondisi setempat. 
Pada setiap lantai dapat ditaruh pot-pot untuk 
berbagai tanaman seperti jahe, kencur, kunyit, 
cabe rawit dan temulawak. Pot-pot diisi dengan 
tanah dan pupuk yang disesuaikan dengan 
tanamannya. Rak tanaman kemudian ditaruh di 
halaman yang cukup sinar mataharinya.

berisi tanaman. Kotoran ikan nila merupakan 
nutrisi dari tanaman yang ada dalam pipa 
pralon. Dengan demikian didapat produk berupa 
tanaman misalnya kangkung dan juga ikan nila. 

Gbr 3 Rak Tanaman Berjenjang, Lokasi Kantor Lisna 
Depok

4. Hidroponik.
Instalasi Hidroponik berupa bak air dan di 
atasnya terdapat pipa pralon yang berlubang. 
Pipa pralon yang berlubang disusun berbelok-
belok dan bertingkat. Bak berisi air yang berisi 
nutrisi/pupuk disesuaikan dengan tanaman 
yang akan ditanam dalam lubang-lubang pipa 
pralon tersebut di atas. Aliran air didapat dari 
Pompa Sirkulasi Air. Biasanya digunakan untuk 
menanam kangkung. 

Gbr 4 Instalasi Hydroponik, Lokasi Kantor Lisna Depok

5. Aquaponik 
Seperti Hidroponik namun bak airnya berisi 
ikan, misalnya ikan nila. Kotoran dari ikan nila 
larut di dalam air bak kemudian disirkulasikan ke 
pipa pralon yang ada di atas bak dan berlubang 

Gbr 5 Instalasi Aquaponik, Lokasi Kantor Lisna Depok

6. Green House 
Green House adalah ruangan dengan atap 
yang tembus sinar matahari dan dindingnya 
kedap serangga. Green House dimaksudkan 
melindungi tanaman yang ada di dalamnya 
terhadap serangan serangga yang berupa 
hama. Di dalam Green House ada lampu 
dengan sinar tertentu misalnya sinar merah 
dengan maksud menaikkan produksi tanaman, 
memperpanjang proses asimilasi yang 
berlangsung pada tanaman. Green House 
umumnya berisi tanaman cabe besar (paprika) 
dan tomat. 

Gbr 6 Instalasi Green House, Lokasi Kantor Lisna Depok

Kompleks Urban Farming PT Lisna Abdi 
Prima Depok ada Pusat Listrik Tenaga Surya 
skala Rooftop dengan daya 3,1 Kilowatt Peak  
dilengkapi dengan baterai. Daya dari Baterai 
melalui Inverter dipakai untuk menyalakan 
lampu di Green House dan menjalankan Pompa 
untuk Hidroponik dan Aquaponik. 

PT. Lisna Abdi Prima yang beralamat di Jl. 
Raden Sanim No.1, RT 01 / RW 10, Kel. Tanah 
Baru, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat-16426 
menyelenggarakan Urban Farming seperti 
tampak pada foto-foto di atas. 
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Gbr 7.4 PLTS-Battrey, Lokasi Kantor Lisna Depok

Gbr 7.2 PLTS-Inverter dan BC, Lokasi Kantor Lisna Depok

Gbr 7.3 PLTS-Proteksi, Lokasi Kantor Lisna Depok

PT. Lisna Abdi Prima juga membuka lahan 
pertanian konvensional di Kecamatan Cibaliung, 
Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. 
Dalam Resort yang aktivitasnya sementara 
ini dihentikan, di halamannya juga ada Urban 
Farming seperti nampak dalam foto. 

Urban Farming, Pot Vertikal, Lokasi Kawasan Bisnis 
Banten

Perkebunan Kopi, Lokasi Cibaliung Banten

Apabila dikehendaki keterangan mengenai 
Urban Farming dapat menghubungi PT. Lisna 
Abdi Prima, contact person 
http://lisnagrup.com/. 

Direktur Utama PT Lisna Abdi Prima adalah 
Syahrial.

*) Ir. Djiteng Marsudi
 Komisaris PT Lisna Abdi Prima

Gbr 7.1 PLTS-Solar Panel, Lokasi Kantor Lisna Depok
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 Oleh: Dewi Oehadijono

WEBINAR BIG DATA
Rangkuman

Berdasarkan hal tersebut, IKPLN-DJPP 
mengadakan acara Webinar Big Data yang 
diikuti oleh 78 peserta dari IKPLN seluruh 
Indonesia. Adapun tujuan acara ini adalah untuk 
meningkatkan pengetahuan dasar terkait Big Data 
dalam rangka meraih rovolusi industry 4.0 dan 
transformasi digital serta mampu mengolah data 
agar memperoleh informasi yang lebih mendalam 

Akhir-akhir ini istilah Big Data 
semakin sering diperbincangkan 
melalui media sosial. Namun, masih 
banyak yang tidak memahami. Big 
Data mulai menjadi populer karena 
saat ini kita hidup dalam era revolusi 
industri 4.0 dan society 5.0 yang 
serba digital. Big Data memiliki 
banyak manfaat dan banyak informasi 
yang didapatkan jika pengolahannya 
dilakukan dengan tepat.

sehingga pengambilan keputusan dan tindakan 
bisnis dan lainnya dengan mengandalkan informasi 
yang mendalam bukan karena insting semata bagi 
IKPLN.
Webinar ini merupakan kelanjutan Webinar 
sebelumnya dengan judul “Kunci Transformasi 
Digital adalah Adaptasi” yang telah berlangsung 
pada tanggal 22 Desember 2021 dengan 
pembicara  yang sama dengan Webinar ini, yaitu 
Dr. Ir. Manerep Pasaribu, MM. Dan implementasi 
penggunaan Big Data yang merupakan salah satu 
program IKPLN akan dilakukan dalam waktu dekat.
Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 22 
Februari, pukul  09.00 s/d 11.00 WIB. Sambutan 
Bambang Praptono selaku Ketua Umum IKPLN 
Pusat sekaligus membuka secara resmi acara 
Webinar, sambutan Wahidin Sitompul selaku Ketua 
IKPLN-DJPP, Dewi Setiani selaku moderator, Doni 
Marnanto, Listiawati sebagai organizer dan Yuli 
sebagai pembawa acara. 
Materi yang disampaikan adalah  What is Big 
Data?, A Brave World-Data Driven World, Data As 
The New Oil, Data: Small Data and Big Data, Data 
Strategy, Big Data in Practices. 
Materi Presentasi ini dapat di unduh di www.
emperism.com. Rangkuman paparan sebagai 
berikut.

1. WHAT IS BIG DATA? .
Big Data adalah sekumpulan data digital yang 
terdiri dari data terstruktur, semi terstruktur dan 
tidak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar 
yang dihasilkan dan dikumpulkan dengan tujuan 
untuk diolah dan dianalisis, sehingga menghasikan 
informasi yang berharga. Kumpulan proses ini 
terdiri dari volume data sangat besar, dikumpulkan, 
disimpan, diolah, dan dianalisis agar menghasilkan 
informasi yang bermanfaat sebagai dasar 
pengambilan keputusan atau kebijakan. 
Perkembangan 5 Pilar Digitalisasi (Manerep 
Pasaribu, 2019; dalam Serial Talkshow Nusantara 
TV) adalah (1) Mobile Devices : 7,3 Miliar Unit 
Mobile Devices di dunia pada 2015 > dari populasi 
penduduk yang hanya 7 miliar jiwa (We are Social). 
(2) Cloud Computing :  mencapai 8,6 
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Zettabyte pada akhir 2019 dan akan menguasai 
83% lalu lintas data center. Data yang terkumpul 
dari internet 2013-2015 > dibanding sebelum 2013 
(Cisco Global Cloud Index). (3) Big Data : 75% 
pengguna digital akan memanfaatkan analisis 
Big Data pada 2020 untuk mengambil keputusan 
pasar, tidak lagi berdasarkan pengalaman, intuisi/
keyakinan (Gartner Survey).  (4) Internet of Things 
(IoT) : 2020 akan membelanjakan USD 1.500 
Miliar membeli software dan USD 1.400 Miliar 
untuk hardware. 2015 akan terhubung 18,2 miliar 
peralatan terhubung internet dan 2020 (50 Miliar 
peralatan terhubung internet) (Gartner Survey) 
dan (5) Social Media : 1,9 Milliar pengguna Sosial 
Media Facebook. Total pengguna sosmed 2,8 
Milliar dari 7,3 milliar penduduk dunia (We are 
Social).
Karakteristik Big Data adalah sifat, keistimewaan 
ataupun ciri-ciri yang mencerminkan bahwa 
data tersebut adalah data yang dikategorikan 
sebagai Big Data. Pada awalnya Big Data hanya 
mempunyai 3 karakteristik (3 Vs), kemudian 
berkembang menjadi 4 Vs,  5 Vs, 6 Vs bahkan 
lebih. Karakteristik Big Data adalah sifat-sifat, 
keistimewaan yang mencerminkan bahwa 
data tersebut di kategorikan sebagai Big Data 
berdasarkan lima hal yaitu : (1) Volume/ukuran: 
sebagai jumlah data yang dihasilkan dari banyak 
transaksi serta disimpan (data quantity dengan 
jumlah yang besar). (2) Velocity/kecepatan:  
kecepatan dalam menggenerate, mengakses 
serta memproses data atau kecepatan transfer 
antara sumber dan tujuan data. (3) Variety/
jenis: data yang structured/terstruktur yaitu data 
yang mempunyai elemen-elemen yang dapat di 
akses agar dapat dianalisis ataupun data yang 
disimpan pada format tertentu (tradisional terkait 
database) dan unstructured yaitu Informasi atau 
data yang tidak terorganisir dengan baik karena 
sifat alaminya, atau tidak memiliki predefined data 
model  atau model yang sudah terdefinisi (berupa 
dokumen, customer services record, gambar, 
video, suara). (4) Veracity/akurasi: data yang valid 
atau tidak atau dapat dikatakan hasil analisis akan 
tidak bernilai jika data tidak akurat. (5) Value/
nilai yaitu data yang dapat memberikan insight, 
knowledge maupun informasi. 
2. A BRAVE WORLD – DATA WORLD.
Hidup dalam fenomena dunia digital, sudah umum 
bagi kebanyakan orang untuk hidup di Internet 
Of Things.  Banyaknya pengguna media digital 
diseluruh dunia, data yang dihasilkan berkembang 
pesat. Dengan adanya interconnected world, 
maka : (1) data menjadi besar, cepat, keraguan, 
tidak pasti. (2) Big Data tahu tentang kita/saya. (3) 
Memberi informasi aktivitas dunia. (4) Produktif 

