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DAFTAR ISI

Innalillahi wainna illaihi roji’un
Segenap Pengurus IKPLN Pusat Dan Redaksi IKPLN News

Berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya, sahabat tercinta 
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SAPA REDAKSI

Assalamu’alaikum warohmatullahi 
wabarokatuh

Para sahabat pensiunan PLN di seluruh 
Indonesia, 

Pandemi Covid19 atau Virus Corona19 
telah menjadi momok dalam tahun 2020 ini. 
Covid19 telah menyebar ke seluruh penjuru 
dunia, bermula dari Wuhan China sampai ke 
pelosok Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan 
Australia, tidak terkecuali Indonesia.

Istilah lockdown (malah ada yang memele-
setkan menjadi lauk daun) sudah biasa 
terdengar, di mana penduduk diharuskan 
tinggal di rumah masing-masing (SAH: Stay 
At Home). Bekerja dari rumah, beribadah 
di rumah dan belajar di rumah. Semua 
dikerjakan dari rumah (WFH: Work From 
Home). Akibatnya Covid19 bukan hanya 
sektor Kesehatan yang terdampak, namun 
juga berdampak pada sektor ekonomi, 
sektor sosial, sektor bisnis industri dan 
pariwisata pun terdampak.

Lock down sangat mempengaruhi ma sya  ra-
kat Indonesia yang memiliki tradisi berkum-
pul, bersilaturahmi, berka wan, bertetangga 
dan bermasyarakat. Akibatnya masyarakat 
begitu tertekan dengan aturan pembatasan 
sosial yang mengharuskan menjaga jarak dan 
meni adakan kegiatan berkumpul, termasuk 
mudik lebaran untuk berkumpul bersama 
keluarga di kampung halaman.

 Pertama-tama saya dan 
seluruh pengurus IKPLN Pusat 
yang juga pengurus Redaksi IKPLN 
News, menghaturkan “Selamat 
hari Raya Idul Fitri 1441 H, 
Taqobballalahu minna waminkum”, 
Mohon maaf lahir dan bathin. 

 ● Ling Tien Kung di masa pandemi
 ● Strategi menghadapi stress di masa pan demi

Info mutakhir tentang PLN tersaji da lam 
tulisan “Transformasi PLN Power Be yond 
Generations”, serta tulisan yang meleng-
kapi: Transformasi generasi millenial dan 
im ple mentasinya di perusahaan. Demikian 
juga kondisi DPPLN, YPK–PLN, yang juga 
terdampak Covid. Ada pun pembaca yang 
ingin mengetahui pro gress PT IKAMAS dapat 
mengetahui dengan membaca tulisan dan 
beritanya di Edisi ini. 

Di samping itu, kegiatan-kegiatan yang 
dila kukan IKPLN Pusat yang antara lain ikut 
berkon tribusi dalam penyusunan Buku 75 
Tahun PLN, serta kegiatan IKPLN Daerah 
yang banyak ter muat dalam edisi ini berupa 
cerita maupun foto-foto, kami berharap tentu-
nya akan dapat dinik mati para pembaca.

Tidak ketinggalan Info YBM PLN yang ba-
nyak membantu masyarakat dan para pihak 
dalam masa pandemi Covid dan dalam 
acara Idul Adha/hari Raya Qurban ikut 
mewarnai Edisi-10 ini, disertai sajian suatu 
tulisan menarik “Rerindu Ibrahim” yang men-
ceritakan hal ihwal perjalanan hidup Nabi 
Ibrahim sampai dengan ujian ketak waannya 
kepada Allah SWT yang kemudian menjadi 
ritual dalam menjalankan ibadah Haji.

Pada akhirnya Kami ingin mengucapkan 
“Selamat Raya Idul Adha 1441 H” dan me-
nyam  but hari Kemerdekaan RI, kami mengu -
capkan “Selamat HUT ke 75 RI, semo ga 
bangsa kita semakin maju dan sejahtera”. 

Wassalam.

