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Bebas setoran awal maupun 
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Bebas segala biaya administrasi 
setiap bulannya

Bebas transaksi diseluruh 
ATM Merchant Bank Mandiri
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Jangka waktu kredit s.d 15 tahun

Mudah & bebas biaya administrasi

Kredit dilindungi asuransi jiwa

Kredit Mantap Pensiun

bankmandiritaspen.co.id

Tiada kata pensiun untuk berkarya

PT Bank Mandiri Taspen terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

dapatkan layanan terbaik khusus pensiunan

PT PLN (Persero) dari Bank Mandiri Taspen
Bank Mandiri Taspen milik 2 BUMN terbaik di Indonesia yang fokus

memberikan kemudahan produk serta kenyamanan layanan perbankan

bagi para pensiunan dalam mengatur keuangan.

untuk info lebih lanjut:
Kantor Cabang terdekat atau MantapCall 14024
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SAPA

BAMBANG PRAPTONO

Assalamu’alaikum warohmatullahi 
wabarokatuh.

Para sahabat pensiunan PLN pembaca setia 
IKPLN News di seluruh Indonesia, salam 
sejahtera, sehat dan sukses bagi kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah 
SWT, atas segala nikmat dan hidayah yang 
diberikan kepada kita. Hanya kepada Nya kita 
beribadah, beramal dan tempat kembali.

Salam Semangat, tiada kata yang 
dapat mewakili kegembiraan kami saat 
menyampaikan  IKPLN News Edisi 18. Majalah 
IKPLN News kini hadir kembali dengan 
wajah Kalimantan setelah   Kalimantan Timur 
khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara 
dinyatakan sebagai lokasi  Ibu Kota Negara 
(IKN) Nusantara yang akan datang.

Usaha sudah kami lakukan untuk dapat terbit 
tepat waktu, akan tetapi sampai saat ini 
masih belum terlaksana karena beberapa hal, 
diantaranya ketepatan artikel yang masuk. 
Oleh karena itu kami sangat senang jika artikel 
yang masuk dapat tepat waktu. Selain itu kami   
berharap senantiasa ada peningkatan kualitas 
tulisan dari waktu ke waktu.

Alhamdulillah wa syukurillah, para Pembaca 
budiman, dalam pertengahan tahun 2022 ini,  
IKPLN News menghadirkan berbagai rubrik 
menarik dalam Berita Utama : Memperkokoh 
Semangat 4 Pilar untuk mengisi kemerdekaan,  
Kesiapan PT PLN (Persero) mendukung IKN  
diikuti dengan Rubrik-rubrik : 4 Pilar  yang 
mengetengahkan Info pengenalan anak-anak 
usaha PT PLN (Persero) : PT PLN Tarakan dan 
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna;  Info Dana 
Pensiun PLN : tentang  Pelayanan Pesertanya,  
Pembukaan Klinik baru Sinergi Lisna  
Medika 05 di Surabaya ; Info YPK PLN yang 
menggalang kepakaran anggota IKPLN untuk 
meningkatkan kepakaran ITPLN;  Sumbang 

Saran dari IKPLN Daerah Jawa Timur ; 
Tahukah Anda yang mengetengahkan Konsep 
Kepemimpinan Menurut Ilmu Budaya Jawa 
Kuno; Berita Pusat & Daerah; Berita Dalam 
Foto; Info Kesehatan dan Serba-Serbi.

Dialog - dialog komunikasi dengan sesama 
pensiunan sebagai upaya menyatukan 
pemikiran dan langkah dalam rangka 
menumbuh kembangkan sinergi antar 4 Pilar 
untuk dapat menjawab berbagai tantangan 
yang berkembang di seputar IKPLN sehingga 
diharapkan semua anggota IKPLN mempunyai 
level komunikasi yang sama melalui Media 
IKPLN : PLN News, IKPLN Website, IKPLN 
TV dengan Youtube nya dan WAG IKPLN 
Indonesia Webinar dan FGD IKPLN dari 
mulai IKPLN Pusat, IKPLN Daerah, IKPLN 
Cabang dan anggota2nya. Sementara Forum 
Diskusi Dewan Pakar IKPLN berpartisipasi 
sangat aktif membahas beberapa issue 
penting di Sektor Ketenagalistrikan dan 
khususnya PLN, antara lain: Diskusi Transisi 
Energi Khas Indonesia, Holdingisasi PLN dan 
Perkembangan DPPLN termasuk di dalamnya  
keterkaitan keberlangsungan  kesejahteraan 
pegawai dan pensiunannya.
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Dalam Triwulan III tahun 2022 ada peringatan 
keagamaan yang kami sajikan dalam 
tulisan Semangat memasuki Tahun Baru 
Hijriyah 1444 H  dengan semangat mengisi 
Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berita Pusat dan Daerah menyampaikan 
beberapa Kegiatan MUSDA di IKPLN 
Daerah KSKT dan MUSDA IKPLN Daerah 
Kaltimra, Webinar UMKM Talk Series #2  juga 
Laporan Pembukaan Sasana Ling Tien Kung 
Yogyakarta dan Surakarta di Yogyakarta 
(liputannya dapat disaksikan di video dalam 
tautannya). 

Info Kesehatan mengulas perihal  Penyakit 
Alzheimer yang sering terjadi pada lansia. 

Rubrik Serba-serbi mengetengahkan 
cerita ringan dan lucu yaitu  pengalaman 
seorang senior mengikuti  pejabat tertinggi 
di perusahaan, juga cerita ringan perjalanan 
senior yang senang melakukan perjalanan 
darat menyusuri Pulau Kalimantan.

Berita  dalam foto merupakan kumpulan foto-
foto rekaman kegiatan kiriman dari berbagai  
IKPLN Daerah. 

Dengan berakhirnya lebaran Haji, kami 
selaku pribadi dan atas nama pengurus 
mengucapkan Selamat Idul Adha 10 Dzulhijjah 
1443 H kepada teman-teman Muslim, semoga 
Allah SWT menerima amal kita semua, Mohon 
Maaf Lahir dan Bathin.

Menjelang Hari Ulang Tahun ke 77 
Kemerdekaan Republik 
Indonesia, mari kita 
gelorakan bersama 
semangat Indonesia Pulih 
Lebih Cepat, Indonesia 
Bangkit Lebih Kuat , untuk 
mengisi Kemerdekaan 
Republik Indonesia. Semoga 
kita bangsa Indonesia selalu 
dalam bimbingan dan petunjuk 
Allah SWT dalam berkarya, 
berbudaya serta berbudi luhur 
mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur.

Semoga IKPLN News edisi ke 18 ini 
dapat memberikan informasi yang 
bermanfaat.  Sekali lagi, mohon maaf 
edisi kali ini mengalami keterlambatan 

penerbitan, namun semoga  tetap menjadi 
teman disaat waktu senggang. 

Kami tentunya menyadari bahwa edisi ini 
masih sangat banyak kekurangan, karena itu 
kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. 
Tak ada kesempurnaan kecuali milik Tuhan. 
Kekurangan dan kesalahan selalu ada pada 
manusia. Upaya perbaikan akan kami lakukan 
terus menerus untuk meningkatkan kualitas  
IKPLN News. 

Akhir kata selamat menikmati, dan demi 
perbaikan, kebaikan serta kemajuan, dengan 
kerendahan hati masukan Pembaca kami 
nantikan, tetap semangat berkarya untuk kita 
semua.

Marilah kita menggelorakan semangat baru  
PLN ………………...…… JANTUNG INDONESIA, 
IKPLN ……… SEJAHTERA !!!!!!!

Terima Kasih.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi 
Wabarokatuh

Jakarta, Juli 2022

Bambang Praptono
Ketua Umum IKPLN Pusat
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4 Pilar Mengisi Kemerdekaan
Semangat Kolaborasi

 Oleh: Bima Putrajaya*)

Di tengah tantangan PLN yang dahsyat, seluruh pegawai harus bersatu. Maka 
dalam pertemuan Town Hall Meeting adalah sebuah silaturrahmi besar yang 
mempersatukan kita semua  antara lini direksi, dan lini operasional. Ibarat Keluarga 
besar PLN ini ditopang empat pilar yaitu ada PLN, ada YPK PLN, ada Dapen PLN, 
dan ada IKPLN. 

Kita bekerja bersama, berjuang  bersama. 
Hanya satu kaki, kita akan jatuh. Dua kaki, 
kita akan mudah goyah. Tiga kaki, kita kuat. 
Empat kaki, kita tidak tergoyahkan.  Inilah 
catur tunggal. Untuk itu, PLN berkomitmen 
untuk memperkuat keempat pilar, mendorong 
program-program pengembangannya. 
Harapannya, seluruh lini PLN akan semakin 
kokoh. Sebagai keluarga besar, tidak ada direksi 
dan manajemen sendiri, pegawai-pegawai 
sendiri dan Town hall meeting adalah simbol 
dari kesatuan itu. 

Perlunya Kolaborasi 4 Pilar yaitu PLN-DP 
PLN-YPK PLN dan IKPLN di nyatakan langsung 
oleh Direktur Utama  PT PLN (Persero) 

Bapak Darmawan Prasodjo, pada acara Town 
Hall Meeting  tanggal 21 Juni 2022,  dan 
disampaikan kepada  DP-PLN, YPK-PLN dan 
IKPLN  simbol pengukuhan 4 Pilar, berupa 
plakat dan selendang.

KOLABORASI IKPLN DENGAN PLN
IKPLN adalah rumah bagi keluarga besar PLN 
di masa purna tugas, dimana yang dahulunya 
bertugas, mungkin belum membayangkan 
bagaimana saat pensiun nanti. Banyak yang 
tadinya banyak aktivitas, menjadi senggang. 
Banyak yang tadinya produktif, jadi tidak 
produktif. Yang tadinya ada gaji bulanan, 
menjadi hanya Manfaat Pensiun. Di sinilah peran 
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IKPLN menjadi sangat penting. Perlu adanya 
kegiatan yang produktif dengan menjahit 
program-program PLN yang dapat dilakukan 
oleh IKPLN. Selanjutnya perlu dijalin kerjasama  
dan kolaborasi yang erat, perlu didukung 
penuh, dari waktu ke waktu.  Program-program 
dukungan diperbanyak, diperluas. 

Misalnya program produktif, bagi yang masih 
ingin berkarya. Mungkin berbisnis, membuat 
usaha, akan dilakukan pendampingan. Ada 
yang mungkin membutuhkan hal lain seperti 
soal rumah. Kita adakan bantuan bedah 
rumah. Sedangkan keluarga IKPLN yang 
membutuhkan,  akan diperhatikan dengan 
program-program bantuan seperti sembako dan 
atau kebutuhan lainnya.

Kolaborasi yang dilakukan PLN kepada IKPLN 
antara lain dengan memberikan dukungan 
kepada IKPLN untuk kegiatan olah sehat  
dengan memberikan fasilitas  tempat Latihan 
bersama olah sehat Ling Tien Kung di PLN 
PUSDIKLAT  Ragunan.

Diharapkan nantinya akan disetujui keberadaan 
Sekretariat bersama untuk Olah Sehat selain 
Ling Tien Kung, Gowes, Bulutangkis , Tenis 
lapangan dan Tenis meja di PLN PUSDIKLAT 
Ragunan, sehingga meningkatkan aktivitas 
kegiatan olah sehat tersebut  maupun  
beberapa kegiatan sosial lainnya.

Adapun yang selama ini sudah diberikan oleh 
PLN antara lain: Bantuan Kesejahteraan dan  
Bantuan perbaikan rumah melalui Program 
Rumah Sehat 

KOLABORASI IKPLN DENGAN DP-PLN
Kolaborasi IKPLN dengan DP PLN yang terakhir 
yaitu pemberian insentive survei  masa pandemi 
sebesar  Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 
kepada setiap pensiunan yang dibayarkan pada 
bulan Juli 2022.  Perjanjian Kerjasama yang 
sudah dilakukan bersama antara DP PLN dan 
IKPLN adalah koordinasi updating data Pensiun, 
integrasi system pengelolaan data pensiun, 
sehingga informasi terkait dengan kondisi para 
pensiunan dapat diketahui dengan cepat oleh 
DP PLN melalui jaringan IKPLN yang mencakup 
pensiunan seluruh Indonesia.

Kegiatan Kolaborasi lainnya yang pernah 
dilakukan adalah pelaksanan olah sehat 
bersama yaitu kegiatan Gowes bersama, 
yang secara  periodik akan dilakukan untuk 
meningkatkan komunikasi dan koordinasi 
sebagai upaya  menyelesaikan permasalahan 
yang terjadi.

Kolaborasi yang dilakukan  melalui zoom 
meeting, sharing session secaraperiodik antara 
lain pengelolaan kesehatan, FGD dewan pakar 
mengenai pengembangan yang di hadapi  DP-
PLN, pengelolaan bisnis anak usaha DP-PLN,  

Semoga  tujuan 
bersama, yaitu  
menjadikan PLN 
yang semakin kokoh, 
semakin jaya dapat 
lebih memaknai 
perjuangan mengisi 
kemerdekaan 
Republik Indonesia 
menuju Indonesia 
Bangkit Lebih Kuat.
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memberikan kontribusi atas pendapatan yang  
memberikan keuntungan kepada DP-PLN.

KOLABORASI IKPLN DENGAN YPK PLN
Beberapa kolaborasi yang telah dilakukan 
antara IKPLN dengan YPK PLN antara lain 
adalah dukungan YPK PLN untuk memberikan 
bantuan biaya Sertifikasi Kompetensi kepada 
para Pensiunan. Kolaborasi ini dilakukan sejak 
tahun 2021, dimana selama tahun 2021 telah 
dilakukan kegiatan Sertifikasi Kompetensi   
bidang distribusi untuk pemeliharaan dan 
pengoperasian Jaringan Distribusi, juga 
sertifikasi di bidang lainnya dilaksanakan 6 
batch sertifikasi kompetensi dengan jumlah 
peserta  sebanyak 150 orang. Sedangkan 
pada tahun 2022 ini, telah berjalan sebanyak 
2 batch dengan jumlah peserta sebanyak 50 
orang. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi ini 
bertujuan  memberi bekal Sertifikat Kompetensi 
yang merupakan persyaratan kerja dibidang 
keteknikan  kepada pensiunan untuk dapat 
bekerja sesuai dengan kompetensinya. 
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi ini 
dilakukan oleh PT STT PLN yang merupakan 
anak usaha YPK PLN.

Selain bantuan biaya sertifikasi dari YPK-PLN 
kepada IKPLN, YPK-PLN juga memberikan , 
Bantuan Biaya Opersional IKPLN, Bantuan 
Beasiswa, Pemberian santunan Duka serta 
Bingkisan Hari Raya Keagamaan

IT PLN yang merupakan anak usaha YPK-
PLN menggandeng Dewan Pakar IKPLN  
memperkuat bidang kepakaran  IT PLN untuk 
memberikan usulan solusi berharga kepada 
Manajemen PLN dalam menghadapi tantangan-
tantangan 

KEGIATAN IKPLN
IKPLN sebagai rumah bagi keluarga besar 
PLN di masa purna tugas, selain berkegiatan 
terkait dengan kolaborasi 4 Pilar di atas, juga 
menyempurnakan tata kelola organisasi serta 
menggalang kerjasama dengan berbagai 
pihak  sesuai kebutuhan organisasi maupun 
anggotanya. Mengadakan webinar terkait 
dengan kesehatan, kewirausahaan dan 
peningkatan wawasan anggotanya. 

Membantu menyiapkan kebutuhan IKAMAS, 
anak usaha IKPLN, agar dapat segera mampu 
memberdayakan anggota IKPLN  untuk 
membantu para pihak yang membutuhkan.

Kegiatan-kegiatan rutin  IKPLN lainnya antara 
lain olah sehat Gowes, Tennis Lapangan, serta 
Ling Tien Kung secara off line  maupun  on-
line dilengkapi panduan hidup sehat dengan 
mengundang pakar-pakar di bidangnya, 
termasuk pengayaan jiwa dengan berbagi 
cerita, berpantun, berdendang bersama, dll. 

Selain itu juga menjaga keberlangsungan  
media sarana penyebaran informasi kegiatan 
IKPLN melalui Website IKPLN, IKPLN News dan 
IKPLN TV.

Semoga  tujuan bersama, yaitu  menjadikan 
PLN yang semakin kokoh, dengan semangat 
Kolaborasi 4 Pilar, sehingga semakin jaya 
dapat lebih memaknai perjuangan mengisi 
kemerdekaan Republik Indonesia menuju 
Indonesia Bangkit Lebih Kuat.

Dirgahayu  Republik Indonesia 

*) Bima Putrajaya 
    Sekretaris Umum IKPLN Pusat
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Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN)
Perencanaan Pembangunan Sistem Ketenagalistrikan

 Oleh: Direktorat Regional Sumatra 
Kalimantan PT PLN (Persero)

1. Pendahuluan
Pemindahan Ibu Kota Negara ke 
Kalimantan Timur telah ditetapkan 
melalui Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 3 Tahun 2022 dengan 
lokasi di Penajam Paser Utara. 
Sebagai salah satu tindaklanjutnya, 
pada 29 April 2022 dibentuk Tim 
Transisi Pendukung Persiapan, 
Pembangunan dan Pemindahan 
Ibu Kota Negara melalui Keputusan 
Menteri Sekertaris Negara Republik Indonesia 
No. 105 Tahun 2022. 

Secara geografis, Kawasan Ibu Kota Negara 
(IKN) dibagi menjadi 3 kawasan yaitu :

a. KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 
dengan luas area 6.671 Ha. 

b. K-IKN (Kawasan IKN) dengan luas area 
56.181 Ha.

Gambar 1. Wilayah Ibu Kota Negara

Gambar 2. Konsep Smart Grid IKN

Adi Lumakso 
Dir Reg SumKal PT PLN (Persero)

PLN sebagai BUMN dibidang pengelolaan 
ketenagalistrikan, diberikan mandat oleh 
pemerintah untuk menyiapkan rencana 
kelistrikan IKN, dari mulai perencanaan, 
kebutuhan anggaran hingga eksekusi 
pembangungan infrastrukturnya. Perencanaan 
pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan 
di IKN disesuaikan dengan konsep Smart City 
IKN dengan mengusung konsep Smart, Green 

and Beautiful. Smart 
identik dengan 
penggunaan 
teknologi-teknologi 
termutakhir, Green 
berarti sumber 
pasokan akan 
didominasi oleh 
pembangkit EBT 
dan Beautiful 
artinya infrastruktur 
kelistrikan akan 
memiliki desain yang 
estetik. 

2. Perencanaan 
Masa Konstruksi

Upaya mendukung tahap konstruksi / 
pembangunan infrastruktur awal di IKN, PLN 
telah menyiapkan jaringan eksisting 20 kV yang 

c. KP-IKN (Kawasan Perluasan IKN) dengan 
luas area 256.142,72 Ha.

INFO PLN
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saat ini telah beroperasi di IKN. SPLU (Stasiun 
Penyedia Listrik Umum) Pertama di IKN juga 
sudah dibangun di titik Nol IKN. Saat ini, untuk 
mengoptimalkan daya yang bisa dilayani dalam 
masa konstruksi, PLN sedang   menyiapkan 
GI (Gardu Induk)  Mobile di kawasan Gersik 
(nama Kelurahan di daerah Penajam) dengan 
kapasitas 2 x 30 MVA, serta pembangunan 
JTM (Jaringan Tegangan Menengah) 20 kV 
dari GI Petung ke GH (Gardu Hubung) IKN yang 
ditargetkan selesai pada tahun 2022. Sehingga 
bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik 
pada masa konstruksi hingga mencapai 30 
MW guna memenuhi kebutuhan pembangunan 
infrastruktur IKN oleh Instansi lain.

3. Roadmap Beban
Dalam menyusun proyeksi beban kelistrikan 
di IKN, PLN menggunakan data dan Informasi 
proyeksi pemindahan ASN (Aparatur Sipil 
Negara) dan populasi, yang diterbitkan oleh 
BAPPENAS pada 13 Maret 2022 selama 5 
tahap mulai tahap 1 dari 2022-2024 sampai 
dengan tahap 5 pada tahun 2045. Berdasarkan 

Gambar 3. Proyeksi Pertumbuhan Beban di IKN

(EBT)  yang akan dibangun dikawasan IKN 
saat ini yaitu PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya) Kalseltengtimra (kuota) tersebar dengan 
kapasitas 50 MW dengan  COD (Commercial 
Operation Date) tahun 2025 sesuai RUPTL 
(Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 
2021-2030. Di sistem Interkoneksi Kalimantan 
juga akan masuk beberapa pembangkit EBT 
seperti PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) 

Tanah Laut 70 MW pada 
tahun 2024 serta jangka 
panjang akan dibangun 
pembangkit PLTA di 
Kaltimra dengan total 
kapasitas 1.053 MW 
(bertahap pengadaannya 
sampai dengan tahun 
2030) dan potensi yang 
telah masuk didalam 
RUPTL 2021-2030 untuk 
PLTA di Kaltara sebesar 
7.465 MW sebagaimana 
pada Gambar 4.

5. Roadmap 
Transmisi
Pembangunan 

transmisi dan Gardu Induk disesuaikan dengan 
pertumbuhan beban yang telah diproyeksikan 
sebelumnya. Secara ultimate sampai dengan 
tahun 2045 akan dibangun 9 Gardu Induk 
dengan 19 Trafo, 4 GIS (Gas Isolated Station) 
dengan 8 Trafo serta 4 GITET (Gardu Induk 
Tegangan Ekstra Tinggi) dengan 4 IBT (Interbus 
Transformator)  sebagaimana ditunjukkan 
pada gambar 5. Tahap awal akan dibangun 
SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) 150 
kV Kariangau – GIS   1 IKN dengan target COD 
tahun 2024.

data tersebut diperoleh proyeksi beban 
kelistrikan untuk di IKN pada tahun 2024 total 
sebesar 95,5 MW dan ultimate menjadi 1.003,7 
MW pada tahun 2045 dengan proyeksi beban 
kelistrikan 4.000 kWh/kapita (ultimate).

