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SAPA
REDAKSI

REX JANASAKTI PANAMBUNAN *)

Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabaro-
katuh, 
Salam Sejahtera, Om swastiastu,
Para sahabat purna karya PLN, keluarga dan 
semua pembaca IKPLN News.
Mengawali sapaan, kami mengucapkan 
Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 bagi 
umat Nasrani yang merayakan dan Selamat 
Tahun Baru 1 Januari 2022 bagi kita semua. 
Semoga Tahun Baru membawa semangat 
baru, semakin kreatif dan tetap optimis meng-
hadapi dinamika kehidupan ke depan dan 
yang terpenting kebersamaaan antar anggota 
IKPLN tetap terpelihara.
Waktu telah berlalu menutup lembaran cerita 
kehidupan IKPLN di tahun 2021 yang penuh 
dengan dinamika, makna dan berbagai 
kegiatan menarik mulai dari pembentukan 
kepengurusan IKPLN 2021-2025, pelaksa-
naan Program Rumah Sehat yang mengang-
kat kehidupan anggota yang membutuhkan, 
berkembangnya komunitas olahsehat Ling 
Tien Kung dan Bersepeda /Gowes, pembi-
naan kompetensi melalui sertifikasi keahlian 
teknik, webinar FGD oleh Dewan Pakar IKPLN 
dan kegiatan kreatifitas lainnya. Semua itu 
meninggalkan kenangan bersama yang mem-
bahagiakan. Ditengah keterbatasan berakti-
vitas akibat pandemi Covid-19, gerak IKPLN 
yang ber Ulang Tahun ke 21 pada 8 Februari 
di tahun 2022 diharapkan tidak terbendung 
untuk menebarkan dan melanjutkan program 
guna meningkatkan harkat kehidupan anggo-
ta IKPLN.
IKPLN News edisi ke 16 ini merupakan 
bulletin edisi awal tahun menyongsong 
pelaksanaan semua kegiatan IKPLN yang 
telah direncanakan dengan semangat baru 
penuh optimisme di tahun 2022.
Dalam memeriahkan Hari Listrik Nasional 
yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2021, 

IKPLN Pusat menyelenggarakan Lomba 
Berpantun yang menimbulkan antusiasme 
para purnakarya di daerah untuk menun-
jukkan bakat seninya sesuai nuansa daerah 
masing-ma-sing, serta Acara Berbagi Cerita 
Berwira- usaha membuka mata dan wawasan 
para purna karya lebih produktif dalam mengisi 
waktu luang yang tersedia. Tulisan tentang hal 
ini dapat disimak di rubrik Info Berita Utama 
maupun di Berita Pusat/Daerah.
Sebagai Berita Utama, diceritakan sejarah 
kelistrikan Sumatra Barat dari Emmahaven ke 
Pelang gan Premium serta keelokan panorama 
alam dan budaya Sumatra Barat selain kegiat-
an menarik IKPLN Daerah Sumatra Barat.
Dalam rangka mendukung program PLN 
dalam transisi energi sesuai komitmen Peme-
rintah di Glasgow untuk mencapai Net Zero 
Emission tahun 2060, IKPLN pun meng-
ha sil kan pemikiran-pemikiran yang akan 
disumbangkan kepada manajemen PLN 
melalui penyelenggaraan FGD oleh Dewan 
Pakar IKPLN. Salah satu hasil pemikiran dalam 
FGD3 disarikan dalam ringkasan di rubrik 
Tahukah Anda. 
Perkembangan terakhir terjadi penggantian 
Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku 
Pembina Utama IKPLN dari Bp Zulkifli Zaini 
kepada Bp Darmawan Prasodjo dan beberapa 
anggota dewan direksi termasuk Direktur 
Manajemen SDM selaku Pembina IKPLN dari 
Ibu Syofvi Felienty Roekman kepada Bp Yusuf 
Didi Setiarto, yang dilakukan oleh pemegang 
saham yaitu Menteri Negara BUMN pada 
tanggal 6-7 Desember 2021. 
Terima kasih kami ucapkan kepada Bp Zulkifli 
Zaini dan Ibu Syofvi Felienty Roekman yang 
telah banyak mendukung kegiatan IKPLN. 
Hanya Allah SWT yang dapat membalas amal 
baik Bapak dan Ibu.
Dalam sambutan yang berhasil dihimpun, 
Menteri Negara BUMN menyampaikan 
antara lain “PLN perlu mempersiapkan diri 
untuk melakukan akselerasi bisnis dalam 
menghadapi tren baru seperti ekosistem 
kendaraan listrik dan berkolaborasi terkait 
electrifying lifestyle dengan pihak-pihak lain”.
Info PLN mengetengahkan: Kemajuan 
Pembangunan Sistem Ketenagalistrikan di 
Sumatra a.l: bauran EBT di Sumatra telah 
melebihi target bauran EBT nasional 23% 
yang disampaikan oleh Bp Adi Lumakso 
Direktur Bisnis Regional Sumatra dan 
Kalimantan yang baru. 
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Tulisan tentang alat transportasi listrik selaras 
dengan Komitmen Glasgow yaitu sepeda motor 
listrik mendukung pencapaian target Net Zero 
Emission dapat disimak dalam rubrik Info PLN.
Menarik pula untuk dibaca di Berita Daerah 
adalah laporan IKPLN Daerah NTB mengenai 
penyelenggaraan Musda NTB 2021 dan 
adanya potensi usaha FABA di NTB. 
Beberapa berita menarik lainnya adalah me- 
ngenai Info mutakhir Dana Pensiun terkait 
Peran DPPLN dalam membekali calon Purna 
Karya PLN dan ulasan ringkas kegiatan 7 
(tujuh) Anak Usaha Dana Pensiun PLN.
Cerita-cerita menarik lain dalam rubrik-rubrik 
yang telah disusun antara lain:

 ● Info YPK PLN menyampaikan info PT STT 
yang melaksanakan sertifikasi kompetensi 
teknik anggota IKPLN.

 ● Info Keagamaan mengetengahkan Isra Miraj: 
Momentum Peningkatan Integritas Muslim; 
Hari Raya Nyepi di tahun Saka 1944 yang 
menceritakan makna dan ritual-ritualnya

 ● Tahukah Anda juga mengetengahkan Tata 
Kelola Sertifikasi Kompetensi Teknik yang 
menggambarkan mekanisme dari awal 
penawaran, pendaftaran, pelaksanaan ser- 
tifikasi, penerbitan sampai perpanjangan 
sertifikat kompetensi apabila telah habis 
masa berlakunya.

 ● Info Kesehatan mengetengahkan rang-
kuman info Webinar tentang “Mengelola 
Pikiran & Emosi Dalam Menghadapi 
Permasalahan”; serta wawasan tentang 
virus Covid 19, varian baru Omicron

 ● Sumbang Saran mengetengahkan : 
Menatap Ke depan; Pensiunan Bahagia Ber- 
karya & Menginspirasi Dengan Hobby Yang 
Produktif; Potensi Cuan Usaha Pertashop

 ● Serba serbi mengetengahkan Coffee 
Academy Bersama Magys Coffee; Cerita 
jalan-jalan dari IKPLN Daerah Kalimantan 
Barat juga cerita IKPLN Daerah Sumatra 
Barat tentang Pensiunan tertua di Sumbar 

Pada bulan November 2021, IKPLN dan MKI 
telah menandatangani MOU untuk kerjasama 
di bidang Joint Study Analisa Kebijakan Industri 
Ketenagalistrikan, Pelatihan untuk persiapan 
sertifikasi kompetensi teknik dan kegiatan lain 
yang disepakati kedua belah pihak. 
Masih pada bulan yang sama tepatnya pada 
tanggal 22 November 2021 telah dilang sung-
kan pelepasan purna karya sebanyak 1.222 
orang (periode November 2020 sd Oktober 
2021) seluruh Indonesia secara Hybrid (virtual 

dan fisik) di kantor PLN Pusat yang dihadiri 
oleh Direksi PLN dan beberapa Pengurus 
IKPLN Pusat. Selamat datang dan bergabung 
di IKPLN !!!
Pada awal Desember 2021, terjadi bencana 
alam nasional yaitu semburan awan panas 
gunung Semeru di Jawa Timur disertai gempa 
yang menelan korban saudara-saudara kita. 
Kami IKPLN turut prihatin atas duka dampak 
bencana Semeru dengan jatuhnya korban 
jiwa dan bersimpati kepada mereka yang 
kehilangan harta benda dan rumah tinggal.
Dari waktu ke waktu, Redaksi selalu berupaya 
menyuguhkan tulisan yang lebih menarik 
dan menghibur a.l melengkapi dengan QR 
code untuk tulisan tertentu sehingga dapat 
menambah pengetahuan dan informasi yang 
terjadi di sekeliling kita 
Sangat diharapkan pula kontribusi tulisan 
tentang pengalaman yang berkesan dan 
berhar ga serta saran dari para pembaca, 
utama nya anggota IKPLN baik Pusat, Daerah 
maupun Cabang untuk memperkaya dan 
menyem purnakan penerbitan edisi selan-
jutnya. Redaksi IKPLN akan terus secara 
konsisten menyajikan kegiatan dan kejadian 
serta peristiwa yang menarik baik di ling-
kungan IKPLN Pusat maupun IKPLN Daerah 
ke hadapan para sahabat dan keluarga 
purnakarya pembaca setia. 
Masih diliputi kekhawatiran berkembangnya 
varian Covid-19, kewaspadaan mematuhi 
Prokes 5 M harus tetap menjadi prioritas kita 
bersama.
Sekali lagi, Selamat memasuki Tahun Baru 
2022 dengan semangat baru. Dengan 
bertambahnya usia IKPLN ke 21 tahun, mari 
kita lanjutkan kebersamaan dan kegotong-
royongan dalam menghadapi tantangan 
apapun yang terjadi, serta berpartisipasi 
aktif menyumbangkan pemikiran kreatif bagi 
kemajuan IKPLN.. ………….Dirgahayu IKPLN !!!!!
PLN Jaya, IKPLN Sejahtera !!!!!! 
Tahun 2022 mulai berdetak 
Tinggalkan tahun 2021 dengan kenangan manis 
Edisi 16 telah selesai dicetak
Siap memberi semangat tetap optimis.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh 

*)  Rex Janasakti Panambunan, 
 Ketua Bidang Organisasi, Advokasi dan 
 Komunikasi IKPLN Pusat
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Ada Hikmah dan berkah dari pandemi Covid 
19 yang patut disyukuri, karena dengan 

adanya pandemi, komunikasi justru meningkat 
intensitasnya, lebih sering dan lebih luas 
jangkauannya, dilakukan secara virtual dengan 
media zoom meeting.

Selama sebelum pandemi, komunikasi antara 
pengurus IKPLN Pusat dan Daerah seluruh 
Indonesia dilaksanakan secara normative terkait 
dengan adanya Musda dan Munas (4 tahun 
sekali) Rakernas Pertemuan dilakukan dengan 
tatap muka fisik yang biasanya pesertanya 
terbatas hanya para Pengurus IKPLN Pusat 
dengan Pengurus IKPLN Daerah saja. 

Berkah Pandemi serta adanya perkembangan 
teknologi informasi, kemudahan berkomunikasi 
secara virtual meningkatkan gairah lebih 

MENINGKATKAN KEBERSAMAAN 
IKPLN SELURUH INDONESIA

TAHUN BARU … SEMANGAT BARU 
dengan KINERJA TERBAIK

 Oleh: Dewi Sri Wahyunie *)

Tahun 2021 berlalu dengan 
setumpuk kenangan manis bagi 
warga IKPLN seluruh Indonesia.

intensif berkomunikasi dengan anggota IKPLN 
seluruh Indonesia, tidak terbatas dengan para 
pengurusnya saja. 

Diawali dengan pelaksanaan Munas IKPLN yang 
dilakukan 4 tahun sekali dalam bulan Februari 
2021 lalu, yang untuk pertamakalinya dalam 
sejarah IKPLN, Munas dilaksanakan secara 
Virtual, tidak dengan tatap muka secara fisik 

Pada awalnya memang ada beberapa kendala 
dalam komunikasi secara virtual ini. Banyak 
senior yang masih gaptek dengan teknologi 
virtual meeting. Diperlukan kesabaran para 
pihak untuk membiasakan diri dengan pernak 
pernik tehnologi ini. Dengan berlalunya waktu, 
akhirnya para senior menjadi terbiasa juga dan 
beberapa kendala dalam penyelenggaraan 
komunikasi virtual by Zoom dapat diatasi.

Ada beberapa momentum IKPLN secara 
nasional yang patut dicatat mulai Semester 
II tahun 2021, terkait dengan intensitas 
komunikasi antar sesama warga IKPLN, 
diantaranya adalah :

BERITA UTAMA
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1. Acara Syukuran Kemerdekaan ke 76 RI & 
Konsolidasi Kegiatan IKPLN tahun 2021 yang 
melibatkan pengurus IKPLN Daerah seluruh 
Indonesia. Acara utama adalah Konsolidasi 
Kegiatan Pelaksanaan program program IKPLN 
tahun 2021 yang Program Kerja 4 tahunnya 
disahkan di MUNAS IKPLN tahun 2021. 

Selain Konsolidasi Kegiatan internal IKPLN, 
acara juga menghadirkan EVP Pengelolaan 
asset PLN untuk mensosialisasikan, Peraturan 
Pemanfaatan Asset PLN oleh pihak ketiga, yang 
merupakan suatu peluang bagi IKPLN untuk 
ikut serta memanfaatkannya. 

Dalam kesempatan itu Direksi PT PLN (Persero) 
diwakili Direktur MSDM ibu Sjovie F Roekman 

2. Acara Latihan Bersama secara virtual 
Olah Sehat Ling Tien Kung diikuti oleh 230 
(dua ratus tiga puluh) peserta anggota IKPLN 
seluruh Indonesia dan masyarakat umum. Acara 
diselenggarakan tepat tgl 17 Agustus untuk 
memperingati Ulang Tahun ke 76 Kemerdekaan 
Republik Indonesia sekaligus syukuran 
Ulang tahun Ling Tien Kung ke 16. Acara 
menghadirkan Pengurus MPET2 Ling Tien 
Kung Pusat, sekaligus memperkenalkan Sistem 
Informasi Program Peduli Sehat (SIPESAT) yang 
mengintegrasikan Pola Olah Sehat Raga, Pola 
Olah Sehat Jiwa, Pola Makan Sehat dan Gaya 
Hidup Sehat yang akan diimplementasikan 
kepada anggota peserta Ling Tien Kung dan 
siapapun nantinya, secara bertahap. 

menyerahkan dana CSR/TJSL PLN senilai 
Rp 4,780 Milyar untuk Program Rumah Sehat 
tahun 2021 bagi 120 anggota IKPLN yang 
membutuhkan. 

Direktur MSDM juga memberikan apresiasi 
dalam bentuk piagam kepada tim Stop Kontak 
IKPLN yang menjadi Juara Harapan Lomba 
Pantun Nasional yang diselenggarakan oleh 
Balai Pustaka dan memperoleh piala serta 
piagam penghargaan dari Menteri BUMN.

Website IKPLN reborn diluncurkan pada 
acara tersebut, sebagai media komunikasi 
dengan memanfaatkan perkembangan media 
elektronik yang dapat lebih efisien, efektif dan 
akuntabel menyampaikan informasi. Sekaligus 
menginformasikan Optimalisasi pengelolaan 
media komunikasi dengan mengintegrasikan 
dua platform IKPLN News dan Website IKPLN 
menjadi Media IKPLN

3. Dalam situasi pandemi, banyak kepanikan, 
kecemasan yang terjadi, diharapkan 
dengan Webinar Kesehatan dengan tema : 
Mengelola Pikiran & Emosi dalam menghadapi 
Permasalahan, dapat memberi solusi. 
Menghadirkan nara sumber dr Aisah Dahlan 
CHt,CM.NNLP yang diikuti oleh 200 orang lebih 
peserta anggota IKPLN seluruh Indonesia. 

4. Webinar Wirausaha sekaligus syukuran Hari 
Listrik Nasional ke 76 dan memperingati Hari 
Pahlawan. 
Acara untuk menutup tahun 2021 
diselenggarakan pada tanggal 10 November 
2021 yang diisi dengan penyelenggaraan 
lomba Berpantun dan Lomba Berbagi Cerita 
Berwirausaha. 

Acara dihadiri oleh 220 (dua ratus dua puluh) 
anggota IKPLN seluruh Indonesia dan selain 
diisi dengan syukuran Hari Listrik Nasional 
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dan Peringatan Hari Pahlawan juga paparan 
wirausaha sukses tentang Hydroponic. Di akhir 
acara diumumkan dan disampaikan apresiasi 
& piagam kepada para pemenang Lomba 
Wirausaha serta Lomba Berpantun yang 
didahului dengan penampilan 6 besar finalis 
Lomba Berpantun.
Banyak manfaat yang bisa dipetik dengan 
semakin kuatnya komunikasi antar anggota 
IKPLN seluruh Indonesia. Acara yang 
diselenggarakan selalu melibatkan 4 pilar yang 
menaungi Pensiunan yaitu : PLN , Dana Pensiun 
PLN, YPK-PLN dan IKPLN. 
Beberapa IKPLN Daerah juga aktif 
menyelenggarakan Webinar sesuai dengan 
kebutuhannya yang juga mengundang IKPLN 
Daerah lainnya untuk berbagi informasi.
Berbagai informasi dari beberapa IKPLN Daerah 
juga diperoleh tentang kondisi organisasi 
yang cukup memprihatinkan antara lain belum 
mempunyai ruang kantor pengurus IKPLN 
Daerah yang bisa aktif hanya 2 atau 3 orang 
saja, masalah pembelian rumah dinas anggota 
IKPLN yang sudah lunas dibayar namun 
sertifikatnya tidak kunjung terbit kondisi tempat 
tinggal anggota IKPLN yg memprihatinkan, 
memerlukan perbaikan dengan bantuan a.l : 
CSR PLN.
Dengan terselenggaranya acara acara tersebut 
dan diikuti dengan penuh semangat oleh teman 
teman IKPLN Daerah, terasa sekali semangat 
kebersamaan yang semakin erat terjalin serta 
marwah sebagai satu keluarga besar pensiunan 
PLN yang tergabung dalam organisasi IKPLN 
seluruh Indonesia. Meski berkomunikasi secara 
virtual, namun sangat berharga sekali dapat 
menjangkau teman teman yang tersebar dari 
Sabang sampai Merauke, dari IKPLN Daerah 
Aceh sampai IKPLN Daerah Papua.
Inysaa Allah dengan semangat baru di tahun 
baru 2022 semangat kebersamaan antar 
anggota IKPLN seluruh Indonesia semakin 
erat dan semakin kuatnya semangat untuk 
melaksanakan Program kerja IKPLN thn 2021-
2025 untuk kesejahteraan anggotanya.
Acara Rapat Konsolidasi kegiatan IKPLN yang 
telah dilakukan bersamaan dengan Syukuran 
Kemerdekaan ke 76 RI semoga semakin 
memperjelas dan mempertajam kegiatan IKPLN 
seluruh Indonesia untuk mencapai kinerja yang 
lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

Masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi 
tugas para pengurus IKPLN se Indonesia, 
antara lain: 

 ● Menyejahterakan anggota IKPLN yang 
Manfaat Pensiunnya masih di bawah 1 juta 
Rupiah.

 ● Memfasilitasi anggota IKPLN yang setelah 
pensiun masih ingin aktif berkegiatan dan 
memerlukan bantuan untuk sertifikasi 
kompetensinya. 

 ● Peluang kerjasama serta pengembangan PT 
IKAMAS anak perusahaan IKPLN dan Dapen 
serta YPK-PLN masih perlu ditingkatkan lagi. 

 ● Dengan mengeratkan semangat 
kebersamaan, diharapkan para anggota 
IKPLN seluruh Indonesia tetap bersemangat 
menjalani masa pensiun dengan semua 
kegiatan positipnya dan tetap dalam suasana 
kekeluargaan. Seluruh Pengurus IKPLN 
Pusat dan Daerah berkewajiban untuk 
tetap memelihara momentum ini serta terus 
meningkatkannya dengan menangkap 
peluang peluang kegiatan usaha bagi 
kepentingan dan kesejahteraan seluruh 
anggota IKPLN.

Semoga dengan semangat baru ditahun baru 
ini semua hal yang menjadi harapan banyak 
anggota IKPLN tersebut di atas dapat dilakukan 
dengan semangat mencapai kinerja terbaik. 
Tidak ada hal yang tidak mungkin dilaksanakan 
selama semangat untuk melaksanakannya 
masih tetap tinggi. Insyaa Allah.

*)  Dewi Sri Wahyunie 
  Pengurus IKPLN Pusat
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MEMBANGUN SINERGI 
UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA

IKPLN DAERAH SUMBAR

 Oleh: Hendriansyah*)

SINERGI adalah sebuah proses 
atau interaksi yang menghasilkan 

suatu keseimbangan yang harmonis 
sehingga bisa menghasilkan 

sesuatu yang optimum. Sinergi 
dimaksudkan untuk membangun 

dan memastikan hubungan 
kerjasama internal yang 

produktif serta kemitraan yang 
harmonis dengan para pemangku 
kepentingan guna menghasilkan 

sesuatu yang bermanfaat dan 
berkualitas. Ada beberapa 

syarat utama agar Sinergi dapat 
diwujudkan yaitu kepercayaan, 

komunikasi yang efektif, feedback 
yang cepat, dan kreativitas. 

Hal itulah yang terus diupayakan dan 
diwujudkan secara nyata oleh segenap 

pengurus IKPLN Daerah Sumbar, baik secara 
internal dengan IKPLN Cabang maupun dengan 
Manajemen PLN, serta pihak-pihak terkait 
lainnya. 

GM PLN UIW Sumbar Toni Wahyu Wibowo bersama 
Ketua IKPLN Daerah Sumbar Mardanis dalam acara 
Melepas para Purnakarya PLN UIW Sumbar tanggal 22 
November 2021

Peserta Rapat Koordinasi IKPLN Daerah Sumbar berfoto bersama dengan GM UIW Sumbar, bertempat di Villa Lubuk 
Minturun Padang tanggal 22 September 2021
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Serah Terima bantuan CSR PLN untuk Program Rumah 
Sehat bagi Pensiunan PLN tanggal 28 Oktober 2021

Sinergitas tersebut diwujudkan dalam bentuk 
adanya komunikasi rutin, pertemuan khusus, 
Rapat Koordinasi maupun kegiatan bersama. 
Meskipun tidak bisa leluasa dan dengan 
menerapkan protokol kesehatan yang ketat, 
beberapa kegiatan selama pandemi inipun tetap 
bisa dilakukan. Kegiatan dimaksud meliputi 
pelaksanaan Vaksinasi bagi para pensiunan, 
pertemuan rutin dengan Tim HC Regional 
Padang terkait percepatan Pelaksanaan Datul 
dan Penyelesaian Santunan Uang Duka serta 
Rapat Koordinasi IKPLN Daerah Sumbar, 
Program Rumah Sehat dan Bantuan Kursi Roda 
untuk anggota yang mengalami keterbatasan 
dalam aktivitas fisiknya. 

Dalam Rapat Koordinasi IKPLN Daerah Sumbar 
beberapa bulan lalu, GM PLN Unit Induk 
Wilayah Sumatra Barat Toni Wahyu Wibowo, 
kembali menegaskan komitmentnya untuk terus 
membantu dan mendukung program-program 
IKPLN, baik program yang bersifat sosial 
maupun usaha-usaha lainnya. 

Sementara itu Ketua IKPLN Daerah Sumbar 
Mardanis mengungkapkan, bahwa fokus 
utamanya adalah memantapkan konsolidasi 
internal dan membangun Sinergi dengan 
PLN setempat dalam upaya mensejahterakan 
anggota.

Salah satu wujud nyatanya tahun ini IKPLN 
Daerah Sumbar mendapat dana CSR dari PLN 
sebesar Rp. 400 juta untuk program rumah 
sehat, ujar Mardanis. Program Rumah Sehat 
ini diperuntukkan bagi 11 orang pensiunan dan 
sepenuhnya akan diserahkan pengelolaannya 

Bantuan Kursi Roda dari IKPLN Daerah Sumbar kepada 
Anggota IKPLN, dihadiri oleh GM UIW Sumbar dan segenap 
pengurus IKPLN Sumbar tanggal 28 Oktober 2021.

kepada masing-masing IKPLN 
Cabang, tegas Mardanis. 

IKPLN Daerah Sumatra Barat 
saat ini memiliki anggota 
sebanyak 3.125 orang yang 
berada di 6 Unit Cabang yaitu 
IKPLN Cabang Unit Induk 
Wilayah Sumbar dengan 
anggota sebanyak 403 orang, 
Cabang Padang 307 orang, 
Cabang Bukittinggi 318 orang, 
Cabang Solok 82 orang, Cabang 
Payakumbuh 50 orang dan 
Cabang UPT Padang sebanyak 
165 Orang. 

Ketua IKPLN Daerah Sumatra 
Barat Mardanis berharap, ke depan IKPLN 
bisa melahirkan program-program kreatif yang 
mampu memotivasi anggota agar lebih sehat 
fisiknya dan lebih sejahtera ekonominya. Untuk 
sehat fisik Pengurus akan menggalakkan 
melalui program olah sehat, antara lain olah 
raga bersama, penyuluhan kesehatan dll. 
Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan 
anggota, akan diupayakan adanya program 
perberdayaan ekonomi anggota, baik melalui 
upaya mandiri dari sumber dana IKPLN 
maupun mengupayakan bantuan dari CSR PLN 
maupun YBM PLN. Kami juga berharap agar PT 
IKAMAS sebagai Unit Usaha IKPLN bisa segera 
berkiprah di Sumatra Barat, ujar Mardanis.

*)  Hendriansyah 
  Sekretaris IKPLN Daerah Sumatra Barat
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Negeri Para Perantau Yang Mempesona 
SUMATRA BARAT

 Oleh: Hendriansyah*)

Sumatra Barat adalah sebuah Provinsi yang berada di bagian tengah pulau 
Sumatra yang letaknya membujur di Pantai Barat pulau Sumatra yang berbatasan 
langsung dengan Samudera Hindia pada sisi Barat, Jambi dan Lampung di sisi 
Selatan, Riau di sisi Timur dan di sisi utara dengan Sumatra Utara. 

Dengan luas wilayah 42.297,39 km2 atau 
hanya 2,20 % dari total luas Indonesia. 

Jumlah penduduk Sumatra Barat sekitar 
4,8 Juta jiwa yang mendiami 19 Kota dan 
Kabupaten. Selain itu, terdapat sistem 
pemerintahan secara adat yang masih 
dilestarikan hingga sekarang yang dikenal 
sebagai “Nagari”. Saat ini, terdapat sekitar 800-
an Nagari yang tersebar di seluruh kabupaten 
di Sumatra Barat, sehingga kemudian dijuluki 
sebagai “Provinsi Seribu Nagari”. 

Sumatra Barat juga selalu diidentikkan dengan 
Minangkabau. Hal ini disebabkan Sumatra 
Barat merupakan bagian dari adat dan budaya 

di Kab.Kepulauan Mentawai, Suku Nias/
Nieh di Padang dan suku-suku lainnya. 
Selain itu Sumatra Barat juga dikenal dengan 
Negerinya Urang/Orang Awak, karena orang 
Sumatra Barat sering menyebut diri mereka 
sebagai Urang/Orang Awak. Garis Keturunan 
Matrilinial merupakan salah satu aspek utama 
dalam mendefinisikan identitas masyarakat 
Minang. Adat dan budayanya menempatkan 
pihak perempuan sebagai pewaris harta 
pusaka dan kekerabatan. Kaum perempuan 
di Minangkabau memiliki kedudukan yang 
sangat tinggi sehingga dijuluki dengan Bundo 
Kanduang. Sosok yang menunjukkan posisi 
mulia perempuan Minangkabau dalam tatanan 
adat masyarakatnya. Mereka juga memainkan 
peranan dalam menentukan keberhasilan 
pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat 
oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai 
mamak (paman) dan penghulu (kepala suku). 
Pengaruh yang besar tersebut menjadikan 
perempuan Minang disimbolkan sebagai 
Limpapeh Rumah Nan Gadang (pilar utama 
rumah). Sementara itu Suku-suku (=marga di 
Batak) dalam tatanan Masyarakat Minangkabau 
merupakan basis dari organisasi sosial. Suku 
juga merupakan basis dari unit-unit ekonomi. 
Kekayaan ditentukan oleh kepemilikan tanah 
keluarga, harta dan sumber-sumber pemasukan 
lainnya yang semuanya dikenal sebagai harta 
pusaka. Harta pusaka merupakan harta milik 
bersama seluruh anggota kaum-keluarga. Harta 
pusaka tidak dapat diperjualbelikan dan tidak 
dapat menjadi milik pribadi. 

Negeri Para Perantau
Pepatah tersebut menegaskan bahwa anak 
laki-laki yang masih bujangan atau belum 
menikah belum mempunyai peranan atau 
posisi dalam adat, dikarenakan anak dianggap 
belum memiliki pengalaman. Oleh sebab itu, si 

Pengurus IKPLN Daerah Sumbar di Pagaruyung
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Minangkabau, 
sekalipun 
selain suku 
Minangkabau 
sebagai etnis 
terbesar, 
daerah 
ini juga 
didiami Suku 
Mentawai 
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anak harus mencari pengalaman dengan cara 
pergi merantau. Para orang tua sebenarnya 
menyadari hal ini, sehingga banyak yang 
menganjurkan anak remajanya pergi merantau 
bahkan ke tempat yang jauh, karena ada 
pandangan bahwa semakin jauh tempat 
perantauan, pengalaman hidup yang didapat 
juga semakin banyak sehingga si anak semakin 
berguna dalam masyarakat ketika ia kembali. 
Pepatah di atas juga dimaknai bahwa 
merantau tidak sekedar bepergian ke negeri 
orang. Merantau dalam budaya Minangkabau 
merupakan keharusan, khususnya kepada para 
pemuda jika ia ingin dipandang dewasa dalam 
masyarakat. Masyarakat Minang menganggap 
bahwa laki-laki remaja hingga pemuda yang 
belum menikah namun tidak pergi merantau 
sebagai orang yang penakut dan tidak bisa 
hidup mandiri. Dikatakan penakut karena tidak 
mau atau tidak berani mencoba kehidupan baru 
di luar daerah Minang. Sedangkan tidak bisa 
hidup mandiri disebabkan karena hidupnya 
masih bergantung pada saudara atau sanak 
keluarga. 
Sebagian besar dari tokoh-tokoh Indonesia 
dari Minang yang berpengaruh adalah produk 
“perantauan”. Bangsa Indonesia tentu tak 
akan lupa dengan jasa para pejuang/pahlawan 
negara ini yang berasal dari Minangkabau 
seperti Mohammad Hatta dan Sjahrir yang 
dianggap sebagai tokoh Indonesia yang 
sangat berperan penting dalam perjuangan 
kemerdekaan Indonesia. Selain tokoh tersebut, 
tentu masih banyak tokoh produk perantauan 
lainnya yang patut dikenang seperti Mohammad 
Natsir yang pernah menjabat sebagai Presiden 

Liga Muslim se Dunia dan Perdana Menteri 
Indonesia. Mohammad Yamin yang jadi pelopor 
Sumpah Pemuda pada tahun 1928, juga H 
Agus Salim yang jadi diplomat ulung, bahkan 
seorang Pejabat Presiden Republik Indonesia 
Mr Assat yang nyaris terlupakan. Selain para 
pemimpin tadi, orang Minang di perantauan juga 
melahirkan ulama-ulama besar seperti Ahmad 
Kathib Al-Minangkabaui, orang non Arab 
pertama yang jadi Imam Besar di Masjidil Haram 
Mekkah yang juga jadi guru bagi banyak ulama 
besar di Nusantara. Juga ada Buya Hamka 
yang dihormati dan dikagumi tidak hanya oleh 
umat muslim Indonesia tapi juga umat muslim 
di negara negara Asia Tenggara lainnya. Dalam 
bidang sastra juga dikenal dua orang pionir 
yaitu Chairil Anwar pelopor Angkatan 45 dan 
Sultan Takdir Alisjahbana pelopor Pujangga 
Baru, serta Usmar Ismail yang digelari Bapak 
Film Indonesia. Semua tokoh tokoh besar 
tersebut adalah produk “perantauan”. 
Tidak berhenti pada generasi lalu, budaya 
Merantau tetap tertanam secara mendalam 
dan terus dilanjutkan oleh anak-anak muda 
milenial Sumatra Barat hingga hari ini. Mungkin 
tak ada satu pelosokpun di negeri ini tanpa 
keberadaan mereka. Cerita merantaunya anak 
muda Sumatra Barat, tentu tak hanya tentang 
kesuksesan, disana juga ada cerita tentang 
perjuangan, kegagalan, sakit, penderitaan, air 
mata dan kepiluan yang mendalam. Tentu tak 
mudah memahami tujuan dan filosofi merantau 
itu hanya melalui sebuah tulisan pendek, namun 
setidaknya dapat terjawab oleh sebuah pepatah 
bijak Minangkabau Iduik bajaso, mati bapusako 
(Hidup berjasa, mati berpusaka) bermakna 
selagi hidup harus memberi jasa agar setelah 
mati meninggalkan pusaka (warisan nama baik) 
yang bisa dikenang sepanjang masa.