Salam sehat penuh semangat bagi para 
pensiunan seluruh Indonesia

Dr. Ir. Djuanda N. Ibrahim

Perlu kita syukuri bersama akhirnya 
setelah absen tidak terbit satu triwulan 
yang lalu (April sd Juni 2020), edisi kali ini 
hadir kem bali dengan memuat peristiwa, 
cerita dan kegiatan-kegiatan dalam kurun 
waktu dua triwulan, dari bulan April sd 
September 2020. 

Ada beberapa hal yang menjadikan IKPLN 
News absen tidak menyapa di triwulan 
yang lalu, yang pertama adalah, IKPLN 
News ditinggalkan untuk selama-lamanya 
oleh Tulang punggungnya selama ini. 

Yang kita cintai Ibu Wahyuti Mulyaningsih 
selaku Wakil Redaktur Pelaksana dan 
pro se sor IKPLN News sampai naik cetak, 
ber   pu lang dengan tenang pada tanggal 
4 April 2020. Kita doakan semoga amal 
ibadah Almarhumah Ibu Wahyuti Mulya-
ningsih binti Mandijo Hardjo Oetomo dite-
rima Allah SWT dan mendapat ampunan 
atas salah dan khilafnya selama ini. Aamiin 
Yaa Rabbal Aalamiin.

Hal yang kedua, kita semua tergagap 
dengan wabah Covid 19 yang datang 
tak tam pak mata menyerang manusia di 
seluruh belahan dunia.

Masyarakat mulai merasa bosan dan 
jenuh tinggal dirumah.

Dalam Berita Utama diulas bagaimana 
menja wab kebosanan dan kejenuhan 
yang melanda, selain memenuhi 
kebutuhan dapur? Ternyata masyarakat 
Indonesia cukup kreatif dan adaptif, 
mereka mengem bangkan berbagai 
ide kreatif. Selain menim bulkan 
kebosanan, keje nuhan, ketakutan dan 
perasaan negatif lainnya, Covid19 juga 
memunculkan kesadaran yang positif 
antara lain untuk hidup bersih, hidup 
sehat dan bersyukur dikaruniai kese-
hatan dan dapat membantu orang lain. 
Berempati terhadap kesulitan orang lain, 
sangat bisa kita lakukan meski tidak 
seperti yang telah banyak dilakukan 
perusahan, lemba ga, komunitas untuk 
mendukung Pemerintah dalam membantu 
para pihak yang terdampak Covid19.

Masih terkait dengan Covid19, artikel-arti-
kel menarik dapat dinikmati dalam tulisan:

 ● “Banyak jalan ke Roma” yang mence-
ritakan solusi untuk tetap bertemu 
muka secara virtual melalui ZOOM

SAPA REDAKSI
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BERITA UTAMABERITA UTAMA

DIBALIK DAMPAK & HIKMAH
PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 telah menyebar luas 
ke seluruh negara di dunia sepanjang 

tahun 2020 ini.

Bermula dari Wuhan China menyebar 
tidak terkendali ke pelosok benua 
Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan 

Australia, tidak terkecuali Indonesia

Upaya membendung penyebarannya 
secara masif, para Pemimpin dunia mene-
ra p kan kebijakan pembatasan termasuk 
menutup pos pos perbatasan, lockdown 
dan social distancing dengan variasinya 
melihat kondisi setempat serta geografis 
masing-masing.

Namun hasilnya masih belum memuaskan.
Sampai saat ini sudah lebih dari lebih 17 
juta orang terpapar dan lebih dari enam 
ratus ribu (600.000) orang meninggal 
di seluruh dunia dari awal mewabahnya 
sampai dengan bulan Juli 2020 dan 
diperkirakan jumlahnya akan terus 
bertambah 

Pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak 
pada sektor kesehatan saja namun juga 
pada sektor ekonomi, sosial, bisnis, pariwi-
sata dll. Dampak ikutannya pada teka-
nan perekonomian nasional dan global 
sudah dirasakan adanya pelambatan 
kinerja perekonomian nasional dan global 
yang disertai tidak tersedianya lapangan 
pekerjaan yang cukup sehingga meng-
akibatkan timbulnya pengangguran dan 
banyaknya sektor bisnis yang berjatuhan.