4. Roadmap Pembangkit
Kebutuhan listrik untuk IKN akan disuplai 
melalui system Grid Interkoneksi Kalimantan, 
untuk pembangkit energi baru terbarukan 

Gambar 4. Rencana Pembangunan Pembangkit EBT di 
Kaltimra
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smart city IKN dalam 3 layer. Layer 1 terkait 
kesiapan infrastruktur untuk ICT (Information 
and Communications Technology) dan smart 
grid seperti Fiber Optic, Mesh Wifi, Data Center, 
SCADA, Smart Meter, Digital Substation. 
Layer 2 untuk digitalisasi system seperti IoT 
(Internet of Things) & Sensor, Smart Parking, 
Smart CCTV, EMS, SPKLU, Home Charging, 
Payment, Smart Home, eRetribution, Logistics 
Platform, e-Learning (LMS), Dasboard. Layer 
3 (ultimate) terkait Digital Smart City seperti 
Smart Education, Smart Living, Smart Mobility, 
Smart Governance, Smart Environment,  Smart 
Economy sebagaimana pada gambar 6.

INFO PLN

6. Roadmap Distribusi
Sistem Distribusi untuk IKN direncanakan dengan 
menggunakan filosofi Smart, Green and Beautiful. 

Konsep Smart mengusung penggunaan 
teknologi yang paling  mutakhir saat ini untuk 
diimplementasikan di IKN sehingga kelistrikan 
di IKN berkonsep ZDT (Zero Down Time), 
proteksi sistem Distribusi  berbasis FLISR (Fault 
Location Isolation & Service Restoration), 
penggunaan teknologi AMI (Advance Metering 
Infrastructure), SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition) dan monitoring losses & 
power quality secara realtime.

Konsep Green pada system distribusi yaitu 
integrasi operasi system distribusi dengan 
pembangkit renewable energy (EBT) yang 
ramah lingkungan serta pemasangan 
infrastruktur SPKLU (Stasiun 
Pengisian Kendaraan 
Listrik Umum)  di IKN untuk 
mendukung ekosistem Electric 
Vehicle sehingga tidak ada 
kendaraan yang berbahan 
bakar fossil di IKN. 

Konsep Beautiful pada system 
distribusi yaitu minimalisasi 
dampak visual saluran listrik 
dengan mengoptimalkan 
desain jaringan kabel bawah 
tanah.

7. Teknologi Smart City 
IKN 
PT PLN (Persero) telah 
menyusun konsep 
pengembangan teknologi 

Gambar 6. Smart City IKN Technology

Gambar 5. Rencana Pembangunan Transmisi & Gardu Induk IKN
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Transformation Way
to Service Excellence

 Oleh: Tim Humas PLN Tarakan

Latar belakang dan Profil Perusahaan
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLNT) 
merupakan salah satu Anak Perusahaan PT 
PLN (Persero) yang telah menjalankan bisnis 
penyediaan dan penjualan tenaga listrik yang 
terintegrasi mulai dari tahun 2003 sampai 
dengan tahun 2016 dengan menerapkan tarif 
regional yang berbeda dari tarif dasar listrik 
(TDL) nasional di Pulau Tarakan Provinsi 
Kalimantan Utara. Namun dikarenakan adanya 
keinginan Pemerintah Daerah setempat yang 
meminta penerapan kembali TDL nasional, 
maka pada tanggal 12 Oktober 2016, Gubernur 
Propinsi Kalimantan Utara mengeluarkan Surat 
Keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik 
(IUPTL) kepada PLNT 
yang mengakibatkan PLNT 
tidak bisa melakukan 
penjualan listrik di Pulau 
Tarakan. Pengelolaan 
pelayanan tenaga listrik di 
Pulau Tarakan selanjutnya 
dialihkan dari PLNT ke 
PT PLN (Persero) Wilayah 
Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara Unit 
Layanan Khusus (ULK) 
Kota Tarakan mulai tanggal 24 Januari 2017.

Selanjutnya oleh Pemegang Saham core 
business PLNT dialihkan dari penyediaan dan 
penjualan tenaga listrik menjadi usaha jasa 
Operasi & Pemeliharaan Pembangkit, Transmisi 
dan Gardu Induk, Distribusi/Pelayanan Teknik 
(Yantek) dan Billing Management (Billman) 
serta Pengembangan Pembangkit Baru dengan 
kapasitas sampai dengan 100 MW. Dengan 
wilayah kerja meliputi Indonesia Tengah dan 
Timur (mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa 
Tenggara, Maluku dan Papua). 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PLNT 
memiliki 7 kantor Region sebagai berikut:

Eman Prijono Wasito Adi, 
Komut PLNT

I Ketut Wiriana, Dirut PLNT

Regional PLNT
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Dalam rangka pencapaian sasaran strategis 
perusahaan, maka struktur organisasi PLNT 
disesuaikan agar menjadi lebih dinamis, terlihat 
pada  organigram berikut.

Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan 
oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha 
untuk jenis-jenis usaha sebagai berikut:

Perubahan Skema Bisnis PLNT

Struktur Organisasi PLNT

Selain itu perusahaan juga membentuk Anak 
Perusahaan dengan nama PT Paguntaka 
Cahaya Nusantara (PCN) yang bertujuan untuk : 

1. Melaksanakan kegiatan usaha di luar 
penugasan PLNT dalam industri penunjang 
ketenagalistrikan. 

2. Mengelola tenaga kerja langsung untuk 
mensupport penugasan yang dilaksanakan 
oleh PLNT.

Dalam menjalankan proses bisnisnya, PLNT 
telah menerapkan dan menstandarisasi 
sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015, 
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 
14001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan 
ISO:37001:2016, dan Sertifikat Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3).  Selain itu PLN Tarakan juga memiliki 

PROBIS BIDANG SBU

PEMBANGKITAN
Pembangunan & Pemasangan PLTS
Pengoperasian & Pemeliharaan PLTS
Pengoperasian & Pemeliharaan PLTU

TRASMISI
Pembangunan & Pemasangan Transmisi
Pengoperasian & Pemeliharaan Transmisi
Pengoperasian & Pemeliharaan Gardu Induk

DISTRIBUSI
Pembangunan & Pemasangan Jaringan Distribusi TM
Pembangunan & Pemasangan Jaringan Distribusi TR
Pengoperasian & Pemeliharaan Jaringan Distribusi TR

Visi, Misi & Tata Nilai
Visi PLNT tahun 2024 ialah “Menjadi 
Perusahaan Layanan Ketenagalistrikan 
Terkemuka Se-Asia Tenggara Serta menjadi 
pilihan utama pelanggan di wilayah Kalimantan, 

Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa 
Tenggara”. Dalam pencapaian visi 
tersebut, PLNT menetapkan 4 aspirasi 
utama yaitu: 

1. Efficient Process; 
2. Excellent Performance; 
3. Elegant Atmosphere;
4. Establishing High Trust.

Sasaran Strategis PLNT

Misi Perusahaan dijabarkan dari visi 
perusahaan sebagai berikut.

a. Memberikan nilai tambah yang optimal 
kepada PLN Group dengan memastikan 
ketersediaan layanan dan keberlangsungan 
usaha (securing business sustainibility), 
optimasi dan efisiensi biaya (optimizing cost 
efficiency) dan keunggulan kompetensi dalam 
industri ketenagalistrikan (leading industry 
capabilities);

Struktur Organisasi PLNT
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DDiivviissii
PPeerreennccaannaaaann &&  
PPeennggeemmbb..UUsshh

DDiivviissii  OOppeerraassii DDiivviissii  KKeeuuaannggaann DDiivviissii  SSDDMM  ddaann  
UUmmuumm

SSeekkrreettaarriiaatt
PPeerruussaahhaaaann

DDiivviissii  HHuukkuumm,,  
KKeeppaattuuhhaann,,  ddaann  
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SSaattuuaann
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AAnnaakk  
PPeerruussaahhaaaann

UUnniitt
RReeggiioonn
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INFO PLN
b. Menjalankan bisnis Asset Operator 

dan Asset Manager sistem 
ketenagalistrikan yang berkualitas, 
unggul dan efisien;

c. Berpartisipasi dalam pengembangan 
pembangkit listrik skala <100 MW di 
Kawasan Timur Indonesia di Pulau 
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, 
Papua dan Nusa Tenggara untuk 
memastikan keandalan pasokan 
tenaga listrik sekaligus meningkatkan 
kontribusi laba (increasing profit 
contribution) untuk PLN Group dengan 
memanfaatkan potensi pasar eksternal;

d. Mengembangkan kompetensi dan 
profesionalisme Human Capital untuk 
menjamin kepuasan pelanggan;

e. Mewujudkan citra profesionalitas dalam 
menunjang pelayanan penyediaan tenaga 
listrik.

Tata Nilai Perusahaan sesuai dengan arahan 
Pemegang Saham yaitu AKHLAK: Amanah, 
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan 
Kolaboratif.

Program Transformasi PLN Tarakan
Dalam rangka menjawab tantangan strategis 
perusahaan di atas, menciptakan keunggulan 
kompetitif serta mewujudkan service 
excellence, PLNT mencanangkan program 
tranasformasi yang dipetakan berdasarkan 
aspirasi utama perusahaan dan telah 
diselaraskan dengan sasaran strategis PLN 
Korporat sebagaimana berikut.

Pengelolaan program transformasi merupakan 
kolaborasi dan sinergi antara Line Organization 
(organisasi eksisting) dengan Transformation 
Office.

Pertumbuhan Perusahaan
Sejak tahun 2017 PLNT telah mampu 
bertumbuh secara agresif, baik dari jumlah 
pengelolaan kontrak layanan ketenagalistrikan, 
aspek finansial, dan perbaikan kinerja korporat. 
Dengan monitoring eksekusi yang optimal 
atas program transformasi perusahaan, PLNT 
masih mentargetkan pertumbuhan pendapatan 
dengan tetap meningkatkan  kualitas layanan 
(service excellent) dan tingkat  kedewasaan 
proses bisnis.

Program Transformasi PLNT

Pengelola Program Transformasi PLNT

 

Pencapaian Pertumbuhan Perusahaan

Beberapa program prioritas PLNT 
pada tahun 2022 bertumpu pada 
perbaikan tingkat kedewasaan 
pengelolaan perusahaan, yaitu 
melalui implementasi Bisnis 
Ekselen berbasis Kriteria 
Baldrige, Enterprise Risk 
Management Terintegrasi, Tata 
Kelola Aset berbasis ISO 55000 
dan Integrasi Seluruh Sistem 
Manajemen berbasis PAS 99, 
digitalisasi proses bisnis dan 
peningkatan kesiapan IT, serta 
pelaksanaan upskilling TAD secara 
berkelanjutan.
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Sinergi dan Kolaborasi
Tentunya dalam mencapai keberhasilan 
program transformasi yang bertujuan kepada 
service excellent, PLNT bersinergi dan 
berkolaborasi dengan banyak pihak baik PLN 
Group maupun pihak eksternal. 

Program Prioritas 2022

 

PIHAK YANG 
BEKERJASAMA

BIDANG KERJASAMA

PLN Enjiniring Konsultansi Enjiniring & 
Manajemen Proyek

Haleyora Power Implementasi Program 
ListriQu

ICON+ Fiber Optic Rollout/ Iconnet

Maxima Daya Indonesia Usaha Penunjang Kelistrikan

PJB Services Operasi dan Pemeliharaan 
Pembangkit

Pengembang Swasta Pengembangan Pembangkit 
EBT

Institut Teknologi PLN Pendidikan dan 
Pengembangan SDM

Beberapa kerjasama yang telah dijalin oleh 
PLNT di antaranya sebagai berikut:

MoU Pengembangan Pembangkit EBT

MoU dengan ICON+

MoU dengan PJBs

MoU dengan PLNE

MoU dengan Maxima

MoU dengan IT PLN

Dengan semangat Bekerjasama dan Kerja 
Bersama Untuk Hasil Yang Terbaik,  maka 
PLNT berkomitmen untuk terus tumbuh dan 
mendukung proses transformasi PLN korporat 
dengan menyelaraskan inisiatif strategis 
perusahaan dan menginternalisasikan tata nilai 
AKHLAK ke seluruh personil perusahaan dalam 
mencapai Service Excellent.
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Melintasi Lautan, Menerangi Indonesia
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

 Oleh: Aditya Yudanto *)

PT BAg telah eksis sebelum tahun 1960, kala 
itu masih merupakan milik perusahaan Belanda 
dengan nama NV Nederlandsch Indische 
Steenkolen Handel-Maatschappij (NV NISHM). 
Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia 
menasionalisasi dan mengubah namanya 
menjadi PN  Tundabara, dengan bisnis utama 
adalah jasa angkutan batu bara  dan jasa kapal 
pandu. Pada tahun 1971, status PN Tundabara 
diubah menjadi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 
(Persero).

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia 
mengalihkan semua modal saham milik Negara 
yang tercatat di PT Pelayaran Bahtera Adiguna 

kepada PT PLN (Persero). Dengan demikian, 
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna sepenuhnya 
menjadi milik atau anak perusahaan PT PLN 
(Persero).

Dengan berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 
kantor cabang di Jepara - Jawa Tengah dan 
Pangkalan Susu - Sumatera Utara, saat ini PT 
BAg melayani angkutan Batubara dari tambang 
yang ada di Kalimantan dan Sumatera menuju 
pembangkit-pembangkit dari Nagan Raya Aceh 
hingga Holtekamp Papua. 

Dalam menjalankan bisnisnya, PT BAg 
didukung oleh 11 (sebelas) kapal milik sendiri 
dan lebih dari 100 armada kapal bekerjasama 
dengan mitra, PT BAg terus melayani angkutan 
Batubara untuk mencukupi pemenuhan 
HOP PLTU. Hal ini sejalan dengan “visi” dan 
“misi” perusahaan, di mana visinya adalah 
“Menjadi Perusahaan angkutan Batubara dan 
Gas serta penunjangnya yang unggul dan 
terpercaya dengan pelayanan berstandar 
internasional.” Sedangkan misinya  adalah 
“Menyelenggarakan usaha transportasi laut 
untuk pengamanan pasokan Batubara dan Gas 
untuk pembangkit listrik PLN, Anak Perusahaan 
PLN dan Independent Power Producer (IPP) 
yang dikelola berdasarkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang sehat (GCG).”

Gambar 1.
MV Intan Baruna dengan rute melewati Samudera Indonesia untuk melayani PLTU Pacitan dan rute terjauh melewati 
Lautan Pasifik untuk melayani PLTU Holtekamp di Papua

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 
(BAg) adalah anak perusahaan PT 
PLN (Persero) yang fokus bisnisnya 
pada penyelenggaraan moda 
transportasi dan penunjangnya untuk 
mengamankan pasokan energi primer 
terutama Batubara pada pembangkit 
milik  PT PLN (Persero), anak 
perusahaan  PT PLN (Persero), dan 
perusahaan listrik swasta. 
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Bisnis Perusahaan
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna saat ini tidak 
hanya memiliki jasa angkutan laut saja, tetapi 
juga jasa pengerukan / Dredging dan jasa 
manajemen jetty. Tugas utama dari usaha-
usaha tersebut adalah mengamankan pasokan 

batu bara  dan menunjang kegiatan operasi 
untuk PLTU milik PT PLN (Persero). PT BAg 
ke depan juga akan membangun kapasitas 
organisasinya sebagai agregator logistik PLN 
Group dan mengembangkan kapabilitas di 
bidang transportasi gas dan energi primer 
lainnya.

Saat ini angkutan Batubara PT BAg melayani 
PLTU-PLTU yang tersebar di Indonesia 
baik milik PT PLN (Persero) maupun anak 
perusahaan PT PLN (Persero). Tidak hanya 
itu, PT BAg juga mendapatkan kepercayaan 
dari IPP mengangkut Batubara untuk 
pembangkitnya. Pembangkit-pembangkit 
yang dilayani oleh angkutan PT BAg antara 
lain : PLTU Tanjung Jati B, PLTU Suralaya, 
PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan, PLTU 
Suralaya Baru, PLTU Lontar, PLTU Rembang, 

Gambar 2.
Jajaran Dewan Direksi dan Komisaris PT BAg

Berdiri  dari Kiri:  S. Sugeng Wardoyo (Komisaris), Fauzan (Direktur Operasi), S Obrien Krismawanto (Direktur Keuangan)
Duduk dari Kiri: Poppy Sofia (Komisaris), Mimin Insani (Komisaris Utama), Ruly Firmansyah (Direktur Utama)

Manajemen PT BAg
Dalam rangka mengembangkan kapasitas 
organisasi, saat ini struktur organisasi PT BAg 
terdiri dari Direktur Utama dengan dibantu 
Direktur Operasi dan Direktur Keuangan serta 
didukung oleh Satuan Pengawasan Internal, 
Sekretariat Perusahaan, 7 Divisi, 2 Cabang dan 
Designated Person Ashore. 

Struktur Organisasi PT BAg

 

Direktur Utama 

Direktorat Operasi Direktorat 
Keuangan 

Satuan Pengawas 
Intern 

Sekretariat 
Perusahaan 

Divisi Niaga 

Divisi Ren Korp & 
Man Risiko 

Divisi Pengadaan 

Cabang  
Pangkalan Susu 

Divisi Operasi 
Armada 

Cabang  
Tanjung Jati B 

DPA & 
Superintendent 

Divisi Keuangan 

Divisi  
HCM & Umum 

Divisi Ren, Dal & 
Pemeliharaan 

PLTU Indramayu, PLTU Cilacap, PLTU Pacitan, 
PLTU Paiton Baru, PLTU Nagan Raya, PLTU 
Pangkalan Susu, PLTU Teluk Sirih, PLTU 
Adipala, PLTU Jawa 7, PLTU Holtekamp, PLTU 
Tanjung Awar-Awar, PLTU Pangkalan Bun, 
PLTU Balikpapan, PLTU Jeranjang, PLTU 
Malinau, PLTU Tanjung Kasam, PLTU Ende,  
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Gambar 3.
PT BAg mendapatkan kepercayaan dari PT Paiton Energy, 
dengan ditandatanganinya  kontrak freight charter pada 
awal Januari 2022 dengan jangka waktu kontrak 5 tahun 
dan opsi perpanjangan kontrak 5 tahun. Jumlah angkutan 
kargo per tahun +/- 1,5 Juta MT.

PLTU  Kendari, PLTU Berau, PLTU Tidore, PLTU 
Sanggau, PLTU Parit Baru, PLTU Labuhan 
Angin, PLTU Ampana, PLTU Tenayan, PLTU 
Ampenan, PLTU Barru, PLTU Kupang,PLTU  
Sumbawa Barat, PLTU KetapangPLTU,  
Jeneponto.

Adapun kegiatan jetty manajemen PT BAg 
seperti yang terdapat di PLTU Pangkalan Susu. 
Sedangkan jasa pengerukan/dredging antara 
lain di  PLTA Besai, PLTA Musi, PLTU Jeranjang, 
PLTU Tanjung Awar-Awar, PLTU dan PLTGU 
Muara Karang, PLTU Pacitan.

Dalam rangka mendukung transformasi PT PLN 
(Persero), PT BAg berkolaborasi dengan PLN 
group, saat ini sedang dalam implementasi on 
shore connection  dengan menggunakan listrik 
PLN sehingga menghemat penggunaan BBM 
kapal. Selain memberikan kontribusi efisiensi, 
on shore connection ini  sebagai upaya menuju 
green port di pelabuhan sandar milik PT PLN 
(Persero).

Sejak tahun 2021, PT BAg  mulai menerapkan 
Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau ISO 
37001:2016. Dengan mengimplementasikan 
sistem  ini keluarga besar PT BAg sangat 
menjunjung tinggi Good Corporate Governance 
dalam pengelolaan perusahaan.

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna terus 
berkomitmen mencapai pelayanan yang optimal 
dan efisien. Mengedepankan kolaborasi dalam 
ekosistem penyediaan listrik nasional, PT 
BAg siap melintasi lautan Nusantara, untuk 
mendukung penyediaan listrik bagi masyarakat 
Indonesia.

*) Aditya Yudanto
Sekretaris Perusahaan  PT BAg
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DANA PENSIUN PLN 2022 
 Oleh: DP-PLN*)

Kegiatan Pelayanan PesertaKegiatan Pelayanan Peserta

INFO DP-PLN

1. Survei Dampak Pandemi Covid-19 
Terhadap Pelayanan Dana Pensiun PLN 
Pandemi Covid-19 melanda dunia sejak awal 
tahun 2020 yang sampai saat ini masih 
berlangsung dan menimbulkan dampak 
pada semua aspek kehidupan. Dalam rangka 
pencegahan semakin parah dan luas dampak 
penyebaran Covid-19, maka diberlakukan 
norma baru, dengan menerapkan protokol 
kesehatan yang dikenal dengan 5M, yaitu 1) 
Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir; 
2) Menggunakan masker dengan benar; 
3) Menjaga jarak; 4) Menghindari mobilitas 
interaksi, dan 5) Menghindari kerumunan. Yang 
harus dipatuhi sebagai langkah antisipasi untuk 
menghindari tertular sekaligus memutus rantai 
penyebaran 

Dalam kaitannya dengan Dana Pensiun 
PLN (“DP-PLN”), dampak Pandemi Covid-19 
yang sangat terasa adalah aspek pelayanan 
kepada Peserta DP-PLN, khususnya Peserta 
Pensiunan/Penerima Manfaat Pensiun Bulanan 
(Penerima MP).  DP-PLN harus mematuhi 
protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah 
dengan menerapkan akses pelayanan 
luring (offline)  seminimal mungkin dan tetap  
mempertahankan pelayanan prima  dengan 
mengoptimalkan pelayanan melalui sistem 
daring (online) memanfaatkan fasilitas teknologi 
informasi yang dimiliki.   