Pesona Alam Sumatra Barat
Provinsi Sumatra Barat merupakan daerah yang 
memiliki potensi besar di bidang pariwisata. 
Hal itu sejalan dengan keberadaan destinasi 
wisata alam yang tergolong lengkap, mulai 
dari keindahan panorama alam, keunikan adat 
istiadat, ragam kuliner, kesenian dan situs 
bersejarah, dapat ditemukan di wilayah ini. 
Oleh karena itu tak salah jika berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik, Sumatra Barat 
merupakan salah satu dari sebelas provinsi 
di Indonesia yang paling sering dikunjungi 
wisatawan. 
Sumatra Barat memiliki dataran rendah 
di pesisir Barat. Garis pantai semuanya 
bersinggungan dengan Samudera Hindia 

Karatau madang di hulu–Karatau Madang di Hulu
Babuah, babungo balun–Berbuah, berbunga belum
Marantau bujang dahulu–Marantau bujang dahulu
Di rumah paguno balun–Di rumah belum berguna

Melepas Anak Pergi Merantau
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sejauh 375 km. Sumatra Barat juga diapit oleh 
beberapa pegunungan besar yang masih aktif 
yaitu Marapi, Singgalang, Tandikek, Talang, 
Talamau dan Gunung Pasaman. Selain itu 
daerah ini juga dilingkungi oleh dataran tinggi 
vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan yang 
membujur dari Barat laut hingga Tenggara. 
Sumatra Barat juga memiliki beberapa danau 
antara lain Danau Maninjau, Danau Singkarak, 
Danau Diatas dan Dibawah. 
Dua di antara Danau tersebut yaitu Maninjau 
dan Singkarak sudah dimanfaatkan menjadi 
Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dikelola 
oleh PLN. Dengan kondisi alam yang demikian, 
maka tak salah jika Sumbar sangat kaya dengan 
berbagai destinasi wisata alam. Selama ini kita 
hanya mengenal Pantai Padang, Pantai Air Manis 

Nurbaya dan tanjakan Bukit Gado-Gado yang 
indah. Di perjalanan pulang sore harinya dapat 
menyaksikan Sunset /matahari terbenam yang 
romantis di Samudera Hindia. 
Setelah beristirahat semalam, esoknya dapat 
melanjutkan perjalanan Wisata ke Kabupaten 
Pesisir Selatan, mengunjungi Kawasan Wisata 
Mandeh, Pantai Batu Kalang, Pantai Carocok 
dengan Mesjid Terapungnya. Bagi yang hobi 
menyelam dan snorkling dapat menyalurkan 
hobinya di Pulau Sultan, Pulau Persumpahan 
dan pulau-pulau lain di sekitarnya, dengan 
menyewa kapal kayu yang cukup murah. 
Setelah puas berwisata laut di Kab. Pesisir 
Selatan, hari selanjutnya mengunjungi 
Bukittinggi melalui Pariaman dan singgah 
sejenak di Obyek Wisata Pantai Gandoriah dan 
Pantai Talao, menyusuri Danau Maninjau. 
Sebelum melewati Kelok 44 jangan lupa untuk 
singgah sejenak di Museum Buya Hamka dan 
Obyek Wisata Linggai Park yang baru dibuka 
sejak 2 tahun lalu. Setelah melewati kelok 44 
yang indah dengan panorama Danau Maninjau, 
bisa singgah menikmati keindahan obyek 
Wisata Embun Pagi dan Puncak Lawang yang 
berudara sejuk, serta melihat dari dekat proses 
pembuatan saka (gula merah dari tebu) secara 
tradisional di daerah sekitar Puncak Lawang. 
Selama di Bukittinggi dapat mengunjungi Jam 
Gadang dan berbelanja di Pasar Atas. Selain 
itu juga dapat mengunjungi Panorama Ngarai 
Sianok, Kebun Binatang dan Lobang Japang. 
Bagi yang memiliki fisik prima dapat mendaki 
Janjang Seribu (Great Wall of Koto Gadang), 
Janjang seribu dibangun mirip tembok besar 
China, dengan panjang 780 Meter. Akses 
ke lokasi ini sangat mudah untuk dilalui. 
Pengunjung juga tidak dikenakan ticket masuk, 
lokasi ini terbuka kapan saja. Wisatawan 
biasanya datang pada pagi hari sambil berolah 
raga atau sore hari karena panoramanya 
akan lebih indah pada sore hari. Siang harinya 
disarankan menikmati makan siang dengan 
Gulai Itik Cabe Hijau khas Koto Gadang yang 
sangat lezat.

Panorama Danau Maninjaumenyusuri Danau Maninjau

Jembatan Siti Nurbaya di Batang Arau Padang

dengan legenda Malin Kundangnya, Ngarai 
Sianok dan Jam Gadang di Bukittinggi, Kelok 44 
dan Danau Maninjau, Danau Singkarak dll. 
Namun dalam beberapa tahun terakhir telah 
bermunculan banyak destinasi Wisata baru 
yang layak dikunjungi oleh para Pensiunan 
untuk bersenang-senang mengisi libur bersama 
keluarga anak dan cucu. 
Ketika mendarat di Kota Padang kita dapat 
mengunjungi Pantai Padang sambil menikmati 
aneka kuliner khas Padang. Beranjak sedikit 
arah selatan dapat mengunjungi Pantai Air 
Manis yang terkenal dengan legenda Malin 
Kundangnya, dengan melewati Jembatan Siti 

Pulau Sultan – Pesisir Selatan
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Bagi yang tertarik berwisata sejarah dapat 
mengunjungi rumah Kelahiran Proklamator 
Bung Hatta yang masih berada di seputaran 
Bukittinggi. Sedangkan pada Malam harinya bisa 
bersantai di bawah Jam Gadang dengan kolam 
dan air mancur yang dihiasi lampu aneka warna 
sambil menikmati suasana malam yang sejuk.

Lembah Harau

Keesokan harinya melanjutkan wisata ke 
Lembah Harau Payakumbuh. Sebuah lembah 
yang diapit dua bukit nan indah dengan 
ketinggian tebing mencapai hingga 150 meter. 
Lembah Harau, dilingkungi oleh batu alam 
yang terjal berwarna-warni ke jingga-jinggaan/
orange. Berjalan menuju Lembah Harau sangat 
menyenangkan dengan udara yang masih 
segar dan bersih, menikmati keindahan alam 
sekitarnya, karena selain tebing batu juga ada 
3 air terjun yang berbeda ukuran panoramanya. 
Dari Lembah Harau perjalanan lanjut ke Padang 
Mangateh, menikmati hamparan padang rumput 
dengan peternakan sapi yang dilepas bebas 
dengan latar Belakang Gunung Sago. Konon 
panorama disini lebih indah dari padang rumput 
di Selandia Baru atau Irlandia. 

Khusus bagi para milenial, selama berada 
di Payakumbuh juga bisa nongkrong di One 
Sky Coffee & Lounge cafe yang berada di 

yang sejuk dan tidak ketinggalan konsep yang 
ditawarkan cukup unik sebagai daya tarik para 
pengujung. Apalagi untuk yang senang berfoto-
foto, tempat ini tentu akan menjadi spot yang 
menarik untuk foto selfie bersama teman dan 
keluarga. 

Perjalanan ke Payakumbuh dapat diakhiri 
dengan mengunjungi Panorama Kelok 
Sembilan, namun untuk mencapai daerah 
ini cukup jauh dari Kota Payakumbuh. Dari 
jembatan yang melingkar dengan belokan unik 
ini kita bisa melihat pemandangan luar biasa. 
Juga ada taman khusus yang biasa digunakan 
untuk berfoto dengan latar kelokan sembilan 
sehingga dapat mengabadikan kelokan dengan 
bebas tanpa mengganggu lalu lintas sambil 
duduk santai menikmati panorama yang indah 
mempesona.

Acara Wisata diakhiri dengan mengunjungi 
Ustano Pagaruyung di Batusangkar. Perjalanan 
dari Payakumbuh ke Batusangkar tidak terlalu 
jauh. Untuk mencapainya bisa mengambil jalan 
pintas lewat daerah Piladang. Namun sebelum 
sampai ke tujuan bisa singgah di Obyek Wisata 
Tabek Patah yang tak kalah Indahnya. Ustano 
Basa Pagaruyung merupakan peninggalan 
Kerajaan Pagaruyung, dibangun sebagai 
replikasi istana Rajo Alam yang sudah dibakar 
oleh Belanda di tahun 1804. 

Ustano Basa Pagaruyung yang berdiri saat 
ini bukanlah bangunan aslinya. Bangunan 
aslinya berada di Bukit Batu Patah. Tercatat 
Ustano Pagaruyung sudah terbakar sebanyak 
3 kali, terakhir tahun 2007 silam. Beruntung, 
beberapa benda peninggalan masih ada yang 
terselamatkan dan tetap dipelihara dengan baik. 
Kini Ustano Basa Pagaruyung menjadi salah satu 
destinasi wisata yang menarik di Sumatra Barat.

------------------------------------------------------

*) Hendriansyah
  Sekretaris IKPLN Daerah Sumatra Barat

Janjang Seribu (Great Wall of Koto Gadang) One Sky Coffee & Lounge Cafe Payakumbuh

Payolansek, Kec. 
Payakumbuh. 
Cafe dengan 
konsep kekinian 
tersebut memiliki 
pemandangan 
alam yang 
mempesona 
seperti 
hamparan sawah 
yang begitu 
luas suasana 
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Saking terkenalnya Teluk Bayur juga dijadikan 
judul lagu yang sangat akrab di telinga 

masyarakat Indonesia, terutama bagi orang tua 
kita yang lahir setelah tahun 1960an. Lagu yang 
dilantunkan Erni Djohan pada tahun 1961 itu 
mengisahkan perpisahan dan keberangkatan 
seorang pemuda untuk pergi merantau menuntut 
ilmu ke negeri orang.

Lalu apa hubungan Pelabuhan Teluk Bayur dengan 
Sejarah Kelistrikan Sumatra Barat ? Keberadaan 
Pelabuhan Teluk Bayur yang dulunya bernama 
Emmahaven itu, tidak bisa dipisahkan dengan 
sejarah Kelistrikan Kota Padang khususnya dan 
Sumatra Barat pada umumnya. Hal itu disebabkan 
karena salah satu tujuan utama dibangunnya 
PLTU Kampung Durian sebagai pembangkit listrik 
pertama di Kota Padang dan kedua di Sumatra 
Barat setelah PLTU Salak di Ombilin, adalah untuk 
melistriki Pelabuhan Teluk Bayur dan pengelolaan 

DARI EMMAHAVEN HINGGA 
KE PELANGGAN PREMIUM

KELISTRIKAN SUMATRA BARAT

 Oleh: Hendriansyah*)

Mungkin tak banyak generasi milenial saat ini yang mengetahui, bahkan sekedar 
mendengar nama Emmahaven. Itulah pelabuhan Teluk Bayur yang kita kenal 
hingga saat ini. Pelabuhan Teluk Bayur yang mulai beroperasi sejak tahun 1780 
itu menjadi demikian terkenal karena merupakan pelabuhan tertua kedua setelah 
Sunda Kelapa dan Tanjung Priok di Batavia (Jakarta saat ini). Bahkan pada 
masanya, Pelabuhan Teluk Bayur sempat menjadi pusat perdagangan Indonesia 
ke negara-negara di samudra Hindia, Eropa dan Amerika. 

tambang Batu bara di Ombilin. Kedua Pembangkit 
listrik tersebut dibangun oleh Perusahaan 
Tambang Batu bara Ombilin, karena mereka 
membutuhkan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai 
pelabuhan ekspor Batu bara yang dihasilkan 
Tambang Batu bara Ombilin di Sawahlunto. Hal 
ini seiring dengan ditemukannya Lapisan dan 
ladang-ladang Batu bara (kolenvelden) ditepi 
sungai Ombilin. Batu bara menjadi bahan tambang 
yang sangat penting dan strategis saat itu guna 
menggerakkan mesin kapal-kapal uap Belanda. 

Sentral listrik tenaga uap (PLTU) Kampung 
Durian mulai beroperasi pada tahun 1914 dan 
menyalurkan daya listrik untuk Pelabuhan Teluk 
Bayur dan Bengkel besar kereta api (S.S.S 
Werkplaats) di Simpang Haru Padang. 

Pada tahun 1918 dilakukan penambahan kapasitas 
mesin di sentral Listrik Kampung Durian dengan 
pemasangan 1 buah lagi turbin uap Ptent Curtis 

Pelabuhan Teluk Bayur/Emmahaven saat ini

BERITA UTAMA
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merk A.E.C dengan generatornya 1.430 kVA 
berkapasitas 1.000 kW. Mengingat beban 
puncak (peak load) yang masih rendah, maka 
pihak Ombilin mengadakan perjanjian dengan 
pemerintahan kota Padang (Staads Gemeente) 
agar kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan PLTU 
Kampung Durian dapat disupply ke dalam Kota 
Padang yang pada saat itu belum ada listrik sama 
sekali.

Pada tahun 1924 pemerintah Kota Padang 
mulai membangun gardu-gardu Transformator 
di beberapa lokasi, mendirikan saluran udara 
tegangan rendah (SUTR) yang berasal dari rel-rel 
kereta api, pipa-pipa baja, tiang vakwerk dan 
penarikan kawat-kawat saluran udara tegangan 
rendah. Pekerjaan pembangunan sarana 
kelistrikan tersebut dilakukan oleh Gemeentelijk 
Energiebedrijf (GEB). Setelah itu barulah sentral 
listrik Kampung Durian menyalurkan arus listrik 
dengan tegangan 6 kV melalui kabel-kabel tanah 
ke satu-satunya gardu induk yang terletak didekat 
persimpangan jalan Proklamasi saat ini, namun 
karena perkembangan kota gardu induk itu 
dipindahkan ke tempat lain. 

Sejalan dengan perkembangan perekonomian 
daerah Sumatra Barat dan untuk memenuhi 
kebutuhan PT. Semen Padang, maka sistem 
kelistrikan di daerah ini juga mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan 
Kelistrikan Sumatra Barat sangat dirasakan sejak 
PLN mulai membangun beberapa pembangkit 
Besar seperti PLTA Batang Agam (35 MW), PLTA 
Maninjau (68 MW), PLTA Koto Panjang (114 MW), 
PLTU Ombilin (180 MW), PLTA Singkarak (175 MW) 
dan terakhir PLTU Teluk Sirih di Bungus Padang 
dengan kapasitas 200 MW. 

Ketersediaan cadangan listrik di Sumatra Barat 
semakin diperkuat dengan adanya interkoneksi 
Sistem Kelistrikan Sumatra Barat dengan sistem 
Kelistrikan Sumatra Bagian Tengah melalui 
transmisi 150 kV, bahkan juga sudah tersambung 
dengan sistem kelistrikan Sumatra Utara dan 
Sumatra Selatan melalui saluran transmisi 275 
kV. Satu-satunya Kabupaten yang masih isolated 
adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebuah 
gugusan pulau yang terletak di Samudra Hindia. 

Seiring dengan pengembangan dan penguatan 

sistem kelistrikan di Sumbar, maka Asset 
distribusi juga mengalami penambahan yang 
cukup signifikan. Kondisi penghujung tahun 2021 
ini asset JTM mencapai panjang 11.176,44 kms, 
JTR 16.256,12 kms, Gardu Distribusi 10.670 Unit 
dengan total kapasitas 978.531 kVA. 

Untuk memastikan semua Asset tersebut berfungsi 
dengan baik dan maksimal, PLN Unit Induk Wilayah 
Sumatra Barat terus menggalakkan Program 
Care for Asset (C4A). Menurut GM UIW Sumbar, 
Toni Wahyu Wibowo “Program C4A” merupakan 
Program PLN UIW Sumbar tentang kepedulian 
terhadap aset yang ada, dimana program ini 
dimasukkan kedalam salah satu Program PLN 2 
yang dinamakan “PAS RENDANG” (Peduli Aset 
dan Jaringan Untuk Keandalan Penyulang)”.

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa program C4A ini 
harus dilakukan secara kontinyu dan periodik 
oleh PLN’er di seluruh unit kerja, seluruh jenjang, 
dimana Struktural dijadikan sebagai role model 
pelaksanaan. Program ini menggunakan Aplikasi 
AMPD (Aplikasi Manajemen Pemeliharaan 
Distribusi) di Android dan AMADIS di PC Back 
Office sebagai tindaklanjutnya, sehingga 
diharapkan mampu mengakomodir inspeksi 
jaringan untuk pelaksanaan kegiatan Care For 
Aset, konsisten mengawal aset PLN dan eksekusi 
ketika terdapat benda-benda atau anomali yang 

Bangunan Sentral PLTU Kampung Durian 1914

berpotensi menimbulkan gangguan jaringan 
distribusi, agar terhindar dari hal-hal yang tidak 
diinginkan seperti ledakan, korban jiwa dan 
kerugian materil. Dari hasil evaluasi Walk down 
for Asset ditindaklanjuti dengan langkah-langkah 
antisipasi yang juga dapat dimonitor progresnya, 
sehingga kegiatan ini sangat menunjang dalam 
menjaga keandalan supply listrik PLN. 

Sementara itu ratio Desa Berlistrik di Sumatra 
Barat pada tahun 2021 ini sudah mencapai 100 % 
artinya dari 1.158 desa, nagari dan kelurahan yang 
ada di Sumatra Barat semuanya sudah menikmati 
listrik. Sedangkan Ratio Elektrifikasi PLN di 
Sumatra Barat saat ini sudah mencapai 98,68%. 
Tercatat ada 18 Kota dan kabupaten yang Ratio 
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Elektrifikasinya sudah mencapai 99,99%, 
sebaliknya juga masih ada 1 Kabupaten yang Ratio 
Elektrifikasinya masih 95,52% yaitu Kabupaten 
Kepulauan Mentawai. 

Pelanggan PLN Unit Induk Wilayah Sumatra 
Barat saat ini sebanyak 1.563.479 pelanggan 
dengan daya tersambung sebesar 954.403 
MVA, yang tersebar di empat Unit Pelaksana 
Pelayanan Pelanggan (UP3) yaitu UP3 Padang, 
UP3 Bukittinggi, UP3 Solok dan UP3 Payakumbuh. 
Jumlah pelanggan tersebut terdiri atas pelanggan 
1 phasa sebanyak 1.551.722 dan pelanggan 3 
phasa sebanyak 11.757.

Dibanding kondisi lima tahun yang lalu, jumlah 
pelanggan PLN UIW Sumatra Barat sudah 
mengalami penambahan sebanyak 282.769 
pelanggan atau meningkat 22,08%. 

Sebagai salah satu Strategi Niaga yang 
menyandingkan nilai keandalan ke dalam harga 
jual listrik, PLN Unit Induk Wilayah Sumatra Barat 
sejak beberapa tahun yang lalu terus berupaya 
untuk mensosialisasikan Layanan Premium kepada 
masyarakat. Layanan premium adalah salah satu 
inovasi layanan PLN untuk memenuhi kebutuhan 
khusus pelanggan. Layanan ini memberikan 
keunggulan berupa keandalan pasokan listrik 
yang lebih baik. Layanan Premium ini ternyata 
mendapat sambutan yang positif dari pelanggan 
yang membutuhkan tingkat layanan yang lebih 
prima dari PLN. 

Untuk itu GM PLN Unit Induk Wilayah Sumatra 
Barat Toni Wahyu Wibowo sudah menetapkan 6 
strategi dalam meningkatkan Pelanggan Layanan 
Premium ini. Strategi itu adalah : 
1. Memberdayakan tim Key Account Marketing 

(KAM) untuk melakukan sosialisasi dan 
pendekatan kepada pelanggan potensial. 

2. Probing door to door atau by phone dengan 
Aplikasi CRM.

3. Mengumpulkan testimoni pelanggan premium 
existing untuk meyakinkan pelanggan yang 
lain agar ikut dalam layanan premium.

4. Cek jam nyala pemakaian pelanggan potensial 
yang di atas rata-rata (di atas 110 Jam Nyala) 
untuk diprobing beralih ke pelanggan premium.

5. Pasang Baru Pelanggan Potensial langsung 
diberikan tarif premium setelah dilakukan 
survey dan kajian kelayakan.

6. Memetakan potensi calon pelanggan potensial 
yang akan beralih ke pelanggan premium 
melalui asosiasi, seperti : tambak udang dll

Satu hal yang menggembirakan, ternyata layanan 
ini tidak saja mendapat sambutan dari kalangan 
dunia usaha, tetapi juga dari sektor pendidikan 

dan perkantoran, baik pemerintah maupun 
swasta. Saat ini tercatat pelanggan Layanan 
Premium sebanyak 749 pelanggan atau 6,37% 
dari pelanggan 3 phasa yang ada. Salah satu 
pelanggan terbesar yang dilayani dengan Layanan 
Premium adalah PT. Padang Raya Cakrawala 
(PRC), sebuah Pabrik Pengolahan CPO dan 
beberapa produk turunannya yang berada di 
kawasan industri Pelabuhan Teluk Bayur Padang 
dengan daya tersambung 8.660 kVA. PT PRC 
merupakan anak perusahaan dari Apical Group, 
salah satu perusahaan eksportir minyak sawit 
terbesar di Indonesia. 

Selain itu juga ada beberapa tambak udang yang 
lagi marak di sepanjang Pantai Barat Sumatra 
Barat juga tercatat sebagai pelanggan Premium. 
Pertumbuhan Pelanggan Tarif Premium yang 
cukup pesat tersebut di satu sisi merupakan fakta 
semakin tingginya keyakinan dan kepercayaan 
masyarakat terhadap kemampuan PLN dalam 
memberikan pelayanan dengan keandalan yang 
prima kepada masyarakat. Namun di sisi lain 
tentunya juga merupakan sebuah strategi niaga 
dalam rangka meningkatkan harga jual rata-rata 
(Rp/kwh) yang semakin tinggi, yang tentunya 
akan berdampak pada penguatan aspek finansial 
PLN ke depan. Yang paling penting, sebagai 
konsekwensi penyediaan Layanan Premium adalah 
bagaimana PLN dapat menjaga keandalan dan 
kwalitas layanan secara berkelanjutan.

------------------------------------------------------
*)  Hendriansyah
     Sekretaris IKPLN Daerah Sumatra Barat

PT.Padang Raya Cakrawala Pelanggan Premium Daya 
8.660 kVA.

BERITA UTAMA

Penyalaan Listrik Desa Sumatra Barat
https://www.youtube.com/watch?v=oU86GuEnMAQ
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Inilah yang menjadi motivasi PT PLN 
(Persero) untuk memberikan kontribusi 

sebesar-besarnya bagi negeri ini agar seluruh 
masyarakat Indonesia dapat merasakan listrik 
dengan kuantitas yang cukup dan kualitas yang 
andal. Hal ini terlihat dari Rasio Desa Berlistrik 
yang selalu meningkat setiap tahunnya. 
Khusus di Sumatra, sebanyak 25.387 desa 
sesuai data Kemendagri 2019 seluruhnya telah 
mendapatkan akses listrik. Hanya saja sampai 
November 2021 baru sebanyak 25.242 desa 
(99,43%) yang mendapatkan listrik dari PT. 
PLN (Persero), sementara 145 desa lainnya 
saat ini mendapatkan listrik melalui swadaya 
masyarakat, Pemda, ataupun Kementerian 
melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat 
Energi (LTSHE). Namun secara bertahap hingga 
tahun 2024 seluruh desa akan ditransformasi 
sehingga dapat merasakan listrik langsung dari 
PT. PLN (Persero).
PT. PLN (Persero) terus menerus melakukan 
upaya untuk meningkatkan keandalan Sistem 
Kelistrikan Sumatra. Realisasi hingga Oktober 
2021, Daya Mampu Netto di Sumatra telah 
mencapai 8.902 MW dan Beban Puncak 
sebesar 6.557 MW, sehingga terdapat 
cadangan daya sebesar 2.345 MW. Cadangan 
yang cukup besar ini merupakan upaya PT. PLN 
(Persero) menjamin kecukupan dan keandalan 
pasokan listrik di Sistem Sumatra serta 
sebagai bentuk kesiapan PT. PLN (Persero) 
untuk menerima tambahan beban, baik itu 
pertambahan natural beban eksisting, maupun 

SISTEM KETENAGALISTRIKAN 
SUMATRA

 Oleh: Adi Lumakso*)

Kemajuan Pembangunan Kemajuan Pembangunan 

potensi kawasan industri, kawasan ekonomi 
khusus, Pariwisata dan lain – lain. Cadangan 
tersebut juga membuka ruang bagi investor 
berinvestasi di Indonesia khususnya di wilayah 
Sumatra.
Selain memiliki cadangan daya Pembangkit 
yang cukup besar, Sistem Kelistrikan Sumatra 
juga didukung oleh Saluran Transmisi yang 
membentang mulai dari Aceh hingga ke 
Lampung. Sampai Oktober 2021, di Sumatra 
telah terdapat 19.007 kms Saluran Transmisi 
yang telah beroperasi. Level tegangan Saluran 
Transmisi di Sumatra juga bervariasi mulai dari 
70 kV, 150 kV, 275 kV dan 500 kV. Saluran 
Transmisi 70 kV umumnya merupakan aset 
lama yang digunakan untuk keandalan di 
sistem kecil, seperti Kota Palembang, sebagian 
provinsi Bengkulu, Pulau Belitung serta di Pulau 
Nias. Selanjutnya Saluran Transmisi Tegangan 
Tinggi 150 kV fasilitas mentransmisikan listrik 
dari Pembangkit ke beban – beban di area 
cakupannya atau dikenal dengan konsep 
Regional Balance. Saluran Transmisi Tegangan 
Ekstra Tinggi 275 kV merupakan jalur backbone 
yang menghubungkan antar sub Sistem di 
Sumatra. Saat ini sudah beroperasi dari Lahat 
sampai Pangkalan Susu dan direncanakan akan 
menjangkau Aceh hingga Lampung. Sedangkan 
Saluran Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi 500 
kV merupakan jalur evakuasi daya Pembangkit 
– Pembangkit besar seperti PLTU Mulut 
Tambang Sumsel-8. Sesuai dengan konsep 
Resource Based, dimana energi murah dari 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang 
sangat penting saat ini. Seluruh masyarakat 

baik yang berada di kota ataupun di desa sangat 
membutuhkan listrik, bahkan pertumbuhan 

ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh 
ketersediaan listrik. 
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mulut tambang akan dievakuasi ke Pusat Beban 
yang lokasinya cukup jauh. Saluran Transmisi 
Tegangan Ekstra Tinggi 275 kV dan 500 kV 
dikenal dengan sebutan “Tol Listrik Sumatra”. 
Selain Saluran Transmisi, Sistem Kelistrikan 
Sumatra juga didukung oleh Gardu Induk yang 
tersebar di seluruh provinsi di Sumatra. Hingga 
Oktober 2021, aset Gardu Induk yang telah 
energize adalah sebesar 26.834 MVA.
Sumatra merupakan pulau istimewa karena 
dikaruniai oleh sumber daya alam yang sangat 
berlimpah, dimana potensi sumber daya alam 
tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk meng-
hasilkan energi listrik, baik untuk pembangkit 
listrik thermal seperti pembangkit berbahan 
bakar batubara dan gas, maupun pembangkit 
berbahan bakar energi baru terbarukan (EBT), 
seperti hidro, geothermal, bioenergi, angin, 
dan surya. Hal ini dapat tercermin dari kompo-
sisi bauran energi Sumatra, hingga November 
2021 bauran energi Sumatra terdiri dari, EBT 
11,94 TWh (27,66%), Gas 9,39 TWh (21,75%), 
Batubara 19,79 TWh (45,87%), dan BBM 
2,04 TWh (4,73%). Bauran EBT di Sumatra 
merupakan yang tertinggi secara nasional dan 
telah melebihi target bauran EBT sebesar 23% 
di tahun 2025, bahkan bauran EBT ini diren-
canakan akan terus bertambah. Pada tahun 
2025 ditargetkan bauran EBT Sumatra naik 
menjadi 43,61% untuk membantu bauran EBT 
secara Nasional.
Untuk mencapai kondisi kelistrikan Sumatra 
seperti yang telah dijelaskan di atas, tentunya 

bukanlah hal yang mudah. Namun atas usaha 
dan kerja keras, dari tahun 2016 hingga Novem-
ber 2021 telah terbangun Pembangkit sebesar 
3.189,8 MW, Transmisi sepanjang 10.157,9 kms 
dan Gardu Induk sebesar 18.290 MVA. Inilah 
yang dapat PT PLN (Persero) berikan untuk 
keandalan kelistrikan di Sumatra. Tidak berhenti 
disini, PT PLN (Persero) juga akan terus mem-
bangun infrastruktur – infrastruktur kelistrikan 
di Sumatra. Sesuai Rencana Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030, dalam 10 
tahun ke depan telah direncanakan akan diba-
ngun Pembangkit sebesar 9.758 MW, Saluran 
Transmisi sepanjang 12.350 kms dan Gardu 
Induk sebesar 17.570 MVA. Target bauran EBT 
tersebut sangat mungkin dicapai bila memper-
hatikan karakteristik topografi dan geologi pulau 
Sumatra yang menopang Bukit Barisan dengan 
danau alamnya dan ratusan aliran anak sungai 
yang membujur dari Sabang di Aceh hingga 
Kalianda di Lampung, menjulang tinggi dari 
garis pantai Barat Sumatra. Hal – hal tersebut 

mengisyaratkan pulau ini menyimpan energy 
primer yang sangat luar biasa besar, baik panas 
bumi maupun air. 
Semoga apa yang telah direncanakan dapat 
berjalan dengan semestinya dan keandalan 
Sistem Kelistrikan dapat selalu terjaga serta 
transformasi EBT dengan  
dapat dicapai sebelum tahun 2060.