Banyak perusahaan besar, menengah 
maupun kecil merumahkan para karya-
wan nya, bahkan banyak perusahaan kecil 
menengah berhenti beroperasi karena 
kegiatan bisnis berhenti. 

Pasar-pasar, toko-toko serta mall ditutup. 
Guna menahan pelambatan perekonomian 
lebih lanjut, sejumlah negara termasuk 
Indonesia segera mengeluarkan stimulus 
perekonomian untuk menghadapi kondisi 
terburuk dalam kurun waktu lebih dari 100 
tahun terakhir ini.

Sampai tulisan ini dibuat, Pemerintah 
Indonesia masih menerapkan PSBB atau 
Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Melihat data yang ada serta pertimbangan 
dari sisi ekonomi maka peme rintah meng-
e n        durkan PSBB menjadi PSBB tran sisi. 
Namun ternyata dalam masa transisi jumlah 
yang terpapar malah meningkat jauh lebih 
tinggi dari masa PSBB.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat 
kedi siplinan masyarakat untuk menja lan kan 
protokol kesehatan ternyata masih rendah.

Masih banyak warga masyarakat yang 
tidak mau tetap tinggal di rumah dan 
tetap beraktifitas di luar rumah walaupun 
tidak mendesak, masih berkerumun tidak 
menjaga jarak, tidak memakai masker pada 
waktu di luar rumah serta tidak disiplin 
selalu mencuci tangan.

Kreatif dan Produktif 
Dengan diberlakukannya PSBB dalam 
waktu yang cukup lama, masyarakat mulai 
merasa bosan dan jenuh tinggal di rumah.

Timbul pertanyaan bagaimana untuk 
menja wab rasa bosan dan jenuh yang 
melan da kita semua di samping juga untuk 
meme nuhi kebutuhan dapur agar tetap 
mengepul akibat di PHK?. 

Ternyata masyarakat Indonesia cukup 
kreatif dan adaptif, mereka mengem bang kan 
berbagai ide. Beberapa contoh, antara lain: 
tukang jahit baju beralih menjadi produ   sen 
masker kain dengan berbagai warna dan 
corak serta dengan harga yang terjangkau, 
waktu itu harga masker medis buatan pabrik 
sangat mahal dan sulit didapat.

Demikian juga dosen dan mahasiswa ITB 
telah merancang dan membuat Ventilator 
untuk membantu pernafasan pasien yang 

 ● Djuanda Nugraha Ibrahim
 ● Bambang Praptono
 ● Dewi Sri WahyunieO

le
h:

 

Hal itu sangat berbahaya karena kalau 
terjadi ledakan jumlah terpapar Covid 19 
yang sangat tinggi, dikhawatirkan fasilitas 
kesehatan maupun tenaga kesehatan yang 
tersedia tidak mampu menanganinya.

Marilah kita semua selalu proaktif 
mengajak masyarakat sekitar kita untuk 
disiplin melaksanakan protokol kesehatan 
dengan tetap tinggal di rumah, selalu 
memakai masker bila beraktifitas di luar 
rumah, selalu menjaga jarak dan mencuci 
tangan, agar penyebaran wabah covid 19 
ini dapat dikendalikan. Institut Teknologi Bandung (ITB) mencip takan ventilator 

portabel yang diberi nama Vent-I (Ventilator Indonesia).
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 Empati adalah 
kecerdasan yang dimiliki 
seseorang atau seke lompok 
orang yang peduli dengan 
apa yang dialami orang lain 
dengan melakukan tindakan 
yang positif 

sulit bernafas dengan biaya hanya 50% 
dari harga ventilator import. 

Ada juga mahasiswa politeknik Semarang 
yg mera ncang dan membuat robot meja 
makan untuk pasien Covid19 yang bisa 
diken da likan dari jauh, dengan robot 
ini petu  gas medis bisa melayani pasien 
dengan jarak yang cukup aman, sehingga 
mence gah terpaparnya petugas medis 
terse  but dari pasien yang dilayaninya. 