dan efisien (A brave new world – data driven world. 
Marr, 2017). Sedangkan final tips to take action 
adalah : (1) Be ready to answer “why is compliance 
looking at data”. (2) Terminology matters. (3) 
Reactions matter. (4) Take risks–don’t strive 
for perfection. (5) Get comfortable with being 
uncomfortable.
Five It Megatrends Dalam Revolusi Industri 4.0/
Era Digital.
Perubahan organisasi dan masyarakat dipengaruhi 
oleh smartphone, social media, Big Data, cloud 
computing dan internet of thing, dan sebaliknya. 
Perubahan organisasi dan masyarakat ini akan 
mempengaruhi world nation, corporation, 
insitutions/educations, masyarakat dan lainnya. 
Kondisi ini akan menjadi Artificial Intelligence 
(AI). Siapa menguasai AI akan menguasai dunia 
(Information System Today, Managing in the 
Digital World 8th (Global Edition, Pearson 2019) 
dimodifikasi Pasaribu 2019). 
3. DATA AS THE NEW OIL.
Dalam The Economist, 2017; dimodifikasi Pasaribu, 
2017 dikatakan bahwa data as the new oil, 
small data menjadi Big Data dan data menjadi 
komoditas/asset bernilai .
Dalam bisnis, bagaimana memperlakukan data 
dapat berpengaruh terhadap masa depan bisnis. 
Jika perusahaan memposisikan data sebagai aset 
strategis, maka perusahaan tersebut lebih maju 
dibandingkan jika data hanya sebagai database. 
Dengan data, semua dapat dihitung, dievaluasi dan 
menghasilkan kesimpulan yang matang. 
4. BIG DATA IN PRACTISE
Strategi Perusahaan pada Big Data untuk Menjadi 
Value (Nilai)  
Value pada data bergantung pada isi data dan 
analisas data dengan pengolah yang tepat, 
sehingga Big Data ini dapat menghasilkan 
informasi yang sangat berharga untuk mengambil 
suatu keputusan setelah melalui proses seluruh 
data. Value merupakan karakteristik yang 
paling penting dalam analisa bisnis. Sangat 
penting untuk mengetahui nilai dari sebuah data. 
Pemanfaatan nilai data yang tepat akan membuat 
bisnis lebih efisien. Atau dengan kata lain, value 
mempresentasikan nilai bisnis yang dihasilkan Big 
Data. 
Big Data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila 
diolah dengan cara yang tepat; atau dapat juga 
dikatakan seberapa bernilainya atau bermaknanya 
suatu data. Semakin besar volume suatu data, 
maka akan semakin tidak akurat data tersebut. 
Setelah seluruh data dianalisis, maka akan 
mendapatkan data yang memiliki nilai (Value).
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Aspek terpenting dari Big Data adalah kegunaan 
atau nilai tambah apa yang dapat diperoleh dari 
data tersebut. Jika tidak mendapatkan nilai tambah 
tersebut, maka data tidak berguna. Nilai tambah 
yang dapat dihasilkan misalnya meningkatkan 
kelancaran operasional suatu pembangkit.
Menggunakan Big Data di Pusat Pembangkit.
Sistem tenaga listrik merupakan sistem yang 
paling besar dengan cakupan geografis yang 
sangat luas, sehingga menghasilkan data yang 
sangat besar volumenya. Pembangkit listrik 
(PLTU, PLTA, PLTG, PLTN, PLTB, PLTS) yang 
tersebar memiliki Big Data yang sangat besar. 
Teknik analytics/statistic untuk memanfaatkan bid 
data akan menghasilkan keputusan yang tepat, 
sehingga produksi meningkat, cost turun, efisiensi 
meningkat, downtime turun, availability meningkat, 
utility meningkat, dll .
Langkah-langkah Menghimpun Komunitas IKPLN.
Membentuk organisasi dengan prinsip “network 
effect” (komunitas), akan membantu organisasi 
lebih maju. Mengembangkan platform yang 
mudah digunakan anggota, komunitas PLN dan 
pelanggan PLN merupakan potensi digital yang 
dapat membantu IKPLN dalam kegiatan bisnis di 
masa depan termasuk memasarkan produk. 
Langkah untuk menghimpun komunitas IKPLN 
adalah dengan membentuk jejaring, portal atau 
website. Kemudian mengisi konten yang menarik. 
Hal ini akan memberikan efek yaitu akan mendapat 
jejaring anggota mendekati jumlah yang optimal 
(email address dan nomor HP). Komunitas IKPLN 
ini diharapkan memiliki anggota tersebar di seluruh 
Indonesia/Dunia.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Big Data adalah fondasi dari semua trend, 

pola (pattern), dan megatrends yang akan 
terjadi hari ini, besok, lusa dan yang akan 
datang (Chris Lynch, 2015).

2. Algoritma akan mengontrol setiap aspek 
kehidupan kita (Henrik von Scheel, Advisory 
Board Member, Google).

3. Megatrends dan Trends adalah opportunity 
bagi seorang Entrepreneur.

4. Analisis Big Data dapat memberikan hasil luar 
biasa pada perusahaan.

5. Apa yang dipikirkan manusia termasuk 
aktivitas yang dilakukan, merupakan Big Data 
dan Big Data dapat melihat trend manusia.

6. Komunitas IKPLN 
-  Pada WhatsApp Group, facebook dan lainnya 

yang telah ada dan beranggotakan tersebar di 

seluruh Indonesia/dunia, saat ini merupakan 
awal dari mendapatkan informasi terkini .

-  Dapat dikembangkan dengan jalan 
mengikutsertakan komunitas pelanggan PLN.

Saran 
1. IKPLN perlu mendefinisikan Big Data business 

goals, scope bisnis yang akan dijalankan 
termasuk data yang ada maupun data yang 
akan diperoleh.

2. Menentukan tim untuk mengelola Big Data.
3. Melakukan asesmen dan membuat strategi 

dengan partner ataupun vendor ataupun 
anggota IKPLN yang akan membuat sistem.

4. PLN telah mengenal Big Data management 
pada pembangkitan sejak akhir tahun 
2015. Data-data pembangkit yang telah 
ada dianalisa untuk memberikan feedback 
perbaikan kinerja pembangkit.  Dengan 
menggunakan data internal dan eksternal 
yang dikombinasikan dengan analisis 
pada pengoperasaian mesin pembangkit 
PLN dan data dari penyedia E/M; IKPLN 
dapat memberikan masukan pada operasi 
pembangkit agar dapat lebih efisien, 
yang berdampak pada penekanan biaya 
operasional, peningkatan produktivitas, 
keselamatan pembangkit serta lingkungan.

5. IKPLN dapat berkontribusi pada konservasi 
lingkungan disekitar waduk milik PLN.

6. Membangun Artificial Intelligence (AI) untuk 
membantu kegiatan bisnis IKPLN.

Dr. Ir. Manerep Pasaribu, MM adalah  Doktor Specialty 
in Strategic Management di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Indonesia. Setelah berkarir di PLN 
sebagai GM NTT dan Advisor of Board of Director (BOD), 
beliau melanjutkan kiprah sebagai Dosen Penguji pada 
program Doctoral Degree dan Dosen Kewirausahaan 
di Pascasarjana dan Magister Manajemen Strategis, 
Manajemen Pengetahuan, Inovasi, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Indonesia. Selain itu juga sebagai 
Dosen Ekonomi Teknik dan Sumberdaya Energi di IT-
PLN. Disamping sebagai dosen, juga  sebagai CEO PT. 
Panca Daya Teknik Mandiri Jakarta dan Komisaris di PT. 
Demarko, Jakarta. Disela-sela kegiatan beliau menulis 
di berbagai media dan telah melahirkan  tujuh buku 
mata pelajaran tentang Big Data, pengetahuan, inovasi, 
kewirausahaan serta pengalaman menyelam pribadinya. 
Dua buku yang akan terbit pada tahun ini adalah Artificial 
Intelligence dan Manajemen Strategis di Era Kecerdasan 
Buatan.