Segala upaya yang dilakukan untuk 
mempertahankan pelayanan prima tersebut, 
disadari  tetap adanya kekurangan yang 
dirasakan Penerima MP DP-PLN yang 
memerlukan. Sebagai upaya untuk mengetahui 
kekurangan dan ketidaknyamanan pelayanan 
DP-PLN tersebut  serta memahami kebutuhan  
Penerima Manfaat Pensiun (MP)  khususnya , 
maka DP-PLN  perlu  melakukan Survei Dampak 
Pandemi Covid-19 terhadap Pelayanan kepada 

Penerima MP (Survei Pelayanan). 

Demi berhasilnya Survei Pelayanan, diharapkan 
para Penerima MP dapat berpartisipasi dengan 
meluangkan waktu menjawab pertanyaan 
dalam survei tersebut,   sehingga  DP-
PLN mendapatkan gambaran pelayanan  
yang  dibutuhkan Penerima MP dan saran/
rekomendasi perbaikan/peningkatannya 
sebagai dasar perbaikan pelayanan DP-
PLN selanjutnya. Sebagai apresiasi dan 
penyemangat untuk berpartisipasi dalam survei, 
DP-PLN telah memberikan insentif sebesar 
Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang 
dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2022 kepada 
Penerima MP yang telah menerima pembayaran 
MP sampai dengan bulan Juli 2022 dan masih 
sebagai Pihak yang berhak.

Survei Pelayanan akan dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksanaan Data Ulang 
Tahun 2022 dan waktu pelaksanaannya 
akan diinformasikan lebih lanjut melalui surat 
yang ditujukan ke PLN dan IKPLN serta 
pemberitahuan melalui WA atau SMS kepada 
Peserta Pensiunan. Sebagaimana Data Ulang, 
survei ini dilaksanakan melalui aplikasi DP-PLN 
Mobile atau manual melalui form yang dapat 
diunduh di website www.dppln.co.id atau melalui 
formulir data ulang dan formulir survei yang 
dikirimkan kepada Pensiunan yang tidak/belum 
terdaftar nomor telepon mobile-nya.

2. Data Ulang Tahun 2022 
Data Ulang (Datul) merupakan kewajiban 
Pensiunan yang diatur di dalam Peraturan Dana 
Pensiun Dana Pensiun PT PLN (Persero)  (“PDP 
DP-PLN”) dan menjadi bagian dari amanat 
yang harus dijalankan DP-PLN, sebagai salah 
satu alat untuk memastikan misi dan kewajiban 
pembayaran Manfaat Pensiun telah dilakukan 
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secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat 
waktu.

Pelaksanaan Datul tahun 2022, dapat dilakukan 
melalui beberapa cara, yaitu: 

1)  Menggunakan Aplikasi DP-PLN Mobile yang 
dapat di download/unduh di Google Play 
Store; 

2)   Mengunduh formulir Datul di website 
www.dppln.co.id dengan terlebih dahulu 
melakukan Login menggunakan User Id:  
Nomor Induk Pegawai (NIP/NIPEN) dan 
Password adalah data tanggal kelahiran 
Penerima MP (dua digit tanggal+dua digit 
bulan+empat digit tahun); 

3)  Mendatangi Unit PLN terdekat dan meminta 
bantuan Pegawai PLN untuk melakukan 
Datul mengikuti langkah di nomor 2);   

4)  Mengisi formulir Data Ulang yang dikirimkan 
DP-PLN ke alamat Penerima Manfaat 
Pensiun bagi yang nomor mobile phonenya 
tidak tercatat di Sistem Informasi Dana 
Pensiun (SIDP) DP-PLN.

Periode Datul Tahun 2022 berlangsung 3 
(tiga) bulan dan direncanakan mulai tanggal 01 
September 2022 sampai dengan 30 Nopember 
2022.  Kepastian waktu pelaksanaannya akan 
diinformasikan lebih lanjut bersamaan dengan 
pemberitahuan dimulainya Survei Pelayanan 
tersebut di atas melalui surat ke PLN dan IKPLN 
serta WA/SMS kepada Penerima MP.  Bagi 
Penerima MP yang tidak melakukan Datul 
selama periode Datul 2022, maka pembayaran 
Manfaat Pensiun bulan berikutnya akan 
ditangguhkan sementara dan akan dibayarkan 
kembali setelah  melakukan Datul.

 

3. Implementasi PKS Antara DP-PLN 
Dengan IKPLN
Perjanjian Kerjasama antara DP-PLN dengan 
IKPLN (“PKS”) tentang Penyampaian Informasi 
Kepensiunan dan Pemutakhiran Data telah 
ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2022 
dan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 01 
April 2022. Sampai dengan akhir Juni 2022, 
PKS tersebut telah berjalan 3 (tiga) bulan dan 
kegiatan sebagaimana disebutkan di dalam 
PKS telah dilaksanakan, namun sampai dengan 
saat ini ada kendala dalam pembayaran insentif 
kepada IKPLN terutama terkait dengan survei 

Penerima MP yang belum melakukan Datul 
tahun 2021 (“Survei Penerima MP”), karena 
antara lain belum adanya Laporan Hasil survei 
dari IKPLN Daerah dan/atau persyaratan untuk 
pembayaran insentifnya belum terpenuhi.

Di dalam Laporan Pelaksanaan Kerjasama 
DP-PLN dengan IKPLN (“Laporan Pelaksanaan 
PKS”) dapat dilihat bahwa DP-PLN telah 
mentransfer insentif komunikasi kegiatan survei 
Penerima MP sejumlah Rp26.000.000,- (Dua 
Puluh Enam Juta Rupiah) kepada 23 IKPLN 
Daerah. Pengiriman uang insentif ini bersamaan 
dengan surat DP-PLN kepada 23 IKPLN 
Daerah yang diminta membantu melakukan 
survei kepada Penerima MP belum Datul 2021 
dengan lampiran daftar NIP Pensiunan, Nama 
Pensiunan, Nama Penerima MP dan  alamat 
Penerima MP. Penerima MP yang perlu disurvei 
berjumlah 520 (Lima Ratus Dua Puluh) orang 
dan insentif masing-masing IKPLN Daerah  
tercantum dalam Laporan Pelaksanaan PKS. 

Seusai 3 (tiga) bulan jadual kegiatan 
pelaksanaan Survei Penerima MP , hanya 3 
(tiga) IKPLN Daerah dari 23 IKPLN Daerah, 
yang melaporkan hasil kegiatan Survei tersebut  
melalui surat penagihan kepada DP-PLN, yaitu 
IKPLN Daerah Kit SBU, IKPLN Daerah Dist Jaya 
dan IKPLN Daerah Dist Jateng & DIY, dengan 
jumlah Penerima MP yang berhasil melakukan 
Datul 2021 sebanyak 8 (delapan) orang. 

Memang  tidak dapat dipungkiri kemungkinan 
jumlah Penerima MP yang berhasil dibantu 
Datul 2021 lebih kecil dari daftar Penerima MP 
yang akan disurvei, antara lain karena ketika di 
lapangan :

- Tidak dapat menemukan Penerima MP atau;

- Penerima MP ditemukan sudah meninggal 
dan tidak ada ahli waris yang berhak atas 
MP (berakhir); atau

- Ada ahli waris yang berhak atas MP tetapi  
belum melapor ke PLN atau DP-PLN (masuk 
kategori pemutakhiran data).

Namun dalam Laporan Pelaksanaan KPS 
April s.d Juni 2022 tidak ditemukan data  dan 
informasi tersebut, sehingga 8 (delapan) 
Penerima MP yang berhasil Datul 2021 sangat 
jauh dari target 520 (lima ratus dua puluh) 
Penerima MP yang perlu disurvei.

Selama bulan April s.d. Juni 2022, DP-PLN 

IKPLN NEWS  |  EDISI 18  |  JULI - SEPTEMBER 2022 19



INFO DP-PLN
juga tidak menerima 
informasi Pemutakhiran 
Data dari 9 (sembilan) 
IKPLN Daerah sebagai 
berikut: IKPLN Daerah 
Aceh, IKPLN Daerah 
Riau & Kepulauan Riau, 
IKPLN Daerah Bangka 
Belitung, IKPLN Daerah 
Lampung, IKPLN 
Daerah Banten, IKPLN 
Daerah Bali, IKPLN 
Daerah Kalimantan 
Timur dan Utara, IKPLN 
Daerah Nusa Tenggara 
Timur, dan IKPLN 
Daerah Maluku dan 
Maluku Utara.

DP-PLN  bersama 
dengan IKPLN Pusat 
sedang mengevaluasi  
penyebab belum adanya 
laporan hasil survei 

Jumlah 
(Orang)

Insentif 
(Rupiah) April Mei Juni

1       IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat 41                  2,050,000    -              -              -                  1,360,000         -                     -                     3,410,000             

2       IKPLN Daerah Aceh 12                  600,000        -              -              -                  -                     -                     -                     600,000                 

3       IKPLN Daerah Sumatera Utara 89                  4,450,000    -              -              -                  -                     1,135,000         -                     5,585,000             

4       IKPLN Daerah Sumatera Barat 2                     100,000        -              -              -                  2,205,000         -                     -                     2,305,000             

5       IKPLN Daerah Riau dan Kepri 17                  850,000        -              -              -                  -                     -                     -                     850,000                 

6       IKPLN Daerah S2JB 21                  1,050,000    -              -              -                  600,000            -                     -                     1,650,000             

7       IKPLN Daerah Bangka Belitung -                 -                 -              -              -                  -                     -                     -                     -                          

8       IKPLN Daerah Kit SBU *) 6                     300,000        2                  300,000     -                  -                     2,145,000         -                     2,745,000             

9       IKPLN Daerah Kit SBS 2                     100,000        -              -              -                  1,170,000         1,235,000         2,505,000             

10    IKPLN Daerah Distribusi Lampung 3                     150,000        -              -              -                  -                     -                     -                     150,000                 

11    IKPLN Daerah Distribusi Banten 19                  950,000        -              -              -                  -                     -                     -                     950,000                 

12    IKPLN Daerah Distribusi Jaya 71                  3,550,000    1                  150,000     -                  1,160,000         1,175,000         6,035,000             

13    IKPLN Daerah Distribusi Jabar 35                  1,750,000    -              -              -                  3,735,000         6,705,000         2,850,000         15,040,000           

14    IKPLN Daerah Distribusi Jateng DIY 35             1,750,000 5              750,000   -                  1,200,000         4,020,000         -                     7,720,000             

15    IKPLN Daerah Ditsribusi Jatim 14                  700,000        -              -              -                  2,795,000         1,210,000         -                     4,705,000             

16    IKPLN Daerah Distribusi Bali 3                     150,000        -              -              -                  -                     -                     -                     150,000                 

17    IKPLN Daerah Wilayah Kalbar 1                     50,000          -              -              -                  2,220,000         -                     -                     2,270,000             

18    IKPLN Daerah Wilayah Kalselteng -                 -                 -              -              -                  670,000            50,000               -                     720,000                 

19    IKPLN Daerah Wilayah Kaltimra -                 -                 -              -              -                  -                     -                     -                     -                          

20    IKPLN Daerah Wilayah Sulselrabar 33                  1,650,000    -              -              -                  1,020,000         600,000            -                     3,270,000             

21    IKPLN Daerah Wilayah Suluttenggo 53                  2,650,000    -              -              -                  10,300,000      510,000            -                     13,460,000           

22    IKPLN Daerah Wilayah NTB 1                     50,000          -              -              -                  -                     1,150,000         -                     1,200,000             

23    IKPLN Daerah Wilayah NTT 12                  600,000        -              -              -                  -                     -                     -                     600,000                 

24    IKPLN Daerah Wilayah Malulu dan Maluku Utara 15                  750,000        -              -              -                  -                     -                     -                     750,000                 

25    IKPLN Daerah Wilayah Papua dan Papua Barat *) 30                  1,500,000    -              -              -                  10,000               -                     -                     1,510,000             

26    IKPLN Daerah UIT JBT -                 -                 -              -              -                  550,000            1,200,000         -                     1,750,000             

27    HAPPI PT Indonesia Power 5                     250,000        -              -              -                  1,100,000         875,000            -                     2,225,000             

28    IKPLN PT PJB -                 -                 -              -              -                  -                     100,000            -                     100,000                 

Jumlah 520                26,000,000  8                  1,200,000  -                  30,095,000      20,875,000      4,085,000         82,255,000           

*) Belum di proses karena belum punya Rekening a.n. IKPLN Daerah

Total yang 
DibayarNo.

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA DPPLN & IKPLN
NOMOR 00011.PJ/1.2/I/2022 dan NOMOR 01.Pj/IKPLN.PST/II/2022

Nama IKPLN

PEMUTHAKIRAN DATA

Insentif 
Komunikasi

Bulan (2022)Jumlah Yang 
disurvey 
(Orang)

Berhasil Data Ulang

SURVEY UNTUK DATA ULANG

Mutasi ke 
Janda/Duda/

Anak 

Penerima MP dan penagihan pembayarannya 
dari 19 IKPLN Daerah, meski telah dikirimkan 
insentif komunikasi.  Hasil evaluasi diharapkan 
dapat diketahui kendala yang ditemui di 
lapangan pada saat pelaksanaan survei 
dan/atau kendala pemahaman mekanisme 
penagihan pembayaran insentif atas kegiatan 
survei Penerima MP tersebut.

Mekanisme atau cara pembayaran kegiatan 
dalam PKS termasuk kegiatan survei Penerima 
dan Pemutakhiran Data diatur dalam Pasal 6 
PKS sebagaimana berikut ini dengan penjelasan 
masing-masing ayat di bawah ini:

Pelaksanaan ketentuan PKS khusus kegiatan 
Survei bagi Penerim MP yang belum melakukan 
Datul 2021 dengan insentif komunikasi dari 
DP-PLN, dimaksudkan untuk memudahkan 
IKPLN membantu anggotanya yang terkendala 
melakukan Datul 2021, sehingga  para Penerima 
MP memenuhi kewajibannya dan DPPLN juga 
dapat menunaikan kewajibannya membayar 
hak Penerima MP secara Tepat Sasaran, Tepat 
Jumlah dan Tepat waktu.
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Layanan Kesehatan pegawai dan pensiunan 
PT PLN (Persero) beserta keluarganya 
ini berdasarkan penugasan dari PT PLN 
(Persero) sesuai surat No. 1010/SDM.07.01/
DIVMUM/2018.  

Dalam pelaksanaanya, Dana Pensiun PLN 
menunjuk PT Sinergi Properti Pratama (PT SPP) 
selaku Anak Usaha Dana Pensiun PLN sebagai 
operator penyelenggaraan dan pengelola 
Layanan kesehatan tingkat pertama.

Klinik Sinergi Lisna Medika 05 (Klinik SLM 
05) ini dibangun oleh  PT SPP dengan 
mengoptimalkan aset PT PLN (Persero)  di 
Jalan Ngagel Timur No. 42 (ex Rumah Dinas), 
Surabaya.

Dalam sambutannya Direktur MSDM PT 
PLN (Persero)  Bpk Yusuf Didi Setiarto, saat 
meresmikan Klinik SLM 05 tersebut pada 
tgl 25 Juni 2022, menyampaikan bahwa 
keberadaan klinik yang di kelola Dana 
Pensiun PLN kesehatan yang disediakan 
perusahaan merupakan fasilitas mewah yang 
belum tentu ada di BUMN lain, untuk itu perlu 
dipelihara dengan sebaik - baiknya dan jangan 
disalahgunakan. Selanjutnya  Bpk Yusuf Didi 
Setiarto mengharapkan pendirian klinik yang 
dikelola Dana Pensiun melalui PT Sinergi 
Properti Pratama (PT SPP)  ini dapat dibangun 
ditempat tempat lainnya dan ini sudah terbukti 
yang mana PT SPP telah mendirikan dan 
mengelola beberapa klinik dengan pelayanan 
yang baik.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Utama 

Hadir di Kota Surabaya
 Oleh: Erida Ediati *)

Klinik Dana Pensiun - Klinik Dana Pensiun - PLNPLN

Klinik Dana Pensiun PLN kini hadir 
di Kota Surabaya, untuk melayani 

khususnya pegawai dan pensiunan PLN 
beserta keluarganya, Anak Perusahaan 

PLN serta masyarakat sekitar pada 
umumnya.

Dana Pensiun PLN  Bpk Antonius Artono, beliau 
tidak hanya menyampaikan  terima kasih atas 
kesediaan Pak Didi meresmikan klinik SLM 05 
Surabaya ini, namun siap menerima himbauan 
Direktur MSDM untuk mendirikan klinik  di 
tempat lainnya.

Selanjutnya  Bpk Antonius Artono menegaskan 
bahwa Dana Pensiun PLN melalui PT SPP 
telah mendirikan dan mengoperasikan klinik di 
beberapa tempat yaitu :

1. Klinik Sinergi Lisna Medika yang terletak 
di Jalan Sunan Kalijaga No. 63 Melawai 
Jakarta Selatan, diresmikan bulan Pebruari 
2019 oleh Direktur  HCM.

Dirut DP- PLN
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2. Klinik Sinergi  Lisna Medika 01 yang 
berlokasi di Komplek PT PLN (Persero) 
Cawang Jalan Mayjen Sutoyo No.1, Cililitan 
Jakarta Timur, diresmikan bulan Pebruari 
2021 oleh Direktur MSDM 

3. Klinik Sinergi  Lisna Medika 03 yang 
berlokasi di Jalan Samarang No. 25 Garut, 
diresmikan bulan Oktober 2021 oleh Direktur 
MSDM secara virtual.

Layanan yang diselenggarakan oleh Klinik 
Sinergi Lisna Medika 05 meliputi Konsultasi 
Dokter Umum, Tindakan ringan oleh Dokter 
Umum,  Instalasi Farmasi, Laboratorium, MCU 
(Medical Check Up), Vaksinasi, Test Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut  Bpk Antonius 
Artono menyampaikan bahwa klinik SLM 
05 ini sudah berkembang dengan baik dan 
melengkapi fasiltasnya, diantara fasilitas yang 
bisa dilakukan adalah kegiatan MCU baik untuk 
pemeriksaan rutin perindividu maupun MCU  
massal untuk kebutuhan persyaratan SMK3 
maupun rekrutmen. Dipersilahkan kepada 
Unit - Unit PLN atau Anak Perusaahaan PLN 
yang akan memanfaatkan fasilitas ini, kami siap 
melayani dengan sebaik - baiknya. Layanan 
kesehatan Klinik SLM yang dikelola PT SPP 
ini mendapat acungan jempol dari Bpk Bagiyo 
Riawan mantan Direksi PLN selaku Ketua I 
IKPLN Pusat yang mewakili Ketua Umum IKPLN. 
Dalam sambutannya, beliau menceritakan saat 
terkena Covid 19 yang kedua kalinya, sangat 
terbantu dengan keberadaan klinik SLM melalui 
telemedicine yang direspon dengn cepat. 
Diharapkan  tidak hanya karena baiknya layanan 
yang diberikan,  ke depan Dana Pensiun PLN  

Ketua 1 IKPLN Pusat

Dir MSDM PT PLN  (Persero) 

dapat lebih banyak lagi mendirikan klinik serupa 
sehingga dapat membantu para pensiunan PLN 
beserta keluarganya dalam memperoleh layanan 
kesehatan  secara maksimal. 

Dalam kesempatan lain General Manajer Klinik 
SLM Evawani Alyza menyampaikan bahwa Klinik 
Sinergi Lisna Medika  senantiasa  mengikuti 
perkembangan bidang kesehatan, terus 
berinovasi menyesuaikan kebutuhan.

Semoga segala upaya yang telah dilakukan 
oleh PT Sinergi Properti Pratama dalam 
mengembangkan layanan kesehatan bagi 
para pegawai dan pensiunan PLN beserta 
keluarganya  serta Anak Perusahaan PLN dapat 
memenuhi harapan Direksi PLN, Dana Pensiun 
PLN,  pegawai  dan pensiunan PLN serta Anak 
Perusahaan.

*) Erida Ediati :   
    Direktur Keuangan  PT SPP

Layanan Klinik Sinergi Lisna 
Medika 05 meliputi Konsultasi 

Dokter Umum, Tindakan ringan 
oleh Dokter Umum,  Instalasi 
Farmasi, Laboratorium, MCU 

(Medical Check Up), Vaksinasi, 
Test Covid-19
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INFO YPK-PLN

 Oleh: Djoko Paryoto*)

PENJAJAKAN KERJA SAMA

ITPLN merupakan salah satu unit bisnis 
YPK PLN. 
IKPLN dan YPK PLN  merupakan bagian dari 
4 pilar kekuatan PT PLN (Persero). Kunjungan 
ini disambut oleh Bapak Dr. Ir. Pawenary, M.T., 
MPM., IPU selaku Wakil Rektor IV, beserta 
jajaran Wakil Rektor dan Dekan serta Para 
Manajer bagian terkait. YPK PLN yang hadir 
diwakili oleh Bapak Ir. Djoko Paryoto, MT selaku 
Ketua Harian YPK PLN beserta jajarannya, 
menyampaikan bahwa sinergi kolaborasi ini 

sangat penting untuk  kemajuan bersama IKPLN 
dan ITPLN.  

Hadir dari Dewan Pakar IKPLN  Bapak Ir. Djoko 
Abumanan, MBA.,selaku Wakil Ketua Dewan 
pakar mewakili ketua IKPLN  dan Bapak Ir. 
Suharto Wiranu, M.T.  

