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   Selamat berjumpa kembali di Edisi ke 6 
(periode April-Juni 2019) IKPLN News, Redaksi 
berharap pembaca yang notabene didominasi 
para pensiunan PLN selalu tetap bersemangat 
dan optimis dalam mengisi hari-hari kedepan. 

Seperti kita ketahui bersama, saat ini IKPLN 
sudah berbadan hukum dan akan mempunyai 
Badan Usaha yang bernama PT IKA MAJU 
SEJAHTERA (PT IKAMAS), dalam proses 

pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. 
Badan Usaha yang bertumpu pada kompetensi SDM, jejaring yang   
dimiliki IKPLN, serta letak geografis IKPLN Daerah dan Cabang yang 
tersebar di seluruh Indonesia ini diharapkan akan menjadi sarana usaha 
bagi anggota yang hasilnya pada gilirannya akan dapat dirasakan oleh 
semua anggota berupa peningkatan kesejahteraannya. Sambil 
menunggu keberadaan PT IKAMAS secara legal-formal, Pengurus 
IKPLN Pusat juga telah merintis usaha dengan mengadakan nota  
kesepahaman (memorandum of understanding) dengan beberapa 
pihak yang bekerjasama dengan IKPLN. 

Peluang yang diharapkan dapat mengajak partisipasi seluruh      
anggota antara lain dengan bersinergi bersama PT Gerbang Sinergi  
Prima  salah satu  Anak Usaha milik Dana Pensiun PLN berupa         
implementasi aplikasi yang diharapkan dapat memberikan          
kemudahan bertransaksi melalui media on-line. 

Dalam Edisi-6 ini juga terdapat berita menggembirakan dari    
Sekretaris Perusahaan, bahwa PT PLN (Persero) berhasil mendapat  
kenaikan nilai Assessment Penerapan GCG Tahun 2018 oleh BPKP yaitu 
dengan meraih skor 87,96.   Suatu prestasi yang patut mendapat   
apresiasi dari para pensiunan, karena PLN Maju – IKPLN Sejahtera   
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Kesejahteraan para pensiunan PLN selalu mendapat dukungan      

Perusahaan. Pada tanggal 27 Februari 2019, telah diresmikan Klinik 
Pratama “Sinergi Lisna Medika”  yang dikelola oleh PT Sinergi Properti 
Pratama salah satu Anak Usaha DP PLN untuk memberikan fasilitas  
pelayanan kesehatan yang memadai kepada pegawai dan pensiunan 
PLN. 

Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan penggantian Pengurus 
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (YPK PLN) dengan        
Program programnya yang diharapkan dapat meningkatkan                
kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan PLN. 

Informasi penting lain yang dapat disimak dalam Edisi-6 ini adalah 
tentang keberadaan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN sebagai pengganti 
LAZIS PLN dalam menjejak manfaat, merawat Indonesia, dan            
memberdayakan dhuafa.   

Tulisan lain yang perlu dibaca adalah informasi tentang keanggotaan 
IKPLN sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPLN, 
yang menyangkut hak dan kewajiban. Disamping itu beberapa tulisan, 
foto-foto IKPLN Pusat, Daerah dan Cabang yang menceritakan pengala-
man dan kegiatan anggotanya, serta informasi kesehatan dari Dokter 
Perusahaan ikut mewarnai keanekaragaman Edisi-6 ini. 

Akhirnya, kepada seluruh pembaca serta anggota IKPLN yang         
beragama Islam, Redaksi mengucapkan Selamat Melaksanakan Ibadah 
Puasa Ramadhan 1440 H, dan Selamat Menyongsong Idul Fitri 1440 H. 
Mohon Maaf Lahir dan Batin. 

Salam kemenangan, 
 
Toni Trilaksito Sunu 
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  Diawali pada bulan Desember 2018  

dengan membentuk Tim Pembentukan 
Badan Usaha yang bertugas menyusun 
timeline lahirnya anak usaha IKPLN.   

Tim di komandani oleh Pak Kartawan 
dengan anggotanya terdiri dari pak Arifin 
Syah, pak Munir, pak Bagus dan saya 
sendiri (Trilaksito Sunu).  

Awal perjalanannya Tim banyak 
menemukan kendala dan hambatan    
terutama untuk pemberian nama           
perusahaan yang akan dibentuk, sehingga 
diputuskan semua anggota perumus 
mengajukan usulan nama perusahaan 

dengan catatan ada kata-kata yang 
mengandung IKPLN dan ini juga sesuai 
dengan permintaan Ketua. 

Kendala yang lainnya adalah permoda-
lan, karena memang IKPLN tidak     
mempunyai modal kerja yang selama ini 
IKPLN di dukung oleh YPK . 

 Dari beberapa kali pertemuan mulai 
mengerucut dan menampakkan hasilnya 
antara lain mencakup usulan:  

1. Nama perusahaan (badan usaha); 
2. Komposisi pemegang saham;  
3. Susunan pengurus yang terdiri dari 

Direksi dan Komisaris; 

 Oleh:  Trilaksito Sunu  

Sejalan dengan IKPLN yang sudah 

berbadan hukum sejak akhir 

Desember 2017, saat ini Pengurus 

IKPLN Pusat sedang giat2nya 

menyiapkan lahirnya anak usaha 

IKPLN. Dengan hadirnya anak usaha 

IKPLN diharapkan nantinya dapat 

memberikan kontribusi nyata 

didalam meningkatkan 

kesejahteraan para anggotanya.     

BERITA UTAMA 
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4. Penentuan domisili perusahaan; 
5. Modal dasar; dan  
6. Bdang usaha yang akan dijalankan.  

Hasil kesimpulan sementara di-
presentasikan dalam rapat rutin Pengurus 
IKPLN setiap hari Jumat untuk dimintakan        
masukan dan koreksinya dan diputuskan  
oleh Ketua Umum dan Pengurus IKPLN 
Pusat  bahwa nama perusahaan adalah : 

“PT IKA MAJU SEJAHTERA” atau         
disingkat dengan PT IKAMAS. 

Bersamaan dengan telah selesainya 
usulan nama dan bentuk anak usaha 
IKPLN, tahap selanjutnya adalah mengecek 
ke Kemenkumham melalui Notaris untuk 
nama perusahaannya.   

Ini menjadi krusial, karena jika sudah 
ada nama perusahaan yang sama dengan 
yang diajukan, maka otomatis tidak dapat 
dikeluarkan ijinnya. 

Pengecekan nama perusahaan yang 
baru ke Kemenkumham ternyata juga 
memerlukan waktu, sehingga Tim harus 
menunggu untuk beberapa waktu.  

Setelah menunggu kurang lebih             
2 minggu akhirnya dapat kabar baik yang 
menyatakan bahwa nama perusahaan 
yang diajukan belum ada yang menyamai 
atau sama, sehingga proses nya dapat 
dilanjutkan.  

Tahap selanjutnya adalah menyusun  
Rencana Usaha PT IKAMAS sebagai dasar 
atau persyaratan kerjasama dengan  anak 
usaha Dana Pensiun PLN (DP-PLN) dan 
anak usaha Yayasan Pendidikan &       
Kesejahteraan PLN (YPK PLN) dengan 
komposisi saham sebagai berikut: 

 70 % atau saham mayoritas dimiliki 
oleh IKPLN; 

 15% untuk anak usaha DPPLN; 

 15% untuk anak usaha YPK PLN. 

Diharapkan dalam waktu yang tidak 
terlalu lama proposal tersebut sudah 
mendapatkan persetujuan dari para 
pemegang saham.  

Adapun cakupan usaha PT IKAMAS  
bergerak dalam bidang Produk -Jasa yang 
mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan 
Usaha Indonesia (KBLI) berbasis kompe-
tensi Sumber Daya Manusia, jejaring dan   
geografis yang tersebar diseluruh wilayah 
kerja PT PLN (Persero). 

Demikian info progress perjalanan 
pendirian anak usaha IKPLN, diharapkan 
semua anggota dapat berpartisipasi dan 
mendukung kehadiran anak usaha yang 
baru dibentuk untuk meningkatkan         
kesejahteraan Pensiunan PLN.** 
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PT PLN (Persero) berhasil meraih skor 

87,96 (Sangat Baik) dalam hasil               
Assessment Penerapan GCG Periode     
Tahun 2018 berdasarkan penilaian Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP).  

Nilai ini lebih tinggi dibanding capaian 
hasil Assessment GCG PT PLN (Persero) 
pada tahun 2017 (87,40) dan 2016 
(87,14).  

Hal ini membuktikan bahwa arah 
pengelolaan Perusahaan semakin        
membaik terutama pada komitmen  

Transparansi, Akuntabilitas, Responsibili-
tas, Independesi, dan Fairness. 

Penilaian GCG merupakan suatu     
sarana untuk mengidentifikasi pelaksa-
naan GCG di BUMN yang berdasarkan 
Peraturan Menteri BUMN 01/2011       
tentang Penerapan Tata Kelola              
Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN 
dan Surat Keputusan Sekretaris Menteri 
Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 
tentang Indikator/Parameter Penilaian 
dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.    

Oleh :   Adi Setiawan, Corporate Secretary PT PLN (Persero) 

INFO PLN 

Buktikan “Good Corporate Governance” Semakin  
Terinstitusionalisasi, PLN Raih Peningkatan Nilai  
Assessment GCG Periode Tahun 2018 dari BPKP. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Sek 
MenBUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012,      
terdapat 6 Aspek Penilaian, 43 Indikator, 
153 Parameter, dan 572 Faktor Uji           
Kesesuaian (FUK) untuk diuji tingkat        
kesesuaiannya.  

Penilaian ini dilakukan kepada tiga     
organ utama Perusahaan, yaitu Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan 
Komisaris, dan Direksi.  

Selain itu, Penilaian GCG juga             
melingkupi Karyawan, Pemerintah 

(Regulator), Pemasok, Masyarakat,    
Kreditur, Pelanggan, dan Kelompok 
Lainnya.  

Metode pengukuran dilakukan secara 
mendetil terhadap Keberadaan Standar 
Operasional Prosedur/ Kebijakan,     
Diseminasi/ Sosialisasi, Pemahaman Para 
Partisipan, Rencana Pelaksanaan,  
Pelaksanaan Proses, Keluaran/ Output, 
dan Kualitas keluaran/ Output yang 
dihasilkan. 
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Gambar 1. Capaian Nilai 
GCG PLN 2016-2018 

Gambar 2. Skor 6 Aspek Penilaian GCG PT PLN (Persero) Periode Tahun 2018 



Bagi PLN, GCG telah menjadi elemen 
mendasar dalam pengelolaan korporasi.                                      
GCG bukanlah suatu pelengkap, namun 
best practice yang mendasar dan wajib 
dilaksanakan secara berkelanjutan dan 
konsisten dalam menjaga keberlangsun-
gan usahanya. GCG adalah suatu praktik 
pengelolaan Perusahaan secara amanah 
dan prudensial dengan mempertim-
bangkan keseimbangan pemenuhan 
kepentingan seluruh stakeholders. 

Dengan semakin meningkatnya kondisi 
nilai GCG PT PLN (Persero), maka     
pengelolaan sumber daya Perusahaan  
diharapkan menjadi efisien, efektif, 
ekonomis, dan produktif dengan selalu 
berorientasi pada tujuan Perusahaan dan 
memperhatikan kepentingan stakeholders 
secara berimbang.  

Oleh karenanya, merupakan hal 
penting untuk terus membudayakan      
ketaatan dalam melaksanakan tata kelola 

hingga menjadi budaya sesungguhnya. 

Kondisi GCG PLN yang semakin       
membaik setiap tahunnya ini tentunya 
merupakan harapan kita bersama untuk 
perkembangan bisnis yang berkelanjutan.  

Mengingat, hal ini merupakan indikator 
bahwa Perusahaan dikelola menuju arah 
yang lebih baik. Perbaikan GCG diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja Perusahaan 
melalui terciptanya proses pengambilan 
keputusan yang lebih baik. Lebih lanjut, 
corporate value akan meningkat sehingga 
dapat mempermudah mendapatkan    
pembiayaan yang lebih murah.  

Secara jangka panjang, pembenahan 
infrastruktur GCG secara ber-                      
kesinambungan akan memastikan/
menjamin Perusahaan untuk selalu taat 
pada ketentuan, hukum, dan peraturan 
yang berlaku dalam rangka memenuhi  
target-target Perusahaan di masa     
mendatang. ** 

INFO PLN INFO PLN 

10 edisi April - Juni 2019 



Keberadaan klinik tersebut, adalah 
sebagai salah satu bentuk perhatian dan 
kepedulian perusahaan kepada pegawai 
dan pensiunan PT PLN (Persero). 

Direktur Human Capital Management 
(DIRHCM) PT PLN (Persero), bapak          
Muhamad Ali, berkenan menandatangani 
prasasti tanda diresmikannya Klinik 
Pratama “Sinergi Lisna Medika”.  

DIRHCM dalam sambutannya,  
menyampaikan ucapan selamat kepada   
DP-PLN atas pengoperasian Klinik Pratama 
“Sinergi Lisna Medika” yang mewujudkan 

keinginan Direksi PLN untuk memberikan 
fasilitas pelayanan kesehatan yang         
memadai bagi pegawai dan pensiunan 
PLN. 

Selanjutnya DIRHCM menantang        
DP-PLN agar dapat mengembangkan      
pengelolaan klinik pratama ke 3 atau 4 
lokasi, yang akan diresmikan bersamaan 
dengan peringatan Hari Listrik Nasional 
tanggal 27 Oktober 2019.  

Dengan memanfaatkan fasilitas yang 
ada berupa tanah dan bangunan yang   
dimiliki, DP-PLN harus bergerak aktif  

INFO DPPLN 

Tanggal 27 Februari 2019  telah diresmikan Klinik Pratama  
“Sinergi Lisna Medika” yang berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga  

Nomor 63 Melawai  Jakarta Selatan.   

Oleh :  DPPLN -PT  Sinergi Properti Pratama (PT SPP) 
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membangun klinik pratama yang mempu-
nyai tenaga medis dan peralatan medis 
yang baik, tempat yang representative serta 
pengelolaan yang profesional, sehingga    

pelayanan kesehatan pegawai dan 
pensiunan semakin meningkat dan        
membanggakan.  

Menyambut harapan sekaligus           
tantangan DIRHCM, Direktur Utama            
DP-PLN bapak Moch. Sulastyo, dalam       
sambutannya mengucapkan terima kasih 
atas kepercayaan Pendiri DP-PLN kepada  
DP-PLN untuk membangun dan mengelola 
Klinik Pratama yang akan melayani pegawai 
dan pensiunan PLN.  