*)  Dewi Oehadijono 
 Ketua Bidang Usaha IKPLN-DJPP
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 Oleh: Mac Paul Politon *)

Adalah sosok yang bernama lengkap 
Alfonsius Engelhard Salindeho, 

lahir di Parigi Sulawesi Tengah pada 
tanggal 13 Februari 1963, masuk PLN 

tahun 1985 dengan NIP 6385026-E  
bergelut di bidang pekerjaan teknik. 

Dari nama marganya, pasti dapat 
diduga beliau ini berasal dari daerah 

Sangihe Talaud yang sarat dengan 
penghasilan ikan laut dan hobinya 

adalah ke laut & memancing.

MENYATUKAN HOBI
SUAMI-ISTRI

Rumah Makan Citra Moengko Beach

Sang kekasih hati, istri tercinta, bernama Yiskah 
Citra Lasanu, berasal dari daerah Posso, yang 
kesehariannya setia mendampingi suami dalam 
menjalankan tugas-tugas di PLN, di samping 
juga sebagai ASN di Rumah Sakit Anutapura 
Palu dengan jabatan Ahli Bidang Lingkungan & 
Sanitasi yang punya hobi memasak.

Terjadilah pertemuan 2 insan dari asal-usul yang 
berbeda, menjadi satu keluarga yang harmonis, 
serasi, rukun, bahagia dan diberkati oleh Tuhan.

Selama bertugas di PLN, Alfonsius Engelhard 
Salindeho memiliki banyak pengalaman,  melalui 
jabatan-jabatan yang dipercayakan kepadanya, 
antara lain Manager Rayon Tambu-Palu, 
Manager Rayon Kwandang-Gorontalo, Manager 
Rayon Bitung-Manado, Manager Rayon Posso-
Palu, Asisten Manager Transaksi Energi Palu 
dan terakhir sebagai Ahli Kinerja di UP3 Palu.  
Semua tugas dapat dilewati dengan sangat baik 

dan sukses. Usai melaksanakan tugas-tugas 
di PLN, pada tahun 2019 Alfonsius Engelhard 
Salindeho “lulus” dari PLN dengan menyandang 
predikat “Purnakarya”.

Syukur kepada Tuhan, Alfonsius Engelhard 
Salindeho bersama istri, telah mempersiapkan 
kehidupan masa mendatang dan hal ini telah 
dipikirkan jauh hari sebelum memasuki masa 
purnakarya.

Dengan latar belakang hobi yang berbeda di 
antara suami-istri tersebut, keduanya mencoba 
menyatukan visi ke depan dengan membangun 
suatu usaha sebagai upaya bertahan hidup 
layak setelah “meninggalkan” PLN. 

Inilah sebenarnya yang menjadi impian kita 
semua sebagai purnakarya apapun, di kala 
tidak lagi mendapatkan penghasilan tetap 
yang “besar” ketika masih dinas. Saat pensiun 
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menjadi awal berkembangnya usaha restoran 
dari keluarga Alfonsius Engelhard Salindeho 
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 
Tentunya juga, tidak lepas dari ketekunan 
keluarga Alfonsius Engelhard Salindeho dalam 
menjalankan usahanya. 

Dari pantauan kami, usaha restoran ini 
berkembang sangat baik, dengan melihat 
kunjungan dari tamu-tamu yang berasal dari 
berbagai lapisan masyarakat dan dari berbagai 
tempat, mulai dari masyarakat setempat, 
tamu-tamu dari luar, pejabat-pejabat, menyatu 
di restoran tersebut untuk menikmati sajian 
makanan yang lezat, dengan didukung oleh 
pemandangan pantai yang indah, sehingga 
membuat banyak orang tertarik menuju ke sana. 
“Luar biasa”.

Menyatukan hobi suami-istri, keluarga 
Alfonsius Engelhard Salindeho, bermuara 
pada kesuksesan mengelola rumah makan 
Citra Moengko Beach di pesisir pantai Posso 
Sulawesi Tengah.

Mari kita ke sana, menikmati suasana alam 
Pantai Posso, sambil menikmati ikan bakar 
rica di Rumah Makan Citra Moengko Beach 
dengan cita rasa penuh cinta, dijamin halal. 
Membanggakan Keluarga Alfonsius Engelhard 
Salindeho, sebagai Anggota IKPLN Suluttenggo.

*)  Mac Paul Politon
 Sekretaris IKPLN Daerah Suluttenggo

Kunjungan Penasihat IKPLN Suluttenggo NJ Mait

Kunjungan Gubernur Gorontalo Drs. Rusdi Habibie

Kunjungan GM PLN UIW Suluttenggo Leo Basuki.

mendapatkan Manfaat Pensiun yang merupakan 
penghasilan tetap yang “kecil” mungkin tidak 
lebih 10 % dari penghasilan ketika masih dinas, 
masih tetap eksis dalam akitifikats-aktifitas 
yang bermanfaat bahkan menjamin ekonomi 
di masa mendatang. Inilah yang menjadi 
latar belakang sehingga keluarga Alfonsius 
Engelhard Salindeho, dengan “menyatukan hobi 
suami-istri”, menjadikan mereka masih bertahan 
dengan kondisi ekonomi mereka tetap prima. 
Usaha yang mereka geluti ini adalah mengelola 
restoran yang diberi nama “Rumah Makan 
Citra Moengko Beach” disingkat RM CBM. 
Mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 11 
orang untuk pelayanan. Lokasi tepatnya di desa 
Moengko Posso, yang posisinya sangat strategis 
di pesisir pantai Posso Sulawesi Tengah.

Dengan manajemen yang berbasis Customer 
Satisfaction Is Priority, ditambah lagi dengan 
motonya Cita Rasa Penuh Cinta. Inilah yang 
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Apakah kita siap memasuki masa pensiun?. Siap 
tidak siap masa itu akan sampai saat usia kita 56 
tahun. Mampu dan kuatkah kita bertahan untuk 
survive dengan segala keterbatasan pada diri 
kita?. Mulai dari usia yang semakin bertambah tua, 
fisik yang mulai renta, otak yang mulai pikun dan 
pelupa, hingga tabungan yang semakin menipis. 
Terlepas dari itu semua, masa pensiun bukan 
akhir dari segalanya, justru di masa ini kita mulai 
merasakan pahit, manis dan getirnya kehidupan. 
Inilah seni kehidupan. Pandaikah kita menata 
hidup kita dengan segala keterbatasan yang ada di 
depan kita?.

Dua tahun awal pensiun.
Pada 1 Februari  2012, saya memasuki masa 
pensiun. Bekal yang ada waktu itu: uang dari PLN 
dan Sekolah Musik Petrof yang menerima saya 
sebagai guru piano. Bekal untuk menjadi seorang 
guru piano sudah dipersiapkan sejak  2008 
dengan belajar dan mendalami piano klasik. Saya 
pun sempat mengambil S2 di bidang Komunikasi di 
Universitas Moestopo – Jakarta. Selama tiga tahun 
(2012-2015), saya juga masih diberi kesempatan 
mengajar di Udiklat Bogor dan Cengkareng di 
bidang Komunikasi.

Dengan uang bekal dari PLN, kamj mulai membuka 
usaha seperti warung tenda, perusahaan di bidang 
komunikasi, kost dan kafe serta bisnis asuransi.  
Seiring dengan berjalannya waktu, semua itu 
satu persatu  tumbang. Ternyata memang tidak 
berbakat untuk menjalankan bisnis tersebut dan 
selalu terbentur pada SDM dengan berbagai 
permasalahannya. Yang pasti, saya bukan 
termasuk orang yang berhasil dalam menjalankan 
bisnis dan bukan orang yang pandai menyiapkan 
segalanya untuk memasuki masa pensiun dengan 
aman dan tenang. malah termasuk orang yang 

 Oleh: Pungky Subawa *)

MENYELAMI SENI 
KEHIDUPAN
Masa Pensiun
(Semangat Mandiri ala Kartini)

gagal. Tapi hidup terus berjalan dan kewajiban 
sebagai orang tua belum selesai.

Dua tahun pertama menjalani pensiun terasa berat. 
Bahkan, sempat dirawat selama  satu minggu 
di RS karena terkena stroke. Dengan tekad dan 
semangat yang tersisa disertai adanya kewajiban 
mengentaskan si bungsu, saya berusaha 
bangkit, dan pada awal Desember 2014 berhasil 
menyelesaikan S2 dan menunaikan ibadah Umroh 
bersama suami. 

Sepulang menunaikan ibadah Umroh, saya 
mendapatkan ketenangan luar biasa dan mulai 
bangkit dan berusaha untuk mengerucutkan bisnis 
keluarga, yaitu dengan tetap mengajar piano 
dan bisnis kuliner (risoles dan cheese stick, kue 
kering) via online serta mengelola kost kostan di 
Sukabumi.

Jatuh Bangun dalam Bisnis.
Masa pensiun bukan akhir dari suatu kehidupan, 
tetapi justru kita mulai memasuki dunia persaingan 
bebas, perlu kreatifitas dan harus selalu bisa 
mencari peluang. Apalagi jika terjun ke dunia 
bisnis. Sewaktu  masih menjadi pegawai, kita 
hanya bekerja dengan baik dan menerima gaji 
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tiap bulan 
secara rutin. 
Sementara 
di masa 
pensiun, kita 
harus cerdas 
mengisi 
hidup ini agar 
bermanfaat 
untuk 
keluarga, 
masyarakat 
dan diri 
sendiri. 
Satu kata 
kunci yang 
selalu saya 
tanamkan 
di dalam 
diri sendiri, 
yaitu saat 
memasuki 

masa pensiun bukan saatnya untuk mencari 
kekayaan, tetapi mencari uang atau apapun itu 
dengan takaran yang cukup disesuaikan dengan 
bertambahnya usia yang semakin “sepuh.”