------------------------------------------------------
*)  Adi Lumakso
     Direktur Bisnis Regional Sumatra 
     dan Kalimantan PT PLN (Persero)

Perkuat Listrik Sumatra Utara 
Dengan Energi Bersih

https://www.youtube.com/watch?v=k40GHlYMWc4

SUTET 275kV Sumatra
https://www.youtube.com/watch?v=p_O35_ln8y0
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Kendaraan Masa Depan 
Ramah Lingkungan
Mendukung Program Net Zero Emission

Pendahuluan
Kondisi sekarang, sudah banyak pencemaran 
yang ditimbulkan oleh mobil ataupun sepeda 
motor berbahan bakar Minyak (BBM). 
Pencemaran udara dari kendaraan berbahan 
bakar minyak terutama gas buang yang 
dihasilkan dari pembakaran di mesin, baik 
berupa gas CO2, CO, NO2 dan polutan 
lainnya. Dampak dari pencemaran tersebut 
dapat menyebabkan kualitas udara turun 
yang mengakibatkan gangguan kesehatan 
terhadap manusia dan bahkan bisa menjadi 
sebab kematian karena udara beracun. 
Pencemaran udara dari gas buang kendaraan 
berbahan bakar minyak juga menjadi salah satu 
penyumbang pemanasan global.

Bila ditinjau dari sisi keuangan negara, 
penggunaan bahan bakar minyak untuk 
kendaraan akan menambah biaya import 
minyak bumi, karena Indonesia sudah menjadi 
Net Importir, bukan seperti dahulu sebagai 
exportir minyak bumi.

Salah satu alternatif mengurangi polusi udara, 
pemanasan global dan pengurangan import 
minyak bumi yang bisa kita lakukan adalah 
penggunaan sepeda motor listrik. Karena bahan 
bakar (energi) sepeda motor listrik diperoleh 
dari energi listrik yang tersimpan dalam baterai 
yang dibawa. Sedangkan Energi listrik yang 
tersimpan di dalam baterai bisa diperoleh dari 
pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 
mulai dari air, angin, sinar matahari, ataupun 
dari energi lainnya seperti batu bara.

Penjelasan Singkat
Sepeda motor listrik pada prinsipnya adalah 
salah satu alternatif untuk menggantikan 

 Oleh: Edy Hartono*)
mesin sepeda motor berbahan bakar minyak 
(BBM), dengan tenaga listrik yang energi nya 
didapatkan dari baterai. Sehingga kalau dalam 
suatu kota / daerah banyak pengguna yang 
beralih dari sepeda motor berbahan bakar 
minyak bumi menjadi sepeda motor dengan 
penggerak motor listrik, maka pencemaran 
udara di daerah tersebut akan berkurang 
apalagi ditunjang dengan penggunaan energi 
Listrik dari EBT.

Dengan telah dikeluarkannya peraturan 
pemerintah tentang penggunaan sepeda motor 
listrik, sekarang sudah banyak merek sepeda 
motor listrik yang sudah didaftarkan secara 
legal ke SAMSAT sehingga mendapatkan STNK 
dan Nomer kendaraan supaya bisa dipakai di 
jalan umum. Bentuk sudah banyak yang mirip 
dengan sepeda motor berbahan bakar minyak, 
namun pengoperasiannya lebih sederhana dan 
mempunyai banyak kelebihan lainnya.

Berikut beberapa macam sepeda motor listrik 
yang dijual di pasar Indonesia (terutama di kota 
besar) yang bisa ber STNK :

Uniter Motor T 1800 Gesit

Viar Q1

SEPEDA MOTOR LISTRIKSEPEDA MOTOR LISTRIK

INFO PLN
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Pengalaman berkendara
Pada uji coba berkendara sepeda motor 
listrik, kecepatan maksimum yang bisa dicapai 
adalah 60 km/ jam untuk berdua (pengemudi 
dengan penumpang) dan 65 km / jam bila 
tanpa penumpang. Jarak tempuh dengan sekali 
pengisian baterai sampai penuh adalah 60 km. 

Tidak perlu takut dengan tanjakan, karena 
sepeda motor listrik cukup kuat meski dibebani 
2 penumpang pada jalan tanjakan. Berikut 
adalah foto saat tes tanjakan panjang di Jalan 
Veteran Gresik dan Jalan May. Jend. Sungkono 
(Giri) Gresik yang tanjakannya cukup curam

diperlukan, bila menggunakan charger standar 
ada 2 kemungkinan kondisi, yaitu : 

Pertama : Pengisian saat baterai kondisi kosong 
(minimal).

Bila pada kondisi baterai hampir habis, maka 
tegangan di baterai rendah. Dengan system 
charging yang ada, maka akan diperlukan daya 
yang cukup besar.

Sebagai contoh uji coba yang dilakukan, pada 
saat kondisi kosong perlu daya sekitar 1.100 
Watt, sehingga daya rumah yang bisa dipakai 
untuk charging adalah minimal daya 1.300 Watt. 
Dimungkinkan masih cukup karena dari charger 
baterai sepeda motor tidak langsung menarik 
arus besar, tetapi dimulai dengan daya kecil 
beberapa detik, kemudian akan naik hingga 
mencapai daya maksimalnya sekitar 1.200 Watt. 
Waktu pengisian yang diperlukan pada kondisi 
kosong, minimal 2 jam.

Berikut adalah gambar contoh Charging pada 
kondisi kosong.Jln. Veteran, Gresik

Jln May. Jend. Sungkono, Gresik

Di kedua tempat tersebut tidak mengalami 
kesulitan atau kendala kinerja sepeda motor 
listrik. 

Selain itu bila kita rasakan saat berkendara, 
suara angin yang menerpa saat berkendara 
lebih keras dibanding suara motor listriknya. 
Kalau sedang berpapasan dengan sepeda 
motor lain lebih keras suara mesin sepeda motor 
lain dibanding angin yang terdengar, sehingga 
di harapkan juga akan mengurangi polusi 
suara dibandingkan suara mesin sepeda motor 
berbahan bakar minyak (BBM).

Pengisian Energi Listrik
Cara Charging (pengisian baterai) cukup 
sederhana, charger baterai sepeda motor 
listrik di sambungkan ke stop kontak yang 
ada di rumah. Sedangkan daya di rumah yang 

Gambar 1    Gambar 2

Pada gambar 1 ditunjukkan besarnya daya yang 
diperlukan untuk mengisi baterai, sekitar 1.100 
Watt. Sedangkan waktu pengisiannya hingga 
2 jam 15 menit. Jadi semakin kecil energi listrik 
di baterai, daya yang diperlukan semakin besar 
dan semakin lama waktu yang diperlukan 
untuk pengisian. Hal ini dikarenakan belum ada 
teknologi yang mendukung (fast charging).

Kedua : pengisian setelah dipakai.

Pada kondisi baterai yang masih cukup 
(misalkan hanya dipakai sepertiga energi 
baterai) maka pemakaian daya yang 
dipergunakan untuk charging relatif lebih 

INFO PLN

IKPLN NEWS  |  EDISI 16  |  JANUARI - MARET 202220



kecil. Sebagai contoh baterai masih terpakai 
sepertiga dari energi yang tersimpan di baterai, 
maka daya yang diperlukan untuk charging 
tidak lebih dari 800 Watt, sehingga listrik 
rumah tangga dengan daya 900 watt sudah 
mencukupi. Waktu Charging yang diperlukan 
juga tidak lama. Tidak lebih dari 1 jam. 

Gambar 3     Gambar 4

Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa diperlukan 
daya 800 Watt untuk pengisian baterai yang 
baru terpakai sepertiga dari kapasitas baterai.  

Kalau ada yang penasaran dengan berapa 
energi yang diperlukan sepeda motor listrik 
ini, pada gambar 4 diperlihatkan bahwa energi 
listrik sebesar 1,5 kWh dihabiskan sepeda motor 
listrik ini untuk menempuh jarak sekitar 45 km. 
Jika dihitung dalam rupiah, setiap menempuh 
jarak 30 km setara dengan 1 kWh energi 
listrik yang tersimpan di baterai atau setara 
dengan Rp 1.466 Tarif Rumah Tangga. Bila 
dibandingkan dengan sepeda motor berbahan 
bakar minyak dengan harga per liter Rp 7.600,- 
yang juga bisa menempuh jarak sekitar 30 km.

Keuntungan lainnya
Ada keuntungan lain yang mungkin tidak 
kita sadari. Bahwasanya pada siang hari 
kecenderungan konsumsi listrik cenderung 
kecil. Bila sepeda motor listrik waktu 
pengisiannya di siang hari maka akan 
membantu meratakan Kurva konsumsi listrik 
antara siang dan malam hari. Selain itu bila 
dilihat dari sumber pengisian energi listrik 
yang di masa depan akan banyak digunakan, 
maka keuntungan dari sepeda motor listrik 
adalah bisa memanfaatkan Energi Baru Dan 
Terbarukan (EBT) antara lain solar cell yang di 
perlihatkan pada gambar berikut ini :

Sekarang ini sedang marak pemasangan 

Rooftop (solar cell) di rumah tangga, mengingat 
siang hari konsumsi energi listrik cenderung 
lebih kecil, padahal solar cell menghasilkan 
listrik hanya pada siang hari maka bisa 
dibayangkan bahwa nanti pada siang hari 
akan terjadi kelebihan pasokan listrik. Maka 
bila banyak pengguna sepeda motor listrik 
menyadari hal ini, kelebihan pasokan energi bisa 
di kurangi dan bisa lebih banyak menghemat 
energi. 

Seperti kita ketahui bersama, energi listrik 
dari sinar matahari tidak akan berhenti 
sebelum solar cell rusak dan sebelum matahari 
tidak bersinar lagi. Sedangkan di Indonesia 
sebagai negeri tropis sinar matahari berlimpah 
sepanjang tahun. 

Apakah sepeda motor listrik cukup memenuhi 
syarat untuk dipakai keperluan sehari hari dan 
apakah cukup ergonomis., tergantung pada 
kebutuhan masing masing.

Perhitungan untung atau rugi
Pembahasan masalah untung atau rugi bila 
menggunakan sepeda motor listrik akan 
dilanjutkan pada edisi berikut nya.

------------------------------------------------------
*) Edy Hartono 
    Staf Ahli/Senior Specialist,
    Direktorat Operrasi PT PJB

INFO PLN

IKPLN NEWS  |  EDISI 16  |  JANUARI - MARET 2022 21



Sudah selama 
hampir dua tahun, 

ekonomi global me- 
ngalami kontraksi 
akibat Pandemi 
Covid 19. Tentu saja 
hal tersebut juga 
berdampak pada 
perekonomian di 

Indonesia, termasuk anak-anak usaha Dana 
Pensiun PLN (Dapen PLN). Kita syukuri bahwa 
sejak pertengahan tahun 2021, kasus positif 
dan meninggal akibat Covid 19 di Indonesia 
sudah mulai melandai dan bahkan turun secara 
signifikan, sejalan dengan makin banyaknya 
jumlah masyarakat Indonesia yang telah 
mendapatkan vaksin pertama dan bahkan ke dua 
kali. Pada tahun 2022, banyak pihak berharap 
pandemi sudah benar-benar berakhir, meskipun 
tetap harus mematuhi protokal kesehatan 
dalam beraktivitas yang memang akan menjadi 
kebiasaan semua orang untuk selanjut- nya (New 
Normal).
Sejak tahun 2015, Dapen PLN banyak melakukan 
ekspansi usaha melalui investasi pada anak 
usaha, yang secara umum kegiatan usahanya 
untuk mendukung bisnis PT PLN (Persero), 
yang uga selaku Pendiri Dana Pensiun. Total 
investasi penyertaan langsung Dapen PLN 
hingga tahun 2021 mencapai Rp. 938 Milyar atau 
9,7% dari Total Investasi. Sebagai informasi, 
batasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk 
penyertaan langsung adalah 15 %. Strategi 
pengembangan anak usaha ini perlu dilakukan, 
agar Dapen PLN memperoleh pendapatan yang 
berkelanjutan dengan tingkat laba usaha yang 
lebih baik dibandingkan dengan investasi di 
pasar uang dan pasar modal. Memang banyak 
jalan terjal yang harus dilalui oleh Anak Usaha 
dan membutuhkan dukungan dari stake holder 
kunci, seperti : Pengurus Dapen PLN, Pendiri 
dan juga Mitra Pendiri Dapen PLN. Dapen PLN 
mengucapkan terima kasih kepada PT PLN 
(Persero) dan Mitra Pendiri, atas Penugasan atau 
Kontrak Kerjasama yang telah diberikan. Tentu 
saja Dapen PLN tetap berharap agar kerjasama 
ini dapat makin ditingkatkan di tahun 2022 dan 
seterusnya. Kepemilikan Saham Dapen PLN pada 

Tahun 2022 Adalah Tahun Harapan
Pulihnya Ekonomi dan Bertumbuhnya 

Anak Usaha Dana Pensiun PLN
 Oleh: Antonius Resep Tyas Artono*)

7 (tujuh) anak usaha adalah sebagai pemegang 
saham mayoritas dan sesuai Keputusan Direksi 
PT PLN (Persero) Nomor 022/DIR/2020 tentang 
Pengadaan, dapat dikategorikan sebagai afiliasi 
PT PLN (Persero). Anak Usaha Dapen PLN akan 
terus berusaha menjaga profesionalisme dalam 
kegiatan usahanya yang diwujudkan dalam bentuk 
efisiensi dan pelayanan yang makin baik.
Ringkasan 7 (tujuh) anak usaha Dapen PLN 
dijelaskan di bawah, dengan maksud agar makin 
dikenal oleh insan PLN, baik yang masih aktif 
maupun yang sudah pensiun, sehingga dapat ikut 
berperan serta sesuai dengan tugas dan kewe- 
nangan masing – masing dalam membesarkan 
Anak Usaha Dapen PLN.

1. PT Sinergi Solusi Utama (PT SSU)
PT SSU didirikan pada tahun 2008, dimana DP-PLN 
sebagai pemilik 99,9% saham. PT SSU bergerak di 
bidang pembangkitan listrik skala kecil. Perusahaan 
memiliki dan mengoperasikan PLTM Cilaki 1B 
dengan kapasitas 3 x 3,2 MW di desa Cisewu, 
Kabupaten Garut. PLTM Cilaki 1B sudah beroperasi 
bertahap sejak tahun 2018 dan 2019. PLTM Cilaki 
1B memiliki potensi mengurangi emisi gas rumah 
kaca, sehingga berpotensi untuk mendapatkan 
pendapatan tambahan melalui penjualan Carbon 
Credit. Saat ini perusahaan sedang melakukan 
pendekatan dengan pihak mitra yang sekaligus 
sebagai penjual dan konsultan untuk membantu PT. 
SSU mendapatkan sertifikat penurunan gas rumah 
kaca, sehingga dapat dijual di pasar.

2. PT Gerbang Sinergi Prima (PT GSP)
PT GSP didirikan pada tahun 2008 dengan 
kepemilikan saham DP-PLN sebesar 92,5%. 
Bisnis utama PT GSP bertumpu pada bidang 
: IT/IS services, Jasa Konstruksi pemasangan 
IT, Payment Gateway, pengembangan aplikasi 
dan digital system. Saat ini PT GSP memiliki 
aplikasi yang sudah teruji di pasar yaitu FlazMed 
– aplikasi yang berbasis pelayanan kesehatan 
dan GeSpay – yang merupakan media pelayanan 
pembayaran yang juga bekerjasama dengan Toko 
Pedia. PT GSP juga memiliki Kerjasama dengan 
PT Icon Plus untuk menyediakan layanan IT 
Services dan sedang dalam proses membangun 
kerjasama dengan PT PLN Batam.

INFO DP-PLN

IKPLN NEWS  |  EDISI 16  |  JANUARI - MARET 202222



3. PT Sinergi Properti Pratama (PT SPP)
Anak Usaha ini didirikan pada tahun 2015, 
dimana DP-PLN memiliki 99,9% saham. Kegiatan 
usaha PT SPP adalah di bidang Pembangunan, 
Penyewaan Gedung / Perkantoran, Management 
Building dan Pelayanan Kesehatan Pegawai 
dan Pensiunan. PT SPP telah ditugaskan oleh 
DP-PLN sebagai pengelola Gedung kantor PT 
PLN (Persero) Pusat. Berbekal dari pengalaman 
mengelola Gedung Kantor PT PLN (Persero) 
Pusat ini, PT SPP ke depan akan makin 
mengembangkan bisnis Management Building 
dan jasa penunjang kawasan gedung baik 
internal PT PLN (Persero) maupun pasar external 
PT PLN (Persero). Saat ini Perusahaan sudah 
memperoleh kepercayaan untuk merawat Gedung 
dari perusahaan Jepang PT JGC. PT SPP juga 
telah mendapatkan Kontrak jasa pengelolaan 
perparkiran di 7 Tower Apartemen yang dibangun 
dan dikelola PT Wijaya Karya di Jakarta, Ban-
dung, Surabaya dan Manado.
Dalam bisnis pelayanan kesehatan, PT SPP 
juga sedang gencar membuka Klinik Pelayanan 
Kesehatan yang melayani baik pensiunan maupun 
pegawai PT PLN (Persero). Saat ini yang sudah 
beroperasi adalah Klinik di Blok M, Jakarta 
Selatan, Klinik di Komplek PLN Cawang dan Klinik 
di PLN Garut, sementara sedang disiapkan dan 
akan beroperasi dalam waktu dekat, Klinik di PLN 
Surabaya.

4. PT Sinergi Beton Utama (PT. SBU)
PT SBU bergerak di bidang industri Pembuatan 
Tiang Listrik Beton ini dibentuk tahun 2015, 
bersama 2 mitra lain, salah satunya dari 
China sebagai pemasok prasarana pabriknya. 
Kepemilikan saham DP-PLN adalah 86,5 %. 
PT SBU memiliki pabrik tiang beton yang 
berlokasi di Palembang, selesai dibangun pada 
tahun 2018 dan tahun 2019. Fasilitas Pabrik 
memiliki kapasitas produksi 24.000 tiang beton 
per tahun. Di masa mendatang PT SBU akan 
mengembangkan pemanfaatan FABA sebagai 
pengganti semen pada proses produksi tiang 
listrik beton. PT SBU juga telah memenangkan 
tender pengadaan tiang listrik beton untuk PT 
PLN (Persero) kebutuhan tahun 2022 di Propinsi 
Sumatra Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.

5. PT Asuransi Perisai Nasional (PT APLN)
Perusahaan asuransi yang baru diakuisisi pada 
tahun 2016 ini, sebelumnya dikenal sebagai PT 
Tugu Kresna Pratama (TKP). DP-PLN memiliki 
75% saham. Bisnis utama PT APLN adalah 
Asuransi Umum, termasuk asuransi kredit multi- 
finance, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, 
engineering, dll. PT. APLN telah menerima 
beberapa penghargaan dari pihak external antara 

lain : Piala Shiddakarya terkait Produktivitas Kerja 
dari Gubernur DKI, Piala Perusahaan Excellent 
dari Info Bank – terkait dengan kinerja keuangan 
yang selama 5 (lima) tahun berturut-turut 
membukukan keuntungan dan bertumbuh serta 
Piala Gold Award Excellent dari Economic Review.
Saat ini PT APLN tengah agresif melakukan 
marketing baik dilingkungan PT PLN (Persero) 
maupun diluar PT PLN (Persero) untuk mendapat- 
kan produk asuransi umum. 

6. PT Adhi Guna Putera (PT AGP)
PT AGP semula milik PT Bahtera Adhiguna (Anak 
Perusahaan PT PLN (Persero)), bergerak di bidang 
Bongkar Muat, EMKL, Tug Assist dan Jetty 
Management. Saat ini sudah mulai merambah 
ke bisnis logistik. DP-PLN memiliki saham 75%, 
sejak tahun 2017. Jangkauan operasinya saat 
ini meliputi 42 PLTU milik PT PLN (Persero) 
yang tersebar di seluruh Nusantara. Pada tahun 
2021, PT AGP mendapatkan kepercayaan 
Pengelolaan Bongkar Muat Batubara dan Tug 
Assist di PLTU milik asing/Jepang di Tanjung 
Jati, Jawa Tengah, melalui kontrak selama 10 
tahun. Selain itu, dengan berbekal kepemilikan 
ijin BUP (Badan Usaha Pelabuhan), Perusahaan 
sedang mengembangkan usaha Bongkar Muat di 
Pelabuhan umum.

7. PT Maxima Daya Indonesia (PT MDI)
PT MDI bergerak di bidang industri Pembuatan 
Transformator (trafo) Distribusi yang utamanya 
adalah memasok kebutuhan PT PLN (Persero). 
Kepemilikan saham DP-PLN pada PT MDI 
adalah 90%. Kepemilikan saham mayoritas 
dilakukan melalui akuisisi pada tahun 2018 dari 
4 pemegang saham perseorangan. PT MDI 
memiliki fasilitas pabrik produksi di Mojokerto–
Jawa Timur dengan kapasitas produksi 2,400 
unit trafo per tahun. Perusahaan saat ini juga 
mulai agresif melakukan marketing untuk 
pasar non PT. PLN (Persero), termasuk pasar 
Oil & Gas. Namun demikian Perusahaan tetap 
mengutamakan pasar PT PLN (Persero) yang 
merupakan penopang terbesar pendapatan 
Perusahaan. PT MDI juga telah melakukan 
pekerjaan Retrofit Trafo Distribusi yang secara 
teknis dan ekonomis masih layak untuk dilakukan 
Retrofit. PT MDI juga banyak membuka kerjasama 
marketing dengan PT Haleyora Power, IKPLN 
dan Asosiasi-asosiasi guna memperluas 
penetrasi pasar. Perusahaan juga te-lah 
merintis jasa rewinding motor untuk pembang-                                                                          
kit PLTU baik di PT PJB maupun PT Indonesia 
Power. 
------------------------------------------------------
*)  Antonius Resep Tyas Artono
     Plt. Direktur Utama Dana Pensiun PLN
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Persiapan Memasuki Masa Pensiun

 Oleh: Titiek Tjahjaningsih*)

Ketidaksiapan sebagian pegawai untuk 
mendapatkan kenyamanan, ketenangan 

dan kecukupan finansial di masa pensiun 
ditunjukkan hasil survei yang dilakukan oleh 
PT Bank HSBC pada awal tahun 2019 dengan 
responden Pegawai aktif dan pensiunan, hanya 
24% yang menyiapkan tabungan untuk masa 
pensiunnya. Demikian pula awal tahun 2020 
Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarifudin 
Yunus, melakukan survei sederhana pada 
80 milenial di Jabodetabek dan hasilnya 
menyebutkan “86 persen generasi milenial tidak 
punya program pensiun.”
Di PLN, Pegawai yang akan memasuki purna 
karya disediakan program pelatihan persiapan 
memasuki masa purna karya dengan pilihan 
pelatihan yang meliputi antara lain ketrampilan 
di bidang otomotif, peternakan dan juga 
pertanian yang diselenggarakan di beberapa 
tempat. Pelatihan melibatkan pegawai beserta 

YANG BAHAGIA
Setiap pekerja pada masanya akan sampai pada masa akhir berkarya di 
Perusahaan dan menapakkan kaki di masa purna karya atau pensiun. 
Mau tidak mau, siap tidak siap tetap harus dijalani dengan harapan dapat 
menjalani masa pensiun dengan nyaman, tenang dan tercukupi secara 
finansial. Sayangnya, harapan ini tidak diimbangi dengan mempersiapkan 
segala sesuatunya untuk mencapai kenyamanan, ketenangan, dan kecukupan 
finansial dimaksud.

isteri/suami dan belakangan ada tambahan 
pilihan paket rohani, yaitu ibadah atau ziarah 
ke tempat suci sesuai agama masing-masing. 
Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut 
diharapkan para pegawai yang akan memasuki 
masa pensiun mempunyai bekal ketrampilan 
yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi 
kegiatan di masa pensiun dan mendapatkan 
penghasilan selain Manfaat Pensiun yang 
diterima
Mendukung program persiapan menjelang 
memasuki masa pensiun, DP-PLN bersama 
PT PLN (Persero) cq. Direktorat Sumber 
Daya Manusia menyelenggarakan Webinar 
Persiapan Pensiun, diawali untuk Pegawai 
aktif dan Pensiunan di lingkungan PLN Kantor 
Pusat pada tanggal 15 Oktober 2021, pada 
tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pegawai 
aktif dan Pensiunan di lingkungan Pelayanan 
Human Capital (HC) Regional Jawa Madura 
Bali, pada tanggal 11 November 2021 Pegawai 
aktif dan Pensiunan di lingkungan Pelayanan 
HC Regional Sumatra Kalimatan, terakhir 
tanggal 30 November 2021 Pegawai aktif 
dan Pensiunan di lingkungan Pelayanan 
HC Regional Sulawesi Maluku Papua Nusa 
Tenggara.
Dalam Webinar tersebut, disampaikan 
sambutan Direktur SDM PT PLN (Persero) 
/mewakili tentang pentingnya Pegawai 
mempersiapkan diri memasuki masa pension, 
dilanjutkan pemaparan tentang DP-PLN dan 
perkembangannya oleh Plt Direktur Utama 
DP-PLN, Antonius RT Artono. Sebagai inti 
webinar, pemaparan materi Persiapan Masa 
Pensiun oleh Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, 

Atas kiri: Kurnia Hadi (Fasilitator)
Atas kanan: M. Ismed S. (Moderator, Dir. Keu & Adm DP PLN)
Bawah: Antonius RTA (Plt. Dirut DP PLN)
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CPMP, seorang Pelatih professional dan penulis 
buku yang berpengalaman sebagai banker di 
3 Bank multinasional, pembicara di konferensi 
internasional dan fasilitator di public & in house 
training di Indonesia dan Malaysia.
Materi dibagi dalam 2 topik, yaitu topik pertama 
terkait dengan Persiapan Memasuki Masa 
Pensiun dan topik kedua adalah tentang 
Pemahaman Red Ocean Strategy (ROS) 
dibandingkan dengan Blue Ocean Strategy 
(BOS) untuk membantu usaha sebagai 
entrepreneur. 
Topik pertama,berisi: semua diawali dari impian 
atau keinginan yang ingin digapai setelah 
pensiun, mulailah dengan menuliskan mimpi 
ketika sudah pensiun, diteruskan dengan 
persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk 
mewujudkannya, kemudian perlu mengetahui 
hal yang kemungkinan akan menghambat, 
mengetahui apa yang dapat diyakini bahwa 
mimpi tersebut akan dapat diwujudkan, 
dan selanjutnya mulai menyusun rencana 
mewujudkan mimpi.
Kembali pada apa yang disampaikan di awal 
tulisan ini, bahwa untuk mencapai tujuan masa 
pensiun yang nyaman, tenang dan tercukupi 
secara finansial, fasilitator menyampaikan 
perlunya persiapan finansial, persiapan mental 
dan persiapan jasmani serta rohani yang sehat. 
Dalam webinar ini, materi difokuskan pada 
perencanaan finansial yang dimulai dari: 
1)  Menentukan kondisi keuangan saat ini; 
2)  Menentukan tujuan finansial; 
3)  Mengidentifikasi pilihan-pilihan yang dapat 

mewujudkan tujuan finansial; 
4)  Mengevaluasi pilihan yang ditetapkan;
5)  Membuat perencanaan dan menjalankan 

pilihan; 

6)  Evaluasi dan tinjau kembali pelaksanaannya.
Di dalam menyusun perencanaan tersebut, ada 
satu hal yang harus dilakukan yaitu menguji 
rencana yang telah disusun menggunakan 
metode SWOT Analysist, yakni mengevaluasi 
suatu perencanaan bisnis dengan mengetahui 
secara jelas kekuatan yang dimiliki, potensi 
pasar, minat dan peluang pasar yang bisa 
dimanfaatkan. Bagaimana mengatasi 
kelemahan dan hambatan yang kemungkinan 
muncul perlu diantisipasi dengan langkah-
langkah yang dipersiapkan dengan lebih teliti 
dan rencana cadangan apabila diperlukan. 
Kapan sebaiknya perencanaan mewujudkan 
impian setelah pension disusun?. Sebaiknya 
dimulai sedini mungkin agar persiapan lebih 
matang dan kesuksesan semakin mudah 
terlihat serta menjadi nyata. Namun tidak 
menutup kemungkinan bagi yang sudah 
pensiun menyusun rencana usaha yang dapat 
dimanfaatkan untuk mendapatkan kegiatan 
yang bermanfaat secara finansial dan sehat 
jasmani dan khususnya rohani. Berkegiatanlah 
dengan memanfaatkan kemampuan olah pikir 
dan ketrampilan, soft skill dan hard skill yang 
dimiliki. Yang perlu diingat adalah harus ada 
keberanian untuk membuat impian sesuai 
dengan pribadi, minat, dan bakat masing-
masing, karena impian orang lain belum tentu 
sesuai dan mudah mewujudkannya.
Fasilitator juga menyampaikan beberapa 
contoh peluang usaha bisnis sederhana serta 
perhitungan kebutuhan dana serta peluang 
keuntungan yang akan diperoleh, misalnya 
tentang bisnis bubur ayam, warung tenda 
dan warung kopi yang saat ini menjamur. 
Pada intinya, seorang entrepreneur harus 
memiliki jiwa kreatif, inovatif, skill yang 
mendukung. Selain itu juga kemauan untuk 
terus belajar mengembangkan kemampuan dan 
keterampilan, serta senantiasa berpikir positif 
dan optimis, jeli melihat peluang, dan berani 
mengambil risiko meraih keberhasilan.
Selain perencanaan finansial dengan 
membangun bisnis sendiri, bisa juga dilakukan 
dengan melakukan investasi di produk 
keuangan dan pasar modal atau melalui 
tabungan, seperti misalnya Reksadana, obligasi, 
saham, tabungan, deposito, dan emas. Investasi 
di produk keuangan harus tetap melakukan 
identifikasi kelebihan dan kekurangan masing-
masing pilihan.
Peluang lainnya melakukan investasi pada 
non produk keuangan, antara lain rumah, 

IKPLN NEWS  |  EDISI 16  |  JANUARI - MARET 2022 25



INFO DP-PLN

apartemen, kos-kosan dan tanah, yang masing-
masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
Tetap diperlukan pertimbangan dan kejelian 
untuk mendapatkan hasil yang optimal. 
Ada pula peluang usaha di sektor ekonomi riil, 
misalnya toko kelontong, catering, peternakan 
ayam atau ikan, bertani, atau peluang usaha di 
sektor jasa, misalnya event organizer, wedding 
organizer atau konsultan di keahliannya.
Tips dari fasilitator untuk memulai suatu usaha 
atau bisnis, yaitu: 1) Mulai dengan modal kecil 
dan skala kecil, tidak mudah tergiur dengan 
tingkat keuntungan yang besar; 2) Tidak 
mempertaruhkan sebagian besar uang pensiun 
untuk modal usaha; 3) Belajar sebanyak-
banyaknya dari pengalaman orang lain yang 
pernah menjalankan usaha yang sama; 4) Fokus 
pada faktor yang dapat membuat usaha gagal, 
sehingga sudah mengetahui solusinya sedini 
mungkin.
Pada topik kedua dipaparkan tentang BOS 
atau Blue Ocean Strategy, yaitu berani 
untuk mengambil peluang bisnis yang tidak 
mengikuti arus, suatu bisnis yang berbeda 
atau yang masih minim pesaing, menciptakan 
peluang atau pasar baru, tidak membuat 
kesepakatan (deal) semata-mata berdasarkan 
pertimbangan biaya dan value, berfokus pada 
value innovation, sehingga harga ditentukan 
sendiri dan tidak didikte oleh pasar. Hal ini 
berbeda dengan ROS atau Red Ocean Strategy, 
yaitu bermain di pasar yang sudah ada atau 
mengikuti trend pasar, harus berusaha keras 
untuk memenangkan kompetisi, membuat deal 
dengan cara membandingkan value dengan 
harga, berfokus pada biaya rendah.
Untuk mendukung keberhasilan pilihan usaha 
di BOS, dipaparkan diagram ERRC (Eliminate, 

Raise, Reduce, Create), langkah-langkah yang 
harus dilakukan agar berhasil di BOS, yaitu 
1) Eliminate, mengurangi atau bahkan 

menghilangkan factor-faktor yang tidak 
kompetitif; 

2) Raise, meningkatkan faktor-faktor yang 
dapat membuat usaha/produk lebih 
kompetitif di atas standar industri; 

3} Reduce, mengurangi faktor-faktor yang 
menyebabkan usaha/produk di bawah 
standar industry; dan

4) Create, menciptakan sesuatu yang baru 
yang belum pernah ada. 