Dalam rangka pembahasan kerja 
sama terkait kepakaran, Perkumpulan 

Keluarga Pensiunan ListrikNegara atau 
yang biasa  disebut IKPLN mengunjungi 

Institut Teknologi PLN (ITPLN) memenuhi 
undangannya pada Rabu, tanggal 13 Juli 

2022 di ruang Sedyatmo, Lt. 4 ITPLN.

Dalam sambutannya, Bapak Pawenary 
menyampaikan harapannya untuk terjalinnya 
kerja sama antara ITPLN dengan IKPLN terkait 
kepakaran “Untuk menjawab tantangan-
tantangan dunia saat ini, ITPLN sebelumnya 
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sudah menjalin kerjasama dengan PT PLN 
(Persero),  PJB, IP, Haleyora, PLN Tarakan, 
PLN Icon+, Pusdiklat, Puslitbang, Pusenlis/
COE, Pusharlis, dan BUMN  serta swasta 
lainnya,  tentunya ITPLN membutuhkan 
dukungan dari pakar-pakar yang pernah atau 
sedang berkecimpung di bidang keahliannya.” 
sambungnya

Sementara itu, Bapak Djoko Abumanan 
mengatakan bahwa kerja sama ini memiliki 
potensi pemberdayaan kepakaran anggota 
IKPLN sesuai dengan bidang masing-masing. 
“Banyak anggota IKPLN yang pakar dari 
berbagai bidang teknik ketenagalistrikan dan 
ada juga pakar dalam bidang manajemen.” 
ujarnya. 

Acara dilanjutkan dengan diskusi dengan 
para peserta yang hadir dan  dicapai 
kesepakatan akan dibuat MoU (Memorandum 
of Understanding) antara ITPLN dan IKPLN. 
Sehingga berdasar MoU tersebut beberapa 
target yang akan dikerjakan bersama bisa 
segera direalisasikan dalam bulan Juli – Agustus 
2022.   

Kunjungan dilanjut  ke pusat riset, laboratorium 
dan workshop ITPLN guna mengetahui  fasilitas 
yang dimiliki kampus ITPLN.

*) Djoko Paryoto
Ketua Harian YPK PLN
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BERITA PUSAT & DAERAH

LATIHAN BERSAMA (LATBER) LING TIEN KUNG (LTK)
& Pembukaan Sasana Mandiri Ling Tien Kung IKPLN

 Oleh: Arief Yudi Prakosa *)

Mereka adalah anggota Ling Tien Kung IKPLN 
yang akan mengadakan latihan bersama di 
tempat tersebut.  Peserta latihan bersama selain 
anggota IKPLN Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Anggota TNI AU  di lingkungan Museum TNI 
AU Dirgantara Mandala dan masyarakat umum, 
juga anggota IKPLN dari berbagai kota yaitu : 
Anggota IKPLN Pusat, IKPLN Semarang, IKPLN 
Surakarta, IKPLN Klaten,  IKPLN Magelang, 

Pembukaan Latber oleh Pak Muhadi Ketua IKPLN Cab.
UP3 Yogyakarta    

Latihan bersama Ling Tien Kung

IKPLN Jawa Timur (Koord PJB,  Koord Malang 
1, Sasana Gresik Petrokimia) serta IKPLN 
Tangerang, dengan jumlah peserta sekitar  550 
(lima ratus lima puluh) orang.

Latihan bersama dikomandani oleh Bp. Chusnul 
Hidayat Anggota IKPLN yang juga selaku 
Ketua Koordinator Otonom Ling Tien Kung 
Malang 1. Seusai  Latber LTK, dilanjutkan acara 
Peresmian Sasana Mandiri Ling Tien Kung 
IKPLN Cabang Yogyakarta dan Sasana Mandiri 
Ling Tien Kung IKPLN Cabang Surakarta. 

Peresmian sasana dilakukan oleh Bp.  Muljo Adji  
selaku Wakil Ketua Komunitas Olah Sehat Ling 
Tien Kung IKPLN, mewakili Bp. Hizban Achmad 
selaku Ketua Komunitas yang berhalangan 
hadir. Peresmian sasana ini merupakan yang ke 
beberapa kali setelah di awali dari Sasana Ling 
Tien Kung PJB pada tahun 2015 . 

Perlu disyukuri bahwa berdirinya Sasana Ling 
Tien Kung  IKPLN Cabang Yogyakarta ini 
diawali dengan pengenalan Ling Tien Kung 
dari IKPLN Pusat pada tahun 2018 dalam 

Sambutan peresmian Sasana

Pagi hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 jam 
06.00 WIB, udara pagi terasa segar di 
halaman Museum Pusat TNI Angkatan 

Udara Dirgantara Mandala, Jl Ring Road 
Timur Yogyakarta.  Pagi itu berbondong-

bondong berdatangan peserta Latihan 
bersama Ling Tien Kung (Latber LTK) 

dari berbagai kota.  

Pengenalan Ling Tien Kung tahun 2018 SBO di Prambanan
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pertemuan di Yogyakarta. Pertemuan akbar 
dilakukan di Prambanan dalam program SBO 
IKPLN Cabang UP3 Yogyakarta. Saat pandemi, 
tetap mengikuti Latber secara daring/on line  
selain cabang-cabang Daerah Jawa Tengah 
& DIY, a.l: Yogyakarta , Surakarta, Semarang, 
Purwokerto juga banyak Anggota IKPLN dari 
seluruh Indonesia. Latihan - latihan tersebut 
berujung menghasilkan beberapa instruktur dari 
Yogyakarta, Surakarta, Klaten  dan Semarang.

Saat ini Sasana Mandiri Ling Tien Kung IKPLN 
Yogyakarta memiliki anggota sebanyak  75 
(tujuh puluh lima) orang dan 6 (enam) orang 
Instruktur. Latihan rutin selama masa pandemi 
dilakukan secara daring/on line. Dengan 
ijin Bp Ahmad Samsuri Manager PLN UP3 
Yogyakarta selaku Pembina IKPLN Cabang 
UP3 Yogyakarta,  latihan dapat dilakukan 
secara luring/off line di halaman Kantor PT PLN 
(Persero) UP3 Yogyakarta. Waktu pelaksanaan 

Mobil Ambulance berjaga & untuk pemeriksaan Kesehatan.

Bp Mardani Ketua IKPLN UP3 Surakarta, sedang Cek Kesehatan.

Suasana dalam gedung Ruang Utama Museum

Suasana dalam Alutsista Museum

dipertimbangkan dapat dilaksanakan di hari 
kerja dengan mengajak Pegawai aktif selain 
Anggota IKPLN. Adapun susunan pengurus 
Sasana Mandiri Ling Tien Kung IKPLN Cabang 
Yogyakarta sebagai berikut : Ketua Bp  Muhadi, 
Wakil Ketua Bp  Joko Riyanto, Sekretaris 
Bp  Suparyanto, Wakil Sekretaris Bp Satoto, 
Bendahara Bp Mardoyo, Wakil Bendahara 
Bp  Sujoko, serta 6 (enam) Intruktur yaitu : Bp 
Muhadi, Bp   Suparyanto, Bp  Mardoyo, Bp Joko 
Riyanto, Bp Sujoko dan Bp  Satoto. 

Sedangkan  Sasana Mandiri Ling Tien Kung 
IKPLN Cabang Surakarta  saat ini memiliki 
anggota sebanyak 50 (lima puluh) orang dan 
2 (dua) Instruktur yaitu : Bp  Mardani dan Bp 
Gunawan. Tempat latihan rutin di halaman 
Kantor PT PLN (Persero) UP3 Surakarta setiap 
hari Sabtu mulai jam 06:30 WIB. Ketua Sasana 
Bp Mardani, dengan sekretaris Bp Harmaji.

Setelah peresmian  Sasana  disajikan Demo  
Fung U Long Fee, Tai Chi ala Ling Tien Kung dan 
Kipas Kembar ala Ling Tien Kung oleh peserta 
dari Koordinator IKPLN PJB, Koord Malang 1 
dan Sasana Gresik Petrokimia.
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Tuan rumah berserta penggiat Ling Tien Kung IKPLN

Suasana makan malam yang meriah.  

Para Pemrakarsa Latber Ling Tien Kung
Kika: Muljo Adji, Supriyanto, A Samsuri (Mgr UP3 Yogya), 
Suparyanto, Muhadi, Mardani, Rina (Humas)

Alhamdulillah selama acara berlangsung sampai 
dengan selesai, cuaca  sangat bersahabat, 
teduh. Seolah awan melindungi semua makhluk 
di bawahnya dari sengatan matahari. 

Secara ringkas momen yang tak terlupakan 
tersebut, dapat disaksikan dalam video melalui 
tautan QRC di bawah.

Panitia tidak melupakan faktor kesehatan 
dan keamanan  dengan menyediakan  mobil 
Ambulance sebagai tindakan preventif apabila 
ada peserta Latber yang membutuhkan 
perawatan. Setelah latber berakhir, dilanjutkan 
cek kesehatan kadar gula darah, asam urat dan  
tekanan darah secara gratis  dari Rumah Sakit  
yang dilanggan, untuk 150 orang peserta Latber.                                            

Para peserta juga dapat menikmati Museum 
Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala 
dengan Tiket masuk secara cuma-cuma yang  
disediakan oleh Panitia.

Pada malam sebelum Latber,  salah satu 
Anggota Ling Tien Kung IKPLN Cabang 
Yogjakarta  Ibu Endang Sulistyani (pegawai 
aktif PLN UP3 Yogya) dengan suami yang 
sangat mengapresiasi semangat para seniornya, 
mengundang makan malam seluruh peserta 
Latber di kediamannya. Makan malam khas 
Yogyakarta, Angkringan Mie Jawa goreng 

dan Mie Jawa kuah, nasi goreng, ronde 
dan lain-lain.  Suasana terasa sangat akrab 
dimeriahkan dengan alunan organ tunggal 
yang menghadirkan penyanyi-penyanyi IKPLN 
yang tidak kalah suaranya dengan penyanyi 
profesional.

Pesan Bp Muljo Adji yang disampaikan dalam 
peresmian, diharapkan berdirinya kedua sasana 
di Daerah Jawa Tengah & DIY ini akan diikuti 
oleh Cabang-cabang di Daerah Jawa Tengah 
& DIY khususnya,  serta Daerah-daerah dan 
Cabang-cabang  lainnya, sehingga makin 
menggelorakan semangat olah sehat secara 
mandiri seluruh anggota IKPLN  sesuai dengan 
Semboyan Ling Tien Kung “Making People 
Healthy”.

*) Arief Yudi Prakosa
Sekretaris IKPLN Daerah Jawa Tengah & DIY

Latber dan Peresmian Sasana LTK di Yogya

https://youtu.be/3oVakUipq2A
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 Oleh: H. Suwarno *)

MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) KE VIII
IKPLN DAERAH KALSEL & KALTENG

IKPLN Daerah Kalsel & Kalteng 
menyelenggarakan Musda ke VIII 

tanggal 25 Mei 2022 di Gedung 
Pertemuan PLN UIW Kalsel & 

Kalteng, Banjarbaru.

BERITA PUSAT & DAERAH

Musda ke VIII dihadiri seluruh perwakilan dari 
6 (enam) IKPLN Cabang, yaitu IKPLN Cabang 
Banjarbaru, Banjarmasin, Palangkaraya, Kuala 
Kapuas, Barabai dan UPDK Barito.  

Sangat membanggakan  kehadiran Pengurus 
IKPLN Pusat yang diwakili oleh Sdr Ahmad 
Rofik (Ketua II)  dan Sdr Deny Hendri Wijaya 
(WaSekum). 

Dalam MUSDA Ke VIII  tersebut terdapat 2 (dua) 
Calon Ketua IKPLN Daerah Kalsel & Kalteng, 
Calon pertama Sdr H. Ridwan BF, SE dan Calon 
kedua Sdr Eko Budi Pramono, SE, MS.  

Sehingga Sdr. H. Ridwan BF, SE, terpilih 
sebagai Ketua IKPLN Daerah Kalsel & Kalteng 
Masa Bhakti 2022-2026.

Acara dilanjutkan pelantikan Ketua terpilih 
oleh Ketua II IKPLN Pusat Sdr Achmad Rofik 
dan Pengukuhan oleh General Manager PT 
PLN (Persero) UIW Kalsel & Kalteng Sdr Tonny 
Bellamy.

Dalam sambutannya Ahmad Rofik  meminta 
Ketua IKPLN Daerah Kalsel & Kalteng 
mengawal dengan baik program - program 
kerjanya terutama pantauan pemeliharaan 
kesehatan dan kesejahteraan para anggotanya 
sehingga bisa hidup layak dalam menjalani 
masa pensiun dan  tetap bisa beraktifitas 
dengan baik.

Musda ke VIII IKPLN Daerah Kalsel & Kalteng di 
tutup oleh General Manager PT PLN ( Persero ) 
UIW Kalsel & Kalteng dan dalam sambutannya 
mengharapkan komunikasi yang baik antara 
Pengurus IKPLN dengan Manajemen PLN agar 
hubungannya  menjadi lebih baik.

Acara  diakhiri dengan ucapan selamat kepada 
Ketua terpilih oleh wakil Pengurus IKPLN Pusat, 
dilanjutkan General Manager PT PLN (Persero) 
UIW Kalsel & Kalteng  dan para hadirin Musda 
ke VIII. 

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

Ketua II IKPLN Pusat Ahmad Rofik  melantik H. Ridwan. 
BF, SE sebagai Ketua IKPLN Daerah Kalsel & Kalteng 
terpilih. 

Hasil voting 21 suara dari perwakilan IKPLN 
Cabang - Cabang dan Perwakilan IKPLN 
Daerah Kalsel & Kalteng diperoleh suara 
sebagai berikut :

1. Sdr. H. Ridwan BF, SE, memperoleh 13 
Suara.

2. Sdr. Eko Budi Pramono, SE, MS, 
memperoleh 8 Suara.

Ketua II IKPLN Pusat Sdr. Ahmad Rofik  memberikan sambutan
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 Oleh: Ampri & Deny Hendri Wijaya *)

UNIKNYA MUSDA IKPLN
DAERAH KALTIMRA
Balikpapan, 25 Juni 2022

Kekompakan anggota IKPLN Daerah 
Kaltimra  tercermin dari silaturohim 

“Halal bi Halal” bertempat di Aula PT. 
PLN (Persero) UP3 Balikpapan pada 

akhir bulan  Syawal 1443 H.

BERITA PUSAT & DAERAH

Dari pertemuan tersebut muncul kesepakatan 
untuk mengadakan MUSDA,  sekaligus dibentuk 
Tim Kecil  untuk menjaring kandidat ketua 
pengurus  IKPLN Daerah Kaltimra  masa bakti 
2022-2026.

Terasa akrab dan guyub saat malam sebelum 
Musda, Ketua II IKPLN Pusat Bpk. Ahmad Rofik,  
Wakil Sekretaris Umum Bpk Denny Hendri 
Wijaya,  Ketua IKPLN Daerah Kaltimra Bpk. 
Hariono beserta jajaran pengurus diundang 
makan malam oleh 3 pembina IKPLN Daerah 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yaitu 
GM UIW Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Utara Bpk. Saleh Siswanto, GM Unit Induk 
Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Bpk. 
Josua Simanungkalit serta Direktur Utama PT 
PLN Tarakan Bpk. I Ketut Wiriana.

GM UIW Kaltimra Bpk. Saleh Siswanto 
mengatur rencana Musda besok hari dan 
menyampaikan pesan Selamat melaksanakan 
Musyawarah Daerah (Musda) IKPLN Daerah 
Kaltimra hari Sabtu 25 Juni 2022, namun 
beliau tidak dapat hadir dikarenakan ada Rapat 
Koordinasi Regional Sumatera dan Kalimantan 
di Belitung, namun tetap akan membantu dan 
mendukung program-program IKPLN Daerah 
Kaltimra termasuk penyediaan fasilitas ruang 
Kantor IKPLN Daerah Kaltimra. Pembukaan 
Musda IKPLN Daerah Katimra diserahkan 
kepada GM UIP Kalbagtim. Mengingat ada 
acara dengan Pemda Kaltim di Samarinda 
yang waktunya bersamaan, maka Bpk Josua 
Simanungkalit akan membuka MUSDA IKPLN 
Kaltimra pada pukul 09.00 WITA,  selanjutnya 

Direktur Utama PLN Tarakan Bpk. I Ketut 
Wiriana selaku Pembina, yang hadir sampai 
dengan penutupan MUSDA melakukan 
pengukuhan Ketua IKPLN Daerah Kaltimra 
periode 2022-2026 setelah Ketua II IKPLN 
Pusat Bpk. Ahmad Rofik melakukan pelantikan.  

Inilah uniknya MUSDA IKPLN Daerah 
Kaltimra. 
Setelah tertunda selama 10 (sepuluh) bulan 
akibat pandemi Covid 19, akhirnya Musyawarah 
Daerah IKLPLN Kaltimra dapat di laksanakan 
pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 
bertempat di Aula PT. PLN (Persero) UP3 
Balikpapan.  Sesuai rencana, pembukaan 
Musda dilakukan oleh GM UIP Kalbagtim Bpk. 
Josua Simanungkalit, dihadiri  Ketua II IKPLN 
Pusat Bpk. Ahmad Rofik, Wakil Sekretaris 
umum Bpk. Denny Hendri Wijaya, Direktur 
Utama PT PLN Tarakan Bpk. I Katut Wiriana, 

Kika: Dirut Tarakan, Ketua Terpilih, Ketua II IKPLN Pst
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Ketua IKPLN Daerah Kaltim Bpk. Hariono serta 
seluruh pengurus IKPLN cabang. 

Dalam sambutannya Bpk Josua Simanungkalit 
berterimakasih atas undangan untuk 
menghadiri MUSDA  IKPLN Daerah Kaltimra 
dan berpesan agar Pengurus baru nanti tidak  
segan untuk meminta bantuan, terutama 
untuk program TJSL (Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan). Tentunya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Pak 
Ahmad Rofik, yang menyampaikan pentingnya 
Kaltimra mengingat akan menjadi pusat 
perhatian dunia karena keberadaan Ibu Kota 
Negara (IKN) sebagai Ibukota Nusantara.  
Peluang  terbuka  untuk membentuk UMKM di 
lokasi sekitar.  Diharapkan dengan terbentuknya 
Kepengurusan baru IKPLN Daerah Kaltimra, 
Ketua  bersama jajarannya harus  proaktif  
mengikuti semua program-program  IKPLN 
antara lain Olah sehat Ling Tien Kung, 
Gowes, Program Rumah sehat, Pemanfaatan 
program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan), Webinar Kesehatan, UMKM Talk,  
program 4 Pilar, dll.  Intinya komunikasi dan 
koordinasi  perlu dilakukan sebaik mungkin baik 
di kalangan Pengurus Cabang - cabang  dan 
Pengurus Daerah dengan  internal Anggotanya 
maupun  IKPLN Daerah Kaltimra  dengan IKPLN 
Pusat, sehingga info - info mutakhir dapat 
diketahui oleh semua pengurus dan anggota. 

Pelaksanaan Musda yang diawali dengan 
Laporan Pertanggungjawaban Ketua lama Bp 
Hariono serta  pemilihan Ketua IKPLN Daerah 
Kaltimra periode 2022-2026 berlangsung 
lancar dan tidak ada kendala. Terpilih Bpk 
Ampri sebagai Ketua baru IKPLN Daerah 
Kaltimra. 

Saat serah terima jabatan, Ketua lama IKPLN 
Daerah Kaltimra  Bpk Hariono menyampaikan 
rasa terima kasih atas kepercayaan memimpin 
IKPLN Daerah Kaltimra dan memohon maaf 
apabila masih banyak program - program yang 
belum dapat dilaksanakan akibat pandemi dan 
berharap dibawah kepemimpinan Bpk. Ampri 
dapat lebih baik lagi dari sisi komunikasi dan 
koordinasi baik internal maupun dengan 4 pilar 
juga YBM.

Dalam sambutannya Ketua terpilih IKPLN 
Daerah Kaltimra   Bpk Ampri menyampaikan 
terima kasih kepada para anggota yang telah 

memberi kesempatan untuk mengemban 
amanah, sekaligus mohon dukungan 
sepenuhnya dari para anggota juga 3 Pembina 
IKPLN Daerah Kaltimra untuk mewujudkan 
IKPLN Daerah Kaltimra yang lebih baik, terbuka 
dan melayani semua anggota. 

Pelantikan  Ketua IKPLN Daerah Kaltimra 
dilakukan Ketua II IKPLN Pusat Bpk. Ahmad 
Rofik dan dilanjut pengukuhan oleh  Bpk I Ketut 
Wiriana. 

Atas nama Pengurus IKPLN Pusat, Bpk Rofik 
menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan kepada Bpk Hariono yang telah 
memimpin IKPLN Daerah Kaltimra dengan baik 
serta mengucapkan selamat atas terpilihnya 
Bpk Ampri. Untuk program - program yang 
sudah bagus perlu  diteruskan  sedangkan 
untuk program yang masih belum berjalan 
dengan baik, perlu  dioptimalkan.

Penutupan MUSDA IKPLN Daera h Kaltimra 
dilakukan oleh salah satu Pembina, dalam hal 
ini Direktur Utama PT PLN Tarakan. Dalam 
kesempatan tersebut, beliau  menyampaikan 
kolaborasi 4 Pilar perlu  dilakukan dengan lebih 
baik serta program - program IKPLN perlu 
ditingkatkan lagi untuk kesejahteraan anggota.  
Beliau juga membuka diri agar Pengurus jangan 
segan - segan apabila membutuhkn bantuan, 
terutama TJSL maupun bantuan UMKM

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama.