Dikatakannya klinik-klinik pratama yang 
akan dibangun akan menjadi ajang         
pembelajaran dan menghimpun                
pengalaman untuk melangkah ke tahap 
berikutnya, mendirikan dan mengelola     
rumah sakit. 

Klinik Pratama “Sinergi Lisna Medika” 
mempunyai perijinan yang lengkap yakni,         
praktek dokter umum termasuk instalasi 
farmasi yang menyediakan obat-obatan 

yang diperlukan, laboratorium, dan ke 
depannya akan tersedia klinik gigi. 

DIRUT DP-PLN menyampaikan bahwa 
untuk pengoperasian klinik gigi membu-
tuhkan dana  cukup besar, karena  
peralatan dokter gigi cukup mahal, oleh 
karenanya kami memerlukan uluran   
tangan DIRHCM untuk mewujudkannya. 

Terkait hal ini, DIRHCM menjawab 
langsung mendukung untuk peningkatan 
pelayanan kesehatan dengan fasilitas  
klinik gigi. “Untuk peningkatan pelayanan 
dengan menambahkan fasilitas klinik 
gigi, silahkan DP-PLN mengajukan        
anggaran biaya yang diperlukan, akan 
kami pertimbangkan melalui bantuan 
CSR   perusahaan,” kata DIRHCM. 

Pembangunan dan pengelolaan    
Klinik Pratama “Sinergi Lisna Medika” 
oleh DP-PLN, bermula dari penugasan   
PT PLN (Persero) kepada Pengurus         
DP-PLN terkait kerjasama Poliklinik, 
Tenaga Medis dan Apotek melalui surat 
EVP DIVMUM Nomor 1010/SDM.07.01/
DIVMUM/2018. 

INFO DPPLN 

Penanadatanganan 
prasasti peresmian Klinik 
Pratama “Sinergi Lisna 
Medika” oleh DirHCM 
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Selanjutnya DP-PLN menugaskan         
PT Sinergi Properti Pratama (PT SPP) 
selaku Anak Perusahaan DP-PLN untuk 
merealisasikan pendirian Klinik Pratama 
sekaligus    pengelolaannya untuk melayani 
Pegawai dan Pensiunan unit PLN Kantor 
Pusat yang berobat. 

Sejalan dengan arahan DIRHCM, PT PLN 
(Persero) cq. DIVMUM dan PT SPP  sepakat 
bahwa lokasi klinik pratama    
menggunakan aset milik PT PLN (Persero) 
berupa bekas rumah dinas karyawan PLN 
yang lokasinya sangat   strategis dan tidak 
jauh dari lokasi Kantor Pusat PT PLN 
(Persero), yaitu  di Jalan Sunan Kalijaga 
Nomor 63 Melawai Jakarta  Selatan.   

 Memenuhi standarisasi suatu klinik 
yang layak dan memadai sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, PT SPP melakukan 
renovasi total bangunan tersebut di atas.  

Renovasi yang dilakukan meliputi   
segala aspek kebutuhan klinik, seperti 
penyediaan fasilitas kesehatan yang  me-
madai berupa ruang pendaftaran, ruang 
tunggu, ruang periksa, ruang tindakan, 
ruang poli gigi, ruang farmasi, dan ruang 
laboratorium. Selain fasilitas kesehatan, 
klinik juga harus menyediakan fasilitas 
penunjang untuk kenyamanan pasien dan 
keluarga pasien yang datang berobat,   
seperti toilet yang bersih, mushola, taman, 
pos keamanan serta area parkir kendaraan 
yang cukup memadai... 

Guna memaksimalkan pelayanan,    
klinik ini dlengkapi dengan peralatan 
medis yang baik dan mendukung, seperti 
tempat tidur pasien, lemari penyimpanan 
alat kesehatan, serta perlengkapan medis 

atau alat kesehatan lainnya yang mutu, 
kualitas serta   standarisasinya selalu     
terjaga, terlebih terhadap alat ukur 
kesehatan yang akan dipakai. Klinik ini 
akan melakukan kalibrasi alat kesehatan 
secara berkala dan teliti, karena hal ini 
sangat penting untuk mempertahankan 
kinerja, kualitas, dan akurasi alat tersebut 
dalam menunjang pemberian informasi 
atau diagnosa suatu penyakit. 

 Klinik bekerjasama dengan beberapa 
perusahaan farmasi terkemuka di          
Indonesia untuk menjamin penyediaan  
obat sebagai salah satu unsur penting 
bagi kesembuhan pasien, agar selalu        
menyediakan obat dengan kualitas        
terbaik.  

Izin operasional Klinik Pratama 
“Sinergi Lisna Medika” dengan nomor 
062/B.6.0/31.74.07/-1.779.3/2018, diter-
bitkan pada tanggal 19 Desember 2018 
oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta       
Selatan berdasarkan Rekomendasi Teknis 
yang dikeluarkan oleh Suku Dinas 
Kesehatan Jakarta Selatan, yang           

INFO DPPLN 

Direktur Utama PT SPP menjelaskan kepada    
DirHCM tentang fasilitas pelayanan 
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Poli Umum 

Jenis Layanan  

INFO DPPLN 

Ruang Tindakan gawat darurat 

Laboratorium Farmasi 

menyatakan bahwa harus terdapat       
pelayanan dokter umum, pelayanan labor-
atorium, dan pelayanan instalasi farmasi 
sesuai persyaratan yang tertuang dalam    
Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang 
Klinik. 

Klinik Pratama “Sinergi Lisna Medika”, 
sesuai dengan visi dan misinya, akan 
memberikan pelayanan dan menyediakan 
fasilitas yang memadai bagi para pegawai 
dan pensiunan PLN, dan terus berinovasi 
menyesuaikan kebutuhan dan mengikuti 
perkembangan zaman dalam bidang 
kesehatan.  

Selanjutnya PT Sinergi Properti 
Pratama diharapkan tidak hanya men-
goperasikan klinik dalam cakupan wilayah 
di DKI Jakarta saja namun membuka klinik 

baru di berbagai daerah lainnya, untuk 
mendekatkan diri dan dapat melayani 
lebih banyak pegawai dan pensiunan PLN 
yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Klinik Pratama “Sinergi Lisna Medika” 
beroperasi setiap Hari Senin-Jumat dari 
jam 08.00-16.00 WIB, dengan tim dokter 
yang dibantu oleh perawat, tenaga analis 
kesehatan, apoteker dan asisten apoteker 
serta tenaga administrasi.  

Pelayanan Kesehatan yang tersedia di 
Klinik Sinergi Lisna Medika, yaitu             
Pelayanan Poli Umum, Pelayanan Ruang 
Tindakan, Pelayanan Laboratorium,       
Pelayanan Instalasi Farmasi, serta yang 
akan datang segera dibuka untuk pela-
yanan Poli Gigi.**  
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INFO DPPLN 

  Berdasarkan data per 9 April 2019 jam 

14.00 terdapat 583 orang Penerima MP 
yang ditangguhkan pembayaran Manfaat 

pensiunnya dengan berbagai sebab pe-
nangguhannya, sebagai berikut: 

NO SEBAB PENANGGUHAN JUMLAH   

1  Data Ulang 2009                                  10  

2  Data Ulang 2012                                    1  

3  Data Ulang 2013                                    5  

4  Data Ulang 2014                                    9  

5  Data Ulang 2015                                  22  

6  Data Ulang 2016                                  36  

7  Data Ulang 2017                                  72  

8  Data Ulang 2018                                428  

Total                               583  

NO UNIT INDUK JML TOTAL 

1  PLN     572  

   - Kantor Pusat  46    

   - Puslitbang Ketenagalistrikan   4    

   - Pusat Sertifikasi   3    

   - Pusat Pendidikan & Pelatihan   6    

   - Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan   1    

   - Pusat Pengatur Beban Jawa Bali    4    

   - Transmisi Jawa Bagian Barat   6    

   - Transmisi Jawa Bagian Tengah  15    

   - Transmisi Jawa Bagian Timur & Bali    3    

   - Pembangkitan Sumbagut    8    

   - Pembangkitan Sumbagut    2    

   - P3B Sumatera  11    

   - Wilayah Aceh    4    

   - Wilayah Sumut  77    

   - Wilayah Sumbar   9    

   - Wilayah Riau & Kepri  13    

   - Wilayah Babel          1    

   - Wilayah S2JB        9    

   - Wilayah Kalbar      10    

   - Wilayah Kalsel & Kalteng       7    

   - Wilayah Kaltim & Kaltara       5    

   - Wilayah Sulut Sulteng & Gorontalo      37    

   - Wilayah Sulsel Sultra & Sulbar      36    

NO UNIT INDUK JML TOTAL 

   - Wilayah Maluku dan Maluku Utara      11    

   - Wilayah Papua & Papua Barat      32    

   - Wilayah NTB       2    

   - Wilayah NTT      14    

   - Kitlur Sulawesi        2    

   - Distribusi Banten        7    

   - Distribusi Jaya      74    

   - Distribusi Jawa Barat      31    

   - Distribusi Jawa Tengah      25    

   - Distribusi Jawa Timur      47    

   - Distribusi Bali       9    

   - Distribusi Lampung       1    

2  IP              5  

  UP Suralaya      1    

  UPJP Priok      3    

  UPJP Perak Grati      1    

3  PJB              6  

  UP Cirata      3    

  UP Brantas      2    

  UPHAR Wilayah Timur      1    

        

Total         583  

Jumlah Penangguhan 
pembayaran MP  per 
Tahun  data ulang  
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INFO YPK PLN 

Dasar Pendirian   

YPK PLN didirikan pada Tahun 1993 dengan Akte notaris Ny. SP 
Henny Shidky SH Nomor 26 Tanggal 22 September 1993.  

Pembentukan YPK PLN dilatarbelakangi adanya PP No. 17 tahun 
1990 yang memperkenankan Perum Listrik Negara menyisihkan 

20% dari Labanya untuk keperluan Sosial, Pendidikan, Jasa 
Produksi, dan Sumbangan dana Pensiun. YPK PLN didirikan untuk 

bergerak di bidang Pendidikan dan kesejahteraan. 

VISI : 

Menjadi Yayasan yang keberadaan dan 
manfaatnya didambakan masyarakat 
Indonesia. 
MISI : 

Melaksanakan aktivitas/ kegiatan   
di bidang pendidikan dan sosial  
yang berdampak kepada peningkatan 
kesejahteraan, khususnya bagi  
keluarga Besar PT PLN (Persero) dan 
masyarakat luas pada umumnya.  

Maksud dan Tujuan Pendirian : 

Maksud dan tujuan pendirian YPK PLN       

adalah pada bidang sosial dengan 

menjalankan kegiatan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keahlian, ketrampilan 

serta kesejahteraan, khususnya       

kepada Keluarga Besar PT PLN 

(Persero) dan masyarakat pada 

umumnya; 

Oleh :  YPK PLN 
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2. Memberikan bantuan atau beasiswa, 
khususnya kepada Keluarga Besar  
PT PLN (Persero) dan masyarakat pada 
umumnya; 

3. Santunan Yatim Piatu; 

4. Penyelenggaraan sekolah/ pendidikan 
atau kegiatan lainnya. 

KEGIATAN YPK PLN SAMPAI DENGAN 2018 

Bidang Pendidikan 

1. Menyelenggarakan Pendidikan 
SEKOLAH TINGGI TEKNIK (STT) PLN; 

2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman 
Kanak Kanak  (TK) RIGATRIK; 

3. Menyelenggarakan Pendidikan Taman 
Kanak Kanak  (TK) PERMATA IBU. 

Bidang Sosial 

1. Bagi Keluarga PT PLN (Pesero) 
diberikan bantuan: 

a. THR Pensiunan  & Yatim;  
b. Uang duka Pensiun; 
c. Biaya Pendidikan siswa SD/ SLTP/ 

SLTA; 

d. Biaya Pendidikan Mahasiswa ber-
prestasi; 

e. Sosial/ bencana alam; 
f. Bedah rumah Pensiunan ; 
g. Biaya operasional IKPLN. 

2. Bagi Non Keluarga PT PLN (Pesero) 
diberikan bantuan: 

a. Biaya Pendidikan mahasiswa STT 
PLN  berprestasi; 

b. Bencana alam & sosial lainnya sep-
erti Gempa Lombok, Palu dan se-
bagainya. 

Total bantuan YPK Tahun 2018 sebesar   
Rp 13,8 milyar terdiri dari: 

 

 

 
 
  

INFO YPK PLN 

NO BANTUAN BESARAN 

1 THR Pensiunan Rp  5.93 M 

2 IKPLN Ro, 1.12 M 

3 Pendidikan & 
Kesejahteraan 

Rp. 4.1 M 

4 Sekolah TK Rp. 92.90  Jt 

5 Uang Duka & 
Bencana Alam 

Rp. 2.5 M 
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1. Restrukturisasi Afiliasi YPK PLN: 
Fokus pada pengembangan afiliasi 
yang secara langsung mendukung 
proses bisnis PLN, memiliki prospek 
usaha yang menguntungkan, dan 
kepemilikan yang mayoritas; 

2. Rencana Akreditasi A dan Pengem-
bangan STT PLN :  
a. Pemilikan lahan Kampus milik 

sendiri;  
b. Pemenuhan Tenaga/SDM; 

3. Sinergi antar entitas dalam PLN :  
YPK-PLN, DP-PLN, IKPLN, Anak/ Cucu 
PLN, serta Unit Bisnis PLN untuk 
memastikan sebesar mungkin nilai 
tambah bisnis korporasi kembali   ke 
korporasi dan kesejahteraan keluarga 
besar PLN; 

4. Mengelola beberapa jenis limbah yang 
dapat ditangani oleh YPK PLN; 

5. Menjajaki dan memulai bisnis baru : 
pabrik trafo, pabrik Smart Meter, 
pengelolaan eceng gondok di ben-
dungan PLTA, meubelair, pengelolaan 
limbah, klinik pratama, Pabrik 
Pemanfaat fly ash,  dan sebagainya; 

6. Meningkatkan besaran THR kepada 
Pensiunan PLN dan memperluas 
bantuan kesejahteraan kepada 
lingkungan PLN; 

7. Membantu  upaya  sertifikasi  
kompetensi pensiunan melalui IKPLN 
Pusat; 

8. Sosialisasi mengenai YPK ke segenap 
stakeholder di lingkungan PLN.** 

INFO YPK PLN 
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INFO YBM 

YBM PLN sebelumnya adalah           

Lembaga Amil Zakat, Infaq & Shodaqoh 
(LAZIS) PLN yang didirikan di tahun 2019 
dengan Akta Notaris Teddy Yunaldi S.H, 
Nomor 08 tanggal 29 Juni 2009.  