Semangat untuk berbisnis di awal pensiun pada 
tahun 2012, semakin memudar seiring dengan 
beberapa kegagalan yang dialami dan jenis 
bisnisnya juga semakin mengerucut. Benar-benar 
mengalami keterpurukan. Saya berusaha bangkit 
dan menggali potensi yang ada pada diri saya 

sendiri, yaitu 
mengajar piano 
dan kuliner. 
Ditambah lagi 
dengan suami 
yang jatuh sakit 
pada tahun 2019, 
memaksa saya 
harus lebih giat 
mencari peluang, 
menggali 
potensi diri dan 
memanfaatkan 
networking yang 
ada. Tak lupa 
selalu berdoa, 
bersujud dan 
bersyukur 
atas rezeki 
yang selalu 
diberikan Allah 
SWT. Tongkat 
komando ada 
di pundak saya 

untuk bisa survive dan mengentaskan si bungsu. 
Alhamdulillah, beasiswa dari YPK PLN sangat 
membantu biaya semesteran anak saya.

Support dari suami dan anak-anak mengiringi 
perjuangan saya untuk bisa selalu kuat dan tegar 
menjalankan kehidupan ini.

Bisnis yang ditekuni dan masih terus dibangun 
sampai sekarang adalah sebagai pengajar piano 
klasik yang lebih banyak unsur pendidikan dan 
sharing ilmu saja kepada anak-anak usia 5-18 
tahun serta bisnis kuliner dengan merk dagang 
“tchizi patisserie” dan  Soto Kudus Blok B. 
Sementara anak saya yang kedua juga mulai 
belajar berbisnis dengan membangun Guest 
House Wismaya yang bekerjasama dengan 
Reddoorz Syariah dengan memanfaatkan rumah 
kami yang di Sukabumi,. Sedangkan anak saya 
yang bungsu sudah mengembangkan bisnis 
kuliner dengan merk “Grill Box”. Sementara anak 
saya yang pertama punya profesi sebagai penulis 
dan pelukis yang juga masih dirintis.

Semua bisnis dan usaha yang dilakukan sekarang 
didukung sepenuhnya dengan pola komunikasi dan 
media sosial yang tengah marak. 

Pengaruh media sosial pada bisnis yang 
dijalani.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan sehari-
hari  kini  cukup erat dengan media sosial. Mulai 
dari chat dengan teman, update status, instagram, 
aplikasi WAG, facebook sampai mencari informasi, 
semua dilakukan lewat bantuan teknologi tersebut. 
Secara tidak langsung, media sosial adalah 
sebagai salah satu kebutuhan tiap orang.

Berbicara tentang  media sosial, apa sih 
sebenarnya pengertian dari media sosial 
itu sendiri?. Media sosial atau lebih familiar 
disingkat dengan medsos adalah platform digital 
yang memfasilitasi penggunanya untuk saling 
berinteraksi, baik itu berkomunikasi atau sekedar 
membagikan konten berupa tulisan, foto dan video. 
Segala konten yang dibagikan tersebut akan 
terbuka untuk publik secara realtime.

Media sosial adalah aplikasi yang dibantu 
internet, sehingga selama pengguna tersambung 
dengan koneksi internet yang baik maka proses 
penyebaran konten bisa dilakukan pada saat itu 
juga.

Saat ini, medsos adalah penghubung pengguna 
satu sama lain. Namun, tak sebatas di situ saja, 
masih banyak fungsi lain yang bisa didapatkan 
melalui medsos.
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Adapun fungsi dari medsos yaitu : 

 Komunikasi yang dapat membentuk 
networking sehingga dengan mudah 
membangun interaksi dengan siapa saja 
tanpa ada batasan waktu dan, tempat.

 Branding. Fungsi ini terlihat dari bagaimana 
masing-masing pengguna mempunyai cara  
sendiri untuk menata akun medsos yang 
dipunyai, seperti merk dagang. Sehingga 
pribadi individu akan terlihat perbedaannya 
satu sama lain.

 Wadah usaha untuk berjualan secara online.
 Marketing, merupakan fungsi utama di mana 

jangkauan audiens yang luas menjadikan 
medsos sebagai media pemasaran yang 
efektif.

Dalam membangun bisnis keluarga, saya belum 
bisa dikatakan sukses dan bisa mengeruk 
keuntungan yang beromzet sampai puluhan juta 
bahkan sampai milyaran, karena prinsip yang ada 
sekarang dan tertanam di diri saya adalah “bukan 
untuk mencari kaya, tetapi sekedar bisa survive 
untuk menghidupi keluarga dengan layak”. Semua 
usaha dan kegiatan yang dilakukan disesuaikan 
dengan usia yang tidak muda lagi namun tetap 
semangat serta pantang menyerah. Satu kunci 
lagi, bagaimana bisa mencari peluang dan kreatif.

Dengan medsos, mau tidak mau, suka tidak suka 
kita harus bisa menggunakan medsos dengan 
tepat dan cerdas. Seperti telah disinggung di atas 
bahwa peran dan fungsi medsos sangat luar biasa 
dampaknya, terutama bagi para pebisnis rumahan 
dengan keterbatasan usia dan dana yang ada.

Jenis atau contoh medsos yang kerap kita 
temukan antara lain, jejaring sosial seperti Twitter, 
Instagram, WhatsApp, Tiktok, youtube. Ada juga 
situs kolaborasi dan blog.

Networking harus tetap jalan.
Dalam mempublikasikan dan mempromosikan 
bisnis keluarga,kami lebih memilih jejaring sosial 
seperti instagram, WhatsApp dan Tiktok. Kami 
mencoba membuat flyer secara online dan 
meng-update status setiap hari, juga masih tetap 
menggunakan media cetak seperti membuat 
spanduk maupun selebaran. Terlepas dari 
medsos yang kami gunakan, pada kenyataannya 
kekuatan promosi dan publikasi justru terletak 
pada networking yang dibentuk sudah sejak lama 
seperti dengan teman-teman sekolah, universitas, 
dan teman kerja secara “door to door”  dengan 
japri dan silaturahmi. Sebanyak-banyaknya 
followers di medsos atau segencar-gencarnya 
promosi via medsos, tetap perlu networking 

untuk pengembangan bisnis. Networking ini yang 
menjadi modal untuk mengembangkan strategi 
pemasaran bisnis tersebut. Jadi, alangkah baiknya 
jika networking dan promosi media sosial juga 
berjalan berbarengan, meski untuk itu penulis 
akui masih harus belajar banyak. Jadi pensiunan 
di era digital itu “berat”. Perubahan dunia begitu 
cepat, mau nggak mau kita yang sudah pensiun ini 
harus “bermigrasi” digital supaya tetap bisa satu 
frekuensi atau nyambung dengan anak cucu atau 
sekadar bertahan untuk menyambung hidup lewat 
usaha-usaha yang dilakukan.

Bisnis kuliner yang kami geluti cukup banyak 
pemain dan pesaingnya. Kami bergerak di 
konsumen kelas Menengah, dengan berusaha 
menarik lapisan masyarakat di segala umur, masih 
terus memerlukan perjuangan, kesabaran dan 
tetap semangat serta pantang menyerah.

Perjalanan hidup harus diisi dengan perjuangan, 
rasa syukur dan seni kehidupan. Jangan berhenti 
berinovasi dan berkreasi. Juga berdoa dan pasrah 
pada Allah SWT karena ada hal-hal yang tidak 
dapat kita pikul, hanya tangan-tangan Allah yang 
akan membantu…..

Itulah seni kehidupan di masa pensiun. Walau 
sudah berumur, tetap belajar, berinovasi dan 
kreatif sebagai bentuk rasa syukur karena masih 
berkesempatan menikmati hari tua dengan penuh 
senyum.

*)  Pungky Subawa
 Anggota IKPLN Cabang Puslitbang

Contoh  Flyer yang dibuat untuk buka PO (Pre Order) 
melalui WAG dan personal secara online.
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SEJARAH SINGKAT SMK BRANTAS
Sejalan dengan kebutuhan tenaga menengah 
yang siap pakai, Pemerintah  sedang gencar 
melaksanakan program yang mendorong 
sekolah kejuruan, sehingga komposisi antara 
SMA dengan SMK yang semula 60:40  berubah 
menjadi 40:60. 

Yayasan Pendidikan Kartika awalnya hanya 
membawahi satu sekolah yaitu SMA Kartika. 
Namun karena situasi dan kondisi dari tahun 
ke tahun terjadi penurunan jumlah siswa, 
sehingga pengurus Yayasan  merencanakan 
membuka sekolah baru yaitu Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Brantas. Karena 
SMK Brantas merupakan sekolah kejuruan, 
maka diperlukan kepala sekolah dengan latar 
belakang pendidikan teknik.  Saat itu penulis 
ditunjuk menjadi kepala sekolah,  karena masih 
aktif sebagai karyawan PLN serta  tidak berlatar 
belakang ilmu pendidikan dan tidak punya 
pengalaman mengajar, penulis tidak bersedia. 