Pada akhir paparan sebelum dilanjutkan diskusi 
dan tanya jawab, Fasilitator menyampaikan 
kunci sukses yang menentukan bidang usaha 
yang akan dilakukan yaitu :
1) Minat dan bakat; 
2) Modal;
3) Waktu; 
4) Laba; 
5) Pengalaman; dan
6) Pengetahuan.
Semoga para peserta Webinar Dana Pensiun 
terutama yang yang masih aktif dapat memetik 
ilmu yang disampaikan untuk mempersiapkan 
diri lebih dini menghadapi masa pensiun dengan 
BAHAGIA.
------------------------------------------------------
*)  Titiek Tjahjaningsih
     Manajer Pelayanan Kepesertaan 
  Dana Pensiun PLN
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PROFIL PERUSAHAAN
PT. SENTRA TEKNOLOGI TERAPAN

Dr. Ir. PAWENARY, MT, MPM, IPM.

Lembaga Kompetensi Bidang Pembangkitan, 
Transmisi, Distribusi dan Instalasi Pemanfaatan 
Tenaga Listrik di PT Sentra Teknologi 
Terapan (STT) yang merupakan salah satu 
anak perusahaan YPK PLN telah terbentuk 
kelembagaannya dan saat ini sudah memper-
oleh beberapa Sertifikat Badan Usaha (SBU) 
dari Direktorat Jendral Ketenagalistrikan (DJK).

Dipahami kompetensi merupakan suatu 
ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang terbentuk dengan menyatunya 3 hal, yaitu 
Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Perilaku/
Attitude. Semua ini dilakukan dalam upaya 
pengembangan program sertifikasi kompetensi, 
sebagai salah satu sarana strategis.

Pengurus LSK PT STT akan senantiasa 
menjalankan amanah dan kepercayaan 
yang telah diberikan dengan baik, berupaya 
memegang amanah dengan menjunjung 
nilai nilai esensi dari seorang manusia yaitu : 
Integritas, Loyalitas, Kejujuran, Kedisiplinan, 
dan Keadilan. 

Diharapkan PT STT menjadi Lembaga 
Sertifikasi Kompetensi Bidang Pembangkitan, 
Transmisi, Distribusi dan Instalasi Pemanfaatan 
Tenaga Listrik yang kredibel dengan tujuan 
meningkatkan kualitas dan kemampuan 
serta profesionalisme SDM di industri 
manufacture maupun project management. 
Selain memberikan pelayanan profesionalisme 
dibidang SDM khususnya sertifikasi 
kompetensi, juga dapat memberikan pelayanan 
pengolahan Limbah dan Emisi serta IT & Sistem 
Digital. Dimana, produk pengolahan hasil 
limbah PT STT sudah dipakai oleh PT. PLN 
(Persero) dan PT. Indonesia Power untuk uji 
coba cofiring pada boiler PLTU mereka. Selain 
itu juga bisa membantu kegiatan pengelolaan 
Project Management mulai dari Engineering, 
Procurement dan Construction mulai dari 
perencanaan hingga execution.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang 
Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan 
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik di 
PT. Sentra Teknologi Terapan (STT) dan 
Pengolahan Limbah / Waste to Energy serta IT 
& Sistem Digital.
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Hingga saat ini customer PT STT sudah 
mencapai 1.200 peserta yang terdiri dari Alumni 
Mahasiswa, Karyawan, maupun Pensiunan 
yang ingin kembali lagi bertugas pada dunia 
ketenagalistrikan yang tergabung pada IKPLN.

Khusus pelayanan kepada IKPLN, YPK PLN 
memberikan fasilitas kepada anggota IKPLN 
seluruh Indonesia yang ingin bekerja kembali, 
bisa mengikuti kegiatan Sertifikasi dengan biaya 
ditanggung oleh YPK PLN. Hal ini sebagai wujud 
kepedulian YPK PLN dalam rangka pelayanan 
pendidikan dan kesejahteraan kepada seluruh 
anggota IKPLN yang ingin kembali bekerja pada 
dunia ketenagalistrikan. Adapun jumlah yang 
sudah diberikan Sertifikat kompetensi baik 
bidang Pembangkit maupun bidang Distribusi 
pada tahun 2020 sebanyak 100 orang dan pada 
tahun 2021 sebanyak 150 orang, serta rencana 
target 2022 sebanyak 175 orang. 

Beberapa perusahaan milik Negara dan Swasta 
serta beberapa Affiliasi YPK PLN juga telah 
mem percayakan sertifikasi kepada PT STT yaitu: 
PT PLN (Persero) DisJaya, PT Indonesia Power, 
PT Indo Tenaga Hijau, PT PLN Tarakan, PT 
Andhika Energindo, PT Data Energi Infomedia, 
PT Kepurun Pawana Indonesia, PT Cita Contract, 
PT Haleyora Power, PT Haleyora Powerindo, PT 
Sentra Karya Mandiri, IT PLN, Politek nik Negeri 
Jakarta, Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa, 
Universitas Tama Jagakarsa, dll

Foto bersama

Serah Terima Sertifikat dari PT STT kepada YPK PLN

Serah Terima Sertifikat dari YPK PLN kepada IKPLN

Serah Terima Sertifikat dari IKPLN kepada Anggota 
IKPLN

VISI
Menjadi Pusat Teknologi Terapan baik di dunia 
pendidikan maupun di dunia industri sehingga 
dapat memberikan keuntungan bersama 
baik dunia pendidikan, dunia industri, serta 
Pemegang saham dan Karyawan

MISI
1. Sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi 

dan Lembaga Sertifikasi Profesi berbasis 
digital platform di Bidang energi kelistrikan 
maupun lainnya.

2. Kolaborasi dan Sinergi dengan PLN, YPK, 
serta seluruh Anak Perusahaan YPK lainnya 
dalam rangka mempersiapkan SDM terampil 
dibidangnya. 

3. Terus berinovasi dalam mengembangkan 
dan mengkaji hal-hal baru yang sifatnya 
memberikan solusi kepada pihak Dunia 
Pendidikan maupun Dunia Industri.

4. Sebagai Implementor hasil kajian Waste to 
Energy yang dilaksanakan oleh ITPLN dalam 
kontribusi penurunan BPP PT PLN (Persero).

IKPLN NEWS  |  EDISI 16  |  JANUARI - MARET 202228



INFO YPK-PLN

Komisaris : 
 Ir. Wisnu Hariyanto, M.Eng. CM.
Presiden Director : 
 Dr. Ir. Pawenary, M.T., IPM., MPM.
Advisor : 
 Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa Mulyana K., MT
  Ir. Teguh Juwono
  Pandu Angklasito
Sekretaris : 
 Sifa Khoirun Agustin, SM.
Divisi Marketing and Business Development : 
 Paulus Mulia, S.E., M.M.
Account Executive Marketing and Business : 
 Raihan Sandra Dewi, S.T.
Divisi Administration and Finance : 
 Drs. Endang Sulya Damas
Account Executive Administration : 
 Dhiya Zahriya Islamy, S.T.
Divisi Operational : 
 Soeripto, BE

TAHAPAN PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI

 SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)

Alamat Kantor : Graha YPK PLN Jln Lebak Bulus 
Tengah No.5, Cilandak Jakarta Selatan - 12340

Alamat TUK : Menara PLN Jln Lingkar Luar Barat 
Duri Kosambi – Cengkareng, Jakarta Barat 11750

Instagram : ptsentrateknologiterapan

Whatsapp : +62 812-8272-2362 (PT. Sentra 
Teknologi Terapan)

Email : pt.sentrateknologiterapan@gmail.com

Website : http://pt-stt.com

*)  Dr. Ir. Pawenary, MT, MPM, IPM.
     Direktur Utama PT. Sentra Teknologi Terapan
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LOMBA BERPANTUN, LOMBA BERBAGI CERITA BERWIRAUSAHA 

SEMARAK SYUKURAN HLN KE 76 – 
PERINGATAN HARI PAHLAWAN

 Oleh: Dewi Sri Wahyunie *)

BERITA PUSAT & DAERAH

Ada momentum yang sangat menarik dalam 
memperingati Hari Pahlawan dan Syukuran 
Hari Listrik Nasional tahun 2021 di lingkungan 
keluarga besar IKPLN Indonesia.
Acara dilaksanakan tepat pada saat hari 
Pahlawan tanggal 10 November 2021, 
mengambil inspirasi dari semangat 
para Pahlawan dalam memperjuangkan 
Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dengan semangat untuk mengisi kemerdekaan 
Indonesia melalui peningkatan komunikasi 
dengan seluruh warga IKPLN Indonesia, 
diselenggarakanlah Acara Syukuran HLN ke 76, 
sekaligus memperingati hari Pahlawan , dengan 
webinar Wirausaha.
Acara secara virtual berlangsung meriah, diikuti 
oleh 220 (dua ratus dua puluh) anggota IKPLN 
seluruh Indonesia. Agenda acara sebagai 
berikut:
1. Peringatan Hari Pahlawan dan Syukuran 

Hari Listrik Nasional diawali pembacaan 
doa serta pembacaan puisi oleh bapak 
Dharmono senior IKPLN yang berusia 86 
tahun.

2. Sosialisasi Program CSR/TJSL untuk 
Wirausaha dari Manajemen PLN.

3. Paparan berbagi cerita wirausaha sukses 
tentang Hydroponic.

4. Penampilan 6 besar finalis Lomba 
Berpantun IKPLNl. 

5. Pengumuman pemenang dan penyampaian 
apresiasi kepada para pemenang lomba 
berbagi cerita Berwirausaha dan pemenang 
Lomba Berpantun IKPLN. 

Acara Lomba Berpantun diikuti 30 (tiga 
puluh) peserta dari IKPLN seluruh Indonesia. 
Dewan juri terdiri dari para senior IKPLN serta 
Pengurus IKPLN Pusat, sbb
1. Bambang Muljodjati (Ketua)
2. Dharmono

3. Azwani Syech Umar 
4. Hizban Achmad 
5. Emmy Indrawono.

Beberapa anggota Juri adalah Juara harapan 
Lomba Pantun Nasional bulan Maret tahun 2021 
Penampilan 6 (enam) besar finalis Lomba 
Berpantun cukup menghibur serta menjadi 
Ice Breaking (selingan yang mengendurkan 
keseriusan suasana).
Para finalis tampil membawakan pantunnya 
dalam video masing masing dengan memakai 
baju nasional/ daerah.

Adapun pemenang Lomba Berpantun IKPLN 
Indonesia 2021 sesuai hasil keputusan Dewan 
juri adalah sebagai berikut :
Pemenang I : HM Alwi & Maharani K (IKPLN 
Daerah Jawa Timur)
Pemenang II : Cecep Rachmad Mansoer (IKPLN 
Daerah Jawa Barat)
Pemenang III : Hendriansyah & Tetty (IKPLN 
Daerah Sumatra Barat)

IKPLN NEWS  |  EDISI 16  |  JANUARI - MARET 202230



hasil keputusan Dewan juri adalah sebagai 
berikut :
Kelas Usaha Mikro
Pemenang I : Haryanto (IKPLN Daerah PJB)
Pemenang II : Bachtiar Alle (IKPLN Daerah Jawa 
Barat)
Pemenang III : Sumadi (IKPLN Daerah Bangka 
Belitung) 
Kelas Usaha Kecil 
Pemenang I : Lulut Stiyani (IKPLN Daerah Jawa 
Barat)
Pemenang II : Romantika Juniputra (IKPLN 
Daerah Jakarta Pusat Pusat)
Pemenang III : Suhardjono (IKPLN Daerah 
Lampung).

Ternyata banyak anggota IKPLN yang setelah 
purnakarya meneruskan karir keduanya dengan 
berwirausaha dan banyak yang cukup berhasil; 
Acara semarak Hari Pahlawan, Hari Listrik 
Nasional, webinar Wira Usaha Lomba 
Berpantun dan Lomba Berwirausaha tersebut 
diatas berlangsung sangat meriah. Para 
peserta antusias mengajukan pertanyaan pada 
narasumber program CSR untuk wirausaha 

dari manajemen PLN maupun pada 
pembicara webinar Wirausaha 
sukses tentang Hydroponik.
Dimasa mendatang akan diadakan 
lagi program acara serupa untuk 
lebih meningkatkan komunikasi 
dan menambah pengetahuan antar 
anggota IKPLN.

BERITA PUSAT & DAERAH
Pemenang Harapan (sesuai urutan abjad) :
1. Asep Mulyana (IKPLN Daerah Jawa Barat)
2. Nasirwan (IKPLN Daerah Sumatra Barat)
3. Yurlina (IKPLN Daerah Nusa Tenggara 

Barat).

Pemenang I Lomba Berpantun.

Sedangkan Lomba Berbagi cerita Berwirausaha 
diikuti oleh 17 (tujuh belas) peserta dari IKPLN 
Daerah seluruh Indonesia.
Dewan Juri Lomba Berbagi cerita Berwirausaha 
IKPLN Indonesia adalah : 
1. Ismail Dwi Asmara (Ketua) 
2. Abimanyu Suyoso 
3. Hardjono
4. Dharmo Sudigyo
5. Mariyun Sanusi 
Dari berkas yang masuk, tim juri menilai ada 3 
(tiga) peserta yang seharusnya masuk dalam 
kelas Usaha Menengah, sehingga tidak dinilai 
dalam lomba namun diberikan apresiasi dan 
kisah suksesnya akan dimasukkan dalam 
Website IKPLN.

Adapun pemenang Lomba Berbagi cerita 
Berwirausaha IKPLN Indonesia 2021 sesuai 

*)  Dewi Sri Wahyunie
     Pengurus IKPLN Pusat
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Bogor – Pada hari Rabu, 24 November 2021 
Perkumpulan Pegolf Senior PLN atau disingkat 
PPS PLN & FRIENDS, menyelenggarakan 
Turnamen Persahabatan dalam rangka 
memperingati Hari Listrik Nasional ke 76 (HLN 
ke-76) yang diselenggarakan di Padang Golf 
Gunung Geulis, Kabupaten Bogor.

Turnamen ini diadakan setiap tahun sekali, 
diikuti oleh anggota PPS PLN & Frends serta 
para undangan dari sponsor dengan jumlah 
aseluruhnya 151 orang terdiri dari 143 Men 
Golfers dan 8 Ladies Golfers.

Ada hal menarik dalam acara turnamen golf 
persahabatan kali ini, dengan ikut bermainnya 
GM (Golfer Mania) pemegang rekor MURI 
(Musium Rekor Republik Indonesia) sebagai 
Pegolf tertua yang masih aktif di usia emas, dia 
adalah Bpk. Paulus Wartojo, pegolf dengan usia 
94 tahun kelahiran 9 September 1927. 

Sebagai pensiunan di Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) bermain golf sejak tahun 1978 
di Padang Golf Arcamanik karena bertugas 
menjadi koordinator bidang olahraga di PLN, 
juga anggota Pelita Golf sejak Tahun 1984 dan 
hingga saat ini masih aktif bermain golf.

Diusianya yang ke 94 tahun tidak 

Wadah Olah Sehat 
Golfers Senior PLN

 Oleh: Zaenal Mustofa*)

Perkumpulan Pegolf Senior PLN (PPS & Friends)

Saat diwawancarai team IKPLN, Bapak Wartoyo 
menyampaikan beberapa tips untuk tetap aktif 
di usia “Senior Citizen”, yaitu tetap berpegang 
kepada agama, menjaga norma dan perilaku 
baik, menjaga hidup sehat, tidak merokok dan 
alkohol serta selalu berfikir positif.

Nampak hadir menyaksikan pemukulan bola 
pertama oleh bapak Paulus Wartojo, para 
mantan Insan Kelistrikan tanah air antara lain;

Bpk. Bambang Praptono, Ketua IKPLN.
Bpk. Abimanyu Suyoso, Ketua PPS PLN & Friends.
Bpk. Abdul Maula dengan usia 88 Tahun.
Bpk. Saor Sirait dengan usia 85 tahun.
Bpk. Iskandar dengan usia 81 tahun.
Bpk. Bagio Riawan
Bpk. Ali Herman Ibrahim

Hadir juga para undangan dan sponsor yang 
beberapa diantaranya hadir dari luar Jakarta 
antara lain Bandung, Surabaya dan Batam.

Kegiatan Monthly Golf yang sempat vakum di 
masa pandemi ini seolah menjadi ajang reuni 
dan “imun booster” bagi para senior PLNer, 
bertemu bersilaturahmi sambil bercharity 
ungkap Abimanyu Suyoso, Ketua Pelaksana 
Turnamen Golf Persahabatan PLN & Friends 
kali ini.

Bpk. Paulus Wartojo Golfer Tertua dalam usia 
94 tahun memegang Rekor MURI

menghalanginya untuk tetap bermain 
golf selama 42 tahun dan saat ini 
masih bermain golf secara rutin 
minimal seminggu sekali di padang 
Golf Poltak Sesko AU Lembang. 

Bapak Wartoyo didapuk melakukan 
pemukulan bola asap sebagai tanda 
dimulainya penyelenggaraan Golf 
Persahabatan PPS PLN & Friends 
dalam rangka HLN ke 76 sekaligus 
first tee off dari hole 10 east course 
padang golf Gunung Geulis.
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Abimanyu dalam sambutannya mengutip se buah 
quote dari PM Malaysia, Mahatir Muhammad: 

“Jangan pernah pensiun, teruslah berkegiatan, 
karena pensiun dari sebuah perusahaan bukan 
berarti berhenti beraktifitas”. 

Ditempat yang sama juga diperkenalkan ketua 
IKPLN periode 2021 s/d 2025, Bambang 
Praptono. Saat ditemui di Hole 10 Bambang 
menyampaikan rencana kegiatan organisasi 
dibawah kepengurusannya. Keinginan untuk 
memajukan serta berbuat yang terbaik, Ia 
buktikan dengan susunan pengurus yang muda 
dan siap all-out untuk IKPLN. Sejumlah rencana 
kegiatan disampaikan melalui tema “olah 
sehat”. Kita tunggu gebrakan pengurus baru ini, 
semoga mampu menghadirkan kegiatan yang 
bermanfaat bagi anggotanya. 
Dikukuhkan pada tanggal 17 Maret 2021 
oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku 
pembina, pengurus baru akan meneruskan 
kebijakan dan rencana program yang telah 
ada, mengoptimalkan yang telah berjalan 
baik, serta menambahkan program program 
baru yang dibutuhkan sahabat pensiunan 
PLN. Salah satunya dengan memutakhirkan 
database anggotanya dan mengembangkan 
beberapa aplikasi pendukung semua kebutuhan 
administrasi kepegawaian, organisasi dan 
keuangan IKPLN agar senantiasa tumbuh 
kapasitas dan kemampuannya. 
Bambang mengakui keterbatasan jangkuan 
buletin ke pelosok daerah di Indonesia kerap 
menjadi kendala dalam menyampaikan informasi 
kepada anggotanya, ke depan akan digarap 
dan dibentuk Tim pengelola website IKPLN 
sehingga semua informasi akan mudah, simple 
dan ter-update secara berkala. Semoga upaya 
membangun sarana informasi melalui website 
IKPLN ini dapat mewujudkan harapan para 
pensiunan PLN dengan update informasi yang 

dibutuhkan, wawasan serta pandangan baru 
dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan 
kebutuhan, maka IKPLN sekarang telah menjadi 
Perkumpulan berbadan hukum.

Kegiatan usaha yang bersifat bisnis 
dimungkinkan dengan IKPLN sudah berbadan 
hukum dan merupakan tantangan bagi 
Pengurus untuk memanfaatkan “kendaraan” 
organisasi yang sudah siap di depan mata. 
Pensiunan PLN dan Anak perusahaannya 
otomatis menjadi Anggota IKPLN, dinaungi oleh 
4 Pilar yaitu : PLN, Dana Pensiun PLN, YPK PLN 
dan IKPLN

IKPLN pengelolaannya terbagi dalam 28 IKPLN 
Daerah dan 160 IKPLN Cabang yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Perkembangan jumlah 
anggotanya per 31 Oktober 2021 sebanyak 
46.101 orang. Kegiatannya antara lain: 

 ● Memelihara Kesehatan secara preventif 
dengan membentuk Komunitas Olah Sehat 
yaitu: Ling Tien Kung, Gowes, Tenis dan Golf

 ● Bersama dengan Anak Perusahaan DPPLN 
dan Anak Perusahaan YPK PLN, membentuk 
Anak usaha : PT IKAMAS, sebagai Badan 
usaha yang mempunyai bidang usaha 
Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 
Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga 
Listrik. Keberadaan IKAMAS selain dapat 
meningkatkan kesejahteraan pensiunan 
PLN, juga diharapkan mampu menutup gap 
kekurangan tenaga pengawas konstruksi 
jaringan PLN dengan memberikan ‘ilmu’ dan 
kiat-kiat melakukan pengawasan konstruksi 
jaringan listrik kepada generasi muda PLN.

 ● Memberdayakan Anggota yang masih mau 
dan mampu menjalankan Karier ke II, melalui 
kerjasama a.l dengan YPK-PLN

 ● Menyelenggarakan kegiatan sosial a.l: 
Program Rumah Sehat bagi anggota yang 
rumahnya tidak layak huni. Dananya diperoleh 
dari berbagai sumber seperti CSR PLN dan 
pihak di luar PLN yang tidak mengikat serta 
Yayasan Baitul Mal (YBM) dahulu LAZIS.

Perhimpunan PeGolf Senior PLN & Friends
Kegiatan monthly Golf merupakan kegiatan 
rutin bulanan bagi anggota PPS PLN & Friends 
dalam upaya menjaga silaturahmi, kebugaran 
dan imunitas, seperti dalam rangka merayakan 
Hari Listrik Nasional ke 76 tahun kali ini.

Golfers Senior usia di atas 80 tahun.
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Diikuti sekitar 151 peserta dan 8 diantaranya 
adalah wanita, Turnamen Golf kali ini mengambil 
lokasi di Gunung Geulis Golf & Country 
Club, Kabupaten Bogor, Rabu tanggal 24 
November 2021. Lapangan golf seluas 450 Ha 
dirancang oleh Thomson Wolveridge & Perret 
berkebangsaan Benua Kanguru - Australia, 
Padang Golf Gunung Geulis memiliki 2 lapangan 
golf, dengan 2x18 holes memiliki kategori “sangat 
menantang”. Terletak di ketinggian 400-500 

juga PPS PLN & Friends juga memberikan 
bantuan/ santunan kepada 2 (dua) Yayasan 
Sosial sekitar Gunung Geulis yaitu Yayasan 
Cinta Anak Yatim Indonesia dan Panti Asuhan 
Benih Iman, yang keduanya berlokasi di Bogor, 
Jawa Barat. Kedua perwakilan yayasan tersebut 
menyampaikan ucapan terima kasih atas 
bantuan dan perhatian dari PPS PLN & Friends 
dan mendoakan semoga selalu diberi kesehatan 
serta keberkahan usia bagi para anggotanya.

Penyerahan Santunan Kepada 2 (Dua) Yayasan Yatim Piatu Ring-1 Padang Golf Gunung Geulis

meter diatas permukaan laut (mdpl) membuatnya 
memiliki udara yang sejuk dan segar dengan 
view perbukitan di sekelilingnya, dengan fasilitas 
lengkap diyakini dapat memanjakan para senior 
golfers PPS PLN & Friends.

Salah satu kegiatan “olah sehat” IKPLN melalui 
Turnamen Golf Persahabatan PPS PLN & Friends 
kali ini menyediakan berbagai hadiah kejuaraan 
sangat menarik serta Grand Lucky Draw dan ada 
juga Lucky deep Draw sebagai kenang-kenangan, 
sehingga semua peserta merasa terhibur dengan 
diselenggarakannya turnamen kali ini.

Seperti kegiatan tahun sebelumnya, kali ini 

Di penghujung acara dilakukan penyerahan 
santunan dan pengumuman serta penyerahan 
hadiah kepada para pemenang Turnamen. 

Acara diakhiri dengan ramah tamah dan santap 
siang, ditemani tembang 70’an oleh grup 
band D’Papa-s, peserta diajak flashback ke 
jamannya. Beberapa member berkesempatan 
menyumbangkan suaranya, walau lelah nampak 
semangat membara terpancar dalam syair lagu 
yang dibawakan.

------------------------------------------------------
*)  Zaenal Mustofa
     Anggota IKPLN Daerah IP, Anggota PPS
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DAERAH NTB 2021
 Oleh: Sukadi Samingoen*)

MUSDA IKPLN

Musda bertempat di Aula Rinjani PLN Unit 
Induk Wilayah NTB dilaksanakan secara 

hybrid artinya peserta utusan dari Cabang - 
Cabang diluar Pulau Lombok dan undangan dari 
Manajemen PLN UIW NTB serta IKPLN Pusat 
dan DPPLN hadir menggunakan virtual meeting 
zoom, sedangkan peserta atau utusan dari 
lingkup Kota Mataram bisa hadir langsung tentu 
saja dengan protokol kesehatan yang ketat 
dan hanya diijinkan oleh Manajemn PLN UIW 
NTB ruangan terisi 50% dari kapasitas yaitu 
maksimum 30 orang.

silaturahim antar anggota dan olah sehat Ling 
Tien Kung bersama IKPLN Pusat secara virtual 
meski baru diikuti oleh 6 peserta dari Daerah 
NTB.
Dalam pengarahannya Ketua Umum IKPLN 
Pusat Bambang Praptono menyampaikan 
bahwa anggota IKPLN Daerah NTB berjumlah 
138 orang atau 40% dengan MP dibawah 
Rp 1,5 juta rupiah artinya masih banyak 
kesempatan anggota yang bisa mendapatkan 
fasilitas perbaikan rumah sehat, disamping itu 
juga meminta IKPLN Daerah untuk mencoba 
menjajagi pemanfatan idle asset PT PLN 

Foto bersama peserta Musda bersama undangan virtual.

Sebagai sambutan pengantar Ketua Daerah 
IKPLN NTB Sukadi Samingoen menyampaikan 
bahwa anggota IKPLN Daerah NTB sampai 
dengan September 2021 sebanyak 338 orang, 
tersebar di 3 IKPLN Cabang yaitu Cabang 
Mataram, Cabang Sumbawa dan Cabang Bima, 
dari sejumlah anggota tersebut yang sudah 
mendapatkan fasilitas rumah sehat (bedah 
rumah) dana CSR PLN dan YBM PLN dari 
tahun 2017 sampai 2021 mencapai 68 orang. 
Adapun bantuan rumah sehat terbanyak adalah 
perbaikan karena gempa Lombok tahun 2018 
yang mencapai 21 rumah pensiunan. Kegiatan 
lain yang tetap berjalan adalah anjangsana 

Ketua IKPLN Daerah NTB, Sukadi Samingoen 
menyampaikan pengantar.

untuk dijadikan obyek produktif kegiatan para 
pensiunan. Dalam menjalin komunikasi diminta 
pula Daerah untuk aktif mengisi IKPLN News 
sebagai media pensiunan. Olah sehat LTK 
dan olah raga lain anggota hendaknya tetap 
digalakkan sebagai upaya menjaga kebugaran 
kesehatan dan peningkatan daya imun ditengah 
pandemi Covid 19 ini.
Sementara itu General Manager PT PLN 
(Persero) Unit Induk Wilayah NTB, Ir. Lasiran 
sebagai Pembina Utama IKPLN Daerah NTB 

Hari Sabtu 9 Oktober 2021 merupakan hari bersejarah bagi IKPLN Daerah 
NTB. Meski masih ditengah masa pandemic covid 19, karena menjalankan 
amanat AD/ART maka IKPLN Daerah NTB tetap melaksanakan Musyawarah 
Daerah untuk evaluasi pelaksanaan program kerja 2017-2021 dan 
merumuskan program kerja tahun 2021 – 2025 sekaligus melaksanakan 
pemilihan ketua dan pengurus IKPLN Daerah NTB untuk 4 tahun kedepan.
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dalam sambutannya menyampaikan bahwa 
Manajemen PLN NTB sepenuhnya mendukung 
program kerja IKPLN Daerah NTB termasuk 
diantaranya adalah program rumah sehat CSR 
bagi pensiunan PLN dan program-program lain 
yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan 
anggota pensiunan.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula Direktur 
Utama Dana Pensiun PLN Antonius Artono 
yang menyampaikan presentasi tentang 
kepensiunan, kepesertaan dan usaha-usaha 
DPPLN , disampaikan pula dalam menjawab 
pertanyaan salah satu anggota tentang 
kenaikan manfaat pensiun atau MP, bahwa 
kenaikan MP adalah harapan semua pensiunan 
termasuk para pengurus DPPLN yang juga 
merupakan pensiunan PLN namun hal ini sangat 
tergantung dari Dewan Pendiri dalam hal ini PT 
PLN (Persero) selain kemampuan keuangan dari 
DPPLN sendiri.
Acara berlangsung sederhana tertib dan 
khidmat dimana dalam forum sidang pemilihan 
ketua dan pengurus IKPLN Daerah NTB periode 
2021-2025 yang dipimpin oleh Ketua Panitia 
Amrullah HA dan Sekretaris Abdul Aziz HM 
secara aklamasi memilih Sukadi Samingoen 

yang sebelumnya menjabat 
Ketua IKPLN Daerah NTB tahun 
2017-2021 sebagai Ketua IKPLN 
Daerah NTB periode ke 2 masa 
bakti tahun 2021-2025 dan 
dalam hari itu juga pelantikan 
dan pengukuhan ketua serta 
pengurus dapat dilangsungkan.
Dalam sambutan pelantikan 
Ketua IKPLN Daerah NTB 
2021-2025 Ketua Umum IKPLN 
Pusat Bambang Praptono 

menyampaikan bahwa pentingnya regenerasi 
dalam kepengurusan IKPLN dan aktif menjalin 
komunikasi dengan stake holder terkait IKPLN. 
Beliau juga melihat program kerja yang cukup 
agresif yaitu pemanfaatan FABA limbah 
batubara PLTU untuk diolah menjadi barang 
berguna sehingga bermanfaat bagi masyarakat 
dan membawa nialai tambah bagi IKPLN dan 
Anggotanya di Daerah NTB.
Menyoroti rumusan program kerja IKPLN 
Daerah NTB 2021 - 2025 salah satu diantaranya 
yang cukup menantang adalah pemanfaatan 
limbah batubara berupa FABA (Fly Ash Bottom 
Ash) PLTU Jeranjang dimana dengan adanya 
PP 22 tahun 2021 tidak lagi dinyatakan sebagai 
limbah katagori B3, sehingga bisa diolah dan 
dimanfaatkan menjadi produk jadi seperti 
batako, paving blok, beton separator jalan dan 
lainnya. 
Sebagimana disampaikan oleh General 
Manager PLN UIW NTB selaku Pembina 
Utama IKPLN Daerah NTB dalam pesan 
pengukuhan Ketua dan Pengurus IKPLN Daerah 
NTB menyampaikan bahwa IKPLN adalah 
merupakan masa depan pegawai PLN sehingga 
manajemen PLN NTB mendukung program kerja 
pemanfaatan FABA PLTU kepada IKPLN Daerah 
NTB yang nantinya menjadi bagian dari program 
CSR kepada pensiunan sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan kesejahteraan Pensiunan 
PLN.
Selamat dan semangat kepada Ketua dan 
Pengurus IKPLN Daerah NTB terpilih periode 
2021-2025 semoga tetap amanah membawa 
kepada peningkatan kesejahteraan anggota 
sebagaimana tema Musda “IKPLN Daerah NTB 
Berdaya Menuju Anggota Sejahtera”. (SKD 
2021)
------------------------------------------------------
*)  Sukadi Samingoen 
     Ketua IKPLN Daerah NTBGM PLN UIW NTB, Ir Lasiran selaku Pembina Utama, 

membuka Musda IKPLN Daerah NTB

BERITA PUSAT & DAERAH

Pelantikan dan pengukuhan Ketua dan Pengurus IKPLN 
Daerah NTB periode 2021-2025
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Sebagai Momentum 
Peningkatan Integritas Muslim

Peringatan Isra Mi’rajPeringatan Isra Mi’raj

 Oleh: MD Nugroho*)

“Bacakan apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab (Alquran) dan 
dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) 
keji dan munkar. Dan, sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadah-ibadah lain). Dan, Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (QS al Ankabut (29): 45)

Peristiwa isra dan mi’raj disebut sebagai 
peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. 