Kemudian di akhir 2016 LAZIS PLN     
bertransformasi menjadi YBM PLN dengan 

Akte Notaris Zulkifli Harahap S.H, Nomor 
19 tanggal 22 Desember 2016. 

Transformasi ini dilakukan untuk    
memperluas peran dan kontribusi dalam 
pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan 
Wakaf (ZISWAF) yang berasal dari         
pegawai PLN maupun masyarakat umum.  

19 

Amanah, Profesional dan transparan adalah prinsip yang selalu     
dijaga Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN. Lembaga yang bertugas 

mendistribusikan kembali manfaat atas amanah dana zakat, infaq 
dan sedekah serta wakaf (ziswaf) para pegawai PT. PLN (Persero) 

kepada kaum dhuafa melalui 5 pilar program unggulan yakni sosial 
kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan dakwah.  

Oleh :   YBM -PLN 
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INFO YBM 

 YBM PLN selain berada di PLN Kantor 
Pusat juga berada di 57 PLN Unit Induk. 
Semua YBM PLN Unit Induk berada 
dibawah komando dan koordinasi YBM 
PLN Pusat. YBM PLN dalam menjalankan 
aktifitas organisasinya dilakukan oleh Pen-
gurus yang berasal dari Pegawai PLN 
dengan dibantu oleh Amilin (pelaksana) 
profesional dari luar pegawai PLN.  

Sebagai salah satu kesuksesan program 
YBM PLN, tersebut cerita seorang Sri 
Handayani, sosok penebar asa di Desa 
Setangor, Kabupaten Lombok Tengah. 
Dengan UKM bentukannya, Shezee Tenun, 
awalnya Sri hanya menjual kain          
tenunannya di car free day Kota Mataram. 
Kala itu, Sri juga merupakan salah satu 
penerima manfaat program pendidikan 
YBM PLN, Beasiswa Cahaya Pintar.         
Semangat Sri untuk mandiri dengan karya 
sendiri, akhirnya mendapat perhatian   
khusus dari tim YBM PLN. 

Program berkelanjutan pun digulirkan 
untuk Sri.  Melalui tahapan assessment, 
Sri pun akhirnya terpilih menjadi mitra       
program pemberdayaan ekonomi bagi 
desanya. Sosok seperti Sri terpilih, bukan 
hanya karena ia termasuk dalam salah 
satu golongan asnaf zakat, tetapi juga   
karena semangatnya untuk mandiri perlu 
didukung dan dikelola dengan baik.  

Kini, hampir semua wanita paruh baya 
di desanya ikut merasakan manfaat dari 
usaha tenun yang dirintisnya. Melalui    
kelompok tenun tersebut, Sri membantu 
ibu-ibu di desanya mendapatkan modal 
dan juga turut memasarkan kain tenun 
buatan mereka. Sri menyediakan modal 
berupa benang yang siap digunakan oleh 
para penenun. 

Ketika kain tenunnya sudah terjual, 
keuntungan dari penjualan kain itu        
dikurangi modal benang yang telah 
digunakan. Melalui sistem seperti itu,   
rata-rata penenun di desanya mampu 
mengantongi uang tambahan hingga     
600 ribu rupiah setiap bulannya. Jumlah     
pemasukan tambahan itu sangat berarti 
bagi keluarga para penenun.  

Kisah Sri Handayani adalah satu dari 
401.123 jiwa yang menjadi penerima 
manfaat dana zakat yang dikelola YBM 
PLN di tahun 2018. Mendukung upaya Sri 
adalah semangat YBM PLN dalam         
merawat Indonesia, menjejak manfaat 
dan memberdayakan dhuafa. 

Selama tahun 2018 YBM PLN telah 
menyalurkan amanah dana ZISWAF dari 
para muzakki PLN sebesar Rp202,1 Miliar 

Sri Handayani dari Desa Setangor   
Lombok Tengah 
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INFO YBM 

atau meningkat 33,5% dibanding total 
penyaluran dana ZISWAF tahun 2017 yang 
sebesar Rp151,3 Milyar. Semua dana 
tersebut disalurkan melalui 5 pilar 
program yaitu Sosial Kemanusiaan, 
Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan 
Dakwah. 

Pengelolaan zakat secara professional, 
mengantarkan YBM PLN pada upaya    
intervensi program bagi para penerima 
manfaat yang tersebar hingga ke pelosok 
nusantara. Penyebaran program ini 
didukung oleh sistem tata kelola yang 
sinergis antara YBM PLN pusat dengan 
YBM PLN Unit di seluruh wilayah           
Indonesia. 

Pengelolaan zakat secara professional, 
mengantarkan YBM PLN pada upaya    
intervensi program bagi para penerima 
manfaat yang tersebar hingga ke pelosok 
nusantara. Semua program tersebut     
bertujuan memberdayakan mustahik 
(orang yang menrima zakat) hingga    
mampu menjadi muzaki (orang yang 
membayar zakat). Penyebaran program 
ini didukung oleh sistem tata kelola yang 
sinergis antara YBM PLN Pusat dengan 
YBM PLN Unit di seluruh wilayah            
Indonesia. Selain itu, pengelolaan zakat 
secara professional juga mampu menjadi 
daya pemicu meningkatnya penghim-
punan zakat pegawai PT PLN (Persero).  

Setiap tahunnya, selalu terjadi         
peningkatan jumlah zakat terhimpun yang 

diamanahkan pada YBM PLN. Jumlah ini 
bukan hanya menggambarkan besarnya 
angka, tetapi juga kepercayaan pada 
pengelolaan zakat secara professional.  

Tercatat jumlah penghimpunan dana 
tahun 2018 YBM PLN mengalami           
kenaikan yang cukup signifikan,            
khususnya penghimpunan zakat melalui 
payroll meningkat menjadi sebesar 
Rp226,4 Milyar atau naik 35,5% dibanding 
penghimpunan zakat melalui payroll di 
2017 yang sebesar Rp167,1 Milyar.        
Sedangkan, penghimpunan secara      
keseluruhan (zakat melalui payroll, zakat 
melalui non payroll, infak, sedekah, dan 
wakaf) meningkat menjadi Rp239,4 Miliar 
atau naik 38,5% dibanding total    
penghimpunan di 2017 yang sebesar 
Rp172,8 Milyar. 

 Hadirnya tulisan ini di IKPLN News 
merupakan salah satu wujud tanggung 
jawab YBM PLN dalam memberikan     
informasi yang tepat mengenai       
pengelolaan zakat di YBM PLN.  

Memberikan informasi yang utuh dan 
terpercaya kepada segenap muzakki    
pegawai PLN dan guna menumbuhkan 
kepercayaan kepada lembaga ini.  

Semoga majalah ini juga dapat menjadi 
sarana tranparansi dan akuntabilitas YBM 
PLN kepada segenap stake holder yang 
ada khususnya para insan purna karya         
pegawai PLN. ** 
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Usia 56 tahun sesungguhnya masih 

dalam usia pemula untuk berkarya lebih 
dari sebelumnya dengan kompetensi    
anda. Jangan merasa sudah tua mau 
istirahat menikmati sisa hidup, justru   
diusia inilah perlunya suatu kecerdasan 
harus dipelihara agar kita tidak cepat 
menjadi pikun dan “dikerubuti” penyakit 
karena kondisi yang semakin melemah. 

Ketika anda pensiun, berpikir dan      
bertindaklah seolah-olah anda masih 
bekerja dan ketika anda bekerja andapun 
harus berpikir anda bekerja setelah 
pensiun. 

Momok  

Sudah lumrah bagi seseorang atau        
beberapa orang saat pensiun akan tiba, 
umumnya istilah pensiun akan menjadi 
momok yang menakutkan, menyebalkan, 

bahkan menjadi problem yang sangat seri-
us   karena akan kehilangan : 

1. Penghasilan; 

2. Kedudukan; 
3. Status sosial; 
4. Teman sederajat; 
5. Harga diri. 

Pensiun memang berhenti bertugas, 
berhenti bekerja, berhenti beraktivitas 
dikantor baik pegawai negeri, pegawai 
swasta, bahkan perusahaan perorangan, 
namun bukan berarti berhenti berkarya, 
sebaiknya harus bisa mengisi sisa waktu 
yang sangat berharga karena usia masih 
cukup mampu dan masih ada kesem-
patan.  

Oleh karena itu seseorang yang cerdas 
perlu melakukan persiapan agar disaat 
pensiun nanti bisa beraktivitas baik 
dibidang ekonomi dan juga sosial. 
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Pembaca yang budiman 

Bagaimana perasaan anda pada saat 
pensiun tiba?  adakah yang sudah anda 
siapkan kemarin dan hari ini? 
Apakah anda hanya ingin berdiam diri 
selamanya sambil mengasuh cucu,   
berdiam diri atau menggunakan    
keahlian anda disisa umur yang lebih 
berharga bagi kemaslahatan keluarga?.  

Oleh :  Bagus Suyitno 



Persiapan (sebelum pnsiun) 

Bagi siapapun yang siap untuk    
berkarya disatu instansi, dan telah me-
masuki masa kerja, perlu satu kesadaran 
bahwa suatu hari nanti pasti akan me-
masuki masa pensiun. 

Pada saat kita belajar dibangku 
sekolah ataupun disaat kuliah tentu 
pernah mendapatkan ilmu tentang fungsi 
pendapatan seperti rumus sederhana ini  :  
Y = C + S . 

Y = Pendapatan ( Income ) 

C = Konsumsi (consumption ) 

S = Tabungan (Saving ) 

Tujuan Saving/ Tabungan tidak lain 
untuk persiapan melakukan investasi 
nantinya, disaat yang tepat atau saat 
setelah pensiun. 

Jika pola saving  seperti ini : 

Y  100  = C 60 + S 40,  => cerdas atau 

Y  100  = C 80 + S 20,  => cukup   atau 

Y  100  = C 100 + S 0,  => tidak cerdas 

  Dimasa-masa bekerja inilah seseorang 
memerlukan kecerdasan melakukan 
penghematan berupa sebuah saving/
tabungan dengan tujuan cerdas, 
melakukan perencanaan persiapan       
investasi saat pensiun akan tiba, maka kita 
harus:      

1. Menyiapkan pekerjaan pengganti; 

2. Tidak menggantungkan diri pada       
program pensiun yang berlaku di     
perusahaan /instansi tempat bekerja; 

3. Menyiapkan diri melakukan                
perubahan mindset; 

4. Optimis bahwa bahwa usahanya akan 
berhasil. 

Persiapan sebagaimana dimaksud    
adalah dengan menabung dan diharapkan   
mampu mewujudkan impian sehingga  
akan menang menghadapi momok 
pensiun diatas.  

Atas dukungan yang dimiliki seseorang 
akan mampu memulai mempersiapkan 
diri, apalagi dengan kompetensi  yang di-
miliki tidak boleh dibiarkan menjadikan 
beban dalam pikiran tanpa implementasi    
berkarya. 

Dengan kompetensi/ kemampuan   
apapun yang dimiliki seseorang tentu   
punya semangat untuk berkarya, baik di 
instansi perorangan, perusahaan, bahkan 
usaha mandiri yang tidak tergantung atau-
pun diperintah/ dikendalikan orang lain, 
dan menjadikan dirinya berkarya dengan 
semangat yang tinggi, mengisi kehidupan 
selanjutnya. 

SUMBANG SARAN 
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Bagi anda yang memilih berkarya 
secara mandiri tentunya diperlukan       
bermacam kesiapan dan persiapan yang 
matang sebelum memutuskan bidang 
usaha yang akan diambilnya.  

Kesiapan ini bisa dilakukan dengan 
membaca  buku bisnis, kursus yang         
ber-kaitan dengan bisnis, mengikuti     
seminar dan lain sebagainya. 

Persiapan dilakukan sejak awal sebelum 
pensiun tiba dengan jalan meng-
inventarisasi sumber daya baik itu yang 
dimiliki, yang diperlukan maupun         
sumberdaya lain yang harus dicari serta 
pilihan lokasi usaha. 

Kesiapan lainnya adalah: 

1. Dukungan Finansial;  
2. Kekuatan fisik; 
3. Mental dan emosi jiwa; 
4. Dukungan seluruh keluarga. 

Kesiapan dan Persiapan sebagaimana 
dijelaskan di atas, merupakan faktor 
penentu apakah keputusan yang akan  
diambil ini akan sukses atau tidak, tepat 
sasaran atau tidak, perlu evaluasi dengan 
data yang akurat. 

Memiliki kesiapan dan persiapan saja 
belum menjamin bahwa usaha yang      
pertama kali dilakukan akan berhasil,    
harus siap kecewa, dan tidak mutung serta 
tidak takut untuk bangkit berusaha kem-
bali dengan lokasi atau jenis usaha yang 
sama atau usaha yang berbeda. 

Impementasi dan Usaha 

Pada saatnya seorang pegawai, pejabat 
di satu instansi umumnya sadar bahwa 
nantinya akan memasuki usia pensiun. 
Tidak sedikit yang sudah menyadari     
bahwa pada saat pensiun perlu ada 
penghasilan pengganti untuk tetap     
mempertahankan income dalam upaya 
mencukupi kebutuhan hidup selanjutnya. 

Ada pula yang tetap tenang-tenang 
saja saat pensiun sudah dekat, dan tidak 
memikirkan mau apalagi setelah pensiun. 
Menyadari pentingnya mempertahankan 
tingkat pendapatan keluarga seperti saat 
sebelum pensiun, dengan persiapan    
seperti diatas, seseorang perlu 
menginventarisasi kompetensi yang      
dimiliki untuk di-implementasikan dalam 
bentuk usaha bisnis atau bergabung 
dengan rekan bisnis yang menjanjikan 
dapat menguntungkan tentunya. 

Bila pilihan jatuh pada usaha mandiri 
membentuk Badan Usaha, Toko, Warung, 
dagang, dan lainnya, beberapa hal yang 
perlu dimiliki seorang investor, adalah : 

1. Kecukupan modal, dapat menentukan 
usaha apa yang akan dibangun; 

2. Siap mental, kesiapan gagal dan tidak 
jera untuk berusaha kembali; 

3. Kesiapan fisik yang prima, bila fisik   
kurang mendukung sebaiknya pilihlah 
alternatif usaha yang resikonya lebih 
kecil namun juga income yang lebih 
kecil pula; 

SUMBANG SARAN 
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4. Pemilihan bentuk usaha yang            
diinginkan, mengacu ke pengalaman,   
karena pengalaman sangat            
menentukan bentuk usaha apa yang 
akan diambil/ diputuskannya, 

5. Lokasi usaha yang tepat, dengan 
melakukan survei beberapa lokasi,    
seperti di Mall, komplek pertokoan, 
jalan besar yang banyak tempat usaha 
lainnya, Pasar dan tempat 2 lain;  

6. Didukung keluarga secara penuh,      
karena usahanya mengandung resiko 
yang tidak sedikit bagi keluarga. 

Dengan kelengkapan hal-hal diatas,  
sesorang sudah dapat melakukan langkah-
langkah untuk membentuk usaha dengan 
persiapan yang seksama. 