Karena ketidaksediaan Penulis untuk ditunjuk 
sebagai kepala sekolah serta kesulitan mencari 
calon lain, pengurus berniat membatalkan 
rencana pendirian Sekolah Kejuruan dimaksud. 

Sehubungan dengan niat pengurus untuk 
membatalkan rencana tersebut, akhirnya 
penulis berubah pikiran menjadi sanggup 
ditunjuk sebagai Kepala SMK yang akan dibuka.  
Kesanggupan tersebut terdorong adanya 
beberapa kekhawatiran, antara lain:

1. Batalnya pembukaan Sekolah Menengah 
Kejuruan  akan berakibat kepada nasib para 
Guru dan Karyawan SMA Kartika yang karena 
jumlah siswanya terus menurun, kemungkinan 
besar akan di tutup dan mereka menjadi 
kehilangan pekerjaan. 

2. Gedung dan fasilitas sekolah yang sudah ada, 
menjadi mubadzir.

 Oleh: Sukatno *)

PENGELOLAAN
SMK BRANTAS

3. Tidak mendukung program pemerintah dalam 
memenuhi kebutuhan tenaga menengah siap 
pakai serta mencapai komposisi SMA : SMK 
= 40:60.

PENETAPAN STRATEGI PENDIDIKAN DI 
SMK BRANTAS
Beberapa hal yang melatar belakangi penetapan 
strategi pendidikan di SMK BRANTAS antara lain:
1. Secara jujur sekarang kita belum berani 

mengatakan bahwa kualitas pendidikan di 
Indonesia adalah yang terbaik diantara negara 
ASEAN, padahal dulu kita berani mengatakan 
bahwa pendidikan di Indonesia adalah yang 
terbaik diantara negara ASEAN. 

2. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 
kualitas kehidupan di semua sektor secara 
jujur kita belum berani mengatakan baik. 
Apabila ditelusuri hampir pasti penyebabnya 
adalah buruknya sikap dan perilaku atau 
karakter masing masing pelaku, sehingga 
yang sering kita dengar adalah krisis mental, 
krisis karakter, krisis moral dan sejenisnya.

3. Di dunia pendidikan diketahui bahwa Standar  
Kualitas Lulusan ditentukan oleh tiga aspek 
yaitu : Afektif, Kognitif, Psikomotorik, namun 
indikator keberhasilan pendidikan hanya 
diukur dengan Ujian Nasional saja yang isinya 
adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa 
Inggris, ditambah uji kompetensi. Hal tersebut 
dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 
pendidikan hanya diukur pada aspek kognitif 

Gedung SMK Brantas
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dan psikomotorik saja, sementara aspek 
afektif kurang jelas baik prosesnya maupun 
pengukuran hasilnya.  

Dari tiga hal yang melatar belakangi penetapan 
strategi pendidikan di SMK Brantas dapat 
disimpulkan sebagai berikut :
1. Laju peningkatan kualitas pendidikan di 

Indonesia kalah dengan beberapa negara di 
ASEAN.

2. Tata kehidupan di hampir semua sektor 
banyak timbul masalah akibat dari buruknya 
sikap dan perilaku atau karakter dari masing 
masing pelaku di sektor tersebut.

3. Kualitas hasil lulusan lemah pada aspek 
afektif atau karakter.

Disimpulkan bahwa buruknya tata kehidupan di 
semua sektor termasuk pendidikan di dalamnya 
adalah karena sistim pendidikan yang berlaku 
lemah pada penanganan aspek afektif atau 
karakter.  

Berdasar hasil analisis tersebut, maka 
SMK Brantas menetapkan strategi proses 
pembelajaran pada aspek afektif atau karakter  
dikelola secara total, menyeluruh dan sungguh 
sungguh baik di sekolah, dirumah maupun 
dilingkungan dengan tidak mengendorkan 
pengelolaan aspek kognitif dan psikomotorik.

VISI
• Memberikan kontribusi terhadap 

Pembangunan Nasional dengan 
menghasilkan lulusan yang sesuai dengan 
kebutuhan tenaga kerja pasar global. 

MISI 
1. Menjadikan SMK Brantas lembaga 

pendidikan yang : 
 - Berwawasan Lingkungan.
 - Berbasis Kompetensi.
 - Menerapkan Pendidikan tuntas.
2. Memiliki sumber daya manusia yang 

profesional 
3. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada  

Siswa, Orang tua siswa,  Guru, Karyawan, 
Masyarakat dan Pemerintah.

MOTTO SMK BRANTAS :
“ Menjamin kepuasan pelanggan dengan 
memberikan manfaat sebanyak banyaknya 
kepada semua orang“.

KEUNGGULAN SMK BRANTAS
Dari penerapan strategi pembelajaran tersebut,  
SMK Brantas memiliki beberapa keunggulan 
antara lain :
• 90% s/d 95 % siswa lulusan terserap ke 

dunia kerja dan industri, sedang sisanya 
melanjutkan kuliah atau berwira usaha.

• Rata rata siswa lulusannya memiliki budaya 
disiplin tinggi, patuh, bertanggung jawab, 
sopan dan santun, percaya diri dan kreatif.

Berdasar catatan, dari sebanyak 2.073 siswa, 
tercatat sebagai berikut:

- Tingkat waktu keterlambatan siswa masuk 
sekolah : 5 s/d 10 siswa /hari atau 0,0024 % 
s/d 0,0048 %.

- Tingkat absensi/bolos siswa : 0% (nol 
prosen)

PROFIL SMK BRANTAS
Dibawah pengelolaan  Yayasan Pendidikan 
Kartika, dengan Izin operasi Nomor : 
P2T/858/19.08/02/V/2019.

Alamat : Jalan Lolaras 14 desa Karangkates, 
kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, 
Jawa Timur.   

Link website: 
http://smkbrantaskarangkates-malang.mysch.id/

Kerja Sama Industri tempat Magang atau 
Praktek Kerja Industri (Prakerin) kurang lebih di  
200 (dua ratus) Perusahaan.

*)  Sukatno
 - Anggota IKPLN Daerah PJB
 - Kepala Sekolah Pertama SMK Brantas
 - Ketua Yayasan Pendidikan Kartika.
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 Oleh: dr. Dyahsania *)

COVID
DEMAM BERDARAH?

atau

Beberapa waktu lalu, seorang karyawan 
konsultasi tentang putranya yang berusia 21 
tahun ke saya.  Berikut cuplikan dialognya :

[7/2 20.04]

Karyawan: Ngapunten ini anak saya   yang 
paling besar demam suhunya sampai 39,5 
derajat. Pagi tadi berangkat ke kampus 
kepalanya pusing, kemudian ke klinik kampus 
di ukur suhunya 38,5 derajat, kemudian siang 
pulang dikasih obat paracetamol, anti biotik   
dan vitamin. Kata  petugas klinik kampus, 
disuruh nunggu tiga hari. Kalau panasnya   
nggak turun, disuruh cek darah. Sekarang suhu 
masih 39 derajat lebih, apakah nunggu 3 hari 
atau sebaiknya  saya bawa ke Rumah Sakit 
saja?.

dr Sania: Berarti ini masih hari pertama ya ?.

Karyawan: Ya hari pertama badannya panas.

dr Sania: Isoman ketat di kamar sendiri dulu  
ya pak. Nggak boleh kemana-mana dulu ya. 
Obatnya diminum saja pak.

Begitu cuplikan konsultasi melalui chatnya 
(percakapan melalui pesan whatsapp). 

Lalu saya edukasi untuk evaluasi ketat kondisi 
hariannya dan meng-update ke saya seperti : 
suhu, saturasi, frekuensi nafas, keluhan, terapi 
dan lain-lain.

Jika dalam 3-4 hari ke depan belum membaik, 
maka butuh segera swab PCR (untuk 
penegakan diagnosa ke arah covid) plus cek 
Darah Lengkap (kalau di laboratorium dikenal 
dengan singkatan DL). 

Kenapa saya periksakan DL??

Karena ada demam tinggi. Selain itu juga 
karena angka kejadian demam berdarah sangat 
meningkat akhir-akhir ini. 

Kenapa saya periksakan di hari ke 3-4? 

Karena  pengalaman klinis  menyertai ratusan 
pasien covid, sering terjadi false negative pada 
hasil swab yang dilakukan di hari awal-awal 
sakit. 

False negative maksudnya adalah hasil yang 
tampak adalah negatif namun sebenarnya 
positif.

Begitu juga pada kasus demam berdarah. 
Pada hari-hari awal sakit, trombosit identik 
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masih normal. Trombosit bisa “terjun bebas” 
(jumlahnya merosot) pada demam berdarah 
dengue di hari ke 4-6 demam. Dalam dunia 
medis dikenal dengan sebutan plasma leakage 
/ kebocoran plasma. Artinya, perembesan 
plasma keluar dari pembuluh darah.

Hal ini jika tidak tertangani dengan baik 
dan cepat, maka akan terjadi shock hingga 
penurunan kesadaran.

Namun, bagi masyarakat yang kurang paham 
maupun kurang aware (waspada) terkait hal 
ini, bisa terkecoh karena pada fase ini suhu 
tubuh bisa sangat turun (tidak demam bahkan 
cenderung anyep/dingin). Masyarakat bisa 
mengira sang pasien sudah pulih dan tidak 
perlu dibawa ke rumah sakit.