Peristiwa tersebut diperingati oleh ummat Islam 
setiap tanggal 27 Rajab tahun Hijriah dan pada 
tahun 1443 Hijriah ini bertepatan dengan tanggal 
28 Februari 2022, Insya Allah. 
Ketika peristiwa Isra Mi’raj, Allah subahanhu wa 
ta’ala memberangkatkan Nabi Muhammad SAW 
pada malam hari (isra) dari Masjidil Haram di kota 
Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu, Nabi 
Muhammad SAW ‘dinaikkan’ ke langit sampai 
ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat 
tertinggi (mi’raj). Semua itu dengan kuasa Allah, 
terjadi dalam waktu satu malam saja.
Bagi umat Islam, peristiwa Isra Mi’raj sangatlah 
berharga karena pada peristiwa tersebut, shalat 
lima waktu diwajibkan. Dari Mu’adz bin Jabal, Nabi 
Muhammad SAWbersabda, “Inti (pokok) segala 
perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) 
adalah shalat.” (HR. Tirmidzi No. 2616 dan 
Ibnu Majah No. 3973. Al Hafizh Abu Thohir 
mengatakan bahwa hadits ini hasan).
Peringatan Isra Mi’raj dapat dimaknai sebagai 
momentum umat Islam melakukan instropeksi 
diri. Terutama, dalam hal meningkatkan kualitas 

keimanan kepada Allah subahanhu wa ta’ala, 
sebagai penguatan moralitas dan integritas diri 
sehingga tidak terjebak pada kegiatan keji dan 
munkar. 
Integritas merupakan salah satu atribut terpenting 
/ kunci yang harus dimiliki setiap orang, terlebih 
seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep 
berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-
tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-
ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi 
dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang 
berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur 
dan memiliki karakter kuat. Integritas itu sendiri 
berasal dari kata Latin “integer”, yang berarti:

 ● Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, 
tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang 
melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai 
moral.

 ● Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan 
kesatuan yang utuh sehingga memiliki 
potensi dan kemampuan yang memancarkan 
kewibawaan; kejujuran.

Orang yang hidup dengan integritas tidak akan 
mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan 
dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada 
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dirinya. Mereka senantiasa memilih yang benar 
dan berpihak kepada kebenaran. Ini adalah tanda 
dari integritas seseorang. Mengatakan kebenaran 
secara bertanggung jawab, bahkan ketika 
merasa tidak enak mengatakannya. Integritas 
lebih menyangkut heart (hati), yaitu kemampuan 
olah nurani yang mencakup antara lain kejujuran, 
ketulusan, komitmen dan sebagainya. 
Integritas dibangun melalui tiga unsur penting 
yaitu nilai-nilai yang dianut oleh si pemimpin 
(values), konsistensi, dan komitmen. Nilai-nilai 
tersebut merupakan pegangan dari si pemimpin 
dalam bertindak. Intergritas ini akan semakin 
kokoh jika si pemimpin memiliki konsistensi 
antara apa yang diucapkan dengan apa yang 
dilakukan (walk the talk) dan memiliki komitmen 
terhadapnya. Bila tidak memiliki integritas, 
kita akan kehilangan kredibilitas karena orang 
lain akan menjauhi kita untuk menghindari 
kekecewaan. Integritas adalah praktik bersikap 
jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten 
dan tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral 
dan etika yang kuat.
Beberapa Definisi Integritas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang 
menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga 
memiliki potensi dan kemampuan memancarkan 
kewibawaan dan kejujuran.
Menurut Stephen R.Covey membedakan antara 
kejujuran dan integritas. Honesty is telling the 
truth, in other word, conforming our words to 
reality. Integrity is conforming reality to our words, 
in other words, keeping promises and fulfilling 
expectations. Kejujuran berarti menyampaikan 
kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan. 
Sedang integritas membuktikan tindakannya 
sesuai dengan ucapannya. Orang yang memiliki 
integritas dan kejujuran adalah orang yang 
merdeka. Mereka menunjukan keautentikan 
dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab 
dan berdedikasi. 
Berdasarkan beberapa definisi integritas tersebut, 
ciri-ciri orang berintegritas antara lain adalah 
orang yang tidak memakai kedok, bertindak 
sesuai dengan ucapan, sama di depan dan 
dibelakang, konsisten antara apa yang diimani 
dan kelakuannya, dan konsisten antara nilai 
hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Kita 
dapat simpulkan bahwa integritas adalah jati diri 
seseorang dan merupakan lawan langsung dari 
kemunafikan.
Seseorang dianggap berintegritas ketika orang 
tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti 

Jujur dan bisa dipercaya, mempunyai komitmen, 
bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, 
menghargai waktu, dan mempunyai prinsip serta 
nilai-nilai hidup.
Orang yang berintegritas cepat atau lambat dapat 
memetik beberapa manfaat dari karakter dan 
kepribadiannya tersebut. Manfaat integritas secara 
fisik dapat membuat seseorang menjadi sehat dan 
bugar. Manfaat integritas secara intelektual dapat 
mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Manfaat 
integritas emosional dapat membuat diri seseorang 
penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang 
tinggi dalam interaksi bekerja. Manfaat integritas 
spiritual dapat membuat seseorang menjadi lebih 
bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk 
pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan 
kegagalan yang pernah di alaminya. Terakhir, 
manfaat integritas sosial mampu mengembangkan 
hubungan antar individu maupun lingkungan 
masyarakat, misalnya membuat seseorang mau 
bekerjasama untuk menyelesaikan tugas maupun 
kegiatan yang menuntut kekompakkan serta 
kerjasama yang baik.
Integritas dari Sudut Pandang Islam 
Indikator dan tolok ukur integritas pribadi seorang 
muslim tentulah mengacu kepada sifat-sifat yang 
dimiliki setiap nabi, termasuk Rasulullah SAW yaitu 
ash-shidiq, al-amanah, at-tabligh, dan al-fathanah. 
Ash-Shidiq bukan sekedar kesungguhan dan 
kesempurnaan dalam tugas atau pekerjaan yang 
dilakukan, namun termasuk disini adalah disiplin 
yang kuat. Al Qur’an menyebutkan pada surat al 
Insyirah: 7, yang artinya: “Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” Dari ayat 
tersebut, bagi yang merasa memiliki integritas 
pribadi, maka dituntut untuk bersungguh-
sungguh dalam tugas, bahkan segala aktivitasnya 
menggunakan cara dan menampilkan kebenaran 
dan ketepatan dalam kesehariannya.
Kata Amanah adalah seakar dengan kata 
iman dan aman. Amanah adalah sesuatu yang 
diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan 
dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta 
oleh pemiliknya. Memang sebelum menerima 
amanah, seseorang harus menyadari bahwa 
ada unsur pokok yang harus mereka penuhi, 
yaitu kompetensi, komitmen, kerja keras, dan 
konsistensi, lalu setelah menerimanya, maka 
komitmen harus tinggi dan kerja keras harus 
selalu dikedepankan dan itu semua bukan hanya 
pada awal penerimaan amanah, tetapi berlanjut 
hingga akhir secara bersinambung dan konsisten. 
Amanah juga biasa diartikan dengan kejujuran, 
yakni kejujuran terhadap Allah, terhadap sesama 
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makhluk, dan terhadap diri sendiri. 
Adapun kata at-Tabligh adalah menyampaikan 
apa yang harus disampaikan. Tabligh juga 
diartikan dengan keterbukaan. Keterbukaan 
ini bukan menyampaikan apa yang seharusnya 
dirahasiakan, tidak juga mengabaikan unsur 
waktu, tempat dan sasaran. Namun, tabligh 
atau keterbukaan itu melahirkan pengetahuan 
bersama yang pada gilirannya menghasilkan 
rasa kepemilikan (sense of belonging) bersama. 
Salah satu contoh tabligh yang dilakukan oleh 
Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan 
pesan-pesan Allah, walau hal tersebut merupakan 
teguran bagi beliau.
Sifat terakhir, al-Fathanah yang artinya 
kecerdasan, dalam hal ini antara lain adalah 
kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. 
Kecerdasan spiritual melahirkan kepekaan yang 
mendalam, berfungsi mencakup hal-hal yang 
bersifat supranatural dan religius. Kecerdasan 
spiritual melahirkan kemampuan untuk 
menemukan makna hidup, serta memperhalus 
budi pekerti. Adapun kecerdasan emosional 
membuat manusia mampu mengendalikan nafsu, 
bukan membunuh dan meniadakannya. Kita tidak 
dilarang marah, kita hanya diperintahkan untuk 
menahan amarah. Al Quran memberikan panduan 
dalam Surat Ali Imran ayat 134 yang artinya, 
“(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang 
lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat 
kebaikan”. Siapa yang kecerdasaan spiritual dan 
emosional-nya berfungsi dengan baik, maka 
akan selamat pula anggota badannya dari segala 
kejahatan dan selamat pula hatinya dari segala 
maksud buruk.
Integritas merupakan salah satu faktor 
kepemimpinan yang amat penting. Integritas 
itu sendiri mengandung arti kepaduan dan 
keutuhan pribadi. Orang yang memiliki integritas 
adalah orang yang pada dirinya berpadu dan 
bersatu antara kata dan perbuatan. Bagi 
seorang pemimpin atau calon pemimpin, 
integritas merupakan suatu keharusan. Sebab, 
inti dari kepemimpinan itu, menurut para pakar, 
adalah pengaruh dan kepercayaan dari rakyat. 
Sementara kedua hal penting ini tidak akan 
pernah dicapai tanpa integritas. 
‘’Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu 
mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? 
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 
mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan” 
(QS. Shaff (61): 2-3).

Refleksi
Integritas anak seorang penjual susu. Pada suatu 
malam, Amirul Mukminin, ‘Umar bin Khattab 
radhiyallahu’anhu berjalan menyusuri jalan-jalan 
dan lorong-lorong kota Madinah. Beliau amati 
setiap rumah dengan seksama, kalau-kalau ada 
penghuninya yang kelaparan, kesakitan, atau 
membutuhkan bantuan.
Ketika lelah mulai terasa, beliau pun 
menyandarkan punggungnya pada dinding 
sebuah rumah kecil untuk beristirahat. Tiba-tiba 
terdengar suara seorang wanita tua dari balik 
rumah yang tengah berbicara dengan anak 
gadisnya mengenai susu kambing yang akan 
mereka jual esok hari.
“Nak, campur saja susu itu dengan air!” perintah 
sang ibu kepada anaknya.
“Tidak boleh, Bu. Amirul Mukminin melarang kita 
mencampur susu dengan air,” gadis tersebut 
menolak permintaan ibundanya dengan lembut.
“Tetapi banyak penjual yang berbuat curang 
seperti itu, Nak. Toh Amirul Mukminin tidak melihat 
apa yang kita perbuat,” kilah sang ibu.
“Bu, meskipun Amirul Mukminin tidak melihat kita, 
tetapi Rabb Amirul Mukminin pasti memperhatikan 
kita. Akankah kita taat kepada Amirul Mukminin 
hanya di depannya lalu membangkang tatkala 
sendirian?” jawab sang anak mantap.
Mendengar ucapan sang gadis tadi, Amirul 
Mukminin sangat gembira hingga berderailah air 
matanya. Beliau sangat kagum dengan keimanan 
dan amanahnya.
Tatkala adzan subuh berkumandang, beliau 
bergegas bangkit untuk shalat fajar bersama 
para sahabat. Lantas, beliau segera pulang 
dan memanggil putranya yang bernama ‘Ashim. 
Beliau menyuruh anak bujangnya tersebut untuk 
menggali informasi mengenai jati diri sang gadis 
penjual susu dan melamarnya untuk menjadi 
istri. Umar berfirasat, “Aku melihat bahwa ia akan 
mendatangkan keberkahan untukmu suatu saat 
nanti. Mudah-mudahan ia melahirkan keturunan 
yang akan menjadi pemimpin umat!”
Terbuktilah ucapan ‘Umar. ‘Ashim dan istrinya 
pun dikaruniai seorang putri yang bernama Laila. 
Tatkala beranjak dewasa, Laila dipersunting oleh 
‘Abdul ‘Aziz bin Marwan. Lantas, dari pernikahan 
keduanya, lahirlah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Kelak, 
beliau diangkat sebagai khalifah pada masa Bani 
Umayyah dan sangat terkenal dengan keadilan 
dan kebijaksanaannya.7
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Khalifah Umar bin Abul Azis dengan tamunya. 
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tidak pernah 
memimpikan sebuah jabatan. Apalagi untuk 
menduduki kursi khalifah. Sebelum diangkat 
menjadi khalifah, dia adalah orang yang hidup 
sangat berkecukupan. Namun, setelah menjadi 
khalifah, terjadi sebuah perubahan yang drastis 
pada dirinya. Dia meninggalkan semua harta 
kesenangannya. Sejak saat itu, ia hidup dalam 
kesederhanaan dan menjadi seorang yang zahid 
(sederhana dan menjauhi urusan dunia) dan abid 
(senantiasa mengabdikan dirinya untuk umat). 
Dia selalu memperlakukan cara hidup yang ketat 
terhadap diri dan keluarganya.
Suatu malam, Umar kedatangan tamu di 
rumahnya yang sederhana. Dia menanyakan 
kepada tamu tersebut maksud kedatangannya. 
Jika urusan negara, dia akan menyalakan lampu 
di rumahnya. Namun, jika keperluan sang tamu 
untuk urusan pribadi, dia akan mematikannya dan 
menggantinya dengan lampu pribadi. 
Sang tamu bertanya, mengapa khalifah berbuat 
demikian. Umar bin Abdul Aziz menjawab, 
cahaya listrik yang akan dipakai untuk menjamu 
tamu adalah milik negara. Karena itu, kalau 
urusannya untuk kepentingan pribadi, dia akan 
mematikannya dan menggantinya dengan lampu 
pribadi miliknya. Namun, jika urusan tamu itu 
ada keperluan untuk urusan negara, dia akan 
menggunakan cahaya lampu negara untuk 
kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan 
pribadi. Demikianlah kepribadian Umar bin Abdul 
Aziz. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang 
adil dan tegas dalam melaksanakan hukum 
Allah.8
Penutup
Generasi pertama ummat Nabi Muhammad 
SAW adalah generasi yang benar dalam akidah 
dan perbuatan mereka. Mereka bertolak dari 
akidah yang kuat dan niat yang teguh. Jika kita 
meneliti orang-orang seperti ini, orang-orang 
yang tidak hanya berbicara, niscaya kita akan 

mendapati ratusan bahkan ribuan teladan yang 
mengagumkan. Mereka adalah realisasi dari 
firman Allah, “Di antara orang-orang mukmin itu 
ada orang-orang yang menepati apa yang telah 
mereka janjikan kepada Allah; maka di antara 
mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada 
(pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak 
merubah (janjinya).” (QS. Al-Ahzab: 23).
Kita memerlukan orang-orang mukmin seperti 
mereka, orang-orang yang ucapannya sesuai 
dengan akidahnya. Perbuatannya membenarkan 
ucapan dan akidahnya. Mereka sadar bahwa 
mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam 
dengan hati, perasaan, tingkah laku, harapan 
dan kesabaran menghadapi ujian. Mereka 
menegakkan hubungan mereka dengan orang 
lain, baik dalam bentuk kecintaan ataupun 
kebencian di atas petunjuk kitabullah, Alquran.
“Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, 
sebagaimana diperintahkan kepadamu dan 
(juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan 
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya 
Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS 
Hud (11): 112)
Apakah kita termasuk sebagian dari mereka? 
Semoga. Jika tidak, maka mari kita berusaha 
dan semoga Allah memberi pertolongan. Wallahu 
a’lam. 
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HARI 
“NYEPI” 
SAKA 1944

 Oleh: Nyoman Sudara*)

Sebelum pelaksanaan hari suci Nyepi ada 4 
(empat) rangkaian prosesi upacara beserta 
makna dibaliknya yang dilakukan oleh umat 
Hindu Nusantara yaitu :

1. Upacara Melasti

Hari suci Nyepi merupakan pergantian 
Tahun Baru Saka bagi umat Hindu 

Nusantara, Nyepi Tahun 2022 Masehi 
ini jatuh pada hari Kamis tanggal 3 

Maret 2022 hitungan Tahun Caka 1944 
termasuk tilem/bulan mati pada dine 

wraspati wuku Wayang

desa tersebut. Pelaksanaan Upacara Melasti 
dilengkapi dengan berbagai sesajian sebagai 
simbol Trimurti, tiga dewa dalam Agama Hindu, 
yaitu Brahma, Wisnu dan Ciwa.

2. Tawur Kesanga atau Mecaru

Dua hari sebelum hari raya Nyepi, biasanya 
umat Hindu melaksanakan upacara Melasti 
yang dilakukan umat Hindu Bali dan 
melaksanakan sembahyang di laut. Upacara 
tersebut bertujuan untuk menyucikan diri 
sebelum melaksanakan Nyepi yang berarti 
melebur segala macam kotoran pikiran, 
perkataan, dan perbuatan. Dalam upacara 
Melasti, umat Hindu yang mengikuti acara 
tersebut akan mendapatkan air suci yang 
disebut Angemet Tirta Amerta. Dalam 
kepercayaan Hindu, sumber air seperti danau 
dan laut merupakan air kehidupan. Selain 
untuk membersihkan diri, upacara Melasti 
juga menjadi pembersihan dan penyucian 
benda sakral milik tempat persembahyangan 
umat Hindu, yang nantinya benda tersebut 
akan diarak keliling desa untuk menyucikan 

Kegiatan selanjutnya adalah Tawur Kesanga 
atau Mecaru, yang dilaksanakan H-1 sebelum 
perayaan Nyepi. Kegiatan ini identik dengan 
pawai festival ogoh-ogoh yang dilaksanakan 
diseluruh Bali. Ogoh-ogoh sendiri adalah 
boneka raksasa terbuat dari bubur kertas 
dan rangka bambu. Ogoh-ogoh merupakan 
representatif dari sifat buruk atau jahat 
manusia, maka bentuk ogoh-ogoh rata-
rata menyeramkan. Pada akhir acara pawai, 
ogoh-ogoh akan dibakar sebagai lambang 
pembersihan sifat jahat manusia yang 
dilenyapkan dalam ritual Nyepi. Karena 
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ukurannya, ogoh-ogoh harus diangkat beramai-
ramai. Wisatawan bisa turut serta mengarak 
ogoh-ogoh keliling desa.

3. Hari Raya Nyepi
Kegiatan Nyepi dilakukan selama 24 jam, 
biasanya dimulai pukul 06.00 pagi hingga 06.00 
pagi keesokan harinya. 

Umat Hindu melaksanakan empat pantangan 
yakni tidak boleh melakukan kegiatan/kerja, 
tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mencari 
hiburan, dan tidak boleh menyalakan api. Begitu 

Karena Hari Raya biasanya berorientasi dalam 
suasana bergembira, bersukaria, ramai, meriah, 
hura-hura, semarak. 

Sangat jauh berbeda dengan Hari suci Nyepi, 
ya Sepi sipeng, hening, senyap, diam, tenang, 
adem, karena inti sari dari hari suci Nyepi itu 
sendiri adalah introspeksi diri / mulat sarire 
kontemplasi, merenungkan karunia hidup dari 
sang pencipta dengan 4 (empat) suasana 
tanpa aktivitas saat nyepi, antara lain: 1. Tidak 
boleh menyalakan api atau lampu (Amati 
Geni), inti sarinya mematikan hawa nafsu 
kemarahan angkara murka. 2. Tidak boleh 
bekerja (Amati Karya), inti sarinya merefresh 
badan jasmani dan rohani dengan berdiam 
diri bermeditasi. 3. Puasa (Amati Lelanguan), 
inti sarinya mematikan sifat serakah tanpa 
makan/minum dan bicara selama 24 jam. 4. 
Tidak boleh keluar rumah (Amati Lelungan), inti 
sarinya menghentikan kegiatan bersifat hiburan 
bersenang-senang, hura-hura, foya-foya, pesta-
pesta, sangat tepat dan cocok dengan kondisi 
covid19 yang lagi mewabah. 

Lalu kegiatan apa yang bisa dilakukan dengan 
4 poin kondisi di atas?, umumnya masyarakat 
hindu Nusantara khususnya masyarakat Bali 
melakukan upawasa berpuasa selama 24 Jam 
tanpa makan dan minum, bermeditasi mona 
brata tanpa bicara tanpa segala hiburan bagi 
yang mampu melakukan tanpa ada paksaan.

Lalu apakah Hindu di India merayakan Nyepi? 
Tidak. Jika Hindu Nusantara khususnya 
Bali yang memperingati Tahun Baru Saka 
dengan melakukan kontemplasi, umat Hindu 
di India justru merayakannya dengan meriah 
bersukacita.

9 (sembilan) Keunikan Hari Suci Nyepi yang 
dilaksanakan khususnya di Bali antara lain : 

juga dengan wisatawan, tidak boleh keluar atau 
berjalan jalan adalah peraturan yang harus 
ditaati saat berkunjung ke Bali di Hari Nyepi. 

Namun tak perlu khawatir, jika menginap di 
hotel, biasanya pihak hotel telah menyiapkan 
aktivitas seperti yoga dan juga paket kegiatan 
selama satu hari penuh.

4. Ngembak Geni
Setelah berlagsungnya kegiatan nyepi, diadakan 
kegiatan Ngembak Geni H+1, yaitu warga Bali 
bersilaturahmi ke sanak saudara. 

Salah satu tradisi unik yang seru di Hari 
Ngembak Geni adalah ritual Omed Omedan dan 
Mebuug-Buugan.

Hari suci Nyepi Saka 1943 dirayakan setiap 
Tahun Baru Saka oleh umat Hindu Nusantara 
khususnya Hindu Bali, tidak ada di belahan 
dunia manapun termasuk di India yang juga 
merayakan Tahun Baru Saka.

Peringatan perayaan tahun Baru tidak 
menggunakan refrensi Tahun Masehi.

Hari suci Nyepi merupakan salah satu warisan 
Bumi Nusantara yang masih ada dipergunakan 
oleh pemeluk Hindu Nusantara khususnya 
masyarakat Hindu Bali, perayaan hari raya 
Nyepi ini hanya ada satu-satunya di Dunia dan 
yang paling unik, mengapa? 
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1. Penghematan listrik
Hari suci Nyepi merupakan tradisi yang 
sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi 
penyelamatan bumi dan penghematan energi, 
membantu merawat bumi dan mencegah global 
warming. Dalam satu hari perayaan Nyepi di 
Bali dapat menghemat penggunaan listrik 
sebanyak 60 persen, yakni 290 Megawatt. Jika 
dirupiahkan adalah sekitar Rp 4 Miliar. 

2. Hemat bahan bakar
Selain listrik, terjadi penghematan bahan 
bakar solar sebanyak 500.000 liter. Hal ini 
dikarenakan dua pembangkit listrik di Bali 
diistirahatkan, yakni PLTGU Pemaron dan PLTG 
Gilimanuk. Jika dirupiahkan, penghematan 
bahan bakar ini sekitar Rp 3 Miliar.

3. Pengurangan emisi gas 
karbondioksida

Dalam satu hari Nyepi juga didapat manfaat 
lain untuk bumi, yakni pengurangan emisi gas 
karbondioksida. Dalam sehari, terjadi reduksi 
emisi gas karbondioksida sebanyak 20 ribu ton.

4. Menginspirasi World Silent Day 
World Silent Day adalah gerakan untuk 
mengurangi aktifitas yang mengeluarkan 
sumber daya seperti menyalakan listrik dan 
berkendara dengan kendaraan bermotor. World 
Silent Day yang dirayakan setiap tanggal 21 
Maret terinspirasi dari hari raya Nyepi dan telah 

disetujui oleh PBB. Triple-C, colaboration for 
climate change, yakni gabungan LSM Bali saat 
konferensi global warming (UNFCCC) tahun 
2007, menggagas World Silent Day. Diharapkan 
hal ini dapat memberikan kontribusi untuk 
mengurangi pemanasan global.

5. Banyak wisatawan 
Kita mungkin beranggapan bahwa dengan 
tidak melakukan aktivitas saat Nyepi, Bali 
akan sepi wisatawan. Anggapan itu keliru. 
Wisatawan akan tetap berwisata ke Bali. 
Biasanya wisatawan ingin tahu lebih dalam lagi 
bagaimana tradisi umat Hindu khususnya di Bali 
ketika merayakan Nyepi. Misalnya seperti pawai 
ogoh-ogoh yang dilaksanakan sehari sebelum 
Nyepi, Melasti atau sembahyang di laut dua 
hari sebelum Nyepi. Dan tradisi omed-omedan 
atau ciuman massal sehari setelah Nyepi untuk 
tolak bala. Disamping itu, ada juga wisatawan 
yang ingin merasakan meditasi atau menikmati 
suasana keheningan di hari Nyepi.

6. Malam bertabur bintang
Suasana malam hari saat Nyepi di Bali juga 
menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. 
Karena tidak adanya polusi cahaya di malam 
hari, maka bintang-bintang di langit akan 
terlihat jelas

7. Harga hotel lebih murah 
Bagi wisatawan non Hindu hari suci Nyepi juga 
menjadi keuntungan buat wisatawan yang 
berkunjung ke Bali. Ada banyak sekali hotel 
yang memberikan paket harga murah termasuk 
di dalamnya makan pagi, siang, malam dan 
aktivitas menarik untuk menghibur tamu di 
hotel. Biasanya penurunan harga hotel ini 
mencapai 50 persen dari harga biasa
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8. Ritual berciuman massal (Omed-
omedan)

Dikenal sebagai ‘The Kissing Ritual’, merupakan 
upacara yang diadakan oleh anak-anak muda 
dari Banjar Kaja Sesetan, Denpasar, Bali setelah 
hari Nyepi H+1. Nama ini berasal dari bahasa 
Bali dan berarti tarik-tarikan. Itu berasal dari 
pertarungan antara babi jantan dan betina 
mewakili dorongan dan tarikan elemen positif 
dan negatif.

Sejarah Ritual ini telah ada setidaknya lebih dari 
100 tahun lalu. Awalnya hanya masyarakat desa 
Banjar Kaja Sesetan Denpasar Bali yang bisa 
berpartisipasi. Namun tidak jelas kapan ciuman 
massal dimasukkan ke dalam tradisi, tetapi telah 
menjadi upacara bagi para pemuda/Pemudi 
desa untuk mengekspresikan kegembiraan 
mereka di hari pertama tahun baru.

Upacara Omed-omedan melibatkan pemuda 
yang belum menikah dengan usia berkisar 
antara 17 hingga 30 tahun. Prosesi diawali 
dengan doa bersama para pemuda/pemudi 
memohon keselamatan. Usai persembahyangan, 
laki-laki dan perempuan berpisah. 

Kelompok-kelompok itu saling berhadapan 
di jalan utama. Dengan isyarat dipimpin oleh 
pemuka adat Hindu Bali, kedua belah pihak 
mendekati tengah jalan. 

Peserta laki-laki menarik dan mencium peserta 
perempuan sementara penduduk desa lain 
menuangkan seember air ke atas kepala 
mereka.

9. Mebuug Buugan, Tradisi Mandi Lumpur 
Usai Hari Raya Nyepi 

Tradisi ritual yang unik lainnya usai nyepi yang 
populer adalah Mebuug Buugan atau mandi 
lumpur. Buugan merupakan permainan rakyat 
dengan menggunakan media lumpur usai 
perayaan Nyepi. 

Tradisi ini memiliki tujuan memohon anugerah 
terhadap Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan 
Yang Maha Esa) agar umat manusia diberikan 
kesejahteraan dan keselamatan.

Dalam bahasa Bali, Buug memiliki arti kotor atau 
lumpur. Tradisi Mebuug-buugan merupakan 
Tradisi Sakral yang dilaksanakan sehari setelah 
Hari Raya Nyepi oleh masyarakat Desa Adat 
Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten 
Badung Bali.

Menurut umat Hindu Bali, tradisi ini bertujuan 
untuk menetralisir sifat buruk manusia. Dalam 
tradisi ini, lumpur menjadi simbol dosa yang 
melekat pada manusia dan saat tahun baru 
Caka dibersihkan. Ritual adat ini juga memiliki 
pesan untuk menjaga kelestarian lingkungan. 
Tradisi Mebuug-buugan ini telah ada sebelum 
penjajah masuk ke Indonesia. 

Dari ulasan di atas menarik sekali, kan?. 
Bagaimana Bapak/Ibu warga IKPLN seluruh 
Nusantara, tertarik untuk datang ke Bali saat 
hari raya Nyepi?.

Salam Shantih dari Bali. Damai dihati damai di 
Dunia, damai selalu.

Upacara ini telah menjadi tempat pertemuan 
bagi para lajang. Banyak pasangan telah 
bertemu jodoh melalui tradisi ini.

------------------------------------------------------
*)  Nyoman Sudara
     Sekretaris IKPLN Daerah Bali
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RINGKASAN
EKSEKUTIF FGD 3

 Oleh: Tim Perumus FGD3

Topik LSA dibahas sebagai tanggapan 
IKPLN atas banyaknya opini yang beredar 

di masyarakat energi dan ketenagalistrikan 
mengenai LSA, berkenaan dengan terbitnya 
Peraturan Menteri ESDM No. 26/2021. 
Berikut ini hal-hal penting yang dapat diambil 
dari FGD tersebut : 

 ● Pengembangan LSA oleh masyarakat 
merupakan suatu keniscayaan sejalan 
dengan kecenderungan penurunan 
harga LSA dan potensi saving biaya 
listrik oleh konsumen, perubahan gaya 
hidup kelas menengah atas, peningkatan 
kesadaran untuk ‘go green’ dan regulasi 
pemerintah yang semakin mendukung. 
LSA akan semakin berkembang pada 
saat harga LSA telah mencapai grid parity 
atau di bawahnya dan ini mulai terjadi. 
Pemasangan LSA oleh konsumen adalah 
keputusan konsumen dan PLN tidak dapat 
mencegahnya. 

 ● Membaca sikap PLN selama ini, PLN 
belum terlihat antusias menyambut 
kehadiran LSA dan terkesan enggan 
bahkan berkeberatan. Hal ini antara lain 
terbaca dari kenyataan hampir tidak ada 
bangunan kantor PLN yang dipasang 
LSA. FGD menyarankan PLN untuk 
mengubah sikap tersebut bahkan ikut 
mendorong pengembangan LSA dengan 
menjalankan regulasi Permen ESDM No. 
26/2021 tersebut, misalnya meningkatkan 
pelayanan PLN Distribusi dalam memasang 

meter dua-arah untuk konsumen yang akan 
memasang LSA. 