Perlu di ingat bahwa tidak semua usaha 
yang sudah berjalan baik akan langgeng 
selamanya, kecuali dengan pengawasan 
teliti dan terus menerus akan 
menghasilkan return atau keuntungan 
yang memadai. 

Uraian diatas belum termasuk  
pengembangan usaha dengan menambah 
modal yang berasal dari dana pinjaman 
pihak luar seperti perbankan, Lembaga 
keuangan non bank dan sumber lainnya. 

Mari kita mulai dengan keyakinan dan 
optimis, untuk memulai usaha dengan 
kompetensi yang dimiliki untuk tetap  
menjaga income yang diharapkan seperti 
pendapatan sebelum pensiun. 

Pengawasan 

 Dalam menjalankan usaha, diperlukan 
pengawasan untuk mengetahui kondisi 

usaha agar tidak terjadi penyimpangan, 
kemunduran, ataupun kemajuan usaha. 

Setiap usaha yang sedang berjalan  
perlu dibuat pembukuan, baik secara   
sederhana ataupun modern tergantung 
besar kecilnya usaha tersebut.  

Pembuatan pembukuan dimaksudkan 
agar dapat diketahui secara pasti, 
besarnya pengeluaran, penerimaan,     
hutang, sampai dengan keuntungan yang 
diperoleh, secara periodik, bulanan     
maupun tahunan. 

 Upaya bisnis yang sudah dilakukan, 
apapun hasilnya, bila tidak memuaskan/ 
tidak sesuai harapan, jangan putus asa 
karena masih ada peluang, waktu dan 
keyakinan bahwa akan berhasil.  Dan apa-
bila berhasil jangan terlalu puas karena 
sewaktu-waktu bisa mengalami 
kemunduran.  Oleh karena itu kita harus 
cerdas  membaca situasi usaha. Apakah 
perlu menambah outlet/ cabang dengan 
tujuan eksistensi bisnisnya. Bila tidak ber-
hasil maka perlu dicermati apa permasala-
han yang muncul, sehingga dapat          
dilakukan perubahan dan perbaikan.** 
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Yuk kita lihat, organisasi IKPLN itu apa 

ya? Dan Siapa sajakah yang menjadi      
Anggota? 

Organisasi IKPLN 

IKPLN adalah suatu Perkumpulan  yang 
didirikan pada tanggal 8 Februari tahun 
2001 berdasarkan Musyawarah Nasional           
ke V-PPDPE  Unit PLN/IKPLN yang di       
Aktakan pada tanggal 20 November tahun 
2003 Nomor 116 oleh Notaris Ny. Liek 
Lestyowati Soemargo, SH, dan di kukuhkan 
dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero)  
Nomor 227.K/DIR/2008 tanggal  11  Juli 
2008.  

Tahun 2017 mengalami perubahan 
status menjadi Perkumpulan yang 
berebadan Hukum dan telah diaktakan  
sesuai Akta Notaris Merryana Suryana, SH, 

Nomor 42 tanggal 18 Desember 2017 
serta disahkan oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor AHU-0018299.AH.01.07. Tahun 
2017  tanggal 22 Desember 2017. 

Saat ini Organisasi IKPLN yang menjadi 
Perkumpulan Berbadan Hukum, bernama 
”PERKUMPULAN KELUARGA PENSIUNAN 
LISTRIKNEGARA”, disebut IKPLN. 

Organisasi IKPLN disebut pada diktum 
pertama Keputusan Direksi PT PLN 
(Persero)  Nomor 227.K/DIR/2008 tanggal  
11  Juli 2008: “Organisasi IKPLN me-
rupakan satu-satunya wadah yang 
menghimpun dan mempersatukan dalam 
keakraban dan kebersamaan yang ber-
kesinambungan para pensiun pegawai di 
lingkungan PT PLN (Persero) di seluruh 
Indonesia”  

Oleh : Hariyanti Soeroso  

TAHUKAH ANDA 

 BERITA DALAM GAMBAR 

Anggota IKPLN, sesuai Anggaran Dasar 
IKPLN, adalah pensiunan          

PT PLN (Persero), pensiunan Anak 
Perusahaan PT PLN (Persero) dan yang 

menerima Manfaat Pensiun baik 
sekaligus maupun bulanan dari Dana 
Pensiun PLN atau menerima Manfaat 

Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga   
Keuangan (DPLK) dan mereka yang 

diangkat berdasarkan keputusan 
Rakernas ataupun Munas. 
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Anggota IKPLN 

SIAPA yang menjadi anggota IKPLN 
disebut pada diktum ke empat dalam    
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 
227.K/ DIR /2008 tanggal 11 Juli 2008,    
bahwa : “Pensiunan pegawai PT PLN 
(Persero) dan anak-anak Perusahaan PT 
PLN (Persero) SECARA OTOMATIS menjadi 
anggota IKPLN, kecuali yang bersangkutan 
merasa keberatan, dengan mengajukan 
secara tertulis kepada IKPLN setempat” 

Yang dimaksud dengan Anggota IKPLN 
dijelaskan dalam Bab I  Pasal 1 huruf f               
Anggaran Dasar (AD) IKPLN Tahun 2017, 
sebagaimana ditulis di awal artikel. 

Apa  Hak dan kewajiban anggota IKPLN? 

Hak dan Kewajiban Anggota IKPLN    
diatur dalam Pasal 25 Anggaran Rumah 
Tangga (ART) IKPLN, antara lain anggota: 

1. Berhak menghadiri rapat anggota      
berdasarkan undangan Pengurus; 

2. Berhak mengajukan usulan yang   
berkaitan dengan program/kegiatan 
IKPLN; 

3. Berhak mendapat informasi mengenai 
ketentuan/kebijakan PLN dan atau 
DPPLN ataupun IKPLN; 

4. Wajib mematuhi ketentuan Pengurus 
berdasarkan hal-hal yang diatur     
dalam AD/ART; 

5. Wajib membayar Iuran anggota dan 
sumbangan lain yang digunakan untuk 
kesejahteraan anggota/operasional /
kemajuan IKPLN atas keputusan rapat 
pengurus berdasarkan ketentuan dan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

Naaahhh,  bagaimana tentang Iuran dan 
Sumbangan Lain?  

Iuran Anggota dan sumbangan lain, 
diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Anggaran 
Rumah Tangga IKPLN, secara garis besar 
sebagai berikut: 

Iuran anggota bulanan terdiri dari : 

1. Uang Iuran Anggota  yang besarnya 
ditetapkan atas kebijakan Pengurus 
Pusat melalui keputusan pengurus 
Pusat dengan memperhatikan saran/
usul dari pengurus Daerah; 

TAHUKAH ANDA 

Saat ini Organisasi IKPLN terdiri 
dari 28 Daerah dan  
176 Cabang yang tersebar dari 
Sabang sampai Merauke. 
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2. Uang Iuran dana kematian dan dana-
dana sosial lainnya ditetapkan oleh 
Pengurus daerah masing-masing.  

Ketentuan besaran uang Iuran          
Anggota, ditetapkan berdasarkan         
Keputusan Pengurus IKPLN Pusat Nomor 
06/KPTS/IKPLN Pusat/VI/2010 tanggal       
10 Juni 2010 tentang Penetapan Uang   
Iuran Anggota,  yang besarnya berdasarkan 
Nilai Manfaat Pensiun (MP), penetapannya 
sesuai tabel bawah ini: 

 
TABEL UANG IURAN KEANGGOTAAN 

IKPLN 

 

No 
Besar Manfaat Pensiun  

(Rp) 

Besar  
iuran/bulan 

(Rp) 

1 0 sd 500.000 1.000 

2 Di atas 500.000 sd 800.000 2.000 

3 Di atas 800.000 sd 1.500.000 3.000 

4 Di atas 1.500.000 5.000 

Dana yang berasal dari uang Iuran Ang-
gota yang terkumpul digunakan untuk: 
kesejahteraan Anggota /operasional /
kemajuan IKPLN, harus sesuai dengan 
program Kerja. 

Pembagian hasil pengumpulan uang 
iuran anggota diatur sebagai berikut: 

 Cabang mendapat 85% 

 Daerah  mendapat 15 % 

Mekanisme pemotongan uang iuran 
anggota dari MP dilaksanakan oleh        
Perbankan bekerjasama dengan Dana 
Pensiun PLN (DPPLN), secara terpusat.  

Seluruh Iuran yang didebet dari MP 
masing-masing pensiunan di kumpulkan 
di Kas IKPLN Pusat dan didistribusikan ke 
Daerah dan Cabang-Cabang IKPLN sesuai  
prosentase yang telah ditentukan secara 
proporsional sesuai dengan jumlah       
anggotanya.** 

TAHUKAH ANDA 

 BERITA DALAM GAMBAR 

Pertemuan 
Anggota 

IKPLN dalam 
salah satu 

acara  yang 
diselenggara

kan oleh 
Pengurus 

Cabang yang 
dihadiri 

Direksi  PLN 
dan mantan 

Direksi 
seperti 

tampak 
dalam 

gambar 
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Latar Belakang 

Dirancang untuk dapat memenuhi 

kebutuhan para anggota IKPLN yang      

tersebar domisilinya, mudah dipahami, 

tanpa investasi, tapi mampu memberikan 

kontribusi profit/finansial/manfaat untuk 

keduanya disisi hulu (wadah organisasi) & 

hilir (anggota, selaku pengguna). 

Suatu perangkat kerja yang bisa     
memberikan manfaat ‘Symbiose           
Mutualistis’, disisi hulu untuk Organisasi 
IKPLN, yang berjenjang baik Pusat, Daerah     
maupun Cabang, serta disisi hilir  individu 
anggota IKPLN.  

Menyesuaikan dengan teknologi IT 
terkini, menjangkau layanan anggota   

Oleh :  Zulkifli -PT Gerbang Sinergi Prima  (PT GSP)  

29

Merupakan aplikasi berbasis “Mobile” yang running di perangkat 
handphone dan dapat digunakan secara individu untuk melakukan 

transaksi dengan mudah dan aman. 

TAHUKAH ANDA 
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yang tersebar, serta  bisnis yang relevan 

dengan kebutuhan sehari-hari disekitar 

kita, maka pilihan produk layanan dan    

Mitra yang mampu, berpengalaman &    

dipercaya, tentu harus sangat selektif dan 

perlu upaya untuk dijadikan pertimbangan 

utama. 

Menindaklanjuti IKPLN menjadi  
Perkumpulan berbadan hukum, yang men-
jadikan IKPLN flexible bergerak dibidang 
bisnis dengan basis kompetensi SDM,    
Networking dan Geografis, maka digalilah 
potensi-potensi bisnis yang ada didalam 
maupun disekitar IKPLN, antara lain: MoU 
dengan Mitra ‘Home stay’ yang dapat 
mengakomodir asset kamar atau rumah 
tinggal yang ‘idle’ milik para anggota IKPLN, 
muncul  kemudian produk “HaPe” yang 
selain juga memanfaatkan asset 
‘handphone’ milik anggota, yang selama ini 
marak digunakan dalam menjalin komu-
nikasi antar individu maupun group 
‘whatsApp’. 

Pucuk dicinta ulam tiba, PT GSP-

Gerbang Sinergi Prima, mitra usaha yang 

merupakan salah satu Anak Usaha DP-PLN 

(Dana Pensiun), mempunyai produk 

layanan, yang memenuhi semua kriteria 

sebagaimana yang diperlukan yakni :  

a. Mitra dengan latar belakang IT,           

berpengalaman mengelola jutaan 

transaksi harian; 

b. Berpengalaman mengelola dana deposit 

> Rp 50 Milyar untuk periode harian; 

c. Berpengalaman menjalankan transaksi 

skala Nasional; 

d. Mempunyai produk layanan yang bisa 

digunakan oleh anggota IKPLN                 

dimanapun berada; 

e. Bersedia menyediakan sistem aplikasi, 

infrastruktur & pengelolaan data         

center atas transaksi realtime secara 

cuma-cuma/gratis; 

f. Bersedia memberikan alokasi profit per 

transaksi kepada anggota yang         

berperan sebagai pemasaran/Agent, 

langsung sebagai ‘cash back’ dan   

kepada IKPLN, secara periodik bulanan 

selama masa kontrak kerjasama. 

Produk Layanan 

Produk layanan yang berbasis Mobile 

ini termasuk kategori Start-Up untuk         

komunitas internal, sangat relevan  

digunakan, karena memenuhi keperluan 

sehari-hari anggota beerta keluarga.  

Produk layanan tersebut sementara 
ini adalah   pembayaran rekening listrik, 
PDAM, produk angsuran dan pembelian 
token  listrik, pulsa telephone & paket 
data/internet. 

Petunjuk penggunaan sebagai berikut : 

TAHUKAH ANDA 
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Manfaat 

Walaupun dipasaran telah banyak 

produk dan sarana layanan sejenis, namun 

masih ada manfaat yang mungkin selama 

ini tidak kita ketahui atau ada yang di-

inginkan lebih dari yang biasa,    antara lain 

sebagai berikut : 

1. Mungkin kita pernah merasakan/

mengalami kesulitan beli token listrik 

ketika kehabisan ? 

2. Mungkin kita pernah merasakan/

mengalami bagaimana kesalnya jika 

pulsa atau paket data/internet habis ? 

dan harus ke warung/toko atau minta 

tolong teman ? 

3. Pernahkah kita tahu berapa tambahan 

biaya jika harus beli di warung, ditoko 

atau internet banking ? 

4. Pernahkah kita membayangkan bahwa 

apa yang kita beli dari layanan tsb diat-

as selama ini, untuk siapa biaya admin-

istrasinya ?  

5. Pernahkah kita bercita-cita atau 

berkeinginan dari handphone kita bisa 

mendapatkan tambahan pendapatan 

per transaksi Rp 1.900,- sekaligus ber-

kontribusi untuk IKPLN dan DP-PLN.  

6. Pernahkah kita bertanya bagaimana 

loket pembayaran & penjualan pulsa, 

memperoleh perangkat aplikasi sistem 

yang bisa ada di handphonenya ? 

secara gratis dan datang dengan 

sendirinya.   

7. Tidak semua loket/internet banking, 

menyediakan layanan paket data/

internet ? di HaPe ada tersedia. 