Di bidang kuliner ide-ide kreatifitas banyak 
dihasilkan ibu-ibu rumah tangga, mere ka 
membuat masakan maupun kue-kue yg 
dige mari masyarakat Indonesia dan men-
jualnya secara on line. Tukang cukur pun 
bisa dipanggil untuk mencukur konsu men 
diru mah dalam rangka menjaga social 
distancing.

Keharusan menjaga jarak dan melakukan 
WFH (Work From Home) tidak meng-
hambat pelaksanaan pekerjaan karena 
dengan ada nya fasilitas virtual meeting 
Zoom dan sejenisnya, maka para karyawan 
bisa mela  kukan kegiatan rutinnya seperti 
rapat, diskusi, presentasi sampai kepada 
pro ses pem buatan keputusannya, proses 
belajar mengajar juga bisa dilaksanakan 
secara online.

Demikian juga pelayanan publik lainnya 
bisa dilakukan tanpa tatap muka fisik seca-
ra langsung.

Dibutuhkan asupan makanan yang 
bergizi dan olah raga secara teratur untuk 
menjaga kesehatan agar tetap prima. 

Keterbatasan kebebasan karena protokol 
kesehatan yang mensyaratkan menja ga 
jarak/physical distancing maka berkem-
bang pula kegiatan olah raga bersama 
seca ra virtual yang bisa diikuti oleh para 
peserta tanpa meninggalkan rumah masing 
masing namun tetap dapat berinteraksi 
dengan peserta lainnya.

Dengan demikian di tengah pandemi yang 
selalu mengancam jiwa manusia, masya-
rakat Indonesia tetap bisa produktif dan 
dapat selalu menjaga kesehatannya untuk 
menangkal terpapar virus Covid 19.

Empati (Kepedulian sosial)
Empati adalah kecerdasan yang dimiliki 
seseorang atau sekelompok orang yang 
peduli dengan apa yang dialami orang lain 
dengan melakukan tindakan yang positif. 

Seperti menolong, membantu bahkan sam-
pai kepada memberikan sebagian reze-
kinya kepada orang lain. Dalam perio de 
pandemi ini kita bisa berbangga hati atas 
tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi 
kepada sesama yang membutuhkan. 

Banyak sekali perusahaan besar maupun 
menengah memberi bantuan bagi 
penangan an Covid19 ini, baik berupa 
peralatan maupun uang tunai.

Demikian juga komunitas-komunitas yang 
tersebar di mana-mana mereka membantu 
menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) 
seperti baju hazmat, masker, face shield, 
cairan disinfektan juga bantuan makanan 
maupun sembako bagi masyarakat yang 
membutuhkan.

Pertanyaan yang timbul bagi para 
pensiunan PLN, apa yang bisa dilakukan 
sementara usia sudah lanjut, otot otot 
sudah lemah, ekonomi pas-pasan karena 
hanya mengandalkan MP yang besarnya 
relatif kecil?

BERITA UTAMABERITA UTAMA

PROTOKOL KESEHATAN
CEGAH COVID-19

Jawabannya akan disampaikan 
dalam kisah inspiratif berikut ini:
Melihat perkembangan pandemi di Inggris 
yang mengkhawatirkan, Kapten Thomas 
Moore (Tom), seorang pensiunan Angkatan 
Darat kerajaan Inggris dan veteran perang 
dunia II, berupaya menggalang dana 
bagi para penderita Covid19 sekaligus 
mendukung ribuan tenaga medis yang 
sedang berjibaku melaksanakan tugasnya.

Usianya sudah lanjut, tubuhnya mulai rentan 
dan jalannya pun dipandu oleh em pat roda 
penyangga yang berfungsi sebagai tongkat, 
namun Kapten Tom tidak putus asa.

Menjelang hari ulang tahunnya yang ke 
100 tahun pada tanggal 20 April 2020 lalu, 
ia bertekad berjalan mengelilingi halaman 
rumah nya sepanjang 25 meter.