*) Ampri  
Ketua Baru IKPLN Daerah Kaltimra dan 
*) Denny Hendri Wijaya 
Wkl Sekum IKPLN Pusat

Pentingnya Kaltimra 
mengingat akan menjadi 
pusat perhatian dunia 
karena keberadaan Ibu 
Kota Negara (IKN) sebagai 
Ibukota Nusantara
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Pemateri pertama, Bapak Noer Chanif dengan 
materi PLT  Bayu dan Matahari. Beliau 
adalah pegiat lingkungan dan banyak meraih 
penghargaan antara lain Kalpataru Tingkat 
Provinsi Jawa Tengah th 2018 dan Inovator 
masyarakat Tingkat Nasional th 2020. 

Karyanya sudah banyak diminati masyarakat 
pedesaan yang baru menikmati aliran listrik 
dengan memanfaatkan kincir angin sumbu 
vertical dan solar cell skala kecil. Selain itu 
usaha yang juga sudah banyak digunakan 
masyarakat adalah  Lampu Hemat Listrik  yang 
disingkat dengan nama La Helist yaitu semacam 
emergency lamp dengan menggunakan lampu 
LED 9 Watt yang  dimodifikasi dengan 1 buah 
baterai AA 1,5 volt yang dapat digunakan 
sampai dengan 12 Jam. Saat ini lampu 
emergensi tersebut bisa dibeli melalui online. 

 Oleh: Trilaksito Sunu*)

RANGKUMAN
WEBINAR UMKM TALK SERIES#2

Webinar UMKM Talk Series #2 yang 
dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 

2022 telah berjalan dengan lancar, 
dihadiri kurang lebih 127 peserta dari 

Pengurus IKPLN Pusat, IKPLN Daerah 
serta IKPLN Cabang seluruh Indonesia 

dan para anggota IKPLN yang 
memang tertarik mengikutinya. UMKM 

Talk Series bertujuan memberikan 
gambaran dan tambahan pengetahuan 
bagi para pensiunan yang mempunyai 

jiwa entrepreneur (wirausaha) 
sekaligus mengisi kegiatan di masa 

pensiun.  Kali ini UMKM Talk Series#2 
mengundang pemateri -pemateri  dari 

eksternal PLN dan dari internal PLN.
Pemateri kedua adalah Bapak Bambang 
Jasnanto yang juga Pegiat tanaman dan 
lingkungan hidup.  Materi yang disampaikan 
Budidaya Tanaman Microgreen, yaitu tanaman 
yang bersifat muda (waktu tanam pendek) tetapi 
bukan kecambah, namun mengandung nutrisi 
sekitar 10 kali lipat dibandingkan tanaman 
dewasa.
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Tanaman microgreen bisa dikonsumsi sebagai 
salad, gamis, jus atau sup dan lain lain. Sangat 
menyegarkan dan menyehatkan serta dapat 
dipanen  cepat, kurang lebih 1 minggu panen 
tergantung jenis tanamannya. Disamping 
itu budidaya tanaman Microgreen tidak 
membutuhkan lahan yang luas, bahkan dapat 
menggunakan lahan dirumah yang cukup 
sempit.

Pemateri ketiga Bapak Haryanto adalah 
seorang pensiunan PT PJB yang  sukses 
menekuni Budidaya Ikan Lele.  Diawali pada 
tahun 2012 setelah pensiun dari PT PJB 
membuat 2 buah kolam budidaya ikan lele dan 
saat ini sudah berkembang menjadi 24 buah 
kolam, baik indoor maupun outdoor. Dalam 
usahanya pak Haryanto juga mengalami masa 
pasang surut, dikarenakan harga pakan lele 
yang berupa pellet harganya cukup tinggi, 
sehingga menjadikan harga jual lele terlalu 
tinggi bagi konsumen.  Berbekal pengalaman 

yang tidak menyenangkan tersebut,  dibuatlah 
suatu manajemen pakan yang efisien dan efektif 
dengan istilah Feed Convertion Rate (FCR).

Dalam satu kali panen (kurun waktu 3 bulan), 
biasanya menghasilkan sekitar 200 kg  - 250 kg 
dimana dalam 1 kg berisi 7 s/d 12 ekor. Dengan 
demikian budidaya ikan lele merupakan usaha 
yang tidak terlalu memerlukan upaya yang 
keras, tetapi mendapatkan hasil yang cukup 
menggembirakan. Terbukti dalam waktu kurang 
lebih 10 tahun sudah berkembang menjadi 24 
buah kolam,  sehingga jika dihitung rata-rata 
pertahun ada pertambahan minimal 2 (dua) 
buah kolam baru.

Diharapkan dengan adanya kegiatan Webinar 
UMKM yang diselenggarakan tiap 3 bulanan 
dapat menginspirasi dan menantang para 
purnakarya  membuka peluang usahanya 
masing-masing atau secara  bersama-sama 
dalam satu kelompok usaha. Peluang usaha 
tersebut dapat juga dengan memanfaatkan 
aset-aset  PT PLN (Persero) yang tidak 
digunakan atau idle asset .

Saat ini PT PLN (Persero)  membuka diri dan 
mendukung untuk berkolaborasi melalui 4 
pilarnya, yang tujuan akhirnya adalah untuk 
menyejahterakan anggota dan pensiunan PT 
PLN (Persero).

*)Trilaksito Sunu
Ketua Bidang Kreatif & Usaha  IKPLN Pusat

BERITA PUSAT & DAERAH
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Mengisi Kemerdekaan 
Republik Indonesia

 Oleh: MD Nugroho*)

“ Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi ….” (QS 7:96)

Semangat Memasuki Tahun Baru Hijriah

Pendahuluan

Hanya berselang 18 hari, Hari Ulang Tahun ke 
77 Kemerdekaan RI dan tahun baru Hijriah 1444 
jatuh pada waktu yang berdekatan. Kali ini, 1 
muharam atau tahun baru Hijriah jatuh pada hari 
Sabtu Pahing, tanggal 30 Juli 2022. Sementara 
itu, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 
tanggal 17 Agustus 2022 jatuh pada hari Rabu 
Kliwon.

Momen kemerdekaan dan tahun baru Hijriah 
merupakan peristiwa penting bagi bangsa  dan 
umat Islam Indonesia. Ketika kedua peristiwa 
tersebut disandingkan dalam waktu yang cukup 
dekat, hal tersebut menjadi momen yang tepat 
bagi umat untuk bertafakur. Pasalnya, terdapat 
keterkaitan antara keduanya, yaitu bagaimana 
semangat tahun baru Hijriah bisa menjadi 
sumber inisiatif dalam  mengisi kemerdekaan 
Republik Indonesia.

Sekilas sejarah tahun Hijriah
Setiap tanggal 1 muharam, umat muslim di 
seluruh dunia merayakan pergantian Tahun 
Baru Islam. Sayangnya, sejarah Tahun Baru 
Islam tidak sepenuhnya diketahui banyak orang.

Penanggalan kalender Hijriah berbeda dengan 

kalender Masehi. Dalam perhitungannya, 
kalender Hijriah berpatokan pada fase-fase 
bulan yang terlihat secara teratur dari bumi. 
Adapun, penanggalan Masehi merujuk pada 
periode perputaran bumi mengelilingi matahari 
(revolusi). Oleh karena itu, penanggalan Hijriah 
termasuk dalam jenis penanggalan bulan, 
sedangkan kalender Masehi disebut sebagai 
penanggalan matahari.

Berdasarkan metode di atas, tidaklah 
mengherankan jika jumlah hari dalam kalender 
Hijriah kurang   dari kalender Masehi. Pergantian 
hari dalam penanggalan bulan pun dimulai 
pada waktu Maghrib. Selain itu, kalender Hijriah 
dimulai dari bulan muharam dan diakhiri dengan  
bulan Dzulhijjah. Dengan mengikuti siklus bulan 
baru, setiap bulan dalam penanggalan ini pun 
berkisar antara 29 atau 30 hari.

Pemanfaatan kalender Hijirah dalam 
penanggalan Islam tidak terlepas dari peran 
Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad 
SAW yang merupakan khalifah kedua dalam 
sejarah Islam. Beliau mulai menetapkan sistem 
penanggalan ini bagi umat Islam pada periode 
kepemimpinannya.

Penanggalan Hijriah merujuk pada peristiwa 
hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad 
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shallallaahu ‘alaihi wasallam. Beliau hijrah 
dari kota Makkah menuju ke kota Madinah 
pada tahun 622 Masehi. Tahun peristiwa 
bersejarah tersebut ditetapkan sebagai titik awal 
penanggalan Hijriah, yaitu tahun 1 H.

Revolusi penanggalan ini dilatarbelakangi oleh 
kejadian yang dialami oleh Umar bin Khattab. 
Saat itu, beliau menerima surat dari sahabat 
Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam 
yang bernama Abu Musa Al-Asy’ari. Namun, 
surat tersebut ditulis tanpa tanggal pengiriman. 
Alhasil, Umar bin Khattab mengalami kesulitan 
dalam pengarsipan urutan surat.

Umar lantas memerintahkan seluruh ahli dan 
sahabat Nabi untuk menyusun penanggalan 
khusus agar dapat dimanfaatkan  umat Islam. 
Para ahli tersebut, di antaranya adalah Utsman 
bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, 
Sa’ad Ibnu Abi Waqas, Talhah bin Zubair, dan 
Abdurrahman bin Auf.

Ali bin Abi Thalib mengusulkan penetapan 
awal kalender Hijriah dimulai sejak hijrah Nabi 
Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. 
Usul tersebut diterima. Peristiwa hijrah pun 
turut diabadikan sebagai nama kalender ini, 
yaitu kalender Hijriah. Dengan demikian, hasil 
musyawarah para ahli juga tercatat pada 
tanggal 8 Rabi’ul Awal tahun 17 Hijriah/622 
Masehi.

Penentuan bulan pertama Hijriah
Uniknya, bulan Muharam ditetapkan sebagai 
bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. 
Di antara sebabnya, Nabi Muhammad SAW 
pertama kali berniat dan merencanakan hijrah 
pada bulan tersebut. Selain itu, bulan muharam 
juga merupakan salah satu bulan dengan 
banyak keistimewaan. 

Salah satu rujukan mengenai keistimewaan 
bulan Muharam bisa ditemukan di Al-Quran, 
surah At-Taubah ayat 36:

“Sesungguhnya, bilangan bulan di sisi Allah 
ialah dua belas bulan. Dalam ketetapan Allah, 
di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di 
antaranya empat bulan haram. Itulah [ketetapan] 
agama yang lurus, maka janganlah menganiaya 
diri dalam bulan yang empat itu, dan perangilah 
musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka 
memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah 
bahwasannya Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa.” (QS At-Taubah [9]: 36)

Ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, 
Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam 
memasuki perkampungan Quba di dekat 
Madinah pada 12 Rabiul Awal. Pendapat ini 
merupakan pendapat populer yang diamini 
mayoritas ulama (jumhur).

Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, 
disebutkan bahwa Nabi membawa 
rombongannya ke Bani Amr ibn Auf pada 12 
Rabiul Awal malam  Senin. Ibnu Katsir juga 
berkata bahwa Nabi tinggal bersama mereka di 
Bani Amr ibn Auf pada hari Senin di bulan Rabiul 
Awal.

Ibnul Qayyim dalam Zad al-Ma’ad juga 
mengatakan, “Kemudian keduanya (Rasulullah 
dan Abu Bakar) mengambil jalan pinggir, ketika 
sampai Madinah, tepatnya pada 12 Rabiul Awal 
malam.”

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa 
Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam berhijrah pada 
awal Shafar. Namun, pandangan yang pertama 
lebih populer di kalangan umat Islam, yaitu 
beliau berhijrah pada permulaan Rabiul Awal.

Pertanyaan berikutnya pun muncul. Mengapa 
awal tahun Hijriah tidak ditetapkan sesuai bulan 
nabi berhijrah?.

Sebagaimana telah disebutkan, sejarah 
penentuan awal penanggalan Hijriah terjadi 
pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. 
Dalam musyawarah, beberapa sahabat 
mengusulkan agar penanggalan Islam diawali 
dengan Rabiul Awal, merujuk pada bulan 
kelahiran Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi 
wasallam. Selain itu, ada pula sebagian sahabat 
mengusulkan Ramadhan dan Rajab.

Di antara pendapat yang diajukan, terdapat 
beberapa sahabat yang mengusulkan bulan 
Muharam sebagai awal kalender hijriah. 
Pertimbangannya, bulan tersebut jatuh setelah 
bulan Dzulhijah, yakni bulan diwajibkannya 
ibadah haji. Sebagaimana telah dipahami, haji 
merupakan akhir dari lima rukun Islam.

Dari beberapa usulan yang muncul, khalifah 
Umar kemudian memilih  Muharam sebagai 
awal tahun Hijriyah. Selain alasan yang telah 
dikemukakan, Baiat Aqabah kedua menjadi 
peristiwa yang juga beliau pertimbangkan. Baiat 
itu berisi kesepakatan mengenai perlunya Nabi 
Muhammad dan umat Islam melakukan hijrah 
ke Madinah. Baiat Aqabah kedua terjadi pada 
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akhir bulan Dzulhijjah, sehingga ada sebagian 
sahabat yang sudah memulai hijrah pada 
Muharam.

Benang merah semangat hijrah dan semangat 
pengisian kemerdekaan Republik Indonesia.

Hijrahnya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam dari Makkah ke Madinah dan 
kemerdekaan Republik Indonesia, memiliki 
benang merah persamaan. Keduanya sama-
sama mengandung makna perpindahan, 
perubahan dan perbaikan. Jika hijrahnya 
Nabi merupakan perpindahan dari Makkah ke 
Madinah, kemerdekaan  Republik Indonesia 
mewujudkan perpindahan kekuasaan dari 
Belanda kepada Indonesia.

Peristiwa hijrah merupakan perubahan nyata 
dari kehidupan jahiliyah di Makkah yang 
penuh penyiksaan, permusuhan, penghinaan, 
kesewenang-wenangan, keserakahan dan 
kesombongan menuju kehidupan Islami 
di Madinah yang adil, merdeka, beradab, 
penuh penghormatan, keramahan dan 
persaudaraan. Adapun kemerdekaan Republik 
Indobesia mengubah penderitaan, penjajahan, 
pengisapan, pemecahbelahan, penghukuman 
dan penghakiman, serta perendahan 
bumiputera menuju kemerdekaan yang bersatu, 
berdaulat, berdikari, serta bersaudara dalam 
persamaan dan kesetaraan derajat sebagai 
warga negara.

Dengan kata lain, hijrahnya Nabi Muhammad 
membawa perbaikan nasib umat Islam. 
Demikian pula, kemerdekaan Republik Indobesia 
membawa perubahan nasib bagi bangsa 
Indonesia. Nabi berhijrah untuk membangun 
suatu masyarakat yang bersatu dimulai dari 
Madinah, sedangkan Indonesia merdeka untuk 
membentuk satu bangsa dan satu negara, yakni 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Nabi berhijrah dengan modal spiritual berupa 
keimanan dan ketakwaan, serta modal 
struktural-formal berupa kepemimpinan agama 
dan politik Rasulullah. Indonesia pun merdeka 
dengan modal spiritual berupa perjuangan 
kemerdekaan dan nasionalisme, serta modal 
struktural berupa pemerintahan Republik 
Indobesia. Persamaan yang sangat penting 
adalah dihasilkannya konstitusi yang visioner, 
humanis, memuat tata nilai yang berkeadilan, 
berkesetaraan, beradab, serta memadukan 
Ketuhanan dan Kemanusiaan.

Hijrahnya Nabi menghasilkan Piagam Madinah, 
konstitusi pertama di dunia yang termaju 
dan termodern pada masanya. Konstitusi ini 
memberikan pengakuan atas keragaman, 
perlindungan atas kebebasan beragama, 
kesetaraan semua penduduk, persamaan hak 
dan kewajiban pada semua kelompok, klan, 
suku, dan agama. Konstitusi ini juga mewajibkan 
negara untuk mewujudkan perdamaian dan 
menegakkan keadilan untuk semua serta 
melindungi jiwa, kehormatan dan harta setiap 
warganya.

Kemerdekaan Republik Indobesia 
menghasilkan Pancasila dan UUD 1945, 
konstitusi yang menjunjung tinggi keadilan, 
supremasi hukum, dan kesetaraan semua 
warga tanpa memandang ras, suku, gender, 
dan agama. Konstitusi ini juga mewajibkan 
negara melindungi segenap tumpah darah 
Indonesia dengan keragaman yang ada di 
dalamnya, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
mewujudkan perdamaian dunia.

Piagam Madinah telah nyata menjadi rujukan 
dan inspirasi para pendiri NKRI, khususnya para 
ulama yang berada di BPUPKI (Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia) dalam merumuskan 
Pancasila sebagai dasar negara, NKRI sebagai 
bentuk negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi 
negara.

Apa makna dari  ini semua?. Mengisi 
kemerdekaan Indonesia saat ini perlu dimaknai 
dengan spirit hijrahnya Rasulullah ke Madinah: 
(1) spirit ketuhanan dan kemanusiaan, 
merupakan alasan kuat di balik ditinggalkannya 
kota Makkah, dan (2) spirit persatuan di bawah 
sebuah  kesepakatan yang menjamin kehidupan 
sosial yang berkeadilan, bersamaan dengan 
kehadiran kaum Nabi dan kaum Muhajirin di kota 
Madinah.

Jika terlihat masih banyak masalah dan PR 
(Pekerjaan rumah) di depan mata yang membuat 
kita masih merasa belum merdeka, tidak 
perlu berkecil hati. Itu adalah tantangan, yang 
karenanya kita harus terus berjuang.

Dunia ini bukanlah surga. Selalu ada masalah, 
ketimpangan, ketidakadilan dan kenyataan di 
lapangan yang tidak sesuai dengan harapan. 
Justru di situlah, lahan amal terbentang. Warga 
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negeri ini masih banyak yang berkubang dalam 
kemiskinan dan mengalami pemiskinan. Banyak 
hak yang belum mereka terima walau kewajiban 
sudah mereka tunaikan.

Atas nama agama (dengan pemahaman yang 
diselewengkan) dan tradisi, masih terjadi 
beragam wujud diskriminasi, subordinasi 
dan kekerasan. Keadilan dan kesetaraan 
masih perlu menempuh jalan panjang untuk 
diwujudkan. Pada saat yang sama, intoleransi 
makin menjadi-jadi. Agama masih sering 
dijadikan pemicu pertikaian daripada pembawa 
perdamaian. Syariat suci diselewengkan 
maknanya sehingga dijadikan pembelah 
persaudaraan alih-alih penyatu kemanusiaan. 
Sederet persoalan berat lainnya pun tak bisa 
disikapi secara ceroboh.

Penutup
Spirit hijrah dan kemerdekaan seyogyanya 
terus menggelorakan perpindahan, perubahan 
dan perbaikan. Dengannya, hendaknya tidak 
membuat kita diam tak melangkah ataupun 
berhenti karena meratapi dan mengutuki 
masalah. Untuk itu, marilah kita mensyukuri 
nikmat kemerdekaan dengan melakukan yang 
kita bisa lakukan demi perubahan ke arah 
perbaikan.

Spirit hijrah merupakan semangat yang 
sangat kuat untuk melakukan pembebasan, 
persaudaraan, persatuan, penerimaan 
keragaman, perdamaian, keadilan, kesetaraan, 
serta kesetiaan pada komitmen dan tujuan 
yang telah disepakati. Spirit ini mestilah terus 
hidup sebagai spirit dalam mempertahankan 
kemerdekaan.

Dengan spirit hijrah itulah, perjuangan untuk 
menyikapi dan menyelesaikan masalah yang 
ada di negeri ini tidak akan pernah boleh keluar 
dari ijma’ bangsa Indonesia yang diwujudkan 
dalam NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka 

Tunggal Ika. Ijma’ tersebut merupakan pilar-pilar 
kebangsaan di Indonesia yang juga dirumuskan 
oleh para alim ulama. Dalam konteks spirit 
hijrah, pilar-pilar kebangsaan tersebut terilhami 
oleh Piagam Madinah, sebuah konstitusi yang 
dihasilkan karena hijrah.

Marilah kita syukuri nikmat kemerdekaan 
dengan mengisi kemerdekaan itu dengan 
semangat hijrah. Dengannya, semoga kita 
bisa segera mendapatkan negeri yang gemah 
ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, 
baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Alhasil, 
terwujudlah spirit dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf 
(7) ayat 96 yang telah disebut di awal tulisan ini.

Wallaahu a’lam bishshawab.
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(Konsep Kepemimpinan Menurut Ilmu Budaya Jawa Kuno)

Kepemimpinan 
Menurut Hasta Brata

 Oleh: Adhi Satriya*)

Seperti kita ketahui, negara kita ini pernah 
memiliki pemimpin hebat dan heroik yang 
mempunyai karakter yang khas yaitu Putra Sang 
Fajar Ir. Soekarno atau pemimpin salah satu 
pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia 
layaknya Hadratussyaikh, KH. Hasyim Asy’ari, 
Pendiri Nahdatul Ulama.

Sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu, 
terbukti sifat kepemimpinan mereka yang khas 
tersebut membuat masyarakat di sekitarnya 
menjadi berkembang.

Berbicara tentang model kepemimpinan, ada 
banyak pendapat, teori dan buah pikir para 
pakar yang dituangkan dalam tulisan-tulisan 

maupun disampaikan dalam seminar-seminar, 
pelatihan manajemen SDM  dan diskusi-diskusi  
tentang kepemimpinan.

Di era modern saat ini, adalah sebuah 
kebutuhan mutlak adanya generasi muda yang 
memiliki sifat kepemimpinan yang cerdas dan 
berintegritas yang akan menjadi lokomotif 
penggerak kemajuan bangsa. 