Kini saatnya, kita bisa mewujudkan 

semua itu, secara gratis, dan bagi yang 

berjiwa bisnis, punya komunitas yang 

membutuhkan bantuan kita, mari kita   

buktikan manfaat dari sarana tersebut. 

Cara Pendaftaran 

Petunjuk singkat menjadi pengguna 

dari produk layanan tersebut, baik untuk 

pemakaian sendiri, maupun untuk      

keperluan usaha, sebagai berikut: 

1. Ketik nama, NoHp, alamat, email       

address & nama cabang IKPLN tempat 

ibu/bapak berdomisili. Lalu kirim WA ke 

081802756626; 

TAHUKAH ANDA 
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2. Setelah di handphone muncul gambar 

HaPe, klik gambar (Download),    

kemudian isilah sejumlah dana sebagai 

deposit pemakaian, caranya : 

 Klik tombol Top Up, transfer ke salah 

satu Bank yang tersebut 

dibawahnya; 

 Kemudian ketik WA 

NoHp#NamaBank#Rupiah deposit  

ke 081322698677; 

3. Selanjutnya pada handphone akan   

terlihat saldo deposit, dan dapat untuk 

memulai transaksi, baik untuk        

keperluan pribadi maupun penjualan 

kepada pelanggan. 

Khusus kepada ibu/bapak yang 

menggunakan HaPe untuk usaha/bisnis, PT 

GSP akan menghubungi untuk kerjasama 

dan menyiapkan aspek legalnya. 

 Berikut contoh tampilan HaPe yang  

telah berisi saldo deposit dan pilihan fitur 

layanannya sebagaimana ditampilkan pada 

gambar disamping. 

Pangsa Pasar Pengguna  

Selain anggota IKPLN yang nota bene 

para pensiunan, juga diharapkan manfaat 

produk layanan ini dapat dirasakan oleh 

pegawai PLN dan para anggota keluarga-

nya. 

Aplikasi berbasis start-up ini saat ini 

baru mengenalkan produk layanan untuk 

kebutuhan sehari-hari sebagamana fitur 

yang tertera pada gambar.   

Jka kelak sudah familier digunakan dan 

diketahui ada manfaat lain untuk diisi 

dengan produk lainnya, tentu akan        

dicreate sesuai perkembangan dan    

keperluan pasar komunitas anggota IKPLN. 

Redaksi IKPLN News, DP-PLN tentu 

akan memfasilitasi sarana, serta menjem-

batani agar cita-cita dan inisiatif anggota 

dapat diwujudkan dalam infrastruktur  

pada star-up tersebut. 

Terima kasih kami sampaikan kepada 

anggota IKPLN yang berkenan 

menggunakan produk layanan ini, dengan 

harapan semoga bermanfaat.  

Aamiin Yaa Robbal Alamin. ** 
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Oleh :  Miraningsih (istri Ketua Pengurus IKPLN Cabang UITJBB– Hidayat Chandra) 

Berkat kerja keras dan semangat  

tinggi dari pengurus, akhirnya acara  
dapat  terlaksana. Mengingat animo 
peserta yang ikut lumayan banyak,  dan 
Pengurus harus memberikan kenyamanan 
kepada seluruh peserta., maka dilakukan 
survei beberapa bulan sebelumnya. 
Karena dimaklumi peserta adalah para 
lansia yg ganteng dan cantik pada era 70 
an. Haaa....haaa...haaaa. 

Selasa tanggal 5 Maret 2019, tepat 
pukul 00.00. rombongan dengan jumlah 
peserta 67 orang yang menggunakan        
2 bus mulai berjalan dari komplek PLN 
P2B,  meninggalkan desa Gandul menuju 

kota Solo dengan perkiraan pukul 07.00 
tiba di Semarang. Disepakati akan 
berhenti shalat subuh di rest area, namun 
saat waktu subuh tiba rombongan sudah 
sampai Cirebon sehingga kami sholat di  
kota itu. 

Setelah selesai menunaikan shalat 
subuh kami melanjutkan perjalanan, dan 
pukul 08.00 sudah tiba di Mess PLN 
Distribusi Jateng di daerah Krapyak 
Semarang Barat.  Kami disambut dengan 
penuh kehangatan oleh teman-teman di 
tempat itu. 

Santapan sarapan yang rasanya lezat  
atau memang karena perut kami sudah 

BERITA DAERAH 

Setiap tahun IKPLN 
Cabang UIP2B - 
UITJBB 
melaksanakan 
Rekreasi sebagai 
salah satu program 
kerjanya. Sesuai 
kesepakatan 
Anggota biaya 
ditanggung 
bersama.    
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keroncongan karena semalam di 
perjalanan. Selesai membersihkan badan 
dan berterimakasih atas hidangan yang 
disajikan, rombongan bersiap melanjutkan 
perjalanan.    

Perjalanan dilanjutkan menuju musium 
kereta api Ambarawa yang merupakan 
tempat kereta uap yang sudah berumur 
ratusan tahun dan sudah tidak diproduksi 
lagi. Kami semua lalu menaiki kereta tua 
dengan menunggu selama 1 jam karena 
kereta harus  memanaskan ketel uap  dulu 
dengan kayu bakar. Sambil menyanyikan 
lagu naik kereta api, perjalanan ini terasa 
menyenangkan penuh dengan tawa dan 
canda ditambah pemandu yang dapat 
menghibur semua peserta. Kami pun  
dapat merasakan nikmatnya perjalanan  
dengan kereta api ini yang  melintas di 
Rawa Pening menuju stasiun Tuntang. 

Setelah puas menaiki kereta api kuno 
kami pun makan siang yang disediakan 
oleh teman teman dari PLN UPP2B Unit 
Jawa Tengah dan Jogjakarta.  

Selesai makan siang kami menyantap 
durian lokal dari daerah Ambarawa dan 
sekitarnya rasanya maknyuus ....nikmat. 

Tak terasa waktu sudah menunjukkan 
pukul 14.00, setelah shalat dzuhur 

berjamaah perjalanan dilanjutkan menuju 
kota tujuan yaitu kota Solo. Sampai di 
hotel kira- kira pukul 16.00 langsung 
beristirahat. Malam harinya makan malam 
mencicipi kuliner khas Solo yang banyak 
terdapat di sekitar hotel. 

Alhamdulillah, rombongan yang 
mayoritas lansia anggota IKPLN Cabang 
P2B-UITJBB dapat bergembira bersama di 
Solo, wajah-wajah lelah kelihatan 
semringah dan ceria menikmati indahnya 
kota Solo. 

Kesokan harinya acara bebas,  peserta 
dapat melakukan kegiatan sesuai dengan 
hobbynya ada yang gowes ada juga yang 
shopping ke pasar Gede Solo dan harus 
berkumpul kembali di hotel pukul 11.30 
untuk  makan siang di restoran prasmanan 
Taman Sari.  

Setelah shalat dzuhur rombongan 
melanjutkan perjalanan menuju  Heritage 
yaitu Destinasi Wisata  baru di Solo. Apa 
yang dilihat ditempat ini, ada museum 
mobil tua, museum tiga dimensi. Bagi 
yang gemar berfoto ria bisa berswafoto. 

Setelah puas  acara dilanjutkan dengan 
shopping  kembali ke kampung batik  
Laweyan. Tidak terasa setelah berkeliling 
tempat wisata....Aah..ternyata  lelah juga. 
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BERITA DAERAH 

Akhirnya  kami semua kembali ke hotel 
untuk beristirahat.  

Setelah shalat Isya kami berkumpul di 
ruang pertemuan hotel untuk  acara arisan 
dan ramah tamah sambil makan malam.  
Acara dimulai dengan doa  bersama lalu 
menikmati hiburan organ tunggal yang 
dipandu oleh penyanyi hotel dan diisi juga 
oleh para penyanyi peserta wisata untuk 
bernyanyi bersama.  

Kemeriahan pun makin terasa, para 
anggota sangat menikmati acara tersebut. 
Setelah waktu menunjuk pukul 10.00 acara 
ditutup dengan bernyanyi bersama. 

Esok harinya setelah sarapan, pukul 
07.00 rombongan menuju kuliner soto 
Gading yang merupakan langganan bapak 
presiden RI waktu beliau masih menjabat 
Wali Kota Solo. Pukul 11.00 rombongan 
meninggalkan kota Solo dengan penuh 
kenangan indah dan entah kapan bisa 
menikmati kembali indahnya kota Solo. 

Kami jadi  ingat akan lagu tempo doeloe: 

“Ke Jakarta aku kan kembali   walaupun apa 
yang kan terjadi..”, itulah sepenggal bait 
lagu yang dibawakan oleh Koes Plus.  

Perjalanan pulang akan melewati kota 
telur asin dan bawang Brebes.  Pukul 13.00 
rombongan sampai di Brebes untuk makan 
siang dan shalat dzuhur.  

Mulailah peserta melakukan aksi borong 
memborong telur  asin dan bawang katanya 
sih buat  tetangga  ....... ha ha ha ngabisin 
sisa - sisa belanja kemarin rupanya..... 

Alhamdulillah perjalanan pergi maupun 
pulang berjalan lancar tanpa hambatan 

yang berarti. Pukul 19.00 rombongan 
tiba di komplek PLN P2B dengan selamat. 

Perjalanan yang tepat waktu ini tidak 
terlepas dengan adanya  jalan Tol 
Transjawa yang sudah terintegrasi dan 
dibangun oleh pemerintah. Tampak 
wajah para peserta berseri walaupun  
lelah. Inilah gambaran betapa senangnya 
para anggota Wisata bersama Pengurus 
IKPLN Cabang P2B-UTJBB ke Solo.   

Tak lupa seluruh peserta  
mengucapkan terimakasih yang tak 
terhingga kepada semua pihak yang 
sudah membantu terlaksananya kegiatan 
ini, kepada Pengurus  IKPLN Cabang P2B-
UITJBB, kepada  Alamarhum bapak Trino 
Erwin GM PT PLN (Persero) UI TJBB,       
PT PLN (Persero) Distribusi Jateng,         
PT PLN (Persero) UP P2B Jateng dan 
Yogyakarta.**                                     
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Bedah rumah merupakan salah satu Program Kerja IKPLN untuk ikut 
membantu mensejahterakan pensiunan PLN, khususnya dalam hal 

perbaikan rumah pensiunan PLN yang tidak layak huni, terkesan 
kumuh dan tidak sehat serta pemiliknya tidak mampu memperbaiki 

rumahnya sendiri. 

Acara penyerahan 
Bantuan Rehab Rumah 
dari YBM PLN UID Jabar, 
oleh Bpk. Iwan Purwana 
(GM PLN UID Jabar)  
kepada Bpk. Bambang 
Budiarto (Ketua IKPLN 
Daerah Jabar), pada 
tanggal 20 Desember 
2018, bertempat di 
Kantor PLN UID Jabar, 
Bandung.  

Menjadi program unggulan IKPLN 

Daerah Jawa Barat karena sangat dirasakan 
manfaatnya bagi anggota yang 
membutuhkan.  

Program ini sudah berjalan sejak Tahun 
2006, dengan jumlah rumah yang berhasil 
dibedah sampai dengan Tahun 2018 
sebanyak 196 unit rumah. 

Program tersebut dapat terlaksana    

atas kerjasama yang baik antara               
Pengurus IKPLN Pusat, Pengurus IKPLN 
Daerah dan Cabang-cabang di Wilayah 
Jawa Barat, bantuan dan donasi dari 
berbagai pihak seperti Unit dan Anak 
Perusahaan PT PLN (Persero) melalui 
Dana CSR,    YBM PLN, YPK PLN beserta 
aliansinya, disamping para Pegawai, 
Pensiunan PLN, Mitra Kerja PLN serta 
masyarakat luas. 

Oleh :  Bambang Budhiarto—Ketua IKPLN Daerah Jabar. 
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 Pada akhir Tahun 2018,  tepatnya Kamis 
tanggal 20 Desember 2018, PT PLN 
(Persero) UID Jawa Barat 
menyelenggarakan kegiatan acara 
seremonial Program Sosial Kemanusiaan.  

Pada acara tersebut GM PLN UID Jawa 
Barat menyerahkan Bantuan Rehab Rumah, 
berupa dana dari YBM PLN UID Jawa Barat 
sebesar Rp. 502.100.000,- yang di 
peruntukkan bagi  14 unit rumah pensiunan 
PLN, dan diterima oleh Ketua IKPLN Daerah 
Jawa Barat didampingi oleh Ketua IKPLN 
Cabang yang akan melaksanakannya. 

Dengan adanya bantuan tersebut maka 
Program Bedah Rumah keseluruhan yang 
sudah dilaksanakan oleh IKPLN Daerah Jawa 
Barat sampai saat ini sebanyak                   
“210 unit rumah”.  

Sungguh suatu pencapaian angka 
yang luar biasa besar dan sangat 
membanggakan, sebagai bukti nyata dari 
komitmen manajemen dan keluarga 
besar PT PLN (Persero) dalam 
memperhatikan kesejahteraan 
pensiunan PLN. 

Besar harapan kami agar program 
bedah rumah ini dapat tetap 
berkelanjutan, mengingat masih 
banyaknya permintaan dari pensiunan 
PLN untuk perbaikan rumahnya yang 
tidak layak huni.  

Tak lupa kami mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang turut 
membantu terselenggaranya program 
bedah rumah ini, dan semoga apa yang 
sudah dilakukan mendapat ridho dari 
Allah SWT, ... Aamiin YRA.** 

Salah satu rumah yang dibedah 
milik Ibu Imik jd. Anda di Desa 

Pulosari, Pengalengan, Bandung 
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Memperingati HUT IKPLN ke 18 pada 
tanggal 8 Februari 2019, Pengurus IKPLN 
Daerah Jabar bersama IKPLN Cabang se 
Bandung Raya dan Manajemen PLN UID 
Jabar serta Pengurus YBM PLN UID Jabar 
melakukan kunjungan dan melihat proses 
bedah rumah dikediaman Ibu Ramasih, 

janda Suama, pensiunan PLN UP3 
Bandung yang berlokasi di Lembang, 
Bandung. 

Pada kesempatan itu juga dilakukan 
pemotongan tumpeng untuk merayakan 
Ulang Tahun IKPLN ke 18, .... semoga PLN 
Jaya, IKPLN Sejahtera ....  

Pengurus IKPLN Daerah Jabar dan IKPLN 
Cabang Area Karawang tanggal 1 Maret 
2019 melaksanakan peresmian selesainya 
bedah rumah Bapak Ayub bin Ukin, 
pensiunan PLN UP3 Karawang yang 
beralamat di Kampung Anjun Kidul            
RT/RW 02/08 Karawang.  