Ternyata putra tersebut masih sakit hingga 
hari ke-3 (meskipun saat siang sempat 
dilaporkan kondisinya membaik).

Akhirnya pasien baru periksa ke laboratorium 
di hari ke-4 pagi. 

Sejak subuh saya sudah mengingatkan 
kepada  sang karyawan untuk segera 
membawa putranya periksa. Pikiran dan 
perasaan saya sudah tidak enak dengan 
kondisi pasien. 

Dan ternyata benar. Hasil pemeriksaan keluar, 
trombosit pasien yang normalnya direntang 
150.000 - 300.000, sudah tinggal 41.000. 
Turun drastis. Pasien segera saya minta 
langsung dibawa ke UGD untuk mendapat 
penanganan, terutama terapi cairan dll. 

Dari sini kita belajar betapa perjalanan 
penyakit setiap pasien bisa berbeda-beda, 
meskipun diagnosanya sama. 

Bahkan kami menemukan anomali (kejadian 
tidak biasa), gejala / kondisi yang tidak sesuai 
dengan teori yang kami pelajari .

Begitulah. Proses belajar terus menerus 
dilakukan. Diteliti lagi, diujikan lagi dan 
seterusnya. 

Kembali pada kisah pasien saya tadi, dalam 
perjalanan perawatan di Rumah Sakit, pasien 
tersebut mengalami penurunan trombosit lagi 
hingga muncul tanda-tanda perdarahan di sela-
sela bibirnya. Pasien pun d i”amankan” ke ICU 
(Intensive Care Unit). 

Dalam beberapa hari perawatan, progres pasien 
membaik. Trombosit meningkat perlahan hingga 
dinyatakan aman untuk pulang. Dan ternyata 
hingga hari akhir perawatan pun, pasien yang 
telah di swab PCR pertama di laboratorium, 
kedua di swab antigen di UGD maupun swab 
PCR saat di ruangan rawat inap, hasilnya selalu 
negatif.

Semoga kita selalu waspada dan berhati-hati 
di saat sebelum sakit dengan usaha preventif 
seperti Prokes ketat serta bergaya hidup 
sehat  (olah raga teratur, ibadah, mengatur pola 
makan, istirahat cukup, mengelola stres, dll).

Memang, peluang diri kita terserang penyakit 
akan selalu ada walau bagaimanapun kerasnya 
usaha kita menjaganya. Namun, hal ini justru 
jangan membuat kita menjadi kecewa, karena:

Tugas kita adalah menjaga aset yang sudah 
dititipkanNya pada kita.
Salam hangat,

*)  dr. Dyahsania
 Dokter Perusahaan PT PJB Kantor Pusat
 #jagaimanimuntetapaman. Aamiin.
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 Oleh: Suyono Wasito*)

KARDIOVASKULER
PENYAKIT

Tulisan ini hanya bersifat informasi, 
bukan dimaksudkan sebagai pengganti 
pengobatan dokter. Konsultasikan 
masalah kesehatan anda ke dokter 
sebelum menjalani terapi.

Prolog : 

Penyakit kardiovaskuler bisa diartikan penyakit 
jantung dan sistem pembuluh darah yang dapat 
berakibat fatal. Penyebabnya lebih dari 90% 
karena pola hidup yang salah bertahun tahun 
dan terakumulasi sampai akhirnya muncul 
gejala klinisnya. Manifestasi paling umum 
penyakit ini adalah stroke dan serangan jantung 
koroner. Sedang penyakit lain yang terkait 
dengan kardiovaskuler adalah: hipertensi, 
angina/nyeri dada, diabetes, impotensi, 
gangguan fungsi ginjal, neuropati dan lain 
sebagainya. Kalau seandainya diantara kita 
ada yang pernah atau sedang mengalami 
penyakit ini termasuk penyakit yang terkait tadi, 
maka saat konsultasi ke dokter cobalah sekali 
kali menanyakan secara lebih detil dengan 
pertanyaan seperti ini : 

•  Apakah penyakit ini bisa disembuhkan 
dengan obat obatan?; 

•  Sampai kapan saya harus minum berbagai 
macam obat obatan ini?; 

•  Apa efek samping dari konsumsi obat obatan 
ini dalam jangka panjang?;

•  Kalau saya berhenti minum obat ini apa 
risikonya?; 

•  Apa ada opsi lain selain obat obatan ini 
yang dapat membantu menyembuhkan atau 
setidaknya mencegah progresifitas penyakit 
ini?; 

•  Dan masih banyak pertanyaan lain yang bisa 
kita kembangkan.

Saya hampir yakin bahwa jawaban dokter akan 
menyuruh kita untuk minum obat seumur hidup 
dan dalam kebimbangannya mungkin dokter 
akan mengatakan bahwa penyakit ini tidak 
akan bisa sembuh, jadi kembali harus minum 
obat terus dan terus ... tanpa memperoleh 
kesembuhan dalam arti “cure”. Karena saya 
yakin kalau dokter mengatakan sejujurnya bisa 
jadi kita tidak siap menerima kenyataan  telah 
mengidap penyakit yang memegang rekor 
nomer wahid dalam “membunuh” manusia. 
Sedihnya lagi kadang dan sering dokter tidak 
pernah menjelaskan berbagai hal yang terkait 
pola hidup yang dapat mempengaruhi kondisi 
penyakit baik dalam arti positif maupun negatif. 
Juga biasanya dokter tidak mau atau mungkin 
tidak punya cukup waktu atau mungkin merasa 
tidak perlu atau mungkin merasa tidak penting 
dengan jujur mengatakan kepada pasien 
tentang tingkat risiko kefatalan dan prognosa 
penyakit yang diderita pasien, sehingga pasien 
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tidak menyadari bahayanya apabila berulang/
kambuh lagi penyakitnya. Dengan begitu pasien 
cenderung akan lalai untuk lebih  menjaga 
dengan hati hati berbagai hal yang dapat 
mempengaruhi kondisi penyakitnya.

Itulah penyakit degeneratif yang sampai saat ini 
solusi untuk mengatasi dan menyembuhkannya 
masih merupakan “pekerjaan rumah” para ahli di 
bidang ilmu kedokteran modern saat ini. Tetapi 
menurut saya selama kita tahu faktor risiko 
penyakit kardiovaskuler atau tahap penyakit ini 
masih dalam tahap awal dan tidak terlalu akut,  
maka dengan pendekatan pola hidup yang sehat 
secara komprehensif baik fisik, mental dan 
spiritual, Insyaa Allah secara bertahap penyakit 
ini dapat pulih dan sembuh kembali walaupun 
ilmu kedokteran mungkin tidak mengakuinya. 

Artikel berikut merupakan rahasia menjalani 
hidup sehat bebas dari penyakit kardiovaskuler. 
Tapi pada saat yang sama apabila kita tidak 
melakukan berbagai hal seperti yang dijelaskan 
dalam artikel ini maka akan bisa meningkatkan 
faktor risiko terjadinya serangan jantung dan 
stroke selain faktor usia dan genetik. Semakin 
banyak faktor risiko yang kita miliki maka akan 
semakin besar kemungkinannya akan terkena 
stroke dan atau serangan jantung.

10 Langkah Menjaga Kesehatan Dari Ancaman 
Serangan Jantung Dan Stroke.

1. Jaga kadar kolesterol tetap rendah, 
usahakan total kolesterol ada di kisaran 
angka < 180 mg/dl
Rendahnya kadar kolesterol ini sangat penting 
untuk terus dijaga, terutama fraksi LDL dan 
trigliserida. karena deposit pada pembuluh 
darah penyebab penyempitan bahkan 
sumbatan pembuluh darah ini berupa jaringan 
yang banyak mengandung kolesterol dan 
kalsium. Prioritaskan melalui intervensi diet 
dengan banyak mengkonsumsi buah, sayur 
dan bijih bijihan serta protein ikan dan kacang 
kacangan. Batasi asupan lemak jenuh dengan 
cara membatasi berbagai jenis makanan yang 
digoreng, camilan keripik, daging merah dan 
berbagai makanan yang banyak mengandung 
kolesterol. Juga hindari makanan olahan 
dan tepung putih dengan berbagai makanan 
olahannya terutama yang banyak mengandung 
lemak trans/margarine seperti cake, roti, 
doughnut dan lain sebagainya.

Apabila intervensi diet dan olahraga tidak 
mampu menurunkan kolesterol secara nyata, 
maka baru dipertimbangkan dikombinasikan 
dengan minum obat. Tapi tetap selalu diingat 
bahwa penggunaan obat adalah pilihan terakhir 
dengan pertimbangan efek sampingnya.

2. Jaga Tekanan Darah
Tekanan darah yang tinggi > 120/80 mmHg 
memberatkan fungsi kerja jantung, memberikan 
beban/stress pada otot halus pembuluh 
darah arteri penyebab terjadinya perubahan 
struktur endotelin (endothelin remodeling) 
yang tak dapat disembuhkan shg pembuluh 
darah menebal dan tidak elastis lagi. Inilah 
yang dimaksud dengan apa yang disebut 
aterosklerosis. Menaikkan tekanan darah yang 
rendah s.d sedang/prehipertensi biasanya 
dapat diatasi dengan diet dan olahraga yang 
teratur dan konsisten. Diet yang secara khusus 
dirancang untuk menurunkan tekanan darah 
dan secara klinis telah teruji adalah jenis DASH 
(Dietary Approaches to Stop Hypertension) 
yang mengutamakan konsumsi sayur, buah dan 
bijih bijihan, dikombinasi dengan membatasi 
konsumsi sodium/garam. Silahkan “browsing” 
di internet. Apabila dengan diet tekanan darah 
masih > 140/90 mmHg, pertimbangkan untuk 
minum obat sesuai petunjuk dokter.