 ● FGD memahami perhatian PLN bahwa 
LSA akan berdampak pada penurunan 
penjualan kWh pada saat PLN sedang 
dibayangi oleh kondisi over supply 
sebagai akibat penurunan demand selama 
pandemi. Mengenai hal ini, FGD melihat 
dampak tersebut masih sangat kecil /
bisa diabaikan karena kapasitas LSA yang 
masih sangat kecil, yaitu < 50 MW. Bahkan 
pada saat LSA nanti sudah mencapai 2 
GW, dampaknya pada keuangan PLN 
diperkirakan masih relatif kecil. Kelak pada 
saat konsumen komersial dan industri telah 
semakin banyak yang memasang LSA, 
dampaknya memang akan lebih besar. 
Namun mengingat pemasangan LSA adalah 
keputusan konsumen, FGD menyarankan 
PLN tidak menghambatnya dan PLN justru 
harus membuat sikap yang positif untuk 
meningkatkan corporate image bahwa PLN 
adalah green. 

 ● Pembicara dari BKF (Badan Kebijakan 
Fiskal) Kementerian Keuangan RI 
menjelaskan kebijakan pemerintah RI 
sejalan dengan kecenderungan global 
green economy, green technology dan 
green product, sehingga keberhasilan 
transisi energi fosil ke EBT, termasuk LSA, 
menjadi salah satu strategi peningkatan 
peran EBT dalam mencapai bauran energi 
yang sangat penting bagi visi Indonesia 
menuju sustainable development /
pengembangan berkelanjutan dan upaya 
mengurangi dampak perubahan iklim. 
Lebih jauh lagi, pembicara menyebutkan 
Pemerintah memandang kebijakan subsidi 
listrik secara langsung dan terarah, 
peninjauan kebijakan kompensasi2 listrik 
dan penerapan automatic tariff adjustment 
merupakan opsi untuk memperkuat kualitas 
belanja negara dan keberlangsungan fiskal 
jangka panjang. 

Ringkasan Eksekutif ini melaporkan 
hal-hal penting dari FGD yang 
diselenggarakan oleh Dewan Pakar 
IKPLN untuk kalangan IKPLN secara 
terbatas pada tanggal 4 Oktober 
2021 dengan topik Rooftop PV atau 
Listrik Surya Atap (LSA).
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 ● FGD menyadari adanya dampak teknis 
LSA terhadap grid PLN, baik pada jaringan 
distribusi maupun sistem tenaga listrik 
keseluruhan. Pada jaringan distribusi, 
dampak LSA adalah pada power quality 
terkait penggunaan inverter dari LSA, 
sistem proteksi distribusi dan safety. 
Namun dampak ini telah tersedia 
mitigasinya, dan FGD menyarankan agar 
Aturan Jaringan Distribusi (Distribution 
Code) tahun 2009 yang sudah out of 
date dapat segera diperbarui untuk 
mengatur mitigasinya. Sedangkan dampak 
pada sistem ketenagalistrikan, seperti 
frequency instability akibat intermittency, 
hanya akan dijumpai kelak pada saat 
penetrasi LSA (dan variable RE lainnya) 
sudah sangat tinggi. Pada saat ini hingga 
beberapa tahun mendatang PLN tidak 
perlu mengkhawatirkan hal itu, karena 
mitigasinya telah tersedia dan masih ada 
banyak waktu untuk menyiapkannya, baik 
pada tahap system planning maupun pada 
system operation. 

 ● Satu hal penting yang juga muncul dalam 
FGD adalah saran untuk mempercepat 
pengembangan EBT melalui ‘corporate 
PPA’ atau ‘direct PPA’ dan ‘RE (Renewable 
Energy) power wheeling’. Hal ini dipicu 
oleh adanya kebutuhan bagi perusahaan 
global yang tergabung dalam RE100 untuk 
menggunakan 100% energi terbarukan 

dalam kegiatan bisnisnya. 
 ● Corporate PPA (Power Purchase 
Agreement) adalah skema PPA langsung 
antara pengembang energi terbarukan 
sebagai seller dan corporate sebagai buyer, 
tanpa melalui power utility. Skema ini telah 
memunculkan model bisnis virtual RE 
yang telah diimplementasikan di Vietnam, 
Singapura dan Malaysia. Kebutuhan 
tersebut dapat dipenuhi dengan opsi 
memasang LSA dan mengimplementasikan 
skema virtual RE dengan direct PPA atau 
mengembangkan produk layanan khusus 
RE-certificate (REC). Produk layanan 
REC-PLN untuk memenuhi kebutuhan 
perusahaan RE100 perlu menjadi prioritas 
PLN untuk dirancang semakin kompetitif 
dan mendorong perluasan pasar. 

 ● RE power wheeling diperlukan saat sumber 
energi terbarukan yang dikembangkan 
oleh suatu developer berlokasi jauh dari 
corporate yang membelinya, sehingga listrik 
perlu disalurkan dengan menyewa jaringan 
transmisi/distribusi milik power utility. RE 
power wheeling merupakan kebutuhan 
perusahaan RE100, dan Pemerintah 
berkepentingan untuk melayani mereka yang 
ingin menurunkan carbon footprint sehingga 
produk mereka tidak terhambat masuk ke 
pasar/kawasan yang menerapkan carbon 
border tax.
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 Oleh: Bidang Pemberdayaan SDM, IKPLN Pusat

TATA KELOLA SERTIFIKASI KOMPETENSI 
TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

Ketentuan dalam UU No 30 tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 
44 (6) menyatakan: setiap tenaga teknik 
dalam usaha ketenagalistrikan, wajib memiliki 
sertifkat kompetensi. Pada kenyataannya 
masih banyak pensiunan PLN yang sangat 
ahli dan berpengalaman dalam bidangnya 
namun tidak memiliki Sertifikat Kompetensi 
sesuai ketentuan Undang-undang tersebut 
di atas, sehingga terkendala dalam 
memanfaatkan ilmunya untuk mendapatkan 
kesempatan bekerja kembali di bidang 
Ketenagalistrikan. 

Sehubungan dengan itu, Pengurus IKPLN 
Pusat bekerja sama dengan Yayasan 
Pendidikan & Kesejahteraan PLN (YPK PLN) 
dan PT Sentra Teknologi Terapan (PT STT) 
(anak perusahaan YPK PLN) mengadakan 
Program Sertifikasi Kompetensi Teknik 

Ketenaglistrikan bagi para Pensiunan yang 
membutuhkannya. Program Sertifikasi 
Kompetensi ini dibiayai oleh YPK – PLN, 
sedangkan Pelaksanaan Uji Kompetensi 
dilakukan oleh PT STT, dengan demikian 
para peserta tidak dikenakan biaya. 

Dalam upaya memberikan kesamaan 
pemahaman diantara para pihak terkait, yaitu 
IKPLN Pusat, YPK – PLN, PT STT, IKPLN 
Daerah, IKPLN Cabang, Peserta Sertifikasi 
dan PT IKAMAS, telah disusun bagan Tata 
kelola sebagai acuan bersama, sebagai 
berikut : 

Adapun hal-hal terkait dengan rincian 
kegiatan maupun yang belum tercakup dalam 
butir-butir kegiatan dalam bagan alir tersebut 
di atas, akan diatur lebih lanjut dalam 
Keputusan Ketua Umum IKPLN yang akan 
segera diterbitkan.
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NO URAIAN IKPLN PUSAT YPK PLN/
PT STT IKPLN DAERAH IKPLN 

CABANG
ANGGOTA 

IKPLN PT IKAMAS

1 YPK PLN menyampaikan Jumlah 
Anggaran dan kuota peserta Sertifikasi Uji 
Kompetensi kepada IKPLN Pusat.

2 IKPLN Pusat berkoordinasi dengan PT STT 
& PT IKAMAS untuk menentukan Bidang 
Uji Kompetensi, jadwal dan jumlah peserta 
uji kompetensi.

3 IKPLN Pusat mengirim surat kepada IKPLN 
Daerah perihal Pendaftaran Calon Peserta 
Uji Kompetensi.

4 IKPLN Daerah menyampaikan informasi 
adanya program sertifikasi uji kompetensi 
kepada IKPLN Cabang, kemudian IKPLN 
Cabang meneruskan kepada para Anggota 
IKPLN. Anggota IKPLN mendaftar ke IKPLN 
Cabang diteruskan ke IKPLN Daerah

5 IKPLN Daerah bersurat ke IKPLN Pusat 
perihal Usulan Calon Peserta Uji 
Kompetensi.

6 IKPLN Pusat bersurat kepada PT STT perihal 
Daftar Calon Peserta Uji Kompetensi.

7 PT STT menyeleksi kelengkapan 
persyaratan administrasi. Bagi calon 
peserta uji yang tidak lolos, PT STT akan 
memberitahukan kepada IKPLN Pusat 
dan tembusan kepada calon peserta uji 
yang bersangkutan. Bagi yang lolos akan 
dilanjutkan dengan proses berikutnya.

8 PT STT melaksanakan Sosialisasi Tatacara  
Pelaksanaan Uji Kompetensi kepada calon 
peserta (Asesi).

9 PT STT menyelenggarakan Uji Kompetensi 
kepada Peserta.

10 PT STT mengirim surat kepada IKPLN Pusat 
perihal Penyampaian Hasil Uji Kompetensi 
dan Sertifikat Asli.

11 IKPLN Pusat mengirim surat perihal 
Penyerahan Daftar Pemilik Sertifikat : 
• IKPLN Daerah dengan lampiran  Softcopy 

Sertifikat.
• PT IKAMAS dengan lamp. Sertifikat Asli.

12 IKPLN Daerah mengirimkan Softcopy 
Sertifikat peserta kepada IKPLN Cabang 
untuk disampaikan kepada Pemiliknya.

13 PT IKAMAS melakukan Upload Softcopy 
Sertifikat Kompetensi ke Database 
kompetensi.

14 PT. IKAMAS menyelenggarakan Sosialisasi 
Peluang Kerja & Manajemen Pengelolaan 
Tenaga Bersertifikat bersama Pemilik 
Sertifikat & IKPLN Pusat,Daerah & Cabang.

15 PT IKAMAS melaksanakan 
Penandatanganan Kesepakatan bersama 
Pemilik Sertifikat Uji Kompetensi.

16 PT IKAMAS menyerahan/mengirimkan 
Sertifikat Asli kepada pemilik sertifikat 
Kompetensi.

17 Sebelum habis masa berlaku sertifikat 
(3 tahun) Pemilik Sertifikat Kompetensi 
mengajukan proses perpanjangan masa 
berlaku sertifikat kompetensi kepada PT 
STT dengan tembusan kepada IKPLN Pusat, 
Daerah, Cabang dan PT IKAMAS.

YPK PLN

PT STT

PT STT

PT STT

PT STT

LOLOS ? STOP
TIDAK

YA

IKPLN NEWS  |  EDISI 16  |  JANUARI - MARET 202248



SERBA SERBI

Sehari sebelumnya Sabtu tgl 06 Nopember 
2021,beberapa anggota yang menggunakan 

kendaraan pribadi berangkat lebih dahulu. 
Sedangkan yang menggunakan bus carter, 
berangkat pada hari Minggu. Momen ini 
merupakan pertama kalinya acara IKPLN 
Daerah Kalbar berkunjung ke luar kota

Sebagai informasi, IKPLN Daerah KALBAR 
membawahi : IKPLN Cabang Unit Induk Wilayah 
Kalbar, IKPLN Cabang Pontianak, IKPLN 
Cabang Singkawang, IKPLN Cabang Sanggau 
dan IKPLN Cabang Ketapang.

Ada beberapa orang di antara rombongan yang 
berasal dari Singkawang. Namun sejak bekerja 
di PLN hingga pensiun, sudah menetap di 
Pontianak

Semua berbaur dalam beragam kegiatan IKPLN. 
Seperti dalam kunjungan ke Singkawang kali ini. 
Jarak tempuh antara Pontianak dan Singkawang 
145 km. Kota ini dijuluki “Kota Seribu Pagoda”, 
karena mayoritas penduduknya beretnis 
Tionghoa dan memeluk agama Khong Hu Chu. 

TEMU KANGEN
Pejuang Kelistrikan

 Oleh: Bahri*)

IKPLN Daerah Kalbar menggelar temu kangen dengan mengunjungi Kota Singkawang, 
Minggu tanggal 07 November 2021. Diiringi hujan rintik-rintik, rombongan berkumpul 
di Sekretariat IKPLN Daerah KALBAR Jl. Gusti Sulung Lelanang, Pontianak. Satu per 
satu pensiunan hadir dengan wajah penuh suka cita.

Sederet klenteng, rumah ibadah agama Khong 
Hu Chu, yang tersebar di Kota Singkawang, 
menambah kekhasan kota ini.

Nama “Singkawang” berasal dari bahasa 
Cina “San Keuw Jong” (Bahasa Hakka), yang 
artinya kota yang terletak di antara laut, 
muara, gunung, dan sungai. Mereka berasumsi 
dari sisi geografis bahwa Singkawang yang 
berbatasan langsung dengan laut Natuna 
terdapat pengunungan dan sungai, dimana 
airnya mengalir dari pegunungan melalui sungai 
sampai ke muara laut. “

Di kota ini juga terdapat satu bukit yang 
indah menghadap ke laut lepas, yaitu Bukit 
Rindu Alam dan Sinka Zoo (kebun binatang 
Singkawang).

Singkawang terkenal dengan destinasi wisata 
berupa pantai yang indah. Satu di antaranya 
Pantai Pasir Panjang, menjadi tempat favorit 
bagi warga luar kota Singkawang untuk berakhir 
pekan di kota ini.
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Sebelum era reformasi, Kota Singkawang 
merupakan ibukota dari dua kota besar di pantai 
Utara. Yaitu Sambas dan Bengkayang.

Setelah reformasi, dilakukan pemekaran 
menjadi 2 kabupaten dan 1 kotamadya yaitu 
Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang 
dan Kotamadya Singkawang.

Di kota Singkawang terdapat GI Singkawang 
dan PLTU Singkawang 2 X 50 MW yang 
memperkuat sistem kelistrikan Kalimantan 
Barat. Listrik dialirkan melalui Saluran Udara 
Tegangan Tinggi 150 KV.

Perjalanan yang menyenangkan. Sepanjang 
perjalanan, anggota rombongan meluapkan 
kegembiraan dengan berbagai cara. Ada yang 
bernyanyi, berbicara satu dengan yang lainnya, 
bercerita mengenai masa - masa selama 
mengabdi di perusahaan yang dibanggakan dan 
dicintainya. Tentu suka dan duka sudah pasti 
ada. 

Tepat menjelang waktu sholat Zuhur, 
rombongan tiba di Kota Singkawang. Anggota 
dan Pengurus IKPLN Cabang Singkawang, 
menyambut kedatangan rombongan dengan 
wajah penuh suka cita. Satu dengan yang lain 
saling melepas rindu, surprise sekali.

Acara temu kangen berlangsung di rumah salah 
satu pensiunan, yaitu Bapak Haji Mubarak.

Mengawali acara dipersilahkan makan siang 
terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ramah 
tamah yang diawali sambutan oleh Ketua IKPLN 
Daerah KALBAR, H. Kawit, BE.

Dalam sambutannya, H. Kawit BE 
menyampaikan terima kasih atas 
terselenggaranya silaturahmi serta sambutan 
dari tuan rumah yang sangat baik dan ramah. 
“Sehingga dengan silaturahmi ini, tentu 
menambah kebahagiaan kami, mengenang 
masa lalu saat masih aktif. Saling melepas rindu 
dan masing masing pensiunan saling berbagi 
cerita. Tentu pertemuan ini bukan yang terakhir, 
namun akan dijadwalkan untuk kesempatan 
yang akan dating. Pada kesempatan ini, 
disampaikan juga jumlah Iuran Anggota IKPLN 
Cabang Singkawang yang sudah diterima dari 
IKPLN Pusat termasuk besaran potongan Iuran 
Anggota IKPLN untuk menunjang kelancaran 
operasional kepengurusan “ kata Kawit 
mengakhiri sambutannya.

Selanjutnya sambutan dari Ketua IKPLN Cabang 
Singkawang, Suparman. Beliau menyampaikan 
terima kasih atas kunjungan rekan sejawat 
sesama pensiunan ke Kota Singkawang. 
“Melalui kunjungan seperti ini, tentu menambah 
rasa optimis menjalani masa masa purna tugas 
serta bisa saling berbagi informasi tentang 
kegiatan setelah pensiun,” ujarnya. 

Suparman melanjutkan, “Bukan perkara mudah 
menjalani hari demi hari setelah pensiun. Kami 
perlu mengisi kegiatan positif dengan melalui 
komunikasi langsung seperti inilah, yang kami 
harapkan,” katanya. 

Acara temu kangen tentu kurang seru jika tidak 
diisi dengan selingan hiburan. Anggota IKPLN 
Singkawang dan Pontianak menyumbangkan 
suara emasnya yang tersisa. 

Sebelum berpisah, seluruh anggota rombongan 
saling bersalaman dan saling mendo’akan agar 
tetap sehat di usia yang tergolong sudah tidak 
muda lagi, apalagi dalam situasi pandemi saat 
ini. 

Pukul 16.00 WIB rombongan berpamitan pulang 
kembali ke Pontianak dengan wajah ceria.

Rombongan tidak langsung pulang ke 
Pontianak, ada yang masih menyempatkan diri 
mampir ke pantai Pasir Panjang, berbelanja 
beberapa produk unggulan Kota Singkawang, 
seperti tahu, kue lapis yang memiliki rasa khas 
dengan harga terjangkau.

Setelah puas berkeliling Kota Singkawang dan 
mampir ke pantainya yang indah, rombongan 
meluncur menyusuri jalan yang sedikit berkelok, 
pulang kembali ke Pontianak menjelang malam.

Alhamdulillah, rombongan kembali tiba di 
Pontianak dengan selamat dan tetap sehat 
walafiat. 

Seluruh anggota merasa gembira dan 
menyimpan kenangan indah kegiatan temu 
kangen mempererat silaturahmi tersebut. 
Perasaan gembira sebagai hal yang penting 
untuk meningkatkan imun tubuh sebagai 
penangkal penyakit.

------------------------------------------------------
*)  Bahri 
     Humas IKPLN Daerah Kalbar
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Berdasarkan hal tersebut, IKPLN-DJPP 
mengadakan acara Webinar Coffee 

Academy bersama MAGYS Coffee pada hari 
Kamis, 25 November 2021 yang diikuti oleh 
182 peserta dari seluruh wilayah Indonesia. 
Adapun tujuan acara ini adalah meningkatkan 
pengetahuan dasar tentang kopi dari hulu 
hingga hilir (mulai dari buah kopi dari petani 
sampai dengan menjadi secangkir minuman 
kopi), menciptakan bisnis baru skala UMKM 
dengan modal yang relative kecil dan bagi 
yang telah melakukan usaha kopi dapat 
meningkatkan usaha termasuk memasarkan 

produk kopi secara lebih luas. Pelatihan ini 
merupakan tingkat dasar dan akan ada program 
lanjutan yang merupakan salah satu program 
IKPLN-DJPP.
Webinar dilaksanakan selama 4 jam (8.00 
s/d 12.00). Dibuka oleh Ir. Wahidin Sitompul 
(Ketua IKPLN-DJPP), Ir. Doni Marnanto, Dipl.
HE sebagai moderator, Ir. Irwanto Sumadi & Ir. 
Listiawati sebagai organizer serta Fransiskus 
Satriawan (Frans) sebagai pembicara dari 
MAGYS Coffee. Frans telah menggeluti dunia 
kopi sejak tahun 2012 dan selain sebagai 

 Oleh: Dr. Dewi Oehadijono*)

Seperti kita ketetahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara produsen 
dan eksportir kopi paling besar di dunia. Beberapa produsen kopi berkualitas, 
antara lain Aceh Gayo, Kopi Sidikalang, Sumatra Mandheling, Pegunungan 
Kerinci Jambi, Pegunungan Jawa Barat, Bali Kintamani, Flores Bajawa, Toraja, 
dan lainnya. Tempat-tempat tersebut mencerminkan tempat tinggal para 
pensiunan PLN yang tersebar hampir di seluruh Nusantara.

COFFEE 
ACADEMY
Bersama Magys Coffee
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pengusaha kopi juga sebagai dosen mata kuliah 
Pengolahan Kopi di Akademi Pariwisata Patria 
Jakarta.

Materi yang disampaikan dalam Webinar ini 
adalah Coffee Knowledge, Manual Brewing, 
teori & demo metode penyeduhan, Espresso 
Based serta memulai usaha kopi skala UMKM. 

COFFEE KNOWLEDGE 

Empat tahapan proses kopi dari hulu s/d hilir : 

1. Perkebunan kopi (plantation).

2. Proses pasca panen (post harvest) yaitu 
proses Full Wash, Proses Semi Wash, 
Proses Honey, Proses Natural.

3. Proses sangrai kopi (roasting). 

4. Proses menyeduh kopi (brewing). 

Setiap kopi memiliki cita rasa dan ciri khas 
masing-masing. Empat keluarga kopi adalah 
Arabika, Robusta, Liberika, Ekselsa. Arabika 
memiliki varietas terbanyak. 

MANUAL BREWING, TEORI DAN METODA 
PENYEDUHAN

Proses penyeduhan kopi (coffee brewing) 
merupakan tahapan akhir proses kopi, yang 
dilakukan di kedai-kedai kopi (coffee shop) 
oleh barista atau di rumah. Metode yang 
digunakan adalah seduh manual (manual 
brew) yaitu dengan cara kopi direndam dengan 
menggunakan filter (Pour Over), dan espresso 
based yaitu membuat minuman dari sari kopi 
berupa americano, long black, cappuccino, 
latte, dll

MEMULAI USAHA KOPI SKALA UMKM 

Terjadi perubahan pola konsumsi kopi di kota-
kota besar di Indonesia yaitu meningkatnya 
konsumsi espresso based coffee termasuk 
es kopi susu kekinian dan konsumsi kopi asli 
(single origin coffee) sekitar 20%. Hal ini 
menunjukkan berjualan kopi asli merupakan 
peluang bisnis. Sedangkan konsumsi kopi 
tradisional tidak mengalami peningkatan, 
bahkan konsumsi kopi sachet (instant dan non 
instant) menurun sekitar 50%.

Presenter mengingatkan, diperlukan mental 
pejuang untuk menjalankan usaha, jangan 
menyerah, tetap positif terhadap apa pun yang 
terjadi, dan selalu kreatif. 

Kesimpulan :

1. Pelajari coffee knowledge dari hulu hingga 
hilir untuk menjadi penjual kopi yang handal.

2. Memulai usaha kopi dari rumah dengan 
modal yang relatif kecil dapat dilakukan 
dengan menyiapkan sarana produksi di 
rumah.

3. Membuat strategi pemasaran (online dan 
offline).

4. Anggota IKPLN yang telah menekuni bisnis 
ini, memiliki peluang keluar daerah asal 
untuk pemasaran produk.

5. Dapat menumbuhkan kecintaan peserta 
untuk mengkonsumsi kopi.

6. Peminat usaha kopi ini cukup besar, maka 
dibentuk komunitas kopi dengan WhatsApp 
group agar mendapatkan informasi terkini.

Saran :

1. Diadakan Pelatihan lanjutan untuk mengenal 
kwalitas kopi, membuat kemasan kopi dan 
pemasaran produk kopi.

2. Pada bagian hulu PLTA milik PLN, dapat 
diusulkan mengganti tanaman musiman 
menjadi tanaman kopi, yang relative tidak 
menyebabkan erosi tanah. 

3. Saat ini terjadi sedimentasi yang cukup 
serius pada waduk yang mengakibatkan 
penyusutan volume air sehingga 
mempengaruhi kapasitas produksi listrik. 
Sedimentasi terjadi, a.l karena aktivitas 
petani menanam tanaman horticultura a.l 
kentang) yang mengakibatkan erosi.

4. Para pensiunan yang kompeten di bidang 
perkopian dapat dilibatkan untuk melakukan 
pendampingan, pengolahan, sampai pada 
pemasaran pada masyarakat di hulu PLTA.

-----------------------------------------------------
*)  Dewi Oehadijono 
     Ketua Bidang Usaha IKPLN-DJPP
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Anas Radjo Suleiman 94 tahun.
Suaranya masih 
lantang, sorot 
matanya masih 
tajam, walaupun 
lensa kacamata 
yang dikenakan 
sudah tebal. 
Usianya sudah 
sangat sepuh. 
Dalam catatan 
Administrasi 
pensiunan 
umurnya 92 
tahun, tetapi 
beliau mengaku 
telah berumur 

94 tahun. Dialah Anas Radjo Suleiman orang 
yang pernah bergulat dengan berbagai kesu-
litan dan tantangan dalam mengawal kontinu-
itas energi kelistrikan di Kota Padang. Oleh 
para yuniornya, Pak Anas, begitu beliau biasa 
dipanggil dikenal dengan sebutan Bapak Kabel 
Tanah. Julukan itu sangat pas, karena beliaulah 
orang yang berada di belakang pembangunan 
maupun pemeliharaan Kabel Tanah PLN di Kota 
Padang pada masanya. 

Hingga saat ini saya masih hafal tiap jengkal 
jalur kabel tanah PLN yang ada di Kota Padang, 
tentunya yang dibangun sebelum meninggalkan 
PLN, ulasnya. 

Anas Radjo 
Suleiman 
mulai bekerja 
pada tahun 
1944, 
sebagai 
pegawai di 
Balaikota 
Padang. 
Saat itu 

 Oleh: Hendriansyah*)

KISAH PENSIUNAN PLN 
TERTUA DI SUMBAR
Berselancar di Alam Nostalgia Mereka

usianya baru 15 tahun. Di Balai Kota Padang 
beliau ditugaskan mengurus distribusi listrik 
di Kota Padang, karena listrik di Kota Padang 
saat itu masih ditangani oleh Kantor Balai Kota. 
Sekolahnya, SD pun tak tamat. Beliau hanya 
sekolah hingga kelas 3 SD. Tapi beliau tak henti 
belajar terutama kepada Suami eteknya yang ahli 
di bidang Jaringan 
listrik. Dengan 
diserahkannya 
pengelolaan 
Kelistrikan Kota 
Padang kepada 
PLN tahun 1971, 
beliaupun ikut pindah 
bekerja di PLN.

Dalam menjalani 
pekerjaan, Anas 
Radjo Suleiman 
dikenal sebagai 
sosok yang keras, 
disiplin, tangguh dalam menghadapi tantangan 
pekerjaan serta teguh dalam pendirian. 

Beliau bercerita, sebagai Kepala Seksi 
Jaringan Tegangan Menengah di PLN Cabang 
Padang waktu itu, beliau bertanggung jawab 
atas pekerjaan perbaikan kabel tanah yang 
mengalami gangguan. Atasannya yang ikut 
mengawasi pekerjaan itu mengamati salah 
seorang anggotanya yang tidak serius dalam 
bekerja. Atasannya itupun langsung ingin 
memecat anggotanya. Tentu saja beliau tak 
terima dan langsung protes kepada Kepala 
Cabang karena ingin memecat anggotanya 
tanpa koordinasi. Jika ingin memecat anggota 
saya, pecat saya dulu, Ujarnya. Akhirnya 
anggotanya itu batal dipecat. Beliau bahkan 
minta kepada Kepala Cabang agar Konsep SK 
pemecatan itu dibatalkan di depannya. 
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Lalu apa resepnya bisa tetap sehat di usia 
lanjut?. Beliaupun bercerita jika setiap hari 
beliau sudah bangun jam 02.00 WIB dini hari, 
lalu mandi, sholat tahajud dilanjutkan membaca 
Al.Quran. Menjelang azan subuh langsung siap-
siap berangkat ke Mesjid untuk sholat subuh 
berjamaah. Tak mengherankan jika hampir 
setiap bulan beliau bisa qatam Qur’an. 

Alhamdulillah saya beserta isteri hingga saat 
ini masih sehat, makanpun tak ada pantangan 
katanya, sambil menunjuk istrinya yang sibuk 
dengan kedai kecil yang berada di samping 
depan rumahnya. Saya sudah jadi orang kaya 
katanya, karena dari 8 orang anaknya sudah 
dikaruniai 24 orang cucu dan 25 orang cicit. 

Syamsuddin Sutan Pamenan (91 tahun)

mengisahkan pengalaman yang menyedihkan 
tatkala PLTD Simpang Haru terbakar. 
Penyebabnya adalah adanya baut yang 
retak dan menimbulkan getaran, minyakpun 
menyembur dari retakan tersebut hingga ke 
knalpot mesin yang menimbulkan nyala api 
lalu menimbulkan kebakaran. Kami semua 
mengalami kepanikan yang luar biasa, apalagi 
saat itu beliau beserta keluarga juga tinggal 
di perumahan yang berada di Komplek PLTD 
Simpang Haru itu. Listrik di Kota Padangpun 
terpaksa mengalami pemadaman hingga 
beberapa hari akibat kebakaran tersebut, 
kenangnya.

Beliau juga merasakan bagaimana sulitnya 
bekerja di zaman itu. Untuk makan kami pernah 
diberikan pembagian padi. Saat itu yang penting 
bagaimana kita dapat beras untuk makan anak 
dan keluarga, katanya. 

Syamsuddin Sutan Pamenan lahir di 
Bangkinang 91 tahun yang lalu. Beliau sekolah 
di Solok Selatan Goverment (SD) pada zaman 
Belanda selama 3 tahun dan tamat pada 
tahun 1942. Oleh karena itu kebiasaan bekerja 
dengan disiplin yang tinggi dan tepat waktu 
terus tertanam selama beliau bekerja. Beliau 
juga pernah diminta untuk langsung menangani 
pengisian dan pengawasan pemakaian minyak 
(BBM) di PLTD Simpang Haru yang sebelumnya 
dirasakan tidak efisien. 

Alhamdulillah sejak pekerjaan itu beliau tangani, 
pemakaian minyak semakin efisien, kenangnya. 
Oleh karena itu walaupun sudah menjalani masa 
pensiun sejak tahun 1998, beliau tetap sering 
diminta bantuan jika ada pekerjaan pengelasan 
di PLTD Simpang Haru.

Walaupun kami dikaruniai 14 orang anak, 50 
orang cucu dan 30 orang cicit, namun hampir 
semuanya merantau ke luar daerah. Saat ini 
saya tinggal hanya berdua di rumah dengan 
isteri, katanya. Sekalipun demikian beliau tetap 
bersyukur kepada Allah SWT, karena diberi 
umur panjang dan bisa tetap sehat. Beliau 
berharap agar PLN maupun IKPLN selalu 
memperhatikan para pensiunan, terutama bagi 
pensiunan yang Manfaat Pensiunnya kecil dan 
kehidupannya sulit, harapnya. 

-----------------------------------------------------

*)  Hendriansyah
     Sekretaris IKPLN Daerah Sumbar

Kemampuannya dalam melakukan pekerjaan 
pengelasan mengantarkannya bekerja di PLN 
pada tahun 1962 silam. Awalnya beliau bekerja 
di galangan Kapal Tanah Timbun di Pelabuhan 
Teluk Bayur Padang. Disana beliau bekerja 
melakukan bongkar pasang mesin kapal, 
mengelas badan kapal yang rusak dll, katanya. 
Syamsuddin Sutan Pamenan yang biasa 
dipanggil Pak Menan itu mengisahkan awal 
beliau bergabung dengan PLN. Ketika PLTD 
Simpang Haru mulai dibangun, PLN terkendala 
disebabkan tidak adanya tenaga yang ahli 
dalam pekerjaan pengelasan. Maka dimintalah 
beliau untuk membantu pekerjaan pengelasan 
di PLTD Simpang Haru tsb. Pada awalnya beliau 
hanya diperbantukan saja, namun akhirnya 
diminta untuk bekerja tetap di PLTD Simpang 
Haru dan diangkat menjadi pegawai tetap PLN 
pada tahun 1962. 