Peresmian dilaksanakan bersama-sama 

Manajer PLN UP3 Karawang dan 
Pengurus YBM PLN UP3 Karawang. 

Pada kesempatan tersebut 
Manajemen PLN UP3 Karawang  
memberikan bantuan kepada Bapak 
Ayub dan keluarga berupa furniture dan 
peralatan rumah tangga untuk mengisi 
rumah yang baru diperbaiki.** 
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Dengan adanya perubahan status  

IKPLN menjadi Perkumpulan yang           
Berbadan Hukum, Pengurus Daerah        

dituntut untuk dapat mengimplementasi-
kan perubahan tersebut kepada Cabang –
Cabang di lingkungannya.  

Tujuannya agar Badan Usahanya tetap 
dapat melakukan kegiatan sosial  seperti 

yang dilakukan selama ini dengan lebih 

akuntable, termasuk membentuk Badan 

Usaha lainnya. 

Agar dapat terwujud hal-hal             

sebagaimana dimaksud, IKPLN Daerah 

Sumatera Barat, menyelenggarakan    

Rakerda untuk menyusun Pogram        

Tahunan yang merupakan pijakan bagi 

Daerah dan Cabang-Cabang IKPLN Daerah 

Sumbar  sesuai dengan  bidang masing-

masing. 

Oleh :   Pengurus IKPLN Daerah Sumbar 

Rakerda diselenggarakan  tanggal 27 Desember 2018 yang dihadiri 
oleh selain Pengurus Daerah dan Cabang-Cabang juga GM  PT PLN 

(Persero) UIW Sumbar Ibu Susiana, dengan tema “Implementasi 
Tata Kelola IKPLN Berbadan Hukum Dalam Rangka Menunjang 

Kelistrikan PT PLN (Persero)”  
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Program Kerja Tahun 2019/2020 disusun 
dengan harapan dapat: 
1. Terjalin kerja sama yang harmonis antar 

Pengurus disetiap tingkat baik itu        
Pengurus Daerah maupun Pengurus 
Cabang; 

2. Digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan Perkumpulan Keluarga 
Pensiunan ListrikNegara (IKPLN)  Daerah 
Sumatera Barat. 

Kesimpulan hasil Rakerda adalah sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan kegiatan Sosial bagi 

seluruh Anggota dan Pengurus IKPLN 
Daerah dan Cabang – Cabang; 

2. Menginventarisasi rumah pensiunan 
yang tidak layak huni untuk diusulkan 
ke IKPLN Pusat dan PT PLN (Persero) 
Unit Induk Wilayah Sumatera Barat 
agar mendapatkan bantuan Bedah 
Rumah Tahun 2019; 

3. Melakukan koordinasi dan Komunikasi 
dengan Management PT PLN (Persero) 
Unit Induk Wilayah Sumatera Barat 
dalam rangka menigkatkan Pelayanan 

Kesehatan dan Usaha bagi IKPLN 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
pensiunan; 

4. Menyampaikan kepada anggota/ 
pensiunan agar dapat melaksanakan 
program Pemerintah sebagaimana 
ditetapkan dalam Ketentuan dan 
Peraturan Perundangan  yang berlaku 
antara lain mengenai kepesertaan 
pada Jaminan Kesehatan Nasional/
BPJS Mandiri bagi pensiunan; 

5. Mengoptimalkan agar Usaha Bengkel 
Trafo mendapatkan dukungan 
sepenuhnya dari Management          
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah 
Sumbar; 

6. Berusaha bekerja sama dengan Badan 
Usaha lainnya untuk mendapatkan 
pekerjaan sesuai dengan kompetensi 
anggota pensiunan; 

7. Melaksanakan Inventarisasi 
Kompetensi yang dimiliki pensiunan  
dan yang belum mempunyai 
Sertifikasi Kompetensi. 

  

Dalam Rangka memperingati hari Jadi 
IKPLN yang ke 18 pada tanggal 8 Februari 
2019 dengan tema : “Dengan Langkah 
Pasti, Kita Wujudkan IKPLN Baru” IKPLN 
Daerah Sumbar melalukan serangkaian 
kegiatan bersama Anggota, sebagai 
berikut : 
1. Pertandingan Tenis Lapangan (Exhibisi) 

antar pensiunan; 
2. Pencerahan dari Dokter Jantung Rumah 

Sakit Semen Padang dilanjutkan  

dengan pemeriksaan EKG serta 
Darah  bagi pensiunan; 

3. Silaturahim Pengurus Daerah dengan 
General Manager PT PLN (Persero) 
UIW Sumbar dan Asisten Manager 
SDM & Umum; 

4. Kunjungan dari Direktur SDM           
PT Pembangkitan Jawa Bali,  Bapak 
Suharto bersama ibu; 

5. Mendampingi Ibu Susi (GM lama)  
dengan wartawan** 
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IKPLN Daerah Pembangkitan Sumatera 

Bagian Utara (KITSBU) dan Cabang Cabang 
mengadakan acara “Temu Kangen” pada 
hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 ke Pantai 
Bali Lestari Kabupaten Serdang Bedagai  
Sumut.    

Acara dihadiri oleh 270 anggota dari 
Cabang Cabang serta para undangan,   
dengan menggunakan 4 bus menuju 
ketempat acara. 

Ketua IKPLN Daerah, bapak Suwandi 
Siregar dalam sambutan pengarahannya  
menyampaikan bahwa dengan silaturahim  
meningkatkan kebersamaan serta 
diharapkan acara seperti ini diadakan 
secara rutin. 

Acara diisi dengan paparan dari 
Psikolog dan penarikan kupon doorprize di 
akhir acara temu kangen. **   

 

Oleh :   Pengurus IKPLN Daerah KITSBU 
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Oleh :   Titut Sutardy (Ketua Bidang Organisasi IKPLN Cabang Yogyakarta)   

 IKPLN Daerah Jateng Cabang Jogya-

karta memperingati Hari Jadi IKPLN ke 18, 
dalam acara tersebut diisi dengan Penye-
rahan secara simbolis Program Bedah 
Rumah kepada bapak  Mukijo, dan bapak 
Sarbini pensiunan anggota IKPLN cabang 
Yogyakarta.  

Penyerahan dilakukan oleh Pembina 
Utama / Manajer PLN UP3 Yogyakarta 
bapak Eric Rossi Nugroho. 

Pengurus melakukan kunjungan 
kepada pensiunan usia lanjut ibu Bening di 
Panti Werda Pakem. 

Selain hal tersebut diadakan olah 
tubuh Ling Tien Kung yang diikuti oleh 300 
orang peserta anggota IKPLN Cabang 
Yogyakarta. 

Pada acara puncak peringatan HUT 
IKPLN ke 18 ditandai dengan pemotongan 
tumpeng sebagai rasa syukur.** 

Pemotongan Tumpeng 
sebagai simbolis 
sebagai rasa syukur 
pada puncak acara 
HUT IKPLN oleh 
Pembina Utama / 
Manajer PLN UP3 
Yogyakarta kepada Sdr 
Agus mewakili anggota 
IKPLN termuda. 
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BERITA DALAM FOTO 

IKPLN Daerah Sumbar menyelenggarakan 
Pertandingan Tenis Lapangan (Exhibisi) 

IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat 
mengadakan peringatan HUT IKPLN 

bersamaan dengan Rapat Koordinasi bulanan 
pada Tanggal 08 Februari 2019. 

IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat Cabang Kantor Pusat menyelenggarakan  
Forum Komunikasi Anggota (Forum 18) dengan tema “Sehat Dan Bahagia Di Usia Senja” (27/03/19) diisi 

dengan info Kesehatan tentang”Mengatasi Stroke, Gangguan Jantung dan Penyakit Tiroid” dengan 
pemateri dokter-dokter  dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dihadiri kurang lebih 200 orang pensiunan. 
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Dalam rangka memperingati HUT 18 IKPLN 
cabang Yogyakarta, mengadakan kunjungan 
kepada para pensiunan usia lanjut ibu Bening 
di Panti Werda Pakem. 



BERITA DALAM FOTO 

Rumah Ibu Ramasih, janda Suama, Anggota IKPLN Daerah Jabar Cabang Bandung yang 
beralamat di Lembang, Bandung. Kondisi rumah se belum dan sesudah diperbaiki 

Rumah Bapak Ayub bin Ukin, Anggota IKPLN Daerah 
Jabar Cabang  Karawang yang beralamat di Kampung 

Anjun Kidul RT/RW 02/08 Karawang. Kondisi rumah 
setelah diperbaiki tampak luar dan tampak dalam. 
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Penyerahan secara simbolis Program Bedah 
Rumah dari Pembina Utama / Manajer PLN 
UP3 Yogyakarta bapak Eric Rossi Nugroho, 

kepada bapak Mukijo dan bapak Sarbini 
pensiunan anggota Cabang Yogyakarta. 
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 Sakit tulang belakangnya bukan karena  

dahulu pernah jatuh (waktu muda jatuh 
dari motor, jatuh dari pohon, jatuh dari 
tempat duduk atau tertabrak karena 
kecelakaan dll). Ada juga yang mengalami 
infeksi yang lama sembuhnya bukan 
karena pasien tersebut ada diabetes atau 
penyakit autoimun.  

Keluhan-keluhan tersebut bukan hanya 
mengenai manula saja namun pasien yang 
relatif muda dan produktif pun mengalami 
hal tersebut. Jika pasiennya manula, masih 
bisa masuk akal karena mungkin bisa 
disebabkan oleh kurangnya aktivitas atau 
kurangnya bergerak, atau untuk wanita 
menopause bisa karena osteoporosis. Jika 
hal ini dialami pasien dewasa muda yang 
masih produktif bahkan bisa kena terhadap 
anak- anak, bagaimana? 

Kadang sudah berobat ke dokter  
spesialis masih saja keluhan tersebut 
dirasakan sehingga sebagai pasien heran 
mengapa tidak sembuh-sembuh.     
Dokter umum pun kadang bingung 
kenapa pasien tidak sembuh, padahal 
sudah diperiksa laboraturium, dan 
dirujuk ke dokter spesialis namun 
hasilnya sama tidak memuaskan. 

Setelah diperiksa oleh dokter spesialis, 
dan dokter tersebut mencurigai adanya 
kenungkinan pasien kekurangan vitamin 
D, barulah dokter meminta pasien untuk 
diperiksa kadar vitamin D dalam darah, 
dan ternyata pasien tersebut kekurangan 
vitamin D. 

Memang untuk kasus seperti ini 
kadang para medispun suka terlewat 
karena kita tinggal di daerah tropis, 

INFO KESEHATAN 
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Oleh. Dr. Enrico Djajasuminta, MARS  
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Akhir-akhir ini ada beberapa 
pasien yang sering mengeluh 
batuk pilek sudah lama tidak 
sembuh- sembuh padahal 
sudah berobat. Ada yang 
merasa cepat lelah, tidak 
bertenaga. Untuk manula ada 
juga  yang mengeluh tulangnya 
sakit, nyeri, ada yang tulang 
belakangnya juga sakit.  



banyak sinar matahari kenapa bisa 
kekurangan vitamin D?   

Untuk itu mari kita bahas sedikit tentang 
Vitamin D. Tubuh kita memerlukan vitamin 
D untuk menyerap kalsium dan fosfor yang 
semua itu diperlukan untuk membangun 
dan menjaga agar tulang kuat. Disamping 
itu vitamin D berperan dalam jaringan 
syaraf, otot dan sistem imun tubuh.  
Kebutuhan vitamin D setiap hari 
tergantung dari umur dan rekomendasi 
kebutuhan dalam International Unit (IU) 
adalah: 

Kebutuhan akan viitamin D didapat melalui  3 
cara yaitu: 

1. Melalui kulit dengan bantuan sinar 
matahari. Tubuh kita membentuk 

vitamin D secara alami saat kita 
terkena sinar matahari; 

2. Melalui makanan seperti minyak 
ikan, ikan salmon, ikan tuna, kerang, 
hati sapi, kuning telur, keju, jamur, 
susu; atau  

3. Melalui supplement tambahan.  

Apa penyebab kekurangan vitamin D? 

1. Kurangnya vitamin D dalam makanan 
sehari yang kita konsumsi; 

2. Tubuh kita tidak dapat menyerap 
vitamin D dari makanan  (ganggan 
pencernaan sehingga vitamin D tidak 
terserap oleh tubuh); 

3. Tubuh kita kurang terpapar sinar 
matahari; 

4. Adanya gangguan Liver dan ginjal ; 

5. Mengkonsumsi obat yang akan 
mempengaruhi pembentukan vit D. 

Apa gejala atau tanda-tanda kekurangan 
vitamin D? 

1. Mudah sakit atau mudah tertular 
penyakit; 
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Bayi hingga 12  bulan :  400 IU   

Anak 1 – 13 Tahun :  600 IU   

Remaja 14 – 18 Tahun :  600 IU   

Dewasa 19 – 70 Tahun :  600 IU   

Manula > 71 Tahun :  800 IU   

Bumil dan Busui :  600 IU   
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2. Mudah letih, lesu dan lelah; 

3. Nyeri tulang dan tulang belakang; 

4. Lamanya penyembuhan pada luka atau 
infeksi; 

5. Gangguan pada pembentukan tulang 
serta pertumbuhan tulang; 

6. Nyeri otot; 

7. Rambut mudah rontok; 

8. Depressi. 

Apa yang perlu kita perhatikan dalam problem 
kekurangan vitamin D 

Umumnya kekurangan vitamin D 

sering tidak disadari oleh kebanyakan 

orang karena gejalanya tidak spesifik 

sehingga sulit untuk mengetahui apakah  

kekurangan vitamin D atau tidak. 

Jika dirasa ada tanda/gejala 

kekurangan vitamin D segera konsultasi ke 

dokter mungkin diperlukan pemeriksaan 

laboraturium untuk memeriksa kadar 

vitamin D dalam darah. Jika kadar vitamin 

D terlalu rendah, maka pasien harus 

mengkonsumsi vitamin D dengan kadar 

yang tinggi tergantung hasil vitamin D 

dalam darah (konsultasikan ke dokter 

spesialis).  

Kekurangan vitamin D mudah 

diperbaiki dengan berjemur sinar 

matahari, yang terbaik adalah di pagi hari   

hingga sebelum jam 08.00 jika di sore hari 

diatas jam 16.00.  

Banyak mengkonsumsi makanan yang 

mengandung vitamin D. Dapat juga 

ditambah dengan supplement vitamin D. 

Jika sudah diketahui penyebab, gejala 

kekurangan vitamin D dan bagaimana 

caranya menjaga agar kadar vitamin D 

dalam tubuh tidak kurang, maka tubuh  

terasa lebih fit dan kondisi yang semula 

sering flu atau batuk-batuk yang tidak 

sembuh, akan semakin jarang dialami. 