3. Jangan merokok
Merokok selain menyebabkan berbagai penyakit 
terutama penyakit pada saluran pernafasan 
dan kanker, juga dapat menyebabkan turunnya 
elastisitas pembuluh darah. Pembuluh darah 
yang kaku akan lebih sulit dialiri darah, 
meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah. 
Racun pada asap rokok juga menurunkan 
kemampuan darah dan paru paru dalam 
membawa oksigen, sehingga  jantung akan 
bekerja lebih berat untuk mengkompensasi agar 
kebutuhan oksigen tubuh dapat tercukupi.

4. Batasi konsumsi kafein
Secara medis kafein adalah semacam 
obat perangsang. Khusus bagi yang sudah 
kecanduan, kafein dapat meningkatkan 
aktifitas saraf simpatetik, menambah beban 
kerja jantung, mengganggu istirahat/tidur, 
memicu ketidak teraturan nadi jantung serta 
meningkatkan produksi kolesterol. Batasi 
konsumsinya, apabila sensitif dengan kafein, 
hindarilah mengkonsumsinya.

INFO KESEHATAN
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5. Lakukan diet anti radang/Anti-
Inflammatory Diet
Para ahli jantung dunia secara konsensus sudah 
menyepakati bahwa peradangan/inflamasi 
kronis adalah penyebab utama terjadinya 
aterosklerosis yaitu penebalan pembuluh darah 
karena deposit jaringan pada lapisan dalam 
pembuluh darah penyebab hipertensi, stroke, 
jantung koroner dan serangan jantung. Tingkat 
peradangan ini secara medis menggambarkan 
umur biologis organ tubuh, utamanya pembuluh 
darah sebagai gambaran keremajaan biologis 
tubuh. Untuk mengetahui sampai sejauh mana 
tingkat peradangan di sekujur tubuh kita, adalah 
dengan memeriksa darah di laboratorium 
klinik dengan parameter Cr.P (C-reactive 
Protein) sebagai penanda radang. Tekan 
serendah mungkin kadar Cr.P ini agar tubuh 
kita secara biologis dapat mempertahankan ke 
“remaja”annya.

Diet anti peradangan secara umum mencakup: 
menghindari margarin dan berbagai makanan 
yang mengandung bahan tersebut seperti 
cake, camilan keripik, berbagai jajanan roti. 
Tingkatkan asupan omega 3 dengan banyak 
mengkonsumsi ikan, utamanya ikan laut 
dan kacang kacangan. Batasi konsumsi 
bahan pangan yang diolah, semua makanan 
olahan yang umumnya dijual di supermarket/ 
minimarket, fast foods dan semua makanan 
dari tepung putih/terigu. Perbanyaklah 
mengkonsumsi berbagai jenis sayur baik 
mentah maupun matang dan buah buahan, juga 
biasakan mengkonsumsi/minum herbal anti 
radang seperti kunyit, temulawak dan jahe.

6. Selalu rajin berolahraga 
Olahraga secara teratur dan terukur wajib 
dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang 
sehat.. Tidak ada yang dapat menggantikan 
peran olahraga dalam mencapai tubuh 
sehat, baik itu obat obatan, suplemen, diet 
atau apapun. Olahraga aerobik adalah yang 
paling ideal untuk menjaga kesehatan sistem 
kardiovaskuler, seminggu lima kali dan setiap 
sesi empat puluh lima menit sampai satu jam. 
Pacu jantung sampai pada level nadi 70 s.d 
85% dari nadi maksimum (nadi maksimum = 
220-umur). Apabila belum terbiasa, mulailah 
hari ini dengan cara bertahap agar tidak cedera 
atau justru membahayakan kesehatan itu 
sendiri. Untuk menambah elastisitas, kelenturan 

dan keseimbangan tubuh, tambahkan olahraga 
jenis “martial art” seperti Tai Chi, Ling Tien 
Kung dll. Jangan melakukan olahraga borongan 
seperti berolahraga seminggu sekali atau dua 
kali dengan waktu dan intensitas yang tinggi. 
Hal ini justru akan membahayakan Kesehatan 
tubuh. Lakukan secara teratur seminggu 4 
- 5 kali. Bila belum terbiasa, lakukan secara 
bertahap intensitas dan lama waktunya, tapi 
tetap dilakukan 4 - 5 kali seminggu agar 
menjadi kebiasaan.

7. Jaga berat badan
Kelebihan berat badan menyebabkan jantung 
akan bekerja lebih keras untuk memompa darah 
ke seluruh jaringan tubuh yang dalam jangka 
panjang dapat menyebabkan otot otot jantung 
membesar, ruang jantung (atrium & ventrikel) 
menyempit sehingga jantung membesar tapi 
tak mampu memompa darah dengan efisien 
(kardiomegali), pemicu terjadinya “congestive 
heart failure”/gagal jantung. Kelebihan berat 
badan juga mendorong orang malas untuk 
berolahraga sehingga  memicu timbulnya 
penyakit diabetes tipe 2 dengan berbagai 
komplikasinya. Jaga berat badan pada indek 
massa tubuh/BMI : 20 s.d 25.   

8. Jaga agar kadar homocystein darah 
tetap rendah
Kadar homocystein ini dapat dilihat melalui 
pemeriksaan darah di laboratorium klinik. 
Tingginya kadar homocystein ini menyebabkan 
darah mudah menggumpal yang dapat 
menyumbat pembuluh darah dimanapun 
pada pembuluh darah yang menyempit. Cara 
menjaga agar kadar homocystein tetap rendah 
adalah dengan membatasi konsumsi protein 
terutama protein hewan utamanya daging 
merah,  dan disisi lain mengkonsumsi vitamin B 
komplek.

9. Jaga kekentalan darah
Darah yang kental cenderung mudah 
menggumpal sehingga dapat menyumbat 
aliran darah di tempat terjadinya penyempitan 
pembuluh darah arteri. Hal ini akan menjadi 
pemicu serangan jantung apabila menyumbat 
di pembuluh koroner jantung. Menjadi 
penyebab stroke apabila menyumbat di 
pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. 
Makanan yang memiliki efek pengencer darah 
alami adalah jamur kuping, bawang putih, 
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vitamin E, suplemen omega 3. Keunggulan 
makanan pengencer darah ini dibanding obat 
adalah kalau terjadi pendarahan tidak akan  
berkepanjangan.

10. Lakukan relaksasi
Relaksasi adalah salah satu metode yang 
efektif untuk menekan aktivitas saraf otonom 
simpatetik, melepas stress penyebab kakunya 
pembuluh darah akibat reaksi hormonal atas 
stress tersebut. Situasi kejiwaan yang stress 
dapat memicu dan meningkatkan aktivitas 
saraf simpatetik, meningkatkan nadi jantung 
bahkan dapat menyebabkan ketidak teraturan 
nadi serta disharmoni kontraksi (ventricular 
fibrillation) yang dapat berakibat fatal/ 
kematian. Bagi umat Islam maka shalat juga 
merupakan salah satu sarana yang sangat 
efektif untuk melepas stress, menyampaikan 
keluh kesah, beban dan berbagai persoalan  
hidup kepada sang Khaliq serta memohon 
pertolonganNya bisa menjadi sarana relaksasi 
yang sangat bagus. Salah satu teknik lain 
yang cukup efektif menurunkan stress adalah 
melakukan teknik pernafasan: menghirup udara 
lewat hidung, udara ditahan sampai terasa 
menekan lambung dan mengeluarkannya 
secara perlahan lewat mulut. Lakukan duduk 
bersila dan rilek, tekan langit langit depan 
mulut dengan ujung lidah dan mulailah 
bernafas dengan cara di atas dengan periode 
perbandingan hitungan menghirup 4 hitungan, 
menahan 7 hitungan dan mengeluarkan nafas 
9 hitungan. Angka 4, 7 dan 9 ini maksudnya 

menggambarkan perbandingan periode/
lama masing masing event. Lakukan pagi dan 
petang masing masing selama kurang lebih 5 
menit. Selama melakukannya sebagai orang 
Islam silahkan sambil berdzikir dengan kalimat 
thoyyibah sehingga hati semakin mudah 
menjadi tenang. Dengan tenangnya hati dan 
jiwa, maka aktivitas saraf otonom parasimpatik 
yang membawa keteraturan dan normalnya 
fungsi kerja organ tubuh akan lebih dominan.  

Epilog, 

Itulah 10 langkah menuju sehat bebas dari 
penyakit kardiovaskuler yang tidak kita temukan 
di ruang praktek dokter.

Tidak lebih dan tidak kurang saya serahkan 
kepada pembaca. Pilihannya:  minum obat 
seumur hidup yang tidak menyembuhkan 
dengan berbagai efek samping dan peningkatan 
biaya hidup,  atau menjalani pola hidup sehat 
dengan konsisten dengan memanfaatkan 
kemampuan tubuh yang Allah ciptakan untuk 
menyembuhkan dirinya sendiri/”self healing” 
sehingga kualitas dan kehidupan menjadi lebih 
baik. 