Sebagai generasi senior 
PLN, pada tulisan ini saya 
ingin berbagi satu konsep 
kepemimpinan dari Ilmu 
Budaya Jawa Hasta Brata  
yang bisa menjadi salah 
satu rujukan bagi generasi 
muda PLN, sebagai kader 
pimpinan yang kelak pada 
waktunya akan memegang 
tampuk pimpinan di 
berbagai tingkatan.

Mari kita mengenal lebih 
lanjut tentang nilai-nilai 
keteladanan yang tersirat 
dalam Ilmu Jawa Kuno 

Hasta Brata.  Istilah Hasta Brata berasal dari 
Kitab Hindu kuno dalam bahasa Sansekerta 
“Manawa Dharma Sastra”. Hasta artinya 
delapan dan Brata  memiliki arti perilaku atau 
tindakan pengendalian diri sendiri. Karena 
hakikatnya sebagai pemuda calon pemimpin 
bangsa harus memiliki pengendalian diri sejak 
dini. Hasta Brata melambangkan kepemimpinan 
dalam delapan unsur alam yakni: Matahari, 
Bulan, Bumi, Samudra, Bintang, Langit, Api dan 
Angin.  Setiap unsur Hasta Brata mengartikan 
karakteristik ideal dari seorang pemimpin.

Pemimpin yang menguasai Ilmu Hasta Brata  
akan mampu mengejawantahkan nilai-nilai 
agung yang tersirat di dalamnya. Karena,  

Sudah menjadi kesepakatan publik 
bahwa pemimpin yang ideal adalah 
sosok pemimpin yang memiliki sifat 
dan karakter khusus, misal pemimpin 
yang kharismatik, inovatif, kreatif, 
transformatif dan lain sebagainya.
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delapan Sifat Agung ini adalah mewakili sifat 
kearifan yang dimiliki oleh Sang Pencipta alam 
semesta. Seorang pujangga keraton Surakarta 
yang bernama  Raden Ngabehi Yosodipuro I 
(1729-1803 M), menuliskan Hasta Brata sebagai 
delapan prinsip kepemimpinan sosial yang 
meniru filosofi atau sifat alam, yaitu:     

1. Mahambeg Mring Suryo (Meniru Sifat 
Matahari)
Sosok pemimpin harus mampu menampilkan 
diri sebagai sosok yang memberi sinar 
inspirasi, memancarkan cahaya kehidupan 
dalam bermasyarakat dan mampu mendaya-
kembangkan rakyat  yang dipimpinnya untuk 
kemajuan bangsa dan negara.

2. Mahambeg Mring Condro (Meniru Sifat 
Bulan)
Bulan mampu menyinari dalam kegelapan 
malam dan sosok pemimpin saat ini harus 
mampu memberikan semangat, dukungan dan 
motivasi saat suka maupun duka, apapun dan 
bagaimanapun situasi dan kondisinya, pemimpin 
harus hadir. 

3. Mahambeg Mring Bhumi (Meniru Sifat 
Bumi) 
Bersifat murah hati, kuat dan sebagai 
Ibu Pertiwi. Pemimpin sudah selayaknya 
memiliki sifat  bermurah hati dan melayani 
pada rakyatnya dan memiliki prinsip dan 
karakter yang kuat untuk menjalankan roda 
kepemimpinanya serta tidak mengecewakan 
kepercayaan rakyatnya. 

4. Mahambeg Mring Samudro (Meniru 
Sifat Laut/Samudra) 
Bersifat luas, tenang, dan berombak. Sudah 
selayaknya pemimpin mampu memiliki 
pandangan dan pengetahuan yang luas, mampu 
menampung aspirasi masyarakatnya serta 
memberikan solusi dengan kebijaksanaannya 
dan selalu tenang dalam menghadapi 
goncangan. 

5. Mahambeg Mring Kartika (Meniru Sifat 
Bintang) 
Bersifat memancarkan kemilau di tempat 
tinggi. Pemimpin sudah sepatutnya mampu 
memberikan pedoman, pembimbing arah pada 
kebaikan dan mampu memberikan suri tauladan 

walaupun pemimpin berada di pucuk manajerial 
tertinggi. 

6. Mahambeg Mring Angkasa (Meniru 
Sifat Langit) 
Luas tak terbatas, hingga mampu menampung 
apa saja yang datang padanya. Prinsip seorang 
pemimpin hendaknya mempunyai ketulusan 
batin dan kemampuan mengendalikan diri 
dalam menampung pendapat rakyatnya yang 
bermacam-macam. 

7. Mahambeg Mring Dahana (Meniru Sifat 
Api) 
Mempunyai kemampuan membakar semua yang 
bersentuhan dengannya. Seorang pemimpin 
hendaknya berwibawa dan berani menegakkan 
kebenaran secara tegas tanpa pandang bulu 

8. Mahambeg Mring Maruto (Meniru Sifat 
Angin) 
Selalu ada dimana-mana tanpa membedakan 
tempat serta selalu mengisi semua ruang yang 
kosong. 
Seorang pemimpin hendaknya selalu dekat 
dengan rakyat, tanpa membedakan derajat dan 
martabatnya. 

Itulah delapan falsafah Jawa (Hasta Brata) yang 
agung dan sudah selayaknya kita sebagai sosok 
pemimpin, mengaplikasikan nilai-nilai agung 
tersebut pada diri kita sendiri, karena Ilmu Hasta 
Brata masih sangat relevan jika diterapkan 
di era millenium. Selain itu, nilai-nilai agung 
tersebut juga termasuk representasi dari alam 
semesta. Semoga kita semua, khususnya Kader 
Pemimpin dan Generasi  Penerus PLN dalam 
mengisi kemerdekaan mampu mewujudkan 
cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
mampu merajut nilai-nilai kebhinekaan, mampu 
menciptakan inovasi yang kreatif, mampu 
mendobrak kebiasaan lama yang stagnan dan 
mampu menjadi pemimpin yang dapat menjawab 
tantangan zaman.

Pesan di atas disampaikan oleh Bp Sardjono , 
mantan DirUt PLN, ditulis oleh *) Adhi Satriya , 
mantan DirUt PT PLN (Persero)
**) Lukisan Wayang di ruang tamu rumah Bpk. 
Sardjono
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General Manager PT PLN (Persero) UIW 
Kalimantan Timur dan Utara, Saleh Siswanto, 
mengatakan bahwa listrik PLN sudah dapat 
dinikmati oleh masyarakat di Krayan, Kabupaten 
Nunukan, Kalimantan Utara. Tidak hanya 
sebagai alat penerang, hadirnya listrik di 
perbatasan akan meningkatkan kedaulatan 
bangsa dan negara. 

“Total ada 19 (sembilan belas) desa di Krayan 
dan Krayan Barat  yakni : 7 (tujuh) desa di 
Terang Baru , 6 (enam) desa di Brian Baru, 4 
(empat) desa di Tanjung Karya, dan 2 (dua) desa 
di Tang Paye ,” terang Saleh. 

Listrik PLN yang mengalir untuk 19 (sembilan 
belas) desa di Krayan tersebut telah menerangi 
fasilitas publik diantaranya Rumah Sakit 
Pratama Krayan, Sekolah, Puskesmas, Kantor 
Balai Desa dan Toko Indonesia. Toko Indonesia 
merupakan sebuah toko yang diinisiasi oleh 
Pemerintah Daerah guna memberikan suplai 
kebutuhan produk dalam negeri agar tidak kalah 

 Oleh: Tim Humas PT PLN UIW Kaltimra

KRAYAN TERANG, 
PERBATASAN BENDERANG

Tingkatkan Kedaulatan Negara, 
PLN Listriki 19 Desa di Perbatasan Indonesia – Malaysia

saing dengan produk negara tetangga yang 
selama ini banyak dikonsumsi warga Krayan.

Lebih lanjut lagi, kata Saleh, melistriki daerah 
perbatasan bukanlah perkara mudah. Sulitnya 
akses dan medan jalan yang ekstrem menjadi 
tantangan tersendiri dalam melistriki daerah 3T. 

PLN terus berupaya mewujudkan 
keadilan energi untuk seluruh 
masyarakat Indonesia dengan 
menghadirkan listrik hingga ke ujung 
negeri. Bukti komitmen tersebut 
ditunjukkan dengan kesiapan PLN 
dalam merampungkan 19 (sembilan 
belas) proyek listrik desa di Krayan, 
salah satu daerah 3T (Terdepan, 
Terluar, Tertinggal) yang berbatasan 
langsung dengan negara Malaysia, 
yaitu Sabah. 
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 Upaya melistriki Krayan, material kelistrikan 
dikirim dari Berau, Kalimantan Timur. Material 
ini akan dibawa melewati jalur laut dengan rute 
Berau-Tarakan, dilanjutkan dengan pesawat 
dari Tarakan menuju Bandara Yuvai Semaring 
Long Bawan, Krayan. 

“Dalam proses pengiriman, tiang baja yang 
berukuran besar dan panjang harus dipotong-
potong dulu supaya muat diangkut dalam 
pesawat. Komponen genset, mesin dan 
generatornya harus saling dilepas supaya bisa 
masuk pesawat. Karena rutenya sambung 
menyambung darat, laut dan udara, pengiriman 

material bisa memakan waktu hingga 4 hari,” 
paparnya. 

Kedepannya, PLN akan terus berupaya 
mewujudkan listrik yang berkeadilan hingga ke 
seluruh pelosok Indonesia. Upaya percepatan 
penyelesaian program listrik desa pun terus 
digenjot untuk meningkatkan laju rasio desa 
berlistrik mencapai 100 % di tahun 2024 nanti.

Listrik PLN yang mengalir 
untuk 19 (sembilan belas) 

desa di Krayan tersebut 
telah menerangi fasilitas 

publik diantaranya Rumah 
Sakit Pratama Krayan, 
Sekolah, Puskesmas, 

Kantor Balai Desa dan 
Toko Indonesia.
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 Oleh: Agus Waryanto *)

Saat penulis mulai bertugas di 
PLN Wilayah VI KALSELTENGTIM 

Banjarbaru, dekade 1980-an, 
Batulicin belum banyak dikenal, 

malah yang lebih dikenal kota 
Pagatan. Penulis ingat benar saat itu 

jalan menuju Pagatan sangat jelek 
apalagi sepanjang pantai Pagatan 
, rusak berlubang - lubang, air laut 

terkadang naik ke daratan dan mobil 
yang mudah   menembus medan 

tersebut  adalah yang menggunakan 
double gardan, seperti Toyota 

Hardtop.

KOTA BATULICIN
Kota Masa Depan Kalimantan

Biasanya penulis melewati Pagatan jika hanya 
pergi berdinas ke Kotabaru. Penyeberangan 
masih menggunakan speed boat, belum ada 
kapal ferry. Malah sempat kapal speed boat 
yang kami tumpangi mesinnya mendadak mati  
ditengah – tengah selat menjelang maghrib. 
Alhamdulillah rupanya Allah masih memberikan 
kesempatan hidup kepada kami.

Saat itu Batulicin  masih setingkat Kelurahan 
dan Pagatan setingkat Kecamatan, sedangkan 
Kotabaru ibu kota Kabupaten. Saat penulis 
pindah tugas pada  akhir tahun 1992, tidak 
terlintas sama sekali dengan Batulicin  dengan 
PLTDnya yang hanya 1 unit, itupun masih orde 
puluhan kVA saja.

Saat penulis bertugas di PLN Wilayah VIII 
SULSELRABAR di Ujung Pandang, baru mulai 
sedikit kenal Batulicin, gara - gara  mendengar 
ada lapangan golf milik Kodeco. Penulis saat 
itu sebagai pegolfer mania. Dua lapangan 
golf  yang ada di Kalsel seperti Padang golf 
Swargaloka dan Padang golf Pertamina di 
Tanjung, sering sebagai tempat latihan dan 

ajang  bertanding. Padang Golf Kodeco tidak 
sempat  mendatangi dan bermain, malah 
sekarang  sudah  keburu gantung stick....

Akhirnya setelah melakukan perjalanan panjang 
penugasan di PLN, sampailah penulis pulang 
kampung ke Banjarbaru tahun 2010 setelah 
purna tugas tahun 2008 di PLN PUSAT sebagai 
KPUB.

Penulis takjub dengan perkembangannya yang 
sangat pesat. Batulicin telah menjelma menjadi 
ibukota kabupaten baru, yaitu Kabupaten 
Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. 
Berdasarkan data BPS tahun 2020,  penduduk 
kota Batulicin berjumlah 143.383 (seratus 
empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh 
tiga) jiwa, yang tersebar di 4 (empat) kecamat

Jalan Nasional  dari Banjarmasin sepanjang 
265 km telah mulus, sudah ada hotel – hotel 
berbintang, demikian pula bermunculan pusat 
– pusat perbelanjaan resto – resto,  Pabrik – 
Pabrik dan Perusahaan besar antara lain Pabrik 
Semen, Perkebunan Kelapa Sawit, Tambang 
Batubara,  Pelabuhan Terminal Batubara, 
Pelabuhan Ferry dll.

Batulicin telah mengalahkan Pagatan, bahkan 
Kotabaru yang tadinya induk Kabupaten.  
Kotabaru terkenal dengan lagunya yang 
melegenda “Kotabaru gunungnya bamega...”

FASILITAS KELISTRIKAN.
Batulicin memperoleh supply tenaga listrik 
dari Sistem Interkoneksi Kalimantan melalui 
transmisi 150 kV dan  GI Batulicin. Seperti 
diketahui, Sistem Pembangkit dan Penyaluran 
yang ada di Kalimantan terdiri dari Sistem 
Interkoneksi Kalimantan (Kalsel dan Kaltim)  
Tabel 1 dan Sistem Khatulistiwa (Kalbar) yang 
masih terpisah Tabel 2

Sumber Pembangkit terdekat PLTU Asam 
Asam, sehingga kualitas / atau kehandalan 
pasokannya sangat baik. Beban puncak 
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Tabel 1, Sistem Interkoneksi KalSel-KalTim

Tabel 2, Sistem Khatulistiwa (Kalbar) belum interkoneksi

Batulicin sekitar 50 MW. Kotabaru yang 
merupakan pulau terpisah dari daratan 
Kalimantan,  sudah mendapat supply listrik 
dari Batulicin dengan menggunakan kabel 
laut.  Beban puncak Kotabaru sekitar 15 MW, 
sehingga PLTD - PLTD   di Kotabaru dengan 
kapasitas terpasang 3,1 MW  bisa diistirahatkan. 
Saat ini sedang dibangun jalur baru Transmisi 
150 KV langsung dari Kaltim/jalur selatan 
melalui Tanah Grogot ke Batulicin, sehingga 
sistem Interkoneksi Kalimantan akan  menjadi 
lebih baik dan kawasan Batulicin menjadi lebih 
handal. 

INFRASTRUKTUR YANG AKAN DAN 
SUDAH  DIBANGUN DI KAWASAN  
BATULICIN.
Banyak infrastruktur yang sudah atau akan 
dibangun di kawasan Batulicin mulai dari 
Kawasan Industri Batulicin, tempat wisata, jalan 

 

 Sub Sistem Barito (Kalsel + Kalteng) Sub Sistem Mahakam (Kaltim) 

Uraian Daya Terpasang Beban Puncak Daya Terpasang Beban Puncak 

PLN 544,4 MW 377,1 MW 507,0 MW 172,2 MW 

IPP 413,0 MW 285,0 MW 667,0 MW 313,3 MW 

Excess Power 14,8 MW 5,3 MW 18 MW 1,8 MW 

Sewa - - - - 
Subtotal 972,2 MW 668,6 MW 1.192,2 MW 487,3 MW 

Uraian Trafo Tegangan Beban Puncak

Gardu Induk Batulicin 2x30 MVA 150/20 KV 50 MW

Gardu Induk Pulau Laut 1x30 MVA 150/20 KV 15 MW

lintas ke arah Banjarbaru, jalan lintas menuju 
Hulu Sungai, jalan tol mengarah ke Kaltim, 
jembatan laut dari Tanah Bumbu ke Kotabaru, 
kawasan ekonomi khusus Mekar Putih di 
Kotabaru, kawasan industri Jorong Tanah Laut 
dll.

Batulicin adalah daerah Kalimantan Selatan 
terdekat dengan Kalimantan Timur, sangat 
strategis sebagai pintu gerbang IKN Nusantara.

1. Jalan lintas menuju Batulicin dari Hulu 
Sungai.
Jalan lintas ini sudah dibangun lebih dahulu dari 
jalan lintas Batulicin - Banjarbaru, memotong 
pegunungan Meratus. Pemandangannya 
sangat indah, melewati  bukit – bukit yang terjal, 
berkelok - kelok naik dan turun, cocok buat 
penggemar rally jarak jauh. Bagi  masyarakat 
Hulu Sungai, bila ke Batulicin tidak perlu lagi  
lewat Banjarbaru - Pelahari, cukup start dari 
Kandangan menuju Batulicin. Durasi perjalanan 
sekitar  5 jam saja, dibandingkan jika lewat 
Banjarbaru – Pelahari yang memakan waktu  
sekitar 9 jam.

Terus terang penulis belum pernah 
mencobanya. Namun satu saat nanti perlu 
dicoba, info nya bisa menggunakan kendaraan 
roda 4 biasa tanpa double gardan.

2. Jalan lintas menuju Batulicin dari 
Banjarbaru.
Jalan Nasional yang sudah ada dan 
dimanfaatkan masyarakat dari Banjarmasin 
ke Batulicin berjarak 265 km melewati 
beberapa kota dengan durasi sekitar 6 jam. 
Oleh pengguna jalan dianggap cukup lama 
dan melelahkan. Dengan perjalanan waktu, 
maka dibangunlah jalan lintas menuju Batulicin 
melewati Banjarbaru (masyarakat Banjar 
terbiasa menyebutnya dengan jalan tol). 
Sebagian sudah diaspal dan sebagian besar 
masih tanah berbatu dan kemungkinan ada 
beberapa jembatan dalam  proses penyelesaian. 
Bagi pengguna jalan dibuatkan jembatan 
sementara. Jarak menjadi hanya 125 km dengan 
waktu tempuh menjadi sekitar 3 jam saja.Perlu 
diketahui, bahwa kota Banjarbaru sekarang 
sudah ditetapkan sebagai ibukota Pemerintahan 
Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang menarik, jalan lintas jalur ini melewati 
obyek wisata ditepi DAS (Daerah Aliran Sungai) 
Riam Kanan yang disebut dengan Bukit 
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Batu Riam Kanan. Jika perjalanan dimulai 
dari Banjarbaru, diawali dari Simpang Empat 
Banjarbaru Unlam menuju Aranio. Setelah 
Mandi Angin di daerah Awang Bangkal, akan 
menemui pertigaan. Jika ke Batulicin belok kiri 
dan lurus kearah Aranio, lokasi obyek wisata 
Bukit Batu Riam Kanan dari sini sekitar 20 km 
dan telah beraspal.

Sebagian perjalanan lintas ini juga melintasi 
pegunungan Meratus, tapi tidak sepanjang 
jalur Kandangan. Pemandangan yang indah 
dan jalan berliku - liku. Jalan lintas baik dari 
Banjarbaru maupun Kandangan akan bertemu 
dipertigaan Mantewe dekat Batulicin. Jadi jika 
berjalan dari Batulicin menuju Banjarbaru, 
jangan salah pilih belokan menuju sasaran yakni  
kearah belok kiri. Jalur lintas Banjarbaru ini  info 
nya sudah bisa ditembus dengan kendaraan 
roda 4 tanpa dobel gardan. 

3. Jembatan laut Tanah Bumbu – 
Kotabaru.
Jembatan laut ini sempat terhenti 
pembangunannya, berita terakhir dari laman 
Bapedda Kalsel proyek tetap  akan dilanjutkan.  
Mungkin karena Batulicin ataupun Kotabaru ada 
potensi pelabuhan laut yang bisa dikembangkan 
sebagai penghubung antara Indonesia 
Barat dan Indonesia Timur, maka rencana 
pembangunan yang sempat terhenti akan 
dilanjutkan. Penulis saat melakukan perjalanan 
ke Kotabaru dengan Ferry, sempat melihat 
konstruksi jembatan yang sudah berdiri di sisi 
daratan Kalimantan dan sisi pulau Pulau Laut 
(Kotabaru).

Biaya pembangunan diperkirakan sebesar 
Rp 3 Trilyun dan disepakati akan ditanggung 
bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi 
Kalsel dan Kabupaten Kotabaru. Awalnya 
kabel laut dari Batulicin ke Kotabaru sempat 
direncanakan memanfaatkan jembatan laut 

ini, namun karena belum ada kepastian kapan 
selesainya, sedangkan disatu sisi kebutuhan 
listrik yang mendesak untuk kawasan 
pulau Kotabaru, akhirnya PLN memutuskan 
menggunakan kabel laut.

Jembatan laut ini memiliki panjang total 6.500 
m termasuk jalan dan mengakomodir pelayaran 
kapal yang melintas di bawahnya. (lihat ilustrasi)

4. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di 
Tanah Laut
Pemanfaatan angin untuk membangkitkan 
energi listrik, belakangan ini mulai banyak 
dikembangkan oleh beberapa negara termasuk  
Indonesia. Namun tidak semua lokasi di 
Indonesia memiliki potensi angin yang dapat 
dimanfaatkan / dibangun PLTB. Dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan, daerah  yang 
memilki potensi hanya ada di beberapa daerah 
tertentu saja, seperti Sidrap Sulawesi Selatan, 
termasuk juga kawasan Kab. Tanah Laut yang 
memiliki garis pantai cukup panjang.

Indonesia terikat dengan perjanjian Paris 
yang mengurangi emisi 29 % dan telah 
memprogramkan target 23 % bauran energi 
terbarukan dalam pemanfaatan energi primer 
nasional di tahun 2025.