Pasien yang sudah mengalami hal 

tersebut biasanya menceritakan kepada 

dokter dan juga kepada temannya atas 

apa yang mereka alami.  

Kebanyakan dari pasien pasca 

berobat  dari spesialis dengan vitamin D 

dosis tinggi, berjemur di pagi hari dan 

mereka pun memberi informasi tersebut 

kepada anak mereka karena kebanyakan 

dari keluarganya enggan terkena sinar 

matahari. Begitu pula dengan ibu 

menyusui pada akhirnya sang ibu ikut 

berjemur pula serta menceritakan jika dia 

sendiri sekarang relatif jarang sakit 

karena kurang tidur saat menyusui sang 

bayi.** 

Kepustakaan 

https://www.webmd.com/diet/guide/vitamin

-d-deficiency#1 

https://www.healthline.com/nutrition/

vitamin-d-deficiency-symptoms 

https://medlineplus.gov/

vitaminddeficiency.html 

https://www.medicalnewstoday.com/

articles/318060.php 

INFO KESEHATAN 
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Kegiatan tersebut disambut meriah 

dan sekitar 40 orang ibu bapak Purwokerto 
yang bergerak dalam gerakan jinjit-jinjit, 
membuka jendela langit, gerak legong, 
jongkok 8 titik, kaki bangau, jalan bebek 
dan berbagai gerak lagi,  berfokus mengi-
kuti irama lagu Panduan Ling Tien Kung. 

Kegiatan ini dipandu instruktur dari  
Jakarta, pak Susmono dengan asisten    
instruktur ibu Hariyanti, Ibu Mulyati serta 
ibu Dewi. Udara cerah sehingga bisa       

berjalan lancar selama 45 menit. Begitu 
selesai tampak wajah wajah yang 
tersenyum, tubuh berkeringat dengan 
muka kemerahan, sungguh sangat segar, 
bahkan ada yang ingin mengulang        
beberapa gerakan yang dirasa sulit 
dengan bantuan serta petunjuk dari     
instruktur.  

Sebenarnya organisasi Ling Ting Kung 
di lingkungan IKPLN Cabang Purwokerto 
ini telah dibuka bulan Nopember 2018 
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Oleh : Hizban Achmad 

Dalam kunjungan Pengurus IKPLN Pusat ke Purwokerto     
beberapa bulan lalu, Ketua Umum IKPLN Pusat Pak Djuanda, 

mengajak untuk diacarakan Olah Sehat Ling Tien Kung   
bersama anggota IKPLN Cabang Purwokerto  



telah dibuka bulan Nopember 2018 lalu, 
yang pembukaannya dimotori oleh 
seorang bapak asli Purwokerto yaitu bapak 
Susmono tadi.   

Jadi kegiatan ini bersifat menyemanga-
ti dan menggairahkan, sekaligus mengecek 
sampai seberapa jauh Ling Tien Kung ini 
dilaksanakan di IKPLN Cabang Purwokerto.  

Dukungan dan perhatian penuh       
Pengurus IKPLN Daerah Jateng & Daerah 
Istimewa Yogyakarta tercermin dari        
kehadiran Ketuanya bapak Supriyanto dan 
ditemani bapak Dharmo Sudigjo dalam 
kegiatan Ling Tien Kung bersama ini. 

Kegembiraan dan suka cita berkumpul 
pagi itu tidak berhenti disitu. Sebagian  
besar ibu-ibu melanjutkan dengan 
menghentak, melenggang dalam irama 
gerak Poco-poco. Kalaulah tidak ada bubur 
kacang ijo, dan Sroto yang tersedia,    
mungkin ibu bapak tersebut masih berada 
ditengah lapangan, belum mau bubar. 

Kekompakan anggota akan sangat sulit 
tercipta bila pembinaan hanya dalam    
bentuk pidato, slogan-slogan, anjuran 
dan sebagainya.  

Kegiatan nyata seperti Ling Tien Kung 
sangat kuat menggerakkan hati bahkan 
emosi untuk selalu ingin bersama, 
bergembira, menciptakan silaturahim 
sesama anggota. Kumpul kumpul yang 
bermanfaat menjaga dan meningkatkan 
derajat kesehatan sangatlah mutlak bagi 
para pensiunan. Bila perlu, sebelum    
pertemuan anggota bulanan atau tiga 
bulanan di semua Cabang IKPLN, diawali 
dengan beberapa gerakan Ling Tien Kung 
Saya yakin kesehatan prima adalah    
dambaan para pensiunan. 

Kesimpulan saya, Ling Tien Kung cocok 
sebagai salah satu alat pemersatu, dan 
juga sebagai alat meningkatkan derajat 
kesehatan yang tanpa alat, tanpa obat 
dan tanpa ragad,  bagi anggota IKPLN.** 

INFO KESEHATAN 
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  Duduk melepas lelah. Tiga hari 

terakhir bekerja di jantung Pulau Sulawesi 
itu. Menuntaskan kondisi "penyalaan 
bergilir"itu. Listrik lebih lama matinya 
dibanding nyala nya. Ya, itu minggu lalu.  

Tapi, sejak kemarin, berobah total. 
Tanpa padam. Sekonyong konyong, 
seseorang masuk, bossku, pak Dis. 
Kusongsong. Menyalamiku, terima kasih 
ya, ucapnya, minta laporan langsung 
dariku. Listrik stabil, pasokan cukup, 
namun cadangan minim, cuma ada 5%. 
Idealnya, 25 %, laporku.  

Walikota, rohaniawan beserta anak 
yatim piatu, bersama kami 
mensyukurinya. Moral staf juga sudah 
pulih, pecahan kaca, kantor yang 
dilempari batu oleh pelanggan yang dulu 
kelewat marah sudah bersih lanjutku. 
Hendak pamit. Ikut berdiri, berkata, 
Mohon izin, mau sambung dua ribu 
pelanggan baru. Diambil dari daftar 
tunggu yang sudah dua tahun itu. 

Jangan dulu, kita belum kuat, baru 
keluar dari ICU, jawabnya. Penebus dosa 
ke masyarakat, kugaransi ok, sambutku. 
Nantilah, jika pasien sudah sembuh dan 
pulang kerumah, beliau beranalogi. 
Kusambung ya, aku masih nawar. Ngotot. 
Terserahmulah, jawabnya sambil berlalu. 

Tekadku, hapuskan daftar tunggu, 
diseluruh negeri. Dimulai dari sini. 
Kukontak GM nya. Buat iklan di koran, 
perintahku. Redaksinya, agar calon 
pelanggan mendatangi kantor pelayanan 
terdekat. Akan segera disambung. Biaya 
Penyambungan, dicantumkan jelas, 
transparan. Kaget, biasanya iklan, 
dibayar, untuk pemberitahuan jadual 
pemadaman.  

Tak lama, dua ribu calon pelanggan itu 
berhasil disambung. Separuh dari daftar 
tunggu. Bulan depan, giliran sisanya, 
perintahku. Ketika kulapor, bos tanya, 
apa pasokan cukup?. Ya, jawabku. 

Logikanya  pasti kurang, balasnya.  

Pagi pukul 06.30 WIB. Kumasuki Ruang 

Kerjaku. Tanpa membuka pintu. Ya, selama 

lima tahun, pintu itu selalu terbuka. Ditutup, 

diluar jam kerja.. Dua sekretaris bisa 

melihatku sedang bekerja atau terima tamu. 

Budaya kerja baru untuk kami semua 

anggota Direksi. 
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   Rahasia nya kuberitahu. Ada anjuran, 
agar semua pegawai, outsourcing dan mitra 
kerja mengurangi pemakaian listrik 20% 
khusus di malam hari. Plus.. sebenarnya, 
separuh sambungan baru itu, sebelumnya 
sudah "nyantol ke tetangga". Jadi tak 
menambah pasokan lagi.  

Buah dari edisi blusukan sebelumnya. 
Juga hasil dari penertiban sambungan 
ilegal. Tersembunyi, ada target lain, yang 
baru kubuka kemudian. Cabang lainnya 
kuperintahkan agar membuat iklan yang 
sama. Jika Cabang sesulit ini bisa sukses, 
tentu cabang lain pasti bisa. 

Gayung bersambut, tak mau kalah. Aku 
ingat, tadinya ada kota yang stroomnya, 
hilang sampai 30%. Bisnis, rugilah. Idealnya 
hilang teknis paling 5%. Disebabkan 
konduktor yang panas. Berarti 25%, dicuri.  

Manajernya kuberi tantangan. Dalam 
satu triwulan, losses harus turun menjadi 
satu digit !!!. Daftar tunggu, biar bosmu 
yang urus. Fokus bekerja untuk hilangkan 
kebocoran itu. Aku ikut support, tambahku, 
meyakinkannya. Kupimpin langsung 
penertiban sambungan ilegal itu. Berkali-
kali. Lewat tiga bulan, HATTRICK itu, 
tercapai. Losses sembilan koma, daftar 
tunggu nihil, satu lagi apa?. 

Kisahnya begini. Saat itu, pukul 09.30 
WITA, seorang ibu, terlihat seperti mencari-
cari. Kuhampiri. Mau nyambung pak, 
ujarnya. Kupandu. Murah ya, lanjutnya saat 
bayar. Hanya sepertiga dari biaya 
sebelumnya. Dulu tak jelas, lewat calo. 

Ternyata, Manajer Area kerjasama 
dengan Assosiasi Instalatur. Keluar angka. 
Seharga di DKI Jakarta. INOVATIF.  

Kultur baru, pembelajar dan kultur 
melayani dengan sungguh2. Pelanggan 
puas, perusahaan laba. 

Silahkan pulang bu. Sore nanti kami 
cek ujarku. Ambil peta, lokasi 30 km dari 
pusat kota. Go.. perintah ke tim. 
Bergerak cepat. Pukul 16.30 WITA, aku 
tiba dirumah itu. Klik..Ku "on" kan mcb di 
kWh meter itu.  

Nyala. Seakan tak percaya.. ONE DAY 
SERVICE, tujuanku berhasil. Tanpa 
rencana muluk-muluk. Padahal semua 
tahapan proses standar, dilalui, termasuk 
pengecekan oleh instalatur, instansi 
diluar PLN. Kantornya didekat situ. 
SINERGY. Esoknya, main tenis dengan 
orang nomor satu di Propinsi itu. 

Dilanjut, Catur, jajanan dihidang. 
Terima kasih, ucapnya. Rupanya sudah 
baca di koran pagi. Layanan umum, 
terbaik di propinsi itu. Layak ditiru. 
Selintas kuingat, Solichin, awak media 
Radar Manado, saat kami nyambung, 
motret-motret dari kejauhan. 

Kudedikasikan buat Pendeta Ir. Franky 
Mawengkang, Manajer Area saat itu       
Ir. Frans Lisi, Manajer sesudahnya Sobat 
Solichin. Juga pak gubernur yang 
kemudian promosi jadi Dubes di negeri 
tetangga.** 
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Sebetulnya judul melongok tersebut 

tidak tepat, sebab rombongan tidak hanya 
melongok akan tetapi melahap buah di 
kebun langsung. Heeemmm …. Sedaaap. 

Mobil belum parkir, sudah terlihat    
duren besar2 tanggung masih tergantung 
di pohonnya. Pohon dengan ketinggian 
sekitar 5 meter digelantungi duren yang 
sangat banyak.  

Begitu turun semua berebut berfoto ria 
bersama duren sambil mencium               

duren yang memang menggantung ter-
jangkau tangan. Bahkan ada duren yang 
sampai menyentuh tanah.  

Masuk kedalam kompleks Agrowisata 
sudah  tersedia setumpuk duren yang siap 
dipilih,   sudah matang tinggal ditimbang 
dan  dibuka. Beriringan memilih dan 
setelah dibuka nah terlihatlah duren jenis 
andalan lokal tersebut dengan daging 
yang kuning tua yang siap disantap, mak 
nyuuss 

SERBA SERBI 

Bagi sebagian orang makan duren suatu kenikamatan tiada tara, 
meskipun ada sebagian lagi yang benar-benar tidak mau makan 

Buah-buahan tropis ini tumbuh dan bisa dinikmati diseluruh             
Indonesia dengan berbagai nama, jenis dan ragamnya.  

Rombongan Pengurus IKPLN Pusat dalam kunjungan kerjanya ke 
IKPLN Cabang Purwokerto menyempatkan menikmati buah andalan 

lokal tersebut  
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Duren dikebun ini adalah duren 
“Bawor” namanya. Ciri-cirinya, warna   
daging buah kuning, daging tebal dengan 
tekstur berserat berlapis dan kering. Tidak 
terlalu manis tapi mantab untuk dicecap. 

Tidak terlalu manis tapi mantab untuk 
dicecap. 

Biji buah kecil tipis. Dengan demikian 
benar benar terasa nikmat dan puas 
makan duren tersebut, sepotong demi 
sepotong.  

Ditempat tersebut tersedia juga duren 
biasa dan bila dibandingkan duren ini    
memang lebih manis, tetapi daging buah 
tipis, lembek, hingga nempel ditangan dan 
bijinya biasanya besar. 

Tidak tanggung tanggung rombonga  29 
orang yang terdiri dari Pengurus Pusat 
selaku tamu dan Pengurus Cabang          
Purwokerto selaku tuan rumah mengha-
biskan 29 kg kotor. Para tetamu puas, tuan 
rumah tampak ceria juga. 

Apa nilai-nilai yang bisa diserap dari kun-
jungan ini ? 
1. Kita bisa mengamati dan akhirnya     

menyimpulkan perilaku masing-masing 
individu dari berbaurnya dalam suatu 
peristiwa.  Ada yang sigap dengan cepat 
menikmati duren yang tersaji, ada yang 
pindah sana pindah sini sambil terus 
berkomentar, ada yang diam ditempat 
tapi melahab dengan tenang dan 
dengan jumlah yang banyak, ada yang 
senyum-senyum sambil tiada berhenti 
menyomot duren dari berbagai sudut. 
Dengan mengetahui karakter dasar ini, 
sejatinya, memudahkan masing-masing 

melakukan penyesuaian bila berdebat, 
adu argument diruang rapat.  

2. Terjadi kohesi antara Pengurus Pusat 
dengan Pengurus Cabang dan diharap 
saling menularkan semangat kebersa-
maan dan keaktifan pengurus Pusat 
maupun Pengurus Cabang. Kami salut 
dan terima kasih atas penerimaan dan 
pelayanan Pengurus Cabang saat kun-
jungan tersebut.  