Tidak ada kata terlambat untuk berbuat sesuatu 
menjadi lebih baik, mari mulai saat ini kita 
menjalani pola hidup lebih sehat, sesuatu yang 
mungkin dulu tidak kita lakukan dengan benar 
karena kesibukan kita. Semoga kita dapat 
meningkatkan kualitas hidup dan menikmati 
kebahagiaan bersama keluarga dan anak cucu 
kita. 

Ingatlah sesungguhnya hidup adalah pilihan, 
yang bukan pilihan hanya kelahiran dan 
kematian. 

Selamat “terlahir kembali” dalam kehidupan 
yang lebih sehat dan bahagia dalam kasih 
sayang dan ridhoNya.

Referensi : 1. Program for Reversing Heart Disease; Dr. 
Dean Ornish; 1991; 2. Natural health, natural medicine; 
Dr. Andrew Weil; 2004; 3.  Healthy Aging; Dr. Andrew 
Weil; 2005; 4. Stroke; Harvard Medical School special 
health report; 2016; 5. A Guide to Men’s Health Fifty and 
Forward; Harvard Medical School special health report; 
2016

*) Suyono Wasito, 
 Praktisi dan Pemerhati Kesehatan
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 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN PUSAT
1. Sosialisasi Kebijakan Kesehatan dengan EVP HST & EVP HSC 
 14 Januari 2022 internal Pengurus IKPLN Pusat.

2. Sosialisasi Perjanjian Kerjasama antara IKPLN dengan DP PLN, 17 Maret 2022.

Peserta yang hadir mengikuti acara.

Pemaparan oleh EVP HSC, Dedi Budi Utomo

Pembahasan dan tanya jawab.

Sambutan PLT Dirut DP PLN Antonius RT Artono.

Sambutan Ketua Umum IKPLN Bambang Praptono.

Pengantar materi Kerjasama disampaikan oleh Hariyanti 
Soeroso dari IKPLN.

Sebagian dari peserta yang hadir sejumlah 302 orang pengurus 
IKPLN Pusat, Daerah dan Cabang seluruh Indonesia.
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 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH

3. Focus Group Discussion (FGD) Dewan 
Pakar IKPLN, 28 Maret 2022.

I. IKPLN Daerah Aceh

BERITA DALAM FOTO

Sambutan Direktur Manajemen SDM Yusuf Didi Setiarto 
selaku Pembina IKPLN.

Pembahasan topik Sesi pertama dengan pembicara 
mantan Dirut PLN yang juga mantan Menteri 
Pertambangan dan Energi Dr Kuntoro Mangkusobroto.

Pembahasan topik Sesi kedua dengan pembicara Mr 
Floriant Kitt & Mr Mike Crosetti dari ADB.

Pembahasan Topik Sesi ketiga dengan pembicara Widodo 
Ramadyanto dari BKFAPBN Kemenkeu.

Sebagian dari 93 peserta yang menghadiri acara FGD.

Acara Ulang tahun IKPLN ke 21 berlangsung di Kantor 
IKPLN Daerah Aceh yang dihadiri oleh Pengurus Daerah, 
Pengurus Cab Kantor Wilayah serta anggota.

Pemotongan 
tumpeng oleh 
Wakil Ketua 
Pengurus 
Daerah Khamrul, 
mewakili Ketua 
yang berhalangan 
hadir.

Pada 31 Maret 2022 
menjelang puasa 
Ramadhan, pengurus 
IKPLN Daerah 
Aceh mengadakan 
silaturahmi ke GM 
UIW Aceh Parulian 
Noviandri dengan  
sambutan baik. 
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II. IKPLN Daerah Sumatera Utara

III. IKPLN Daerah Sumatera Barat

IV. IKPLN Daerah S2JB

Pengurus IKPLN Daerah Sumatera Utara bersama-sama 
mengikuti secara virtual acara peringatan Ulang Tahun ke 
21 IKPLN yang diadakan oleh Pengurus IKPLN Pusat.

Bakti Sosial Pengurus IKPLN Cab Medan, 15 Maret 
2022 menyalurkan bantuan kepada Pengurus Masjid Al 
Muslimun di Desa Nda Kesti, Kec. Naman Teran, Kab. 
Karo yang tertimpa musibah kebakaran.

Salah satu rumah korban musibah gempa di Sumatera 
Barat.

Pemberian bantuan untuk korban musibah gempa 
Pasaman dari IKPLN Daerah Sumatera Barat.

Persiapan silaturahmi dan pengajian pengurus IKPLN Cab 
Bukittinggi, 27 Maret 2022 menjelang puasa Ramadhan 
1443 H.

Sambutan ketua 
IKPLN Daerah 
S2JB pada 
acara Ulang 
tahun ke 21 
IKPLN.

Tausiah sekaligus 
ceramah 
kesehatan 
tentang gula 
darah oleh Prof. 
Dr. dr. Juwono 
Bio Med, Direktur 
RS PT Pusri.
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V.  IKPLN Daerah Jakarta

VI. IKPLN Daerah Jakarta Pusat-Pusat (DJPP)

Penyerahan Santunan duka kepada ahli waris secara simbolis, serentak di 4 Cabang IKPLN di lingkungan IKPLN 
Daerah Jakarta, 27 Maret 2022.

IKPLN Cabang Kota.

IKPLN Cabang Kebayoran.

IKPLN Cabang Jatinegara.

IKPLN Cabang Kramatjati.

Webinar 
Kesehatan 
tentang “Faktor 
Resiko dan 
Pencegahan 
Sroke” oleh 
dr. Hendra 
Hardiansyah 
dari RS. Ciputra 
Hospital, 25 
Februari 2022.

Webinar Bisnis Pensiunan dan IKPLN, 9 Maret 2022.

Ketua IKPLN Daerah 
Jakarta Pusat Pusat

Materi Webinar 
disampaikan oleh 
Pandu Angklasito, 
Anggota IKPLN 
Kantor Pusat.

Sebagian peserta 
yang hadir. 

Webinar Kesehatan “Tip 
mengontrol tekanan 
darah secara alami” oleh 
dr. Phaidon L Toruan, 24 
Maret 2022.

dr. Phaidon L. Toruan: 
Hipertensi perlu diwaspadai, 
komplikasi nya cukup serius, 
bisa fatal.
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VII. IKPLN Daerah Jawa Barat

VIII. IKPLN Daerah Jawa Timur  

IX.  IKPLN Daerah 
Kalimantan Selatan 
dan Kalimantan 
Tengah (KSKT)

Pemberian bantuan dari swadaya Pengurus IKPLN Daerah Jawa Barat kepada anggota IKPLN yang terkena 
musibah banjir di Perumahan Untirta dan Singandaru Kaujon, Serang. Bantuan disalurkan melalui IKPLN 
Daerah Banten Cq Cabang Banten Utara. 

Para korban musibah banjir yang menerima bantuan.

Penyerahan bantuan oleh Ketua 
IKPLN Cab Banten Utara Bpk 
Supiadin.

Musyawarah Cabang Mojokerto, 23 Februari 2022. Peresmian ruangan Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur 
Cabang Kantor UID Jawa Timur, 22 Maret 2022. 

Pengurus IKPLN Daerah KSKT dan Pengurus IKPLN 
Cabang Banjarbaru dengan Manajemen PLN UIW KSKT, 
usai acara HUT ke 21 IKPLN.

Pelantikan Ketua IKPLN Cabang Banjarbaru periode 2022 - 
2026 oleh Ketua IKPLN Daerah KSKT, 9 Februari 2022. 

Pada 15 Februari 2022 Pengurus IKPLN Cabang Banjarmasin 
mengadakan kunjungan silaturahmi kepada salah satu 
anggota IKPLN yang mendapatkan bantuan program rumah 
sehat.
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Dalam rangka memperingati Ulang Tahun ke 21 IKPLN, IKPLN 
Daerah Indonesia Power mengadakan sosialisasi Kesehatan 
tentang kasus Covid 19 varian Omicron, 9 Februari 2022.

XI. IKPLN Daerah Sulawesi Selatan, Tenggara dan 
Barat (Sulselrabar)

XII. IKPLN Daerah 
Indonesia Power.X. IKPLN Daerah 

Suluttenggo

Pengurus IKPLN Daerah Sulutenggo bersama 
Manajemen pada peringatan Ulang Tahun ke 21 IKPLN.

Kunjungan silaturahmi Ketua IKPLN Daerah Sulselrabar Arifuddin Nurdin ke IKPLN Cabang Palopo dan IKPLN 
Cabang Bone.

Pertemuan silaturahmi dengan Manager UP3 Palopo 
serta anggota IKPLN Cabang Palopo.

Bersama Manager UP3 Palopo, bersilaturahmi ke 
kediaman anggota IKPLN senior yang kebetulan sedang 
kurang sehat.

Pertemuan silaturahmi dengan Manager UP3 Bone serta 
anggota IKPLN Cabang Bone.

Audiensi dengan VP YAN HC Regional Sulmapana, M 
Firdaus  usai acara zoom.

*) Suhartoyo
 Pengurus IKPLN Pusat

BERITA DALAM FOTO
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