Pada waktu itu jumlah mesin yang terpasang 
di PLTD Simpang Haru ada 5 unit. Beliau juga 
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Sebagian orang mungkin berfikir menakut-nakuti 
namun bila kita lihat sisi positif, hal ini sebetulnya 
bertujuan meningkatkan kewaspadaan. Orang 
yang terbiasa berfikir negative tentu lebih cepat 
menangkap sisi negatifnya bukan?.

Gelombang ketiga masih mungkin terjadi seperti 
kita lihat di beberapa Negara lain yang bahkan 
sudah lebih maju dari Indonesia dan system 
kesehatan serta cakupan vaksinasinya sudah 
tinggi. Sehingga bisa dibilang PANDEMI BELUM 
BERAKHIR. Kenapa berpotensi terjadi?.

1. Kasus masih ada.
2. Protokol kesehatan yang longgar.
3. Mobilitas yang meningkat.
4. Cakupan vaksinasi yang belum mencapai 

target di seluruh Indonesia. 
Hal utama pencegahannya tentu dengan 
Perketat Protokol Kesehatan. Bukan tidak boleh 
ber silaturahim atau berlibur setelah beberapa 
tahun dalam situasi #dirumahaja tapi menjaga 
agar kasus yang sedang melandai ini akan terus 

melandai dan 
tidak seperti 
Negara-
negara lain 
yang sedang 
melonjak. 

Seberapa 
efektif kah 
masker itu?.

Menurut 
penelitian oleh 

 Oleh: dr. Amalia, B.Med.Sc, MKK*)

OMICRONOMICRON
HARUSKAH KITA TAKUT?

Mencegah Lebih Baik Dari Mengobati

Kemenkes beberapa hari lalu menyatakan gelombang ketiga akan terjadi. Benarkah 
hal tersebut akan terjadi? Atau hanya menakut-nakuti ?

Jeremy Howard Januari 2021 lalu, jika setiap orang 
dalam satu populasi menggunakan masker, maka 
penularan Covid-19 dapat dicegah hingga 79%. 
(Howard, Jeremy. An evidence review of face 
masks against COVID-19)

Jika seandainya semua orang pakai masker, 
mungkin konsepnya mirip seperti herd immunity. 
Si virus sudah mulai sulit melakukan penularan. 
Dan akhirnya penularan akan berkurang secara 
perlahan. 

Apakah masker efektif mencegah Omicron?.

Tidak perlu khawatir!... Meski varian Omicron 
memiliki banyak mutasi, tetapi masker tetap efektif 
mencegah penularannya kok!.

Pada tanggal 26 November 2021, Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan OMICRON 
sebagai varian of concern. Pertama kali ditemukan 
di Afrika Selatan, OMICRON memiliki sifat sebagai 
berikut:

1. Penyebaran OMICRON lebih cepat 
dibandingkan varian Delta yang menyebabkan 
lonjakan kasus COVID-19, angka kematian dan 
angka perawatan di Rumah Sakit pada Bulan 
Juli 2021. 

2. Tingkat keparahan Penyakit. 

 WHO menjelaskan masih perlunya penelitian 
terkait tingkat keparahan (severity of disease) 
yang disebabkan oleh OMICRON dibandingkan 
dengan varian Delta. Beberapa data penelitian, 
OMICRON banyak ditemukan di usia muda 
dengan keluhan ringan yang sama dengan 
varian-varian lain. Namun, COVID-19 tetap 
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mungkin menimbulkan kematian sehingga 
pencegahan adalah kunci utama (WHO update 
on Omicron).

3. Apakah mungkin terkena Covid-19 untuk 
kedua kalinya jika pernah terkena?. Beberapa 
bukti terbaru menunjukkan, jika sudah pernah 
terkena infeksi Covid-19 maka akan lebih 
mudah untuk terinfeksi varian OMICRON. 
Namun informasi tambahan masih diperlukan 
untuk mengklarifikasi hal ini. 

4. Apakah vaksinasi yang sudah dilakukan 
efektif mencegah infeksi berulang?. Penelitian 
tentang efektifitas vaksin masih berjalan. 
Sampai detik ini belum diketahui apakah vaksin 
yang ada saat ini masih ampuh atau tidak 
melawan varian Omicron. Namun Vaksin masih 
sangat penting untuk menurunkan gejala berat 
dan risiko kematian akibat Covid-19, tidak 
hanya dari Omicron namun juga dari varian 
Delta yang masih ada sampai sekarang.

Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah 
Covid-19 terutama varian baru Omicron?.

1. Rekomendasi CDC agar setiap individu 
diatas usia 18 tahun diberikan vaksin booster. 
Baik yang sudah divaksin Moderna maupun 
Pfizer. Rekomendasi CDC merupakan Badan 
Kesehatan milik Amerika, sehingga aturan 
ini berlaku untuk Amerika. Rekomendaasi ini 
belum tentu bisa kita terapkan di Indonesia. 
Saat ini kita masih fokus pada pemerataan 
vaksin. Kita selalu berharap yang terbaik. 
Semoga vaksinnya masih tetap efektif dan 
semoga Omicron tidak sampai ke Indonesia!

2. Bagi teman-teman penyintas, perketat 
protocol kesehatan, karena sebagaimana info 
diatas, Omicron lebih mudah mengenai orang 
yang sudah pernah terkena virus Covid-19.

3. Tingkatkan daya tahan tubuh. Terutama bagi 
individu yang rentan (seperti lansia, anak 
dibawah 12 tahun yang belum mendapat 
vaksinasi atau kelompok yang memang tidak 
bisa mendapatkan vaksinasi). Meningkatkan 
daya tahan tubuh sesuai Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (GERMAS) adalah:

a. Yuk, Aktivitas Fisik!. WHO menganjurkan 
aktivitas fisik rutin selama pandemi. Minimal 
150 menit dalam seminggu (Referensi: WHO. 
Healthy at Home-Physical Activity). Porsi 
olahraga terbaik adalah kombinasi dari 
olahraga Kardio dan Latihan Otot bagi usia 
muda dan pergerakan otot bagi lansia. Namun 

harus diingat, hindari olahraga berintensitas 
berat karena olahraga berat justru tidak baik 
untuk daya tahan tubuh. Saat berolahraga 
pastikan tetap menjaga keamanan dan 
kenyamanan. 

b. Cegah nyeri sendi. Terutama bagi lansia , nyeri 
sendi dapat mengganggu kenyamanan saat 
berolahraga. Untuk itu, kita butuh supplemen 
untuk mengurangi atau mencegah nyeri 
sendi. Supplemen atau komponen yang dapat 
mencegah atau membantu nyeri sendi adalah :

 Glucosamine.

Berperan mempertahankan struktur cartilage 
sehingga nyeri sendi berkurang.

 Chondroitin. 

Dikombinasikan dengan glucosamine untuk 
mencegah perburukan osteoarthritis. 

c. Makan bernutrisi. Ingat saat ini panduan 
makanan bernutrisi adalah sesuai dengan 
pedoman gizi seimbang. Sesuai dengan 
pedoman, maka dalam sekali makan isi 
piringku adalah :
1. Makanan Pokok; 
2. Lauk Pauk; 
3. Sayur-sayuran; 
4. Buah-buahan.

d. Tidak merokok
e. Tidak 

mengkonsumsi 
alkohol

f. Memeriksa 
kesehatan secara 
rutin

g. Membersihkan lingkungan
h. Menggunakan Jamban
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan 
Lengah, tetap waspada, karena pandemi belum 
berakhir. Ingat Selalu 5 M (Menggunakan masker, 
mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi 
mobilitas dan menjauhi kerumunan). Manusia 
adalah Host pembawa Covid-19. Tetap waspada 
dan Jaga diri. Kalau bukan kita siapa lagi….Tetap 
sehat dan semoga artikel ini bermanfaat.

------------------------------------------------------

*)  dr. Amalia, B.Med.Sc, MKK
     Dokter Koordinator PT. Indonesia Power
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Pertemuan pada tanggal 27 September 2021 
secara virtual mengundang Pengurus dan 

Anggota IKPLN seluruh Indonesia dengan 
menghadirkan ibu dr. Aisah Dahlan CHt, 
CM.NNLP sebagai pembicara dalam topik 
Mengelola Pikiran & Emosi dalam menghadapi 
Permasalahan. 
Topik ini dipilih karena berkorelasi dengan 
Kesehatan mental masyarakat dalam situasi 
masa Pandemi, diharapkan dapat melengkapi 
ilmu mengelola emosi, dan menyelaraskannya 
dengan pikiran dan tubuh. Pencerahan ini 
melengkapi bahasan Mengelola Panik Di Masa 
Pandemi yang diselenggarakan IKPLN Daerah 
Jatim beberapa waktu sebelumnya, yang 
meninjau dari sisi sel dan molekuler tubuh serta 
Mengelola Panik Di Masa Pandemi dengan 
Religius Coping.
Bersama dr Aisah Dahlan, tinjauan Mengelola 
Pikiran dan Emosi dari sisi Neuro Biologi/ Neuro 
Science atau Ilmu Tentang Otak. 
Dalam paparannya, kita diajak mengenali tubuh 
kita sebagai karunia Allah Yang Maha Pencipta, 
yang memang luar biasa, Maka nikmat Tuhanmu 
yang manakah yang kamu dustakan – surat Ar 
Rahmaan.
Di awal disampaikan pengertian tentang Emosi 
yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan 
sebagai “luapan perasaan dan pikiran yang 
berkembang dan surut dalam waktu singkat”, 
dalam bahasa Inggris disebut, Energy in Motion. 
Terkait dengan penjelasan tentang Emosi, 
diketengahkan gambaran otak manusia ada 
otak besar dan otak kecil yang terbagi dua yaitu 
belahan kanan dan belahan kiri.
Di tengah otak ada The Limbic System yang 
mengatur emosi di dalam intinya otak (Gbr 1a). 
Ahli otak mengatakan inti otak manusia itu otak 
emosi, di dalam kehidupan yang diwarnai oleh 
emosi.

 Oleh: Hariyanti Soeroso*)

MENGELOLA PIKIRAN & EMOSI
DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN
RANGKUMAN PENCERAHAN IBU dr AISAH DAHLAN CHt,CM.NNLP

Tidak bisa dipungkiri, masa pandemi yang menemani kita memasuki kurun waktu dua 
tahun, memicu rasa cemas, panik serta membuat galau. 

Selain manusia, hewan golongan mamaliapun 
memiliki otak emosi. Otak emosi sering disebut 
sebagai Mamalia’s Brain. Manusia kalau 
tidak pandai mengelola emosinya, derajatnya 
bisa lebih rendah dari hewan. Otak kecil ini 
bersambung dengan Batang Otak yang disebut 
juga sebagai Otak Reptil (gbr 1b). Jadi manusia 
ditengah otaknya ada sifat mamalia dan 
sifat reptil. Sifat reptil memang dikaruniakan 
Sang Pencipta untuk melindungi manusia, 
yaitu apabila menghadapi ancaman akan 
memberikan respon spontan Serang /Fight atau 
Lari /Flight.
Bicara tentang Emosi, ada istilah emotional 
intelligent (EI) /kecerdasan emosi adalah 
kemampuan seseorang dalam menggunakan 
dan memahami emosi, baik emosi orang lain 

Gbr. 1a. the Limbic system

Gbr. 1b. Otak besar, otak kecil & batang otak
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maupun emosi diri sendiri. Kegunaannya adalah 
meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan 
mental serta mengharmoniskan hubungan 
komunikasi. 
Perlu keseimbangan antara IQ (Intelligence 
Quotients) dan EQ (Emotional Quotients). 
Ada berbagai jenis dan level emosi (Gbr 2), yang 
nuansanya negatif maupun positif. Dari level 
negatif yang paling bawah Apatis atau Putus 
asa sampai dengan Sombong, sedangkan level 
positif dari Semangat sampai dengan Damai. 
Berdasar penelitian lebih lanjut, ada level di atas 
Damai, namanya Pencerahan/Enlightment.

Dia tidak melontarkan emosinya ke orang lain. 
Bahayanya adalah akan membahayakan diri 
sendiri, bisa menjadi sakit atau psikosomatis 
karena menekan rasa amarah atau emosinya. 
Sedangkan bagi manusia yang Ekstrovert, 
orang yang spontan dan cepat bereaksi, Teknik 
atau caranya Expresive. Melontarkan emosinya 
secara langsung, tidak bisa menahan diri. 
Kedua Teknik ini tidak win win solution, 
muncullah teknik Release yang lebih efektif, 
yaitu menahan tapi bukan untuk menekan. 
Perlu menahan untuk mengubah / menaikkan 
level emosinya. Move on lebih dulu untuk 
menyampaikan yang dimaksud. Dalam bahasa 
agama dikenal sebagai kata Sabar, asal kata 
dari sobaro yasbiru, menahan sehingga tidak 
bahaya bagi tubuh kita dan tidak bahaya untuk 
orang lain karena melabrak. 
Teknik Releasing , yang paling mudah dilakukan 
dengan olah nafas. Memasukkan oksigen 
ke hidung dan keluarkan karbondioksida 
sekaligus bersamaan energi kepenatan, energi 
keletihan, kekesalan maupun kesedihan. Bisa 
sambil membayangkan yang dikeluarkan 
bersama karbondioksida dalam bentuk warna 
atau tulisan dan juga ucapkan permohonan 
kepada Yang Maha Mengatur “Ya Allah mohon 
angkatlah marahku, kesalku” dst. Percakapan 
dengan Yang Maha Mengatur tersebut 
merupakan self talk / affirmasi yang dilakukan 
oleh otak kiri. Sedangkan apabila saat bicara 
sendiri sambil membayangkan sesuatu dengan 
Teknik visualisasi, otak kanan yang bekerja. 
Sesuai yang disampaikan di awal, Otak 
manusia terbelah dua, otak kiri dan otak kanan. 
Otak kiri mengatur system saraf tubuh bagian 
kanan, sedangkan otak kanan mengatur 
system saraf tubuh bagian kiri. Otak kiri 
kerjanya a.l: Hitung menghitung angka, bahasa, 
logika, rasional, detil, analisa. Sedangkan 
Otak kanan kerjanya a.l: Imajinasi, intuisi, ide, 
gambar, warna, musik, sintesa. 
Sistem saraf manusia diibaratkan seperti 
kabel listrik dan kecepatan penyampaian 
pesan-pesannya bisa sampai 320 km/jam. 
Jadi saat kita khusuk berdoa, otak kanan yang 
memvisualisasikan pesan-pesan dari otak 
kiri, meresapi dengan membayangkan, maka 
semua pesan jalan di badan termasuk saat 
memohon kepadaNYA. Oleh sebab itu sangat 
perlu mengisi otak dengan ilmu, prinsip-prinsip 
kehidupan, karena pesan yang dijalankan di 
badan akan membentuk suatu action , sebuah 
perilaku. Akan sangat baik apabila setiap 
aktivitas diawali dengan salam Basmallah bagi 
umat Islam, karena kata-kata yang baik akan 

Gbr. 2. Level Emosi 50 Hz – 1000 Hz

Menurut Prof David Hawkins, energi 
setiap emosi ukurannya dalam Herz (Hz). 
Pengukuran frekuensi dilakukan dengan EEG 
(Electroencephalogram). 
Kita sering terbalik dengan mengatakan “sedang 
emosi tinggi” bilamana sedang marah. Padahal 
kalau mengacu level dan ukuran Hawkins yaitu 
antara 50 Hz – 1000 Hz, dalam kondisi marah 
frekuensinya termasuk rendah yaitu berada 
dibawah 200 Hz. Itulah makanya bila frekuensi 
seseorang berada pada level dibawah 200 Hz, 
menjadi mudah terserang penyakit.
Kekebalan tubuh dan vitaliats seseorang 
tinggi, apabila frekuensinya berada pada 
level 700- 1000 Hz. Dalam masa pandemi 
ini, selain menjaga protokol Kesehatan, perlu 
dijaga dan diusahakan agar frekuensi emosi 
kita berada di level 700-1000 Hz. Bagaimana 
caranya masuk ke level tersebut ?. Banyak cara 
yang bisa dilakukan a.l : Menjalankan ibadah, 
mendengarkan nasehat, membaca buku, 
mendengarkan musik. Intinya menikmati me 
time/ waktu khusus untuk diri sendiri
Diperlukan Manajemen Emosi dengan 
menggunakan cara yang sesuai dengan watak 
manusia, yaitu Introvert atau Ekstrovert. Bagi 
manusia yang Introvert yaitu pemikir dan 
pengamat, sering menggunakan Teknik atau 
cara Supresive atau menekan ke diri sendiri. 
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berjalan di system saraf dengan kecepatan 
naik ke otak 240 km/jam dan Otak perintah ke 
tubuh 320km/jam. Tubuh akan relax, system 
saraf tidak tegang, sehingga hormon dari otak 
keluar, hormon bahagia, hormon cinta masuk 
ke jantung, jantung memompa darah dengan 
lancar.
Kalau kita bicara pikiran, bicara akal dalam ilmu 
Neuro sains yang ada di belakang dahi atau 
disebut Prefrontal Cortex, sedangkan yang 
dikatakan Perasaan ada didaerah dada, sebagai 
salah satu kerja dari qalbu. Disepakati organnya 
adalah heart/jantung berdasar dari penelitian 
yang dilakukan di Eropa dan Amerika, walaupun 
seringkali diartikan sebagai hati.

adalah unit kerja system saraf otak yang 
fungsinya sebagai penghantar informasi atau 
impuls. 1 Neuron kerjanya ibarat 1 komputer 
tercanggih yang berisi data. System dan memori 
yang selama hidupnya disimpan, memuat 
peristiwa, ilmu dan sebagainya yang neuronnya 
tersambung membentuk memori. Berita baiknya 
adalah, manusia sampai umur 100 tahunpun 
belum semua neuronnya tersambung. Jadi 
masih ada potensi belajar, mendapat informasi. 
Memang makin tambah usia makin banyak 
memori yang disimpan. Memori lama memang 
lebih cepat diakses, sedangkan memori baru 
untuk lebih mengingatnya, perlu diulang-ulang 
sehingga memperkuat sambungan neuronnya.
Penelitian Dokter J Armor dari Montreal 
Kanada pada tahun 1991, mengatakan bahwa 
Jantung selain kerjanya memompa darah, di 
serambi kanannya ada otaknya. Di jantung juga 
terdapat neuron sebanyak 40 ribu. Pada saat 
kita belajar atau menghadapi peristiwa, akan 
terbentuk memori bukan hanya di otak, tetapi 
juga terbentuk ingatan-ingatan di qalbu. Jadi 
kalau dari awal sejak kecil sudah ditanamkan 
pengajaran berulang-ulang (muthola’ah) 
tentang kebajikan-kebajikan, prinsip kebajikan 
yang tertanam di otak dan qalbunya, maka 
seluruh tubuh akan baik, begitupun sebaliknya. 
Cerita yang menguatkan tentang hal ini adalah, 
adanya orang yang jantungnya perlu diganti 
dengan jantung pendonor, maka memori 
kehidupan pendonor jantung pindah ke 
penerima donor jantung tersebut dan merubah 
perangainya, meski otaknya tidak diganti. 
Penemuan yang unik adalah sambungan-
sambungan neuron akan menimbulkan 
gelombang otak /brain wave. Pesan yang ada di 
otak tidak hanya sebagai informasi dalam tubuh 
sendiri tapi juga mempengaruhi orang-orang di 
sekelilingnya, karena terpancarkan / broadcast 
gelombang koheren (teratur) maupun inkoheren 
(tidak teratur). Kalau gelombangnya koheren 
akan cepat sekali terpancarkan. 
Jantung gelombangnya kuat sekali, karena 
jantung mempunyai medan eletromagnetik 
sebesar 5000 kali lebih besar dari pada otak, 
meski otak kita juga memancarkan gelombang. 
Jadi meski pikiran mempengaruhi sekeliling, 
ternyata jantung/qalbu lebih kuat 5000 kali 
mempengaruhi sekeliling.
Jantung memompa darah tanpa henti untuk 
mengalirkan nutrisi mineral, vitamin, hormon 
dlsb. Terdapat zat besi yang ada didalamnya, 
hasil dari polarisasi perjalanan darah dalam 
tubuh, menjadi magnet, bisa dikatakan Magnet 
rezeki. Magnet tubuh akan menyala kalau 
frekuensinya di atas 200 Hz, yaitu di level emosi 

Gbr. 4 lokasi Pikiran dan Perasaan

Gbr.3 Prefrontal Cortex & Neuron

Berdasar penelitian, emosi yang ada di otak 
mempengaruhi pikiran. Orang yang sedang 
emosi negative, sedang tegang otaknya, 
menjadikan ilmu yang ada di otaknya bisa 
terblokir sementara, makanya langsung buntu 
itu akal pikirannya. Bagaimana me release 
nya?. Dapat dengan relaksasi, tarik nafas 
panjang ditambah dengan visualisasi. Emosi 
mempengaruhi qalbu, karena system saraf yang 
membawa pesan juga pembuluh darah yang 
membawa pesan melalui hormon-hormon.
Neuron di otak manusia ada 100 Milyar, 
mulai dari depan di Prefrontal Cortex sampai 
belakang. Perlu diketahui bahwa Neuron 
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Semangat. Oleh sebab itu Ucapkanlah selalu 
Semangat- semangat!!
Tubuh akan mengeluarkan gelombang 
elektromagnetik dari pori-pori dibawah kulit 
yang disebut Badan Bioplasmik. Energi badan 
Bioplasmik keluar dari pembuluh Meridien yang 
terbentuk dari sel tubuh /mitokondria yang 
berjumlah 60 Trilyun. Yang mempengaruhinya 
adalah asupan makanan minuman yang baik /
Thoyib akan membentuk badan seluler yang 
baik juga. Baik dalam arti bahan-bahannya 
maupun cara mendapatkannya. Asupan yang 
baik akan mempengaruhi energi dalam Badan 
seluler. Sel-sel dalam tubuh punya batasan 
usia sedangkan badan Bioplasmik tidak ada 
batasan usia. Karena ada batasan usia, maka 
pada suatu saat, badan seluler tidak bisa lagi 
menampung badan bioplasmik, inilah yang 
disebut Kematian. Bioplasmik inilah yang biasa 
kita kenal sebagai Ruh atau Soul.
Badan Bioplasmik keluar dalam bentuk putaran 
yang berlawanan dengan arah jarum jam, 
paling kencang di jantung, otak juga seluruh 
tubuh. Ilmu ini dalam ranah Elektro Dinamika 
Kuantum, salah satu pelopornya Fisikawan 
Richard Feyman mengatakan fenomena alam 
yang berkaitan dengan energi sangat erat 
kaitannya dengan fisika kuantum, energi dapat 
menembus ruang dan waktu. Perlu disadari 
bahwa tubuh manusia ada gelombangnya, 
tidak hanya terdiri badan seluler saja, sehingga 
dapat memancarkan apa saja yang diucapkan, 
bisa berupa doa, niatan dlsb. Selain terpancar 
ditubuh sendiri, juga terpancar ke alam semesta 
didorong oleh badan bioplasmik. Karena 
ada magnet dalam tubuh, maka doa yang 
dipanjatkan dapat ditarik hadir sesuai kehendak 
Allah. Selain doa, niatan yang terpancarkan, 
juga prasangka, seperti yang tertulis dalam 
hadist Qudsi, Aku mengikuti prasangka 
hambaku. Allah sudah menetapkan mekanisme 
system dalam tubuh manusia. Manusia adalah 
magnet, setiap detil peristiwa yang dialaminya 
datang atas daya Tarik dan undangannya 
sendiri. Oleh karena itu apabila ada yang 
merasa hidupnya sengsara, cepatlah move on 
/ perbaiki pikiran dan perasaan dengan mohon 
ampun /Istighfar atau perbanyaklah beribadah, 
agar naik level emosinya. 

Dengan bertambahnya usia, 
badan seluler menurun, 
namun badan bioplasmik 
sinyalnya makin panjang. 
Oleh sebab itu, sering sekali 
diharapkan doa restu orang 
tua/ guru/ pimpinan senior, 
karena sinyal bioplasmiknya 
panjang menembus ruang 
dan waktu. Juga saat 

berkumpul dengan memanjatkan doa, sinyal 
akan sangat kuat memancar ke alam semesta. 
Berpadu antara sinyal teknologi digital dan 
teknologi spiritual, dalam era pandemi yang 
banyak menggunakan gadget. Peneliti dapat 
melihat cahaya yang keluar dari badan orang 
yang berdoa, tembus langit dan bumi.
Qur’an Surat Az-zariyat ayat 23 Maka Demi 
Tuhan langit dan bumi sungguh apa yang 
dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu 
ucapkan. 
Dalam Al Qur’an, dinyatakan “Tuhan langit dan 
bumi”, maka hukum ini berlaku untuk semua 
manusia, artinya manusia perlu hati-hati 
terhadap yang diucapkan melalui mulut, ditulis 
melalui tulisan maupun dipikirkan di dalam 
benak.
Kesimpulan:
- Apa yang kita ucapkan, bicarakan, akan 

berjalan di dalam badan yang ada pembuluh 
meridiennya berputar ke kiri berlawanan 
arah jarum jam, paling kuat di daerah 
jantung 5000 kali lebih kuat dibanding di 
otak. 

- Pikiran, perasaan mempengaruhi sekeliling, 
bahkan mempengaruhi alam semesta.

- Berprasangkalah yang baik.
Paparan lengkap dapat diikuti dalam tautan 
sebagai berikut:

INFO KESEHATAN

Mengelola Pikiran & Emosi Dalam 
Menghadapi Permasalahan

https://www.youtube.com/watch?v=xWhxcM-Cvd4

-------------------------------------------------------
*)  Hariyanti Soeroso
     Pengurus IKPLN Pusat
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 Oleh: Heru Sriwidodo Sari*)

PENSIUN BAHAGIA 
Berkarya dan Menginspirasi 
Dengan Hobby Yang Produktif

Menjadi Pensiun yang bahagia tentu menjadi 
harapan dan berusaha diwujudkan, bahagia 

akan lebih bermakna dengan berkarya, banyak 
pilhan kegiatan setelah purna tugas/pensiun. 
Salah satu manfaatnya adalah dengan menekuni 
/ mengembangkan hoby dan passion menjadi 
aktifitas produktif, karena berkarya yang produktif 
akan lebih terasakan nyaman apabila beranjak 
dari kesenangan atau hobby. Hal tersebut juga 
sebagai cara aktualisasi diri melalui karya yang 
diharapkan dapat bermanfaat serta menginspirasi 
& memotivasi utamanya kepada diri sendiri. 

Napak tilas mulai saat bekerja sampai dengan 
masa pensiun kadang diperlukan juga untuk 
menemukan rasa kebahagiaan dan makna saat 
bekerja, hal tersebut adalah salah satu cara 
untuk menemukan passion/kesenangan/hobby 
yang menjadi pilihan untuk menentukan kegiatan 
saat pensiun. Memasuki Pensiun menyambut 
perpindahan dari Aktifitas Kerja menuju kepada 
Aktifitas yang lain, sehingga masa pensiun adalah 
suatu ruang/zona baru dalam pengembangan dan 
aktualisasi diri yang membahagiakan. Salah satu 
motivasi dari ayat suci dalam Quran Surat Asy-
Syarh ayat 6-8. : 

Alhamdulillah, segala Puji Bagi Allah 
SWT mengiringi rasa syukur yang 

senantiasa terucap hambaNya, 
Shalawat dan salam kepada Rasulullah 

Muhammad SAW. Terimakasih kami 
diberi kesempatan untuk sharing tulisan 
dengan judul “Pensiun bahagia berkarya 

dan menginspirasi dengan hobby yang 
produktif”, dalam hal ini sharing “kiat 

menulis”.

“ Sesungguhnya beserta kesulitan ada 
kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap. 

Beberapa Paradigma positif masa Pensiun a.l. 
: sebagai Peluang baru mengukir karya; dapat 
memilih pergaulan yang luas penuh ceria dengan 
persahabatan persaudaraan; Mandiri berkreasi dan 
pembelajar, bergerak bertumbuh berkarya, hasrat 
tinggi dan Tetap antusias bergairah; merawat 
diri & kesehatan dan kesegaran, untuk makin 
bermakna dan selalu dinantikan; Tenang empati, 
Bersahaja dan menghanyutkan; Tua matang 
dan menjadi teladan; Tegap dan atletis, stamina 
dan hasrat terjaga, bisa Traveling & silaturahiim; 
Lebih dekat menceriakan keluarga dan cucu; 
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mewariskan nilai-nilai; Menyelesaikan visi hidup; 
Meningkatkan Ibadah kedekatan dengan Allah 
SWT; Mempertebal iman dan memperbanyak amal 
sholeh Jariyah.

Pilihan untuk mengembangkan hobby/
passion
Kita bisa menentukan pilihan untuk menekuni 
kegiatan paska pensiun dari hobby yang bisa 
dikembangkan tak hanya sebagai pengisi 
waktu luang tetapi lebih memaknai kehidupan 
dan menikmati karir pensiun ini, tidak semata 
menghasilkan uang namun lebih sebagai passion 
dan mengisi bekal kita kekehidupan selanjutnya. 
Beberapa hobby dan kegiatan tersebut bisa kita 
gali dari diri sendiri :

Apa Hobby Anda ?, misal : Teknik/konsultasi 
bidang keahlian kita, Berkebun, Usaha Bisnis, 
Mengajar, Ternak, Kerajinan, Traveling, Kuliner 
dan sebagainya. Dari beberapa pilihan tersebut 
mana yang sesuai dan mungkin dulu pernah punya 
Karya atau kegiatan yang sudah berjalan yang 
berkesan, bisa diteruskan. Berikut ini rangkuman 
kegiatan hobby yang bisa 
dikembangkan untuk bisa menikmati 
hari tua sesuai impian anda menjadi 
Aktivitas Produktif sekaligus sebagai 
aktualisasi diri melalui karya yang 
menginspirasi, a.l :

1. Bekerja lagi selaras dengan 
hobby, dengan kompetensi 
atau ketrampilan yang masih 
mendukung.

2. Mengembangkan hobby menjadi 
Usaha bisnis, punya usaha 
sendiri. 

3. Memberi jasa Profesi mandiri, sebagai penulis, 
trainer, pengajar, konsultan atau profesi 
keahlian sesuai kompetensinya. 

4. Berinvestasi, memilih bidang usaha atau jasa 
yang sesuai hobby, dipilih yang aman dan 
berkah.

5. Sociopreneur, Wirausaha sosial, berkegiatan 
sosial, membangun komunitas dll.

Mengembangkan Hobby Menulis 
Berikut pengalaman penulis dalam 
mengembangkan hobby menulis, yang ditekuni 
dan terus belajar dan berusaha berbagi manfaat di 
masa pensiun. 

Kegiatan menulis adalah kegiatan yang sudah 
dilakukan dan dibiasakan sejak kecil, baik saat 
di bangku sekolah sampai saat bekerja maupun 
sudah pensiun. Menulis menjadi suatu karya 
buku atau tulisan dengan tema tertentu bagi 
sebagian kita mungkin menjadi keinginan, namun 
menuangkan ide tersebut biasanya seperti ada 
kesulitan. Inilah beberapa kiat menulis agar kita 
dapat termotivasi dan mengembangkan hobi 
menulis menjadi karya.