3. Kegiatan semacam ini perlu diterapkan 
dijajaran Pengurus IKPLN didaerahnya 
masing-masing, sesuai dengan kondisi 
yang ada. Seraplah nilai-nilai          
kebersamaan, keaktifan antar anggota 
Pengurus dan yakinlah hal ini tak 
ternilai harganya.** 

SERBA SERBI 
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Puasa Ramadhan mulai diwajibkan 

pada tahun ke 2 Hijriyyah atau tahun 624 
Masehi setelah Nabi hijrah ke Madinah. 

Puasa Ramadhan adalah Puasa yang 
istimewa bagi ummat Nabi Muhammad 
SAW. Menurut Imam As-Sawi dalam kitab 
tafsirnya bahwa kewajiban puasa yang 
ditetapkan oleh Allah SWT pada bulan 
Ramadhan dilakukan selama sebulan 
penuh, mengacu pada Q.S. Al Baqarah 188 
yaitu kurang dari 40 hari sebagaimana 
kebiasaan orang Arab pada masa lalu 
(ma’duudat). 

Waktu puasa dibatasi mulai dari 
terbitnya fajar sampai terbenamnya 
matahari. 

Seperti firman Allah SWT yang artinya : 

“....Dan, makan serta minumlah sampai 
jelas bagi kalian benang putih dan benang 
hitam, yaitu fajar...,” (Q.S. Al-Baqarah:187) 

DALIL-2 PUASA RAMADHAN 

Puasa Ramadhan itu wajib hukumnya 
bagi setiap Muslim yang baligh (dewasa), 
berakal, dalam keadaan sehat, dan 
bermukim (tidak sedang melakukan 
perjalanan atau safar).  

Dalil wajibnya ibadah puasa Ramadhan 
tertuang dalam Al Qur’an. 
Allah Swt. telah berfirman dalam            
Q.S. Al-Baqarah: 183 mengenai perintah 
ibadah puasa Ramadhan yang wajib untuk 
dilakukan bagi orang-orang yang 
bertakwa : 

“Hai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 
sebelum kamu agar kamu 
bertakwa.”  (Q.S. Al Baqarah: 183) 

Kemudian mengenai ketentuan-
ketentuan yang lebih khusus siapa saja 
yang wajib melakukan dijelaskan dalam 

Puasa Ramadhan merupakan salah satu 
rukun Islam. Setiap Muslim yang beriman 
wajib melaksanakannya selama 1 bulan 
penuh setiap tahunnya. Dalam riwayatnya, 
sebelum Nabi Muhammad SAW menerima 
perintah puasa Ramadhan, Nabi telah 
melaksanakan puasa ‘Asyura dan puasa tiga 
hari setiap bulannya. 

Oleh : Dodoh Rachmat 
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QS Al Baqoroh : 185, yang artinya: 

“… (beberapa hari yang ditentukan itu 
ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan)            
al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia 
dan penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
hak dan yang bathil).  

Karena itu, barangsiapa di antara 
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) 
di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa 
pada bulan itu, dan barangsiapa sakit 
atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 
Maka (wajiblah baginya berpuasa), 
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, 
pada hari-hari yang lain …” 

Tiga Tingkatan Orang Berpuasa (Menurut 
Imam Ghazali) 

Menurut Imam Ghozali, tingkatan 
orang berpuasa ada 3, yaitu: Puasa awam 
( Shaumul ‘aam), Puasa khusus ( Shaumul 
Khusus ), Puasa Khususil khusus ( Shaumul 
Khususil Khusus ). 

1. Puasa Orang Awam 

“Puasa umum adalah menahan perut 
dan kemaluan dari menunaikan syahwat.” 

Maksudnya, puasa umum atau puasa 
orang-orang awam adalah “sekedar” 
mengerjakan puasa menurut tata cara 
yang diatur dalam hukum syariat. 

Seseorang makan sahur dan berniat 
untuk puasa pada hari itu, lalu menahan 
diri dari makan, minum dan menahan 
melakukan hubungan badan dengan 
suami atau istrinya sejak dari terbitnya 
fajar sampai tenggelamnya matahari. Jika 
hal itu telah dikerjakan, maka secara 
hukum syariat ia telah melaksanakan 

kewajiban puasa Ramadhan. Puasanya 
telah sah secara dzahir dari segi ilmu fikih. 

2. Puasa Khusus 

“Puasa khusus adalah menahan 
pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, 
kaki dan seluruh anggota badan dari 
perbuatan-perbuatan dosa.” 

Tingkatan puasa ini lebih tinggi dari 
tingkatan puasa sebelumnya. Selain 
menahan diri dari makan, minum dan 
melakukan hubungan suami istri, 
tingkatan ini menuntut orang yang 
berpuasa untuk menahan seluruh anggota 
badannya dari dosa-dosa, baik berupa 
ucapan maupun perbuatan. Tingkatan ini 
menuntut baik dzahir maupun batin untuk 
senantiasa berhati-hati dan waspada. 

Ia akan menahan matanya dari melihat 
hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan 
Rasul-Nya. Ia akan menahan telinganya 
dari mendengarkan hal-hal yang 
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia 
akan menahan lisannya dari mengucapkan 
hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan 
Rasul-Nya.  

Ia akan menahan tangannya dari 
melakukan hal-hal yang diharamkan oleh 
Allah dan Rasul-Nya. Ia akan menahan 
kakinya dari melangkah menuju hal-hal 
yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-
Nya. Dan seluruh anggota badannya yang 
lain ia jaga agar tidak terjatuh dalam 
tindakan maksiat. Tingkatan puasa ini 
adalah tingkatan orang-orang shalih. 

3. Puasa sangat khusus (Khususil 
Khusus) 

“Puasa sangat khusus adalah 
berpuasanya hati dari keinginan-keinginan 
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yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi 
serta menahan hati dari segala tujuan 
selain Allah secara totalitas.” 

Tingkatan ini adalah tingkatan puasa 
yang paling tinggi, sehingga paling berat 
dan paling sulit dicapai. Selain menahan 
diri dari makan, minum dan 
berhubungan, serta menahan seluruh 
anggota badan dari perbuatan maksiat, 
tingkatan ini menuntut hati dan pikiran 
orang yang puasa untuk selalu fokus pada 
akhirat, memikirkan hal-hal yang mulia 
dan memurnikan semua tujuan untuk 
Allah semata.  

Puasanya hati dan pikiran, itulah 
hakekat dari puasa sangat khusus. 
Puasanya hati dan pikiran dianggap batal 
ketika ia memikirkan hal-hal selain Allah, 
hari akhirat dan berfikir tentang 
(keinginan-keinginan) dunia, kecuali 
perkara dunia yang membantu urusan 
akhirat. Inilah puasa para nabi, shiddiqin 
dan muqarrabin. (Imam Abu Hamid         
al-Ghozali, Ihya’ Ulumiddin, 1/234). 

Ingatlah sabda Rasulullah SAW, yang 
artinya : 

“Betapa banyak orang berpuasa 
namun balasan dari puasanya hanyalah 
lapar dan dahaga semata. Dan betapa 
banyak orang melakukan shalat malam 
(tarawih dan witir) namun balasannya 
dari shalatnya hanyalah begadang 
menahan kantuk semata.”  

Dalam sebuah hadis dinyatakan: 
”Barangsiapa yang berpuasa karena 

iman dan ingin mendapatkan pahala, 
maka diampuni semua dosanya yang 
telah lewat,” (H.R. al-Bukhâri dan 
Muslim). 

Oleh sebab itu, ketika berpuasa di 
bulan Ramadhan kita harus selalu       
meng-upgrade niat puasa kita. 

Berpuasalah dengan niat ibadah 
karena Allah semata, bukan berpuasa 
hanya sekadar untuk melaksanakan 
kewajiban tanpa niat yang benar, ingin 
mendapatkan pujian dari orang lain, atau 
karena hal duniawi lainnya. Akan tetapi, 
haruslah berpuasa karena kita beriman 
dan semata mengharapkan pahala dari 
Allah.  

Allah berjanji, jika kita berpuasa 
karena Allah, tak hanya pahala yang akan 
diberikan, lebih dari itu, Allah juga akan 
menggugurkan dosa-dosa yang telah kita 
perbuat. MAHA KUASA ALLAH atas segala 
sesuatu.  

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

“Sesungguhnya Allah mewajibkan 
puasa Ramadhan dan saya 
menyunnahkan bagi kalian salat 
malamnya. Maka barangsiapa 
melaksanakan ibadah puasa dan salat 
malamnya karena iman dan karena 
ingin mendapatkan pahala, niscaya dia 
keluar dari dosa-dosanya sebagaimana 
saat dia dilahirkan oleh 
ibundanya,” (H.R. Imam an-Nasî’i 
4/158 dan Imam Ahmad 1/191). 

Saudaraku se-Iman dan se-Islam yang 
dirahmati Allah SWT, marilah kita niatkan 
dan kita upayakan puasa Ramadhan tahun 
ini menjadi puasa yang terbaik dalam 
hidup ini, puasa dengan niat karena Allah 
semata.  Jakarta, Sya’ban 1440 H** 
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 Adam As. diciptakan dari tanah liat 

yang kering dan lumpur hitam. Setelah 
sempurna, ditiupkan roh kedalamnya, dan 
bangkitlah seorang manusia pertama.  

Di dalam Surga Adam As. sendirian. 
Kemudian Allah SWT menciptakan Hawa 
dari rusuk kirinya. Berdualah mereka     
sebagai penghuni Surga. 

Allah SWT berfirman yang artinya; 
“Maka apabila telah AKU sempurnakan 
dia dan AKU tiupkan padanya roh dari-KU 
hendaklah para malaikat tunduk, sujud 
kepadanya” (QS Al Hjir 29).  

Berita tersebut disampaikan kepada 
syetan, agar syetan juga ikut tunduk, sujud 
kepada Adam As.  

Syetan tidak mau dengan alasan bahwa 
aku (syetan) terbuat dari api yang men-
didih, dan lebih dahulu diciptakan, merasa 
lebih mulia dari tanah. Alasan ini ke-
mudian Allah SWT memberikan hukuman/
kutukan akan me-masukkannya syetan ke 
dalam neraka.  

Syetan/Iblis kemudian memohon am-
pun kepada Allah SWT dan agar diijinkan; 
pertama hidup selamanya; kedua tidak 
akan mati sebelum hari kiamat; dan ketiga 

diijinkan menggoda anak cucu Adam As. 
Allah SWT mengabulkannya, kecuali anak 
cucu Adam yang tidak bisa digoda. 
Dengan senang, syetan menggoda Adam 
As. dan Hawa di Surga.  

Pertama menggoda Adam As. agar 
makan buah Quldi, namun tidak bisa ter-
goda. Kemudian beralih kepada Hawa  
untuk digodanya. Dengan mudah Hawa 
digodanya, untuk mendekati buah Quldi.  

Kata syetan apabila Adam As. dan    
Hawa mau memakannya, kalian akan 
hidup di Surga selamanya. Hawa semakin 
penasaran dengan rayuan syetan itu, 
maka Adam diminta untuk memetiknya. 
Terasa berat hati Adam As. untuk 
melaksanakan hal itu, mengingat buah 
tersebut dilarang oleh Allah SWT, Adam 
As. ingat bahwa semua buah-buahan yang 
di Surga boleh dimakan, kecuali buah 
Quldi. Hawa memaksanya.  

Ternyata setelah buah tersebut dipetik 
dan dimakannya berdua, maka secara  
cepat tampaklah auratnya. Adam As. dan 
Hawa menangis sambil memetik           
dedaunan yang ada di Surga untuk        
menutupi auratnya.  

Oleh : H. Suripto. R, S.Ag, M.Pd 

Mengenal Nabi Adam As. manusia  
pertama ciptaan Allah SWT lewat kitab suci Al Qur’an.  
Allah SWT berfirman yang artinya:  
“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia  dari saripati tanah.”  
(QS Al-Mu’minun 12) 
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 Saat itu pula Allah SWT menurunkan 
Adam As. dan Hawa ke dunia secara 
terpisah.  Adam As. diturunkan di dekat 
India, ada yang menulis di buku pelajaran 
SMK di  sekitar Pakistan dan Banglades.  

Sementara Hawa diturunkan di Padang 
Arafah/Arafat, tempat wukuf  jemaah haji. 
Haji artinya; menyengaja, sengaja berada di 
Padang Arafah/Arafat pada tanggal 9 
Dzulhijah. Entah hanya duduk sesaat, 
makan, minum, berdiri, shalat, mengaji, 
berzikir dan merenung sesaat, pada saat 
matahari tergelincir, sah hajinya.  

Ada siswa yang bertanya; kalau di sana 
pada saat matahari tergelincir hanya      
bengong saja bagaimana hajinya pak?.  

Pada waktu bapak mengikuti manasik 
haji dahulu, bengong asalkan ikhlas dan 
mengagumi kekuasaanNya, “sah hajinya, 
jawab pak guru”. Kalau suami dan isteri 
saat matahari tergelincir mereka sedang 
bertengkar, bagaimana hajinya pak?.  

“OTW, jawab pak guru” (Ojo Takon Wae)…. 

Di sana jangankan bertengkar, menyengaja 
garuk-garuk di kepala rambut sampai putus 
beberapa helai saja, haram!.  

Adam As. dan Hawa saling mencari, dan 
merindukan ingin bertemu lagi seperti  

waktu berada di Surga. Di Padang Arafah/
Arafat mereka dipertemukan oleh Allah 
SWT. Sebagai tanda titik pertemuan, di 
sana ada tugu semacam monumen.  

Di tugu tersebut banyak jamaah haji 
yang pada mengusap-usapnya. Penulis 
bertanya kepada Amirul Hajj (Syekh) yang 
memimpin jamaah haji Indonesia.        
Mengapa mereka (laki-laki, perempuan, 
tua, dan muda), pada mengusap-usap 
tugu sambil meneteskan air mata?.         
“Di situ dahulu tempat Adam As. dan   
Hawa dipertemukan oleh Allah SWT     
jawab Syekh”.   

Jadi mereka juga kepengin                  
dipertemukan jodahnya. Ada yang janda, 
ada yang duda, ada yang masih gadis, ada 
juga yang masih bujangan, bahkan ada 
yang nggak jelas statusnya, dan mungkin 
ada juga yang ingin prewedding lagi…. 
Nabi Adam As. setelah bertemu dengan 
Hawa di dunia, maka lahirlah manusia-
manusia keturunan manusia pertama.  

Allah SWT berfirman yang artinya; 
“Kemudian DIA menjadikan keturunannya 
dari saripati air yang hina”  

(QS As-Sajadah 8). 
Maha benar Allah dari segala firmanNya.*       

edisi April - Juni 2019 