Untuk menunjang Kawasan Industri Jorong (KIJ) 
di Kabupaten Tanah Laut Kalsel, rencananya 
akan dibangun PLTB karena ada potensi 
pemanfaatan energinya yang cukup potensial. 
Energi listrik tersebut disamping untuk 
memenuhi kebutuhan KIJ, juga akan disalurkan 
melalui Trasmisi 150 kV guna memperkuat 
system Interkoneksi Kalimantan yang sudah 
ada. Lokasi Kab Tanah Laut bersebelahan 
dengan Kab Tanah Bumbu (Batulicin).
Diperkirakan PLTB (angin) yang akan dibangun 
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memiliki kapasitas total 70 MW, kemungkinan 
besar akan bekerja sama dengan UPC 
Renewables  yang merupakan PLTB pertama di 
Kalimantan.

Apabila rencana ini bisa terwujud,  maka akan  
memperkuat Sistem Interkoneksi Kalimantan  
dengan Sub Sistem Kaltim lewat jalur Selatan 
(Batulicin -Tanah Grogot) yang masih dalam 
proses penyelesaian.

5. Jalan Tol BATULICIN – TANAH 
GROGOT.
 Sebagaimana  telah disebutkan pada alinea  
sebelumnya, banyak potensi yang telah atau 
akan dibangun di sekitar kawasan Batulicin, 
seperti Kawasan Industri Jorong (KIJ) di Kab. 
Tanah Laut, (nama Jorong mirip dengan nama 
kota di Negara tetangga); Pelabuhan Mekar 
Putih di Kotabaru dan Pelabuhan Swarangan 
di Kab. Tanah Laut  yang akan dijadikan 
Pelabuhan Ekonomi Khusus dan lain-lain. Maka 
untuk mendongkrak kawasan IKN Nusantara, 
direncanakan akan dibangun jalan tol Batulicin 
Kalsel – Tanah Grogot Kaltim.

focus menyiapkan pelaksanaan transaksi 
KPBU sehingga dokumen harus siap sebelum 
transaksi. Panjang total tol 219 km, namun 
belum diketahui terbagi atas berapa seksi.

Jalan Nasional yang sudah digunakan selama 
ini antara Batulicin – Tanah Grogot ditempuh 
dalam waktu 4 jam, jika menggunakan jalan tol 
menjadi hanya 1,5 jam saja.

6. Bandar Udara Bersujud
Bandar Udara di Batulicin disebut Bandar Udara 
Bersujud, terletak kurang lebih 2 km dari pusat 
kota. Memiliki run way sepanjang 1.850 m x 30 
m dan bisa didarati pesawat jenis ATR 42, Twin 
Otter dan sejenisnya.

Jalan tol ini sudah direncanakan dan tertera  
pada Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 
tentang  Jalan Bebas Hambatan. Menurut 
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan  Usaha 
(KPBU), jalan tol ini termasuk prioritas pada 
tahun 2022, apalagi sejak IKN Nusantara 
sudah resmi ditetapkan menjadi Ibu Kota baru 
Indonesia.

Pada tahap kajian awal pra studi kelayakan 
outline business case (OBC), diperkirakan 
nilai proyek akan menelan investasi senilai 
33,3 Triliun Rupiah. Kebijakan Ditjen 
Pembiayaan Infrastruktur Kementrian PUPR, 

Jarak dari Bandar Udara Internasional 
Syamsuddin Noor di Banjarbaru  85,9 miles 
(138,2 km) dan ditempuh dalam waktu 45 menit. 
Rute - rute berjadwal  yang ada dengan  tujuan 
ke Banjarmasin, Surabaya dan Makassar. 
Mestinya ada rencana pengembangan Bandar 
Udara Bersujud terkait dengan semakin 
strategisnya Batulicin sebagai kota penyangga 
IKN Nusantara. 

Dengan telah ditetapkannya IKN Nusantara, 
maka potensi - potensi  yang dimiliki  kawasan 
Batulicin dan sekitarnya  dapat sebagai daerah 
penyangga yang strategis dan memungkinkan 
untuk dikembangkan lebih pesat.

*) Agus Waryanto, 
Anggota IKPLN Daerah KSKT, mantan KPUB

Referensi: pribadi/google/you tube/Bapedda 
Kalsel/PLN UIP Kalimantan
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 Oleh: Hizban Achmad*)

Lonely at The Top
Menyisir Kenangan Indah

Rekaman masa kecil kerap hanya berupa 
potongan-potongan peristiwa sebatas yang 
dapat diingat. Meskipun demikian hal itu tetap 
berkesan.

Menyisir ulang sejarah masa kecil menjadi salah 
satu solusi pada saat seseorang merasa “Lonely 
at the top”

Kenangan manis di Langsa, ACEH

Rumah yang mirip rumah  ayah Pak Yamin

Tidak bisa dipungkiri  bahwa masa 
kecil sangatlah indah dan berharga. 

Kita  menyimpan berbagai kenangan 
yang melekat dalam ingatan, 

sehingga momen-momen masa kecil 
menjadi salah satu pengalaman hidup 

yang luar biasa. 

mendadak beliau sampaikan.  

Tidak elok tentunya apabila saya menanyakan 
kenapa ke Langsa ?. Kalau perlu meninjau 
Kantor PLN, di Lhok Seumawe ya ada juga 
Kantor PLN Cabang. Dalam perjalanan,  
untuk mengisi waktu, saya melaporkan  
perkembangan pelayanan PLN di daerah 
tersebut. Beliau malah lebih sering menanyakan 
yang sifatnya umum. Kami hanya berdua dan 
tidak ada staf PLN yang mengiringi kami. 

Sampai di kota Langsa, beliau tampak ragu tapi 
meminta belok ke kiri menuju pasar. Ya pasar 
rakyat khas Kecamatan di kota Kabupaten, di 
daerah luar Jawa. Benar-benar pasar basah 
istilahnya. Kami berjalan di sela - sela tenda 
dan beliau menikmati situasi tersebut. Ada 
penjual manggis, beliau meminta saya membeli. 
Sebelahnya ada penjual pisang, saya tawarkan, 
beliau mengiyakan. Setelah menengok ke 
kiri ke kanan memandang jauh, merenung, 
beliau meminta  kembali ke mobil. Saya simpan 
pertanyaan besar dalam benak saya. Bisa 
dibayangkan,  Direktur Utama PLN bersama 
Pemimpin PLN Wilayah Aceh, di hari kerja 
blusukan di pasar rakyat dengan menenteng 
sekeranjang manggis dan dua sisir pisang. 
Kalau berjumpa dengan karyawan PLN dan 
mereka mengenali, apa kata mereka?.

Kami meluncur lagi menuju jalan utama Lhok 
Seumawe - Medan, menuju pusat kota. Tidak 
jauh berjalan diminta belok kanan, diminta 
jalan pelan pelan saja. Lalu belok kanan lagi 
sambil beliau menengok mengamati deretan 
rumah sebelah kiri jalan. Tiba-tiba, stop 
stop !.  Di depan sebuah rumah kokoh khas 
zaman Belanda,  beliau turun. Sayapun turun 
lalu mendampingi beliau yang sedang asyik 
memandang rumah tersebut. Sesaat hening. 
Beliau diam, sayapun terpaku diam juga. “ 
Saya dulu tinggal disini. Ini rumah bapak saya 
sewaktu beliau sebagai Jaksa di Langsa ini.” 
Suara p Pak Yamin memecah keheningan. Saya 

Pesawat khusus yang membawa  Menteri 
Pertambangan dan Energi, Ginandjar 
Kartasasmita, baru saja mendarat di Lapangan 
terbang di Lhok Seumawe. Bapak Menteri 
mempunyai program kunjungan di luar PLN. 
Oleh sebab itu Direktur Utama PLN, Bp. 
Ermansyah Yamin, mengajak saya berkunjung  
ke kota Langsa. Saya selaku Pemimpin PLN 
Wilayah I Aceh  segera mengatur acara yang 

IKPLN NEWS  |  EDISI 18  |  JULI - SEPTEMBER 2022 45



SERBA SERBI
setengah berteriak dalam hati dan bereaksi, 
Ya Allah. Alhamdulillah ucap saya. “Masih tidak 
berubah pak ?”  Jawab beliau “Kok rasanya 
masih sama ya”. Tertegun juga saya, tapi saya 
merasa lega, karena pertanyaan besar terjawab 
sudah saat itu. Kenapa tadi ke pasar ?. Mungkin 
mengenang saat  bersama ibu beliau belanja ke 
pasar tersebut, membeli manggis dan pisang 
juga kala itu. Komplit rangkaian kenangan 
beliau, kenangan manis masa kecil.

Ada pohon asem di depan rumah tersebut, 
dipetik daunnya sambil dipelintir - pelintir 
kemudian dihirup.  Bau asam mungkin, tapi 
jelas ada aroma kenangan yang sulit untuk 
diceritakan. Beliau terkenang, mungkin kala 
pohon tersebut berbuah dan buahnya jatuh, 
kemudian dimakan rame - rame bersama teman 
- teman sepermaiannya.  Saya amati beliau, 
tampak tersungging senyumannya ditambah 
mata yang berbinar - binar seperti anak kecil 
jumpa ibu tercintanya. Benar - benar release, 
manusiawi sekali.

Secara keilmuan, peristiwa ini atau langkah 
ini merupakan salah satu metode untuk 
mengurangi   perasaan negative yang 
berkepanjangan dengan apa yang disebut  
“Lonely at the Top.”

Setelah melepas haus di resto kecil, kami 
kembali ke Lhok Seumawe yang bisa ditempuh 
dalam waktu sekitar dua jam. Sesampai di 
Lhok Seumawe bergabung kembali  dengan 
rombongan Menteri untuk terbang ke Medan. 
Saya turun di Medan dan sore itu juga kembali 
ke Banda Aceh.

Kenangan Indah, Purworejo, Jawa 
Tengah.
Kami jajaran manajemen  PLN Jawa Tengah 
bersama  Pak Djiteng Marsudi Direktur Utama 
PLN saat itu, duduk di ruang tunggu Bandar 
Udara Tunggul Wulung Cilacap. Tampak ada 
tiga pesawat Boeing 737 dan satu Helikopter 
di appron. Ruang tunggu penuh siang itu. Bisa 
dimengerti, karena pagi itu Presiden Soeharto 
baru saja meresmikan berbagai Proyek yang 
dipusatkan di Cilacap. Pejabat dari berbagai 
Kementerian dan Badan Usaha yang menjadi 
calon penumpang ketiga pesawat tersebut. 

Dalam situasi menunggu,  Pak Djiteng minta 
“Kita berangkat setelah ketiga pesawat tersebut 
berangkat dulu.”   Ya, saya iyakan. Rupanya 

helikopter tersebut adalah helikopter PLN. 
Beliau khas orang Jawa, sungkan dilihat banyak 
bapak - ibu pejabat yang ada disitu,  kami 
sendiri naik helicopter.

Setelah pesawat  bergerak, akhirnya kami 
rombongan PLN berjalan menuju helikopter, 
dikawal beberapa Deputy PLN Distribusi 
Jawa Tengah. Bangga juga, sambil senyum 
- senyum geli mendekati helikopter. Sambil 
berjalan menuju ke helikopter  Pak Djiteng 
menyampaikan “Kita nanti turun dulu di 
Purworejo  sebelum ke Jogja”. Tanpa a, i, u saya 
perintahkan Pak Mintardjo, Deputy Administrasi, 
untuk mengatur pendaratan di Purworejo 
sekaligus menyiapkan mobil dan sebagainya. 
Saya tidak perlu bertanya ada apa turun di 
Purworejo, meskipun memang ada kantor 
Ranting PLN juga disitu. 

Singkat cerita, setelah terbang sekitar 45 menit 
sudah tampak di alun - alun Purworejo seorang 
Satpam dengan membawa APAR alat pemadam 
dan bendera kecil di pinggir alun - alun 
memandu pendaratan kami. Kami turun dari 
helikopter, beralih ke mobil menuju kantor PLN. 
Saya masih bertanya - tanya ada keperluan 
apa Dirut di kantor ini. Belum lama kami ber 
bincang - bincang dengan Kepala Ranting,  
datang  pak Bupati Purworejo. Beliau kaget 
ada tamu yang datang naik helikopter dan tidak 
tahu siapa tamu tersebut . Tentu bukan tamu 
sembarangan.  Bersilaturahmi sesaat dengan 
pak Bupati. Setelah dirasa cukup,  Pak Djiteng 
meminta  kembali ke alun - alun untuk berangkat 
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ke Jogja. Saya masih terdiam, menyimpan 
segudang pertanyaan, apa tujuan Pak Dirut ke 
kantor ranting tadi ?. 

Saat helikopter naik belum begitu tinggi,  Pak 
Djiteng menunjuk ke bawah “Itu, itu pak, rumah 
yang ada pohonnya samping tembok putih, itu 
rumah kakek saya”. Gubrak. Terbengong saya. 
“Lho pak kenapa tadi kita tidak menengok ke 
sana ?”.  Beliau menjawab “Nggak usah kesana 
pak. Saya malah takut kalau sudah banyak 
perubahan“, jawab  Pak Djiteng.

Rupanya beliau mengais - ngais memori waktu 
remaja dan berharap mendapatkan secercah 
energi positif dari kenangan masa kecilnya. 
Sambil tersenyum, mata menerawang, beliau 
tampak senang dan bersyukur. Memang ini 
salah satu solusi dari suatu sindrom “lonely at 
the top”. 

Sekian saat yang sangat berharga bagi 
seseorang guna mengembalikan semangat dan 
menata kembali mental spiritual menghadapi 
tugas - tugas berikutnya. 

Dalam kategori  Lonely at the top , seseorang 
harus bisa melepaskan diri dari kondisi 
perasaan sendirian saat di puncak dengan 
mengenang kembali sebelum dia menjadi apa - 
apa. Hal tersebut adalah salah satu dari sekian 
metode melepaskan kejenuhan, kepenatan dan 
tekanan di tempat kerja.  

Napak tilas  juga bisa menjadi  kegiatan untuk 
mengenang  kejadian di masa lalu yang sangat  
mempengaruhi kehidupan masa kini. 

Ada cerita menarik dari operator PLTA Jelok 
Salatiga  Jawa Tengah  saat kedatangan satu 
keluarga Belanda. Tenyata Kakek  keluarga 
tersebut dulu adalah Kepala PLTA Jelok  
Mereka memotret  berulang kali foto kakeknya 

yang terpasang di ruang tersebut.  Mereka 
sekeluarga tampak senang dalam berfoto 
tersebut. 

Hal ini  bagian dari mengenang memori  saat 
masih  kanak - kanak. Mungkin kakeknya 
bercerita dan  cucu - cucu mendengarkan kesan 
dan pengalaman indah kakek  saat di Indonesia. 
Mereka ingin membuktikan cerita kakeknya 
tersebut dengan melakukan perjalanan napak 
tilas ke Jelok. Betul - betul gambaran penuh 
rasa kemanusiaan yang universal.

“It is strange to be known universally and yet to 
be so lonely.” ~ Albert Einstein.

Sesuatu yang aneh, dikenal luas, namun tetap 
kesepian. 

Einstein pun menyadari adanya kenyataan 
bahwa setinggi apapun posisi seseorang, dia 
tetap manusia yang bisa mengalami yang 
disebut kesepian.

Menurut psikologi kognitif, memori atau ingatan 
ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan 
dan mereproduksikan kesan - kesan. Adanya 
kemampuan untuk mengingat seperti ini berarti 
ada suatu indikasi bahwa manusia mampu 
untuk menyimpan dan menimbulkan kembali 
sesuatu yang pernah dialami. Walaupun, hal ini 
tidak berarti bahwa semua yang pernah dialami 
tetap tinggal secara utuh karena ada berbagai 
hal yang mempengaruhi daya kerja ingatan.

*) Hizban Achmad
Anggota IKPLN Cabang Kantor Pusat, 
- Mantan Pemimpin Wilayah Aceh dan 
- Mantan Pemimpin Distribusi Jawa Tengah & 
DIY

Helikopter PLN berubah cat setelah beralih menjadi milik Penerbad
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Alzheimer
Penyakit

Perlu diketahui bahwa Alzheimer dan demensia 
berkaitan, tapi merupakan hal yang berbeda. 
Penyakit Alzheimer adalah salah satu jenis 
demensia yang paling umum.

Di samping itu, penyakit ini juga tidak sama 
dengan pikun. Pasalnya, pikun adalah kondisi 
yang membuat orang mudah lupa, biasanya 
terjadi akibat usia yang bertambah tua.

Memang pikun itu menjadi salah satu gejala dari 
penyakit Alzheimer. Akan tetapi, tidak semua 
orang yang mengalaminya berarti terserang 
penyakit ini. Ada banyak faktor lain yang 
menyebabkan pikun pada seseorang.

Penyakit Alzheimer ini menyerang orang berusia 
65 sampai 74 tahun. Biasanya, gejala awal 
muncul pertama kali di pertengahan usia 60 
tahunan. Pernah dilaporkan terjadi pada usia di 
atas 30 tahun, tetapi sangat jarang terjadi.

Tanda & gejala penyakit Alzheimer
1. Pikun.

Pikun (mudah lupa) adalah gejala awal yang 
khas dari penyakit Alzheimer. Orang dengan 
penyakit ini biasanya kesulitan untuk mengingat 

kejadian atau percakapan yang baru saja ia 
lakukan.

Seiring waktu, gejala ini akan semakin 
memburuk sehingga membuat kemampuan 
seseorang tidak dapat melakukan aktivitas 
dengan baik.

Di samping sulit mengingat, orang yang 
mengidap penyakit Alzheimer sangat mungkin 
mengalami hal berikut ini:

• Sering mengucapkan kata atau kalimat 
berulang.

• Sering lupa dengan janji.
• Lupa menempatkan barang, 
• Tersesat di tempat yang sudah dia kenali.
• Lupa dengan nama anggota keluarga dan 

benda - benda yang ada di sekelilingnya.
• Sulit untuk mengidentifikasikan obyek dan 

mengekspresikan pikiran.
2. Sulit konsentrasi dan membuat keputusan.

• Kesulitan berkonsentrasi dan berpikir, 
terutama saat menghitung.

• Sulit melakukan dua pekerjaan sekaligus.
• Sulit mengelola keuangan.
• Pada kasus parah, akan kesulitan untuk 

melakukan aktivitas harian seperti mandi, 
berpakaian, membersihkan rumah dll.

3. Kepribadian dan perilaku berubah.

Perubahan pada jaringan otak menyebabkan 
pasien penyakit Alzheimer mengalami gejala 

Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang 
ditandai dengan penurunan daya ingat, 
kemampuan berpikir serta perubahan 
perilaku dalam menjalani kehidupan 
sehari-hari.

INFO KESEHATAN
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yang bisa mengubah suasana hati dan 
perilakunya, seperti:

• Mengalami depresi dan acuh dengan sekitar.
• Menarik diri dari berbagai kehidupan sosial.
• Suasana hati mudah berubah dan mudah 

tersinggung
• Mengalami delusi (ketidaksinambungan 

antara pikiran, imajinasi, emosi dan realita).
Tingkat berkembangnya gejala penyakit 
Alzheimer berbeda - beda pada tiap orang, tapi 
umumnya gejala  berkembang secara perlahan - 
lahan selama beberapa tahun.

Penyebab penyakit Alzheimer.
Penyebab penyakit Alzheimer tidak diketahui 
secara pasti. Akan tetapi, sebagian ilmuwan 
berteori jika kemungkinan penyebab penyakit 
Alzheimer adalah kombinasi faktor genetik, 
gaya hidup dan lingkungan yang memengaruhi 
organ otak dari waktu ke waktu, sehingga pada 
akhirnya otak akan menyusut.

Faktor - faktor risiko penyakit Alzheimer.
Beberapa faktor yang dapat meningkatkan 
risiko penyakit Alzheimer adalah:

• Umur adalah faktor risiko terkuat, terutama 
setelah berusia 65 tahun.

• Riwayat penyakit yang sama pada anggota 
keluarga.

• Orang yang mengalami gangguan kognitif 
(semua aktivitas mental yang membuat suatu 
individu mampu menghubungkan, menilai  dan 
mempertimbangkan suatu peristiwa) ringan.

• Cedera kepala akibat berolahraga, 
kecelakaan dan dampak prosedur operasi 
lansia (a.l: anestesi yang lama), berisiko 
terjangkit Alzheimer di kemudian hari.

• Gaya hidup yang tidak sehat seperti kurangnya 
aktivitas fisik, merokok, hanya sedikit makan 
buah - buahan dan sayur - sayuran, kebiasaan 
minum beralkohol yang berlebihan.

• Mengidap penyakit kardiovaskular, obesitas,  
hipertensi, diabetes,  dislipidemia (kolesterol 
atau lemak yang tidak normal dalam darah).

• Level pendidikan formal yang rendah, 
pekerjaan yang membosankan, kurangnya 
aktivitas yang melatih otak seperti membaca, 
bermain game, bermain alat musik dan 
kurangnya komunikasi sosial.

• Jenis kelamin, wanita beresiko lebih tinggi 
terkena Alzheimer dibandingkan pria.

• Partikel polusi udara mempercepat 
degenerasi sistem saraf yang meningkatkan 
risiko Alzheimer.

• Pola tidur yang buruk,   kesulitan tidur 
dan tidak memiliki kualitas tidur yang baik  
meningkatkan risiko Alzheimer.