Kiat Menulis :

Penulis gunakan rumus atau “formula sukses” 
dalam Kiat Menulis ini dengan urutan sbb :

1. Visi:
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Niat yang kuat adalah kunci mewujudkan 
sesuatu keinginan, niatkan sebagai ibadah dan 
dengan target yang SMART. Menulis dimulai 
dengan mencari ide/gambaran besar, maka 
tanamkan kebutuhan untuk merangkum ide-ide 
hingga anda temukan inspirasi yang penting dan 
menarik. Menulislah untuk mengekspresikan 
diri. Bersenanghatilah dengan gaya tulis dan 
gaya bahasa Anda yang khas. Menulis untuk 
mengembangkan ide, meskipun awalnya dimulai 
dengan pointer atau catatan-catatan pokok, suatu 
saat ide itu akan terus berkembang. Asal sejak 
awal sudah dituliskan. Mulailah.

2. Potensi : 
Tiap orang mempunyai kemampuan dan kelebihan 
yang unik, memilih tema menggali dari ide bidang 
yang anda kuasai atau yang anda tertarik. Menulis 
untuk mengikat pengalaman dan pengetahuan, 
Rangkumlah pengetahuan yang sudah didapat dari 
pengalaman, training, dan bacaan-bacaan. Menulis 
bersama dengan rekan kerja atau kolaborasi antar 
bagian menjadi karya buku bersama. Menulis 
juga dapat untuk mendokumentasikan perjalanan 
hidup, suka duka, kesuksesan, kegagalan dan 
pembelajaran hidup, perlu didokumentasikan 
sebagai tempat mengevaluasi untuk menjadi lebih 
baik. 

3. Peluang : 

maju bersama, berkolaborasilah dengan orang lain, 
bersinergilah untuk maju dan beramal bersama. 
Menulislah untuk berkembang, proses menulis 
dapat mengantar Anda menuju breakthrough dan 
zona yang lebih luas. Menulis dapat menghasilkan 
tambahan penghasilan. Menulis artikel atau blog, 
juga dapat diterbitkan menjadi buku. 

4. Motivasi : 

Sangat banyak peluang pengembangan untuk 
tulisan anda, menulis sebagai sarana fokus pada 
pembelajaran berikutnya. Menulis merupakan 
stimulan untuk membangun dan memperkuat 
integritas atas ilmu yang dipunyai. Menulis untuk 
mengaktualisasikan diri berbagi pengetahuan. 
Menulis merupakan sarana aktualisasi sebagai 
trainer atau pakar di bidangnya. Menulis untuk 

Kuatkan semangat menulis, dengan benefit / 
manfaat yang akan anda terima. Dengan menulis 
merupakan amalan membagi ilmu dan nasehat 
untuk menjariyahkan kebaikan. Buku merupakan 
sarana silaturahim sekaligus mengajak orang 
lain turut berbuat kebaikan. Menulis berdasarkan 
pengalaman sendiri, bagaimana menyajikan 
aktivitas kita menjadi menarik untuk diceritakan. 
Menulis sebagai medium penyampai gagasan yang 
melampaui umur kita, juga utamanya sebagai amal 
Jariyah kita.

Memasuki Pensiun 
menyambut perpindahan 
dari Aktifitas Kerja 
menuju kepada Aktifitas 
yang lain, sehingga 
masa pensiun adalah 
suatu ruang/zona baru 
dalam pengembangan 
dan aktualisasi diri yang 
membahagiakan
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untuk menginspirasi kebaikan yang lebih besar. 
Satu tulisan (terlebih buku) dapat memberikan 
inspirasi bagi tulisan-tulisan/buku/training-training 
yang lain. Menulis untuk menyebarkan kebaikan; 
jangan ditunda!. Niatkan, tuliskan apa yang Anda 
suka walau belum sempurna. Baca tulisan anda 
sendiri untuk merasakan dan menikmati gaya 
tulisan anda, lalu berikan ke teman untuk mencari 
saran perbaikan. Buku bisa dijadikan cindera mata 
dan penambah pergaulan maupun sebagai ciri 
bukti kompetensi kita.

Sebarkan buku kita baik dalam bentuk cetak, 
e-book atau upload di web. Dan tunggu apa yang 
terjadi. Publikasikan Buku Anda : dibuat file PDF, 
upload di WEB, Share di Medsos, WA, cetak 
sendiri (sekarang banyak printing yang bisa cetak 
berapapun), diterbitkan Penerbit, Cetak dengan 
sponsorship, Sharing Via Zoom, dll.

Semoga bermanfaat, kutipan Ayat Suci : 

“Ibrahim berdoa), “Ya Tuhanku, berikanlah 
kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam 
golongan orang-orang yang shalih, dan jadikanlah 
aku buah tutur yang baik bagi orang-orang 
(yang datang) kemudian, dan jadikanlah aku 
termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh 
kenikmatan,” (QS. 26. Asy-Syu’ara’ , ayat :83-85). 
Wassalam Wr. Wb.

---------------------------------------------------------------

*)  Heru Sri Widodo Sari
      Anggota IKPLN Daerah PJB

Ir. Heru Sriwidodo Sari, MM. IPU / 6492033Z, Jabatan Terakhir di PLN sebagai Expert 
HCM - PLN Pusat, sebelumnya pernah ditugaskan di PLN Pusertif, PLN UIP 1, Divisi 
EBT PLN Pusat dan pernah bertugas di Unit Pembangkitan UP. Brantas, UP. Cirata, UP. 
Gresik PT. PJB dan Senior Manajer Diklat PT. PJB. 

5. Misi : 
Memberikan makna dan nilai manfaat dari karya 
buku anda, tentukan atau pilih apa misi buku 
anda? Dengan menulis untuk menjariyahkan 
kebaikan. Menulis apapun, biarpun untuk alasan 
yang tampak sederhana, misalnya beranjak dari 
keinginan mewariskan suatu pesan yang penting 
untuk keluarga, nasehat atau keilmuan dan 
keahlian bagi yang lain. 

6. Strategi : 

 æ Tentang Penulis :

Manfaatkan potensi diri anda, Optimalkan dengan 
rencana dan target kerja, gunakan Outlline, cari 
Referensi, pendamping dll. Menulislah sesedikit 
apapun, tuliskan, biarpun masih berupa judul atau 
ide besarnya saja. Gunakan mindmap bila kesulitan 
menulis ide dalam kalimat lengkap. Banyak sarana 
yang bisa membantu dalam menulis dengan 
referensi dari internet ataupun buku-buku yang 
ada. Dapat juga dengan bantuan bimbingan 
penulis profesional untuk menulis sesuai tema 
yang diinginkan, bahkan dengan riset / penelitian / 
pengalaman sendiri untuk menjadi sebuah buku.

7. Gerak : 
Komitmen yang kuat untuk merealisasikan, mulai 
saat ini, ambil waktu tertentu saat ada mood untuk 
menulis, manfaatkan Gadget atau HP di manapun 
dan kapanpun bisa dimanfaatkan mencatat/
merekam gagasan penulisan anda. Gerakkan dan 
optimalkan sumber daya yang ada, perkuat dan 
asah dengan tekad menyelesaikan buku. Menulis 
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Menatap ke Depan
 Oleh: Manerep Pasaribu *) 

1. Pendahuluan
Setiap orang akan melewati kisah hari tua 
dalam hidupnya. Tetapi, sebagian besar tidak 
bisa memastikan apa yang akan dialaminya di 
sisa-sisa hidupnya. Meski bagi yang optimistis, 
hari tua dianggap sebagai buah dari apa 
yang telah dipupuk di usia muda. Oleh sebab 
itu, setiap orang merasa perlu menyiapkan 
hari tuanya dengan mengisi pengetahuan 
(knowledge) di tempat bekerjanya. Karena hal 
itu menjadi modal masa depannya.

2. Peluang Kerja Ada Dimana-mana
Kita yang memiliki pengetahuan (knowledge) 
dari tempat bekerja yang pertama (ambil contoh 
PLN) yang memiliki pengetahuan segudang 
yang diperoleh selama bekerja dan sangat 
berguna lagi di tempat kerja baru. Tidak perlu 
diragukan. Inilah modal utama. Pengetahuan 
yang diperoleh dari PLN sangat cukup sebagai 
bekal mendapatkan pekerjaan baru di tempat 
lain. Hambatannya hanya di mindset/pola pikir 
yang membuat rumit. Bekerja di PLN sangat 

Pandangan yang menyatakan bahwa hari tua adalah hasil dari apa yang dipupuk 
di usia muda, mengabaikan kenyataan bahwa masing-masing orang mengalami 
sejarah sosial dan budaya yang berbeda. Kisah hari tua tidak selalu indah untuk 
setiap orang. Bukankah anggota masyarakat melewati masa-masa kehidupan 
mereka secara individu atau perseorangan (Paul Cann dan Malcolm Dean, 2009; 
Idi Subandy Ibrahim, 2020)

enak dan tidak ada duanya di tempat lain. 
Padahal diluar sana banyak yang lebih bagus 
dibanding rumah lama di PLN.

3. Lupakan Masa Lalu
Kita bersama PLN rata-rata 25-30 tahun 
lamanya dengan kemesraan dan bahkan lebih 
lama lagi. PLN adalah rumah kita, PLN adalah 
dapur dan Ibu Pertiwi yang selalu merawat 
kita, dengan berbagai fasilitas yang optimal. 
Pengalaman ini yang melekat di pikiran 
membuat mindset seolah-olah kita akan menjadi 
warga PLN seumur hidup. Padahal setelah 
purnabakti, selayaknya segera lupakan bahwa 
kita bukan lagi warga PLN. PLN bukan rumah 
kita lagi, segeralah memperoleh rumah baru 
sebagai tempat bekerja lagi.

4. Kerjakan Apa yang Disukai
Karena kita sudah berusia lebih tua, tidak 
perlu memaksakan diri. Kerjakan apa yang 
disukai dan yang membuat bahagia. Tidak 
perlu mengerjakan apa yang tidak disukai 
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atau rumit. Kerjakan yang mudah-mudah saja. 
Tujuan utama adalah ada aktivitas. Kalau 
sudah disukai, lama-lama menjadi hobi yang 
tidak akan pernah lagi bosan mengerjakannya. 
Seperti Sahabat Golfers di PPS, yang selalu 
‘kehausan’ bermain golf. Kapan saja diajak golf 
pasti mau dan hadir. Kita ciptakan pekerjaan itu 
menjadi hobi lagi.

5. Butuh Patron dan Rolemodel
Ada 2 sosok dan tokoh yang sangat 
mempengaruhi pola pikir saya. Yang pertama 
Bapak Ir. Samsul Arifin (Kepala Sektor Belawan 
di Sumut) yang sangat kreatif dan inovatif. 
Bersama beliau 13 tahun di Sektor Belawan. 
Beliau sangat bersemangat dan bergairah. Saya 
menganggap beliau adalah rolemodel, khusus 
dalam penelitian dan penulisan artikel/buku. 
Selain kreatif, juga rajin melakukan penelitian 
/percobaan dan sekaligus menulis buku dan 
artikel-artikel. Kemampuan yang luar biasa 
‘menulis’ itulah yang sangat saya kagumi dan 
banggakan. Hal inilah yang mendorong saya 
memulai menulis buku hingga saat ini. 

sekelas Dirut mau mengirimi surat ke staff 
bawahan, biasanya sekretaris yang mengetik 
dan ditandatangani Dirut.

Surat ini sangat bernas, bermakna dan bernilai 
bagi saya sehingga termotivasi terus menulis 
hingga saat ini. Kehadirannya tepat pada 
saat saya meninggalkan PLN (purna bakti). 
Terimakasih banyak Bapak Dahlan Iskan atas 
surat yang ditulis tangan sendiri benar-benar 
menginspirasi saya untuk terus menulis.

6. Sangat Asyik Mengerjakan yang 
Disukai
Menekuni menulis sejak saya menyelesaikan 
studi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Indonesia tahun 2009, Cover 
Disertasi gambar di bawah. Kebetulan saya juga 
menjadi staff pengajar di Pascasarjana Mata 
Kuliah Knowledge Innovation, Entrepreneurship 
dan Strategic Management. Tentu sebagai 
pengajar tugas ini sangat berdekatan dengan 
menulis buku sesuai dengan topik-topik di atas. 
Menulis sangat mengasyikkan. Pikiran menjadi 
jernih untuk berkreasi. Inilah buku-buku yang 

saya tulis sejak 2009. Mulai dari buku 
tentang Menyelam hingga Manajemen 
Strategis. Hampir semua buku basisnya 
dari disertasi Knowledge Management 
(KM). Dari sana mengalir topik-topik 
tulisan Best Practices, Knowledge Sharing, 
Innovation, Entrepreneurship, Big Data, 
Transformasi Digital, dan terbitan tahun 
ini Artificial Intelligence. Semua berbasis 
knowledge dan strategic management. 
Tahun-tahun mendatang akan muncul 
Knowledge Integrator, Data Science & 
Analytics, dan Strategic Management 
di Era Digital dan Artificial Intelligence. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa 
memberikan kesehatan dan waktu.

7. Lesson Learned
Tidak ada kata pensiun, yang ada adalah 
transformasi atau perpindahan tempat bekerja. 
Di luar sana, kesempatan bekerja tersedia 
dimana-mana, asal mau dan mau bekerja. 
Tekuni yang disukai, karena modal pengetahuan 
(knowledge) sudah terisi penuh selama + 30 
tahun berada di PLN. Di luar sana rumah baru 
sudah disiapkan lebih bagus dibanding rumah 
lama di PLN. Nikmati masa tua dengan bahagia.

Kedua: Bapak Dahlan Iskan ketika beliau masih 
menjabat Dirut PLN. Beliau memotivasi melalui 
surat khusus, ketika saya mengirim buku kedua 
saya, berjudul: “Best Practices dan BUMN”, 
tahun 2010, persis ketika memasuki purnabakti 
di PLN (isi suratnya terlampir). Surat dengan 
tulisan tangan sendiri dari Bapak Dahlan Iskan. 
Sekali lagi tulisan tangan sendiri dari Bapak 
Dahlan Iskan. Surat inilah yang terus memotivasi 
saya menulis buku hingga saat ini. Surat dengan 
tulisan tangan sendiri, tidak semua pejabat 
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8. Bionote
Dr. Ir. MANEREP PASARIBU, MM. adalah Dosen 
Manajemen Strategis di Universitas Indonesia. 
Pada tahun 2009, ia meraih Gelar Doktor 
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia (FEB UI). Jabatannya saat ini adalah 
Penasihat Komisaris Utama NT Corporation 
(NTCORP), Ketua Dewan Pengawas Yayasan 
Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan 
dan Pematang Siantar, dan Dosen Pascasarjana 
dan Magister Manajemen Strategis, Manajemen 
Pengetahuan, Inovasi, dan mata kuliah 
Kewirausahaan di FEB UI. Juga Dosen IT-PLN 
sejak tahun 2010, dalam mata kuliah Ekonomi 
Teknik dan Sumberdaya Energi. 

------------------------------------------------------

*)  Dr. Ir. Manerep Pasaribu 
     Anggota IKPLN Daerah Sumatra Utara
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Hari-hari yang mengesankan dalam bertugas 
di PLN sampai saat ini yang masih berbekas 

di ingatan adalah saat menerima upah harian 
diakhir bulan, betapa bahagianya saat itu 
meskipun menerima upah sebesar Rp.28.000.-
, sampai amplop upah itu masih disimpan 
sampai saat ini. Hari berganti minggu dan bulan 
berganti tahun dijalani dengan segala situasi 
dan kondisi yang dialami dalam melaksanakan 
pekerjaan, hingga akhirnya sampai pada titik 
dimana harus meninggalkan pekerjaan setelah 

POTENSI CUAN
USAHA PERTASHOP

 Oleh: H Syahendra*)

Saya akan berbagi sedikit pengalaman terkait usaha kecil yang saya tekuni semenjak 
purna tugas dari PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Barat. Sekilas perjalanan tugas 
saya di PLN diterima sebagai pegawai tenaga harian di Perusahaan Umum Listrik 
Negara Sumatra Barat bulan Desember 1983, dengan golongan U5.0, setelah 
melalui rangkaian tes tertulis sampai terakhir wawancara. Betapa bahagianya hati 
mendapatkan pekerjaan apalagi pada perusahaan negara yang bernama PLN. 
Penugasan pertama kali di bagian Tehnik Gambar dan Survey di PLN Cabang Padang 
Wilayah III Sumatra Barat dan Riau.

mengabdi di perusahaan plat merah ini selama 
35 th, sekaligus mengakhiri masa tugas di PT 
PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumbar Area 
Bukittinggi, terhitung 01 Juli 2019 dan sekarang 
berganti status menjadi purnabakti.

Di suatu kesempatan saya bertemu dengan 
seorang teman yang menawarkan usaha yang 
sama sekali tidak ada korelasinya dengan tugas 
sebagai Wali Nagari, teman ini menawarkan 
mendirikan usaha Pertashop (Pertamina 
Shopping). 

Pertashop merupakan salah satu unit usaha 
ritel PT Pertamina dalam menyalurkan bahan 
bakar minyak khusus Pertamax92 dan Dexlite 
serta produk ritel lainnya dari PT Pertamina di 
luar SPBU. Yang bisa bekerja sama mendirikan 
Pertashop ini adalah badan usaha yang 
berbadan hukum seperti PT, CV, Koperasi dan 
lainnya. Keuntungan yang ditawarkan oleh PT 
Pertamina sbb :

Kami diajak melihat usaha yang sudah 
dirintisnya, berlokasi di daerah Lintau 
Kabupaten Tanah Datar, mendengarkan 
penjelasannya dan melihat operator yang 
bekerja disana. Setelah berfikir tentang peluang 
usaha ini, kesimpulan pada saat itu kurang 
tertarik dengan bisnis ini karena perlu modal 
cukup besar. Tidak mempunyai dana cadangan 
selain uang pesangon yang diterima dari PLN. 
Perkiraan pengembalian modal sekitar 5 s/d 
8 tahun dengan modal sekitar Rp 500 juta 
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pembiayaan murni dari pengusaha, dengan 
asumsi penjualan 500 liter per hari. Ada 2 
System yang ditawarkan PT Pertamina yaitu :

1.  Bagi hasil, dimana modul (mesin dispenser 
dan tangki) disiapkan PT Pertamina, 
sedangkan lahan serta tenaga kerja dari 
pengusaha, 

2.  Pembiayaan murni semuanya beban 
pengusaha: peralatan, lahan dan tenaga 
kerja.

Selang beberapa bulan kemudian kami 
mendapatkan informasi dari teman yang 
sudah menjalankan usaha Pertashop, 
bahwa penjualannya sudah mencapai 
1.500 liter perhari, sehingga jika dihitung 
pendapatan perbulan setelah dikurangi biaya 
operasional mendapatkan keuntungan bersih 
Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta Rupiah) 
per bulan. Melihat hasil usaha yang diperoleh 
teman tersebut, insting bisnis kami mulai 
bekerja dan kami mencoba mencari tahu 
bagaimana menjadi mitra dan bagaimana cara 
pengelolaan Pertashop untuk mendapatkan 
keuntungan secara kontinyu. Ternyata usaha 
pertashop ini sudah lama berkembang di pulau 
Jawa dan baru dimulai di Sumatra Barat. 

Setelah melalui diskusi yang panjang, akhirnya 
keluarga merestui. Mulailah kami mencari lahan 
untuk lokasi Pertashop seluas minimal 20 x 15 
m2. Dari beberapa alternatif lokasi, dipilihlah 
lokasi di Jorong Koto Panjang, Nagari Bukik 
Batabuah, kecamatan Canduang, Kabupaten 
Agam, dengan sistem sewa selama 10 tahun.

Titik koordinat lokasi dikirim ke PT Pertamina 
Ritel melalui Pendaftaran online di laman web 
https://ptm.id/MitraPertashop. 

Paralel kami mengurus ke Notaris untuk 
pendirian perusahaan yang diberi nama PT. 
Batabuah Mandiri Persada sehingga memenuhi 
syarat menjadi mitra PT Pertamina dalam 
mengelola Pertashop. Adapun persyaratannya 
sbb :

1. Akta pendirian perusahaan PT/CV/Koperasi.
2. Surat Rekomendasi Desa.
3. Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Izin lokasi dari Sistem Online Single 

Submission (OSS) yang telah berlaku efektif.
5. Izin Usaha Sistem Online Single Submission 

(OSS) yangtelah berlaku efektif.
6. Surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan 

(SPPL) izin lingkungan.

7. Surat Bukti Penguasaan tanah/lahan 
(srtifikat/AJB/Sewa).

8. Surat kesepakatan penggunaan tanah yang 
dlegalisasi Notaris.

9. Bukti Rekening koran/Dposito/Giro.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Perusahaan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seluruh 

Direksi dan Komisaris / Pengurus.
12. Foto Copy KTP yang masih berlaku seluruh 

Direksi dan Komisaris / Pengurus.
13. Surat keterangan Catatan Kepolisian 

(SKCK) seluruh Direksi dan Komisaris / 
Pengurus.

Bulan Maret 2021 diberi izin oleh Pertamina 
untuk menyiapkan lahan dengan disain yang 
ditentukan oleh PT Pertamina. Sekitar dua 
puluh lima hari pengerjaan lokasi selesai.

Tim survey dari PT Pertamina melakukan 
pemeriksaan lokasi yang sudah selesai 
dikerjakan, kami diminta melunasi pembelian 
Modul melalui rekening PT Pertamina Ritel. 

Proses pengolahan lahan untuk membangun tapak modul 
Pertashop Bukik Batabuah.

Seminggu setelah itu modul diantar oleh 
transporter ke lokasi. Proses lebih lanjut, 
pihak PT Pertamina melalui rekanannya 
menyelesaikan pemasangan Instalasi Listrik 
Modul sampai siap dioperasikan secara baik. 
Pihak Pertamina melakukan pemeriksaan akhir 
secara menyeluruh terhadap kelengkapan 
tehnik dan perlengkapan peralatannya untuk 
memastikan beroperasinya Pertashop (SSE),

Setelah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan, 
maka keluarlah nomor ID Pertashop, selanjutnya 
diwajibkan mengikutkan karyawan yang akan 
menjadi operator di Pertashop ujian secara 
online melalui aplikasi yang sudah disiapkan 
oleh PT Pertamina. Setelah dinyatakan lulus, 
maka karyawan berhak mendapatkan sertifikat 
sebagai operator Pertashop. 

Langkah berikut sesuai instruksi pihak 
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PT Pertamina, perlu menebus minyak 
Pertamax92 melalui bank BRI Cabang 
Bukittinggi, dengan nomor penebusan 
ditentukan oleh PT Pertamina. Satu hari setelah 
dilakukan penebusan, pesanan BBM datang 
diantar langsung menggunakan Truk Tangki 
Elnusa ke lokasi Pertashop.

Alhamdulillah pada tanggal 1 April 2021 PT. 
Batabuah Mandiri Persada mulai beroperasi 
menjual BBM Pertamax92.

Dengan berjalannya waktu dan atas izin Allah, 
penjualan BBM Pertamax di Pertashop mulai 
menampakkan kemajuan. Penjualan dari hari 
kehari terus meningkat. Kehadiran Pertashop 
mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar yang 
jauh dari SPBU dengan harga BBM eceran yang 
mahal. Berikut evaluasi penjualan :

Pada bulan Nopember 2021 diberi kesempatan 
oleh PT. Pertamina Parta Niaga untuk 
mengembangkan Pertashop yang ke 200 

Jorong Tigo Kampuang, Nagari Gadut, 
Kecamatan Tialatang Kamang, Kabupaten 
Agam. Masih ada dua lokasi yang saat ini 
masih dimohonkan ke PT Pertamina, Semoga 
mendapatkan persetujuan dari PT Pertamina 
Patra Niaga.

Usaha Pertashop ini mempekerjakan tenaga 
kerja di masing-masing lokasi Pertashop 
minimal 4 orang: 2 orang tenaga operator, 1 
orang Pengawas dan 1 orang Security. Hasilnya 
selain bisa menghidupi keluarga juga membantu 
orang lain mendapatkan kesempatan bekerja.

Bersama Sales Area Manager PT Pertamina Ritel Sumbar 
saat launching penjualan Pertamax92

Suasana pengisian BBM Pertamax92 

di Sumatra Barat untuk penjualan Dexlite 
yang berlokasi di tempat yang sama dengan 
penjualan Pertamax92. Berbarengan dengan 
itu diberi kesempatan membuka Pertashop di 
lokasi baru di Jorong Koto Nagari Singgalang, 
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar 
untuk penjulan Pertamax92.

Lokasi yang sedang dalam pengerjaan di 

Dana investasi pembangunan Pertashop 
tersebut, disamping uang pesangon dari PT 
PLN, didukung oleh Bank BSI (Bank Syariah 
Indonesia) melalui pemberian pinjaman. 

Semoga tulisan ini bisa menambah motivasi 
Bapak/Ibu yang sudah Purnabakti dari PT. PLN 
(Perseo), atau siapa saja yang membaca tulisan 
ini. Tidak ada hari tanpa bekerja dan tidak ada 
waktu tanpa ibadah.

------------------------------------------------------

*)   H.Syahendra, ST
      Anggota IKPLN Daerah Sumatra Barat
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 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN PUSAT

Pengurus IKPLN 
Pusat bersama 
Ibu Djuanda 
beserta keluarga, 
ziarah ke makam 
di TPU Tanah 
Kusir Jakarta 
tanggal 22 
Desember 2021.

Sebagian dari 
peserta yang 
hadir mengikuti 
webinar.

Piagam penghargaan untuk Pemenang I Lomba Berpantun, Lomba Berwirausaha Kelas Kecil dan Kelas Mikro dalam 
rangka HLN ke – 76.

Sebagian dari peserta yang hadir dan antusias mengikuti webinar.

Mengenang setahun meninggalnya 
Bapak Djuanda NIW, mantan Ketua Umum 
IKPLN, 22 Desember 2021

Forum Discussion Group (FGD) ke 3 
Dewan Pakar IKPLN, 04 Oktober 2021

Webinar Wirausaha dalam rangka peringatan HLN & Hari Pahlawan 
Tanggal 10 Nopember 2021.

Webinar Mengelola Pikiran & Emosi Dalam Menghadapi 
Permasalahan oleh dr Aisah Dahlan, CHt, CM NNLP

Sebagian peserta yang hadir, Direktur Niaga dan Manajemen 
Pelanggan Bob Saril, sebagai salah satu nara sumber.
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 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH
● IKPLN Daerah Aceh

● IKPLN Daerah Jawa Barat

● IKPLN Daerah Kalimantan Barat

Di kantor IKPLN Daerah Aceh tanggal 23 November 2021 
diserahkan SK Pengurus IKPLN Cabang Kitlur Aceh periode 
2021 – 2025 kepada Ketua terpilih Adnan AR dan Sekretaris 
Hermansyah oleh Ketua IKPLN Daerah Aceh Syaiful Ali.

Penyerahan Rumah Sehat di lingkungan IKPLN Daerah 
Jawa Barat dilakukan Ketua IKPLN Cabang dan disaksikan 
Ketua IKPLN Daerah Jabar, Ismail Dwi Asmara

Penyerahan bantuan TJSL (Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan) Program Rumah Sehat tahun 2021 IKPLN 
Daerah Kalimantan Barat secara simbolis oleh Senior 
Manager PT PLN (Persero) UIW Kalimantan Barat Samuji 
kepada Ketua IKPLN Daerah Kalimantan Barat HM Kawit 
tanggal 13 Desember 2021.

Webinar 
Transformasi 
Digital, Manerep 
Pasaribu

Rakerda DJPP, 20 Desember 2021

● IKPLN Daerah Jakarta Pusat-
Pusat (DJPP)
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Pelepasan 10 orang pegawai yang memasuki Purnakarya, 
dihadiri Ketua IKPLN Daerah KSKT, Ketua IKPLN Cabang 
Banjarbaru dan GM PLN UIW KSKT beserta para Manajer 
tanggal 22 November 2021.

Dalam rangka HLN, GM UIW Sulselrabar Awaluddin Hafid 
secara simbolis menyerahkan 5 unit Program Rumah Sehat 
kepada pensiunan yang rumahnya diperbaiki, disaksikan 
Ketua IKPLN Daerah Sulselrabar Arifuddin Nurdin.

Pelantikan Pengurus IKPLN Cabang Kotamobagu 
oleh Manager UP3 Kotamobagu Dasih Listyanto 
selaku Pembina, sekaligus Rapat Kerja IKPLN Daerah 
Suluttenggo dilaksanakan tanggal 19 November 2021.

● IKPLN Daerah Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan 
Tengah (KSKT)

● IKPLN Daerah Sulawesi 
Selatan, Tenggara dan Barat 
(Sulselrabar)

● IKPLN Daerah Suluttenggo

● IKPLN Daerah Lampung
Musda IKPLN Daerah Lampung memilih Pengurus Baru 
periode 2021 – 2025, tgl 13 Desember 2021. Dihadiri 
(Virtual) Ketua Umum IKPLN Pusat Bambang Praptono 
beserta sebagian pengurus.

Pengurus Baru IKPLN Daerah Lampung periode 2021 – 
2025 bersama Ketua Terpilih  Iskandar AK.

GM PT PLN (Persero) UIW Lampung IGA Sindu Putra 
memberikan sambutan sekaligus membuka Musda IKPLN 
Daerah Lampung.
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● IKPLN Daerah Nusa Tenggara Timur

● IKPLN Daerah Nusa Tenggara 
Barat

● IKPLN Daerah Indonesia 
Power (IP)

Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama pensiunan yang terkena musibah, Pengurus beserta anggota IKPLN 
Daerah NTT mengumpulkan bantuan sukarela. Terkumpul dana sejumlah Rp. 19.200.000,- langsung diserahkan kepada 
Cletus Resi yang rumahnya terbakar.

Dalam rangka penjajakan pemanfaatan limbah FABA, 
Pengurus IKPLN Daerah NTB dengan Ketua Sukadi 
Samingoen, mengunjungi workshop pengolahan FABA di 
PLTU Jeranjang Lombok NTB.

Serah terima salah satu rumah dari tiga rumah Program 
Rumah Sehat (PRS) IKPLN Daerah IP Cabang Bali PGU.

Serah terima salah satu rumah dari lima rumah Program 
Rumah Sehat (PRS) IKPLN Daerah IP Cabang Saguling 
POMU.

------------------------------------------------------
*)  Suhartoyo
     Pengurus IKPLN Pusat

BERITA DALAM FOTO
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a. Pembangunan dan Pemasangan 
b. Pemeriksaan dan Pengujian 
c. Pengoperasian 
d. Pemeliharaan
e. Konsultansi

Alamat/Kontak :
• Grha Induk KUD Lt.1 Jl. Wr. Buncit Raya No.18-20 Jakarta Selatan - 12510 Telp/Fax: +62 21 2753 1389
• Jl. Villa Kalijudan Indah Blok O - 29, Surabaya 12510, Telp/HP : +62 813 3169 7777
www.eleskahakit.com.  Email : eleskahakit@gmail.com WA : 0815-9884-222 / 0812-1976-1775

Adalah Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga 
Teknik yang bergerak dalam bidang Jasa Sertifikasi 

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 
khususnya Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, 

Sub-bidang :

PT ELESKA HAKIT

Kami siap melayani Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik untuk berbagai pembangkit: 
PLTMH, PLTA, PLTG, PLTU, PLTGU, PLTD, PLTP, PLTS, PLTBayu dan PLT EBT lainnya. 

Kami juga melayani Penyesuaian, Penyetaraan dan Perpanjangan masa berlaku Sertifikat 
Kompetensi, serta Jasa Sosialisasi/Pembekalan tentang Sertifikasi Kompetensi



“Maju & Sejahtera Dengan
 Semangat Kolaborasi 4 Pilar:

PT PLN, DP PLN, YPK PLN, IKPLN” 
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