Diagnosis dan pengobatan penyakit 
Alzheimer.
Saat menemukan gejala - gejala dan tanda  
seperti disebutkan di atas, terutama  pada orang 
tua, usahakan membawa mereka ke dokter. 
Biasanya dokter akan menanyakan beberapa 
pertanyaan berikut:

• Gejala - gejala yang dialami.
• Riwayat kesehatan keluarga. 
• Kondisi kesehatan yang sedang atau pernah 

dihadapi.
• Obat – obatan yang sedang atau pernah 

dikonsumsi.
• Gaya hidup, pola makan dan kebiasaan 

minum alkohol.
Setelah itu, dokter akan melakukan beberapa 
tes untuk menentukan diagnosis. Pemeriksaan 
itu bisa berupa tes mental, fisik, neurologis dan 
pencitraan.

Dokter akan memulai dengan tes status mental. 
Ini dapat membantu mereka menilai memori 
jangka pendek, jangka panjang, hingga orientasi 
seseorang ke tempat dan waktu. Misalnya, dokter 
mungkin menanyakan beberapa hal sepele  untuk 
memancing kemampuan ingatan sesorang. 
Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan 
fisik dan laboratorium. Selain itu, dokter juga 
dapat melakukan pemeriksaan neurologis untuk 
menyingkirkan kemungkinan diagnosis lain, 
seperti infeksi di otak atau stroke. Selama tes ini, 
mereka akan memeriksa refleks, otot dan ucapan 
pasien. Dokter juga akan melakukan tindakan 
MRI, CT Scan otak untuk melihat gambaran otak.

Pengobatan untuk penyakit Alzheimer:
1. Minum obat-obatan.

Penyakit Alzheimer tidak dapat disembuhkan. 
Namun, beberapa obat Alzheimer bisa 
membantu pasien untuk memperlambat 
perkembangan penyakit. Obat - obatan ini dapat 
menghambat pelepasan zat yang dipercaya 
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dapat merusak sel - sel otak.

Selain itu, dokter mungkin meresepkan obat 
penenang tambahan. Obat ini diresepkan 
dokter untuk membantu mengobati gejala yang 
berkaitan dengan Alzheimer. Gejala - gejala 
ini termasuk depresi, kegelisahan, halusinasi, 
agresif (tingkah laku menyerang orang lain, baik 
secara psikis maupun fisik), agitasi (perasaan 
gelisah, jengkel dan gugup).

2. Memberikan lingkungan yang aman dan 
mendukung untuk pasien.

Penyakit Alzheimer akan membuat pasien  
mengalami kesulitan beradaptasi dengan 
lingkungan baru, sehingga  jangan mencoba 
mengubah lingkungan di sekitar pasien (rumah, 
pengasuh dan sebagainya) jika tidak benar - 
benar penting.

Perlu menuliskan berbagai informasi dan 
memasangnya di beberapa tempat di rumah 
untuk membantu pasien mengingat hal - hal 
penting.

Lebih jelasnya, berbagai hal yang perlu 
dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang 
aman bagi pasien, meliputi:

• Selalu menyimpan kunci, dompet, handphone 
dan barang berharga lainnya di satu tempat di 
rumah, agar tidak hilang.

• Menyimpan obat - obatan di tempat yang 
aman. Gunakan catatan penggunaan obat 
untuk memantau dosis.

• Pastikan pasien memiliki ponsel dengan 
program pelacak lokasi dan masukkan nomor 
telepon Anda dan keluarga pada panggilan 
cepat untuk mempermudah komunikasi.

• Pastikan benda atau perabotan yang ada 
di rumah tidak menyulitkan pasien untuk 
beraktivitas.

• Pajang foto atau benda yang memiliki ikatan 
khusus pada pasien di sekitar rumah. Contoh, 
foto pernikahan atau foto keluarga.

Perawatan penyakit Alzheimer di rumah.
Berbagai perubahan gaya hidup atau 
pengobatan yang dapat mengatasi penyakit 
Alzheimer adalah:

• Mengonsumsi makanan sehat dengan gizi 
seimbang, termasuk vitamin.

• Berhenti merokok dan batasi mengonsumsi 

minuman beralkohol.
• Berusaha mendapatkan berat badan yang 

ideal.
• Jika memungkinkan, olahraga atau lakukan 

aktivitas fisik secara rutin.
• Mencari orang yang dapat mendukung 

dan merawat pasien.  Dengan perawatan 
rumahan memungkinkan pasien mendapatkan 
perawatan yang lebih baik.

• Menyederhanakan rutinitas harian dan ruang 
tempat tinggal.

• Nikmati kehidupan dan jangan berpikir negatif 
tentang penyakit yang dimilikinya.

Komplikasi Penyakit Alzheimer
Perubahan otak mulai memengaruhi fungsi 
fisik di tahap akhir perkembangan Alzheimer. 
Pengidap menjadi kesulitan untuk menelan, 
menjaga keseimbangan dan mengontrol 
kandung kemih. 

Pencegahan penyakit Alzheimer.
Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang dapat 
dicegah. Kita bisa menurunkan risikonya  sebagai 
cara untuk mencegah penyakit Alzheimer.

Pola hidup yang sehat berkaitan dengan 
penurunan risiko penyakit jantung juga 
berkaitan dengan penyakit lainnya yang 
menyerang otak, termasuk penyakit Alzheimer.

Pencegahan penyakit Alzheimer yang bisa 
dilakukan antara lain adalah:

• Rajin berolah raga, sedikitnya 30 menit setiap 
hari, pilih olahraga yang disukai.

• Mengonsumsi sayur, buah, kacang - 
kacangan, biji - bijian dan makanan yang 
mengandung lemak sehat, seperti ikan, 
alpukat dan lain - lain.

• Berhenti merokok dan hindari asap rokok, 
kurangi minum beralkohol.

• Berpartisipasi dalam kegiatan sosial,  antara 
lain olahraga  bersama komunitas seperti 
senam, jalan pagi, komunitas kegiatan 
keagamaan atau aktivitas lainnya yang 
membuat bisa berinteraksi dengan orang lain.

*) dr Irdawati Oemar, 
Dokter Koordinator Kantor PLN Pusat

Sumber : Halodoc dan Hellosehat
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Status IKPLN saat ini sudah berbadan hukum, 
maka tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang 
tertuang dalam ART (Anggaran Rumah Tangga)  
IKPLN Tahun 2021 Bab II. Kegiatan meliputi 
antara lain:

1. Pasal 3 Kegiatan Utama.
2. Pasal 4 Kegiatan Lainnya.
3. Pasal 5 Pelaksanaan Kegiatan.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
tersebut, memerlukan sosialisasi ketentuan 
dan peraturan-peraturan yang terkait dengan  
anggota IKPLN.

Sosialisasi sangat dibutuhkan pada tingkat 
IKPLN Cabang, sebab IKPLN Cabang 
merupakan induk anggota yang sebagian besar 
belum mengerti dan memahami  ketentuan 
dan peraturan-peraturan tersebut di atas,  
khususnya  AD (Anggaran Dasar) IKPLN 2017 
& Perubahan AD IKPLN 2021  serta ART IKPLN 
Tahun 2021.

Tentunya Sosialisasi AD IKPLN 2017 & 
Perubahan Anggaran Dasar IKPLN 2021 serta 
ART IKPLN Tahun 2021 tersebut harus di mulai 
dari IKPLN Pusat ke seluruh  IKPLN Daerah  dan 
seluruh IKPLN Cabang   sehingga Pengurus 
IKPLN Cabang   lebih yakin dan mampu dalam 
mensosialisasikan hal tersebut kepada anggota-
anggotanya.

Sosialisasi AD IKPLN 2017 & Perubahan 
Anggaran Dasar IKPLN 2021 serta ART IKPLN 
Tahun 2021, di IKPLN Cabang akan lebih efektif 
dengan cara pendekatan visual per kelompok, 
sebab IKPLN Cabang yang lebih mengenal 
lingkungan, budaya, keberadaan dan karakter 
masing - masing anggotanya. Diharapkan 
dengan cara tersebut semua anggotanya mampu 
memahami isi ART IKPLN Th 2021 yang memuat 
banyak hal,  termasuk Hak & Kewajiban anggota.

Kegiatan sosialisasi ketentuan dan peraturan-
peraturan tersebut tentunya harus didukung 

 Oleh: Dyananto*)

Sumbang Saran
Demi Kemajuan IKPLN 

dengan pendanaan yang memadai, idealnya  
IKPLN Pusat membantu pendanaannya apabila 
ada proposal kegiatan dari IKPLN Daerah.

IKPLN Pusat secara rutin telah melakukan 
koordinasi dengan Pihak Manajemen PLN PLN 
Pusat  untuk  sosialisasi terkait kesehatan, 
AD ART IKPLN dan lain-lain. Juga dengan 
DPPLN, sosialisasi terkait peraturan  baru yang 
ada kaitannya dengan Pensiunan PLN serta 
Perkembangan Anak Perusahaan  DPPLN.

Sosialisasi peraturan erat kaitannya dengan 
komunikasi, dimana komunikasi paling 
efektif saat ini dan kedepan adalah dengan 
pemanfaatan sarana IT (Informasi Teknologi).

IKPLN Daerah Jawa Timur yang membawahi 18 
IKPLN Cabang dengan total anggota sebanyak 
4.666 (empat ribu enam ratus enam puluh 
enam) orang  (data per Juni 2022), pada setiap 
acara pertemuan secara virtual menggunakan 
zoom, namun berdasar data, anggota yang hadir 
belum optimal  diikuti mayoritas Anggota.

Hal ini disebabkan karena anggota IKPLN Jawa 
Timur didominasi oleh kaum manula yang gaptek 
atau kurang  paham dalam penggunaan sarana IT.

Berdasar  fenomena tersebut , selain  sosialisasi 
AD ART dan kesehatan perlu juga  dilakukan  
sosialisasi penggunaan IT khususnya yang 
terkait dengan komunikasi sederhana, misalnya 
sebagai client zoom.

Jika banyak anggota mampu menggunakan 
IT sebagai sarana komunikasi, maka dapat 
dimanfaatkan untuk pelatihan Ling Tien Kung 
secara on line maupun off line  rutin dan mandiri. 
Dampaknya diharapkan dapat meningkatkan 
kebugaran, imunitas tubuh, sehingga dapat 
mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan. 
Saat ini IKPLN Daerah Jawa Timur sudah 
memiliki beberapa pelatih bersertifikat Olah 
Sehat Ling Tien Kung . 

Disamping berbagai macam sosialisasi tersebut 
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di atas, perlu juga dibuat Laporan keuangan 
dengan berpedoman pada Standar Akuntansi 
Keuangan yang lazim.

Mengingat anggota IKPLN didominasi para 
manula dengan segala keterbatasannya, maka 
cukup sulit untuk membuat Laporan Posisi 
Keuangan (LPK), Arus Kas (AK) & Laporan 
Aktivitas (LA) secara manual, maka perlu 
diciptakan pelaporan keuangan secara system 
yang terintegrasi antara IKPLN Daerah dengan 
Cabang.

Lain-lain:

1. Anggaran tersedia dari penggalian dana 
sesuai pasal 41 ART 2021 yang sudah 
berjalan selama ini dirasa masih sangat jauh 
dari sisi kelayakan keuangan organisasi yang 
punya misi menyejahterakan anggotanya.

2. Keberpihakan manajemen PLN untuk 
memberi pekerjaan yang proporsional kepada 
IKPLN masih belum dapat diimplementasikan, 
dikarenakan masih kurangnya persyaratan 
yang wajib dimiliki oleh IKPLN.

3. Beberapa anggota IKPLN telah memiliki 
sertifikat kompetensi dalam beberapa 
bidang yang dapat  mendukung pelaksanaan 
pekerjaan, namun belum tersalurkan.

Usulan dan Saran

1. Diperlukan adanya pelimpahan kewenangan 
pengelolaan idle asset dari manajemen PLN 
kepada IKPLN, sehingga memungkinkan 
kemudahan dalam pengelolaan asset yang 
dimaksud.

2. Diharapkan pihak manajemen memberikan 
kemudahan pemberian pekerjaan kepada  
IKPLN tanpa melanggar ketentuan yang 
berlaku, sehingga mendorong anggota IKPLN 
yang memiliki sertifikat kompetensi untuk 
berperan aktif sesuai bidang kompetensinya.

3. Laporan keuangan mengacu Standart 
Akuntansi Keuangan yang lazim.

4. Aplikasi Laporan Keuangan yang terdiri 
: Laporan Posisi Keuangan (LPK), Arus 
Kas (AK) & Laporan Aktivitas (LA) untuk 
gabungannya Daerah + Cabang agar 
dilakukan secara system bukan manual.

5. Laporan Pertanggungjawaban pada waktu 
Musda / Muscab dibuatkan  standarnya, 
sehingga memudahkan IKPLN Daerah / 
Cabang dalam menyusunnya atau dibuat 

melalui system.
6. Organisasi IKPLN adalah suatu Perkumpulan 

Keluarga Pensiunan ListrikNegara yang 
merupakan wadah untuk menghimpun 
dan mempersatukan para pensiunan PLN, 
sehingga apabila ada sumbang saran dari 
anggota di tingkat cabang atau daerah, 
maka pengurus IKPLN Pusat berkomitmen 
memperjuangkan dalam rangka  peningkatan 
kesejahteraan anggota melalui peningkatan 
manfaaat pension.

 Peningkatan Manfaat Pensiun adalah sesuatu 
hal yang sangat dibutuhkan, karena  Manfaat 
Pensiun  dirasakan danbersentuhan langsung 
dalam kehidupan sehari hari para pensiunan.

 Salah satu pilar dari kolaborasi 4 PILAR 
adalah DP-PLN, diharapkan dapat 
merealisasikan keinginan dan harapan 
meningkatkan Manfaat Pensiun  tersebut 
meski dipahami tidak bisa begitu saja dapat 
dilakukan bagaikan membalikkan telapak 
tangan, tetapi minimal ada sumbang saran 
dari anggota  yang  didengar oleh DP-PLN.

7. Pengelolaan website ikpln yang lebih updated 
dan memenuhi kebutuhan kekinian anggota, 
serta pengelola website diharapkan dapat 
melakukan sosialisasi tentang website kepada 
anggota.

 Standarisasi dan sinkronisasi media sosial 
(facebook) IKPLN Daerah dengan IKPLN 
Pusat.

 Sosialisasi IKPLN kepada pegawai/calon 
anggota dilaksanakan lebih “dini” agar 
pegawai lebih siap memasuki masa purna 
tugas.

8. Sosialisasi AD/ART IKPLN yang berlaku 
kepada anggota, dilaksanakan secara berkala 
mungkin sekali setahun oleh Pengurus terkait.

9. Sedapat mungkin secara berkala sekali atau 
2 (dua) kali setahun, ada informasi kondisi 
Anak Perusahan YPK-PLN, DPPLN kepada 
Pengurus IKPLN, sehingga bisa menjawab 
kalau ada pertanyaan dari Anggota.

 Anggota IKPLN yang kompeten (KSA/
Knowledge Skill Attitude) dapat diusulkan 
mewakili IKPLN sebagai Pengawas di DP PLN 
maupun YPK PLN.

*) Dyananto
Ketua IKPLN Daerah JATIM
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 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN PUSAT
1. Sosialisasi Layanan kesehatan 

oleh PT APLN.
2. Penghargaan Support & 

Collaboration dari PT PLN 
(Persero).

3. Focus Group Discussion (FGD) 
4.3 Dewan Pakar IKPLN tgl 18 
& 19 Juli 2022.

Sambutan dan Penghargaan Dirut PT PLN (Persero) 
Darmawan Prasojo.

Ketua Umum IKPLN Bambang Praptono saat menerima 
Piagam Penghargaan dari Dirut PT PLN (Persero) 
Darmawan Prasojo.

Sebagian dari hampir 500 orang peserta yang hadir 
mengikuti acara.

Pengantar acara EVP HSC Dedi Budi Utomo.

Dirut PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (APLN) Moch 
Hirmas Fuady.

Pembahasan dan tanya jawab dengan peserta.

Sambutan pengantar diskusi oleh Ketua Dewan Pakar 
IKPLN Nasri Sebayang. .
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Pembahasan topik Sesi-1 hari pertama, dengan 
pembicara mantan Direktur SDM Eddy Erningpraja. 

Pembahasan topik Sesi-2 hari pertama, dengan 
pembicara mantan Direktur SDM Supriadi Legino.

Pembahasan Topik Sesi-1 hari kedua, dengan pembicara 
mantan Dir Transmisi & Distribusi Herman Darnel Ibrahim.

Pembahasan Topik Sesi-2 hari kedua, dengan pembicara 
mantan Dirut Nur Pamuji.

Pembahasan Topik Sesi-3 hari kedua, dengan pembicara 
Prof. Dr. Aminullah Assagaf. 

Sebagian dari peserta yang mengikuti acara FGD 4.3 
sampai berakhir.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH
I. IKPLN Daerah Aceh

Sosialisasi 4 pilar kepada Pengurus dan Istri yang tergabung 
dalam IKPLN Cab Kantor UIW Aceh, disampaikan oleh 
Darwin, Penasehat IKPLN Daerah Aceh.Silaturahmi pengurus dengan Anggota di Kotaraja.
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II. IKPLN Daerah Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.

III. IKPLN Daerah Sumatera Barat.

Dihadapan keluarga besar IKPLN Cab Meulaboh, Ketua 
IKPLN Daerah Aceh Saiful Ali mengajak para anggotanya 
mengimplementasikan bagaikan sepasang sepatu antara 
IKPLN dengan Manajemen PLN  selaku Pembina.

Penerimaan secara simbolis Dana TJSL sebesar Rp. 180 
jt untuk 9 (sembilan) unit rumah, diserahkan oleh Annas 
Kurniawan selaku SRM KKU PLN UIW Aceh kepada 
Syaiful Ali,  Ketua IKPLN Daerah Aceh.

Pemberian bantuan uang duka kepada Ahli waris 4 (empat) orang anggota IKPLN di Kantor IKPLN UIK SBU tgl 06 Juli 2022.

Rapat Kerja Daerah IKPLN Daerah Sumatera Barat tgl 18 Juni 2022 dengan tema “Memantapkan Koordinasi, Sinergi dan 
Silaturahmi 4 Pilar”.

Disela sela Rakerda, GM UIW Sumatera Barat selaku 
Pembina menyerahkan Hadiah Khatam Al Qurán 
terbanyak pada bulan Ramadhan 1443 H dari IKPLN Cab. 
Bukittinggi.
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IV. IKPLN Daerah 
Sumatera Selatan, 
Jambi dan Bengkulu.

V. IKPLN Daerah 
Kalimantan Barat.

VI. IKPLN Daerah 
Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Tengah.

VII. IKPLN Daerah 
Kalimantan Timur dan 
Utara.

Rapat online dan offline pembahasan tindak lanjut 
Program Rumah Sehat, dana TJSL.

Ketua IKPLN Daerah Kalimantan Barat Kawit, bersama 
Pengurus dan anggota IKPLN Cab Singkawang usai 

acara silaturahmi dan sosialisasi perubahan TPA dari 
Admedika ke APLN.

Latihan bersama Ling Tien Kung IKPLN Cabang Banjar Baru, 
setelah sekian waktu terhenti karena Pandemi Covid 19.

Ucapan selamat dari Ketua IKPLN Daerah KSKT kepada 
Slamet Riyadi atas terpilihnya sebagai Ketua IKPLN 
Cabang Barabai masa bakti 2022 - 2026.

Pengukuhan Ketua IKPLN Cabang Banjarmasin Rizal 
Noor, oleh Manajer PLN UP3 Banjarmasin.

Panitia Pelaksana Musda  IKPLN Daerah Kaltimra
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VIII. IKPLN Daerah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

Latihan bersama Ling Tien Kung Koordinator otonom 
Kaltim pada Ulang Tahunnya yang ke 3.

Peserta Musda IKPLN Daerah Kaltimra bersama Ketua II 
Pengurus IKPLN Pusat Ahmad Rofik dan Wakil Sekretaris 
Umum Denny Hendri Wijaya.

Rapat perhitungan ulang Pelaksanaan Program Rumah 
Sehat sehubungan kebijakan penurunan pagu per unit.

Memberi semangat dan dukungan moril kepada istri 
anggota yang sedang sakit dan di rawat di RS.

Silaturahmi dan evaluasi Kinerja  IKPLN Daerah 
Sulselrabar 12 Juli 2022.

Kunjungan silaturahmi kepada GM PLN UIW Sulselrabar Awaluddin 
Hafid, membicarakan program kerja IKPLN Daerah Sulselrabar. 
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XI. IKPLN Daerah Jawa Barat

X. IKPLN Daerah Banten.

*) Suhartoyo
 Pengurus IKPLN Pusat
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Pemotongan hewan kurban tgl 11 Juli 2022, IKPLN Daerah 
Banten mendapat kupon sebanyak 150 paket bagi anggota di 
wilayah IKPLN Cabang Tangerang yang berhak.

Gerakan Peduli Pengurus IKPLN Daerah Banten  
mengunjungi  beberapa anggota yang sedang menderita 
sakit dikediamannya, 

Musyawarah IKPLN Cabang UPT Cirebon  memilih Edi 
Darmadi sebagai Ketua Pengurus IKPLN Cabang UPT 
Cirebon masa bakti 2022 - 2026.

Pengurus inti IKPLN Daerah Jawa Barat bersama Manajer UP3 
Cirebon Ronny Afrianto pada Rakorda IKPLN Daerah Jawa Barat 
tahun 2022 bertempat di Kantor IKPLN Cabang UP3 Cirebon.

Penyerahan Risalah Pengukuhan dari Ketua IKPLN 
Daerah Jawa Barat Ismail Dwi Asmara kepada Manajer 
UPT Cirebon Achmad Susilo selaku Pembina.

IX. IKPLN Daerah Jawa Timur.

Goweser IKPLN Cabang UP3 Pamekasan, siap di depan 
Kantor PLN UP3 Pamekasan

Giat olah sehat  untuk menjaga kesehatan dan 
menurunkan biaya kesehatan.
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