Kapten Tom berikrar membuat 100 pu taran 
yang akan dilakukan secara berta hap 
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BERITA UTAMABERITA UTAMA

Nah puncaknya, berapa jumlah uang yang 
berhasil dikumpulkan oleh Kapten Tom 
Moore?

Total donasi yang diperoleh mencapai 32,7 
juta Poundsterling atau setara hampir Rp 
607,5 Milyar !!!!. 

Banyak pasien tertolong dengan donasi ini 
termasuk juga para tenaga medis. 

Aksinya yang sederhana namun berdam-
pak luar biasa ini membuat Perdana 
Menteri Inggris merekomendasikan gelar 
bangsawan dan pada tanggal 17 Juli 
2020 lalu Ratu Elizabeth II secara khusus 
menga nugerahkan gelar bangsawan kepa-
da Kapten Tom. Ia kini resmi menyandang 
nama Kapten Sir Thomas Moore. 

Tak hanya dianugrahi titel ksatria, dia juga 
mendapatkan gelar Kolonel Kehormatan 
dari Kementrian Pertahanan atas jasanya.

(sumber: www.kompas.com)
Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah 
inspiratif ini bagi para pensiunan PLN…???

Bahwa usia ataupun materi bukanlah men
jadi penghalang untuk berempati kepada 
orang lain, tidak selalu dengan uang namun 
dengan semangat empati serta ide kreatif 
seperti Kapten Sir Thomas Moore!!!!!

Ratu Elizabeth II 
menempatkan pedang 
kepada Kapten Tom 
Moore, sebagai tanda 
pemberian gelar 
bangsawan kepada 
pensiunan perwira 
berusia 100 tahun itu 
atas jasanya dalam 
mengumpulkan donasi 
bagi garda kesehatan 
Inggris selama 
Covid-19.

10 putaran setiap harinya untuk meng-
galang dana dari dona tur yang akan 
disumbangkan bagi penanganan Covid19.

Targetnya tidak muluk- muluk, semoga 
ter kum pul 1000 Pound sterling saja atau 
setara dengan Rp. 18,5 juta yang bisa 
dido nasikan bagi penderita Covid19. 

Bagi kita yang sehat berjalan 25 meter 
seratus putaran tentulah hal yang 
mudah, 2 jam juga selesai, namun bagi 
orang berusia 100 tahun dengan 4 roda 
penyangga pasti bukan perkara mudah.

Kapten Tom tidak pernah putus asa, dia 
terus berjalan dan berjalan. Aksi ini kontan 
jadi pembicaraan orang banyak.

Pada awalnya hanya di lingkungan tempat 
tinggalnya, lalu merembet ke satu kota 
dan kota lainnya. Dan ketika media massa 
mempublikasikannya, efeknya sangat luar 
biasa. Satu negara memberi perhatian dan 
akhirnya dunia mulai melihat !!!!!

Di hari terakhir putarannya, Tom mendapat 
pengawalan khusus dari kesatuan AD di 
mana ia pernah bertugas. Banyak media 
elektronik meliput. Tayangan langsung juga 
bisa dilihat di mana-mana, dan masyarakat 
banyak yang tergerak untuk memberi 
Donasi. 

INFO DP-PLN

Pandemi Corona yang terjadi pada 
hampir semua negara di dunia, 
ber dampak terjadi gangguan 

aktivitas perekonomian baik skala 
nasional maupun skala global. Transmisi 
gangguan perekonomian pada skala 
nasio nal, langsung atau tidak langsung 
juga berdampak terhadap kegiatan usaha 
Dana Pensiun PT PLN (Persero) (“DP-
PLN”) mengingat portofolio inves ta si-
nya berkorelasi positif terhadap kon disi 
perekonomian dan kondisi ling kungan 
bisnis baik global maupun nasio nal. 
Beberapa gambaran indikator pere ko-
no mian dan lingkungan bisnis dimaksud 
antara lain penurunan suku bunga dan 

Upaya Dana Pensiun PLN 
Memperkuat Fundamental Pendanaannya

Dan Menghadapi Dampak Covid-19

Indeks Harga Saham Gabungan (“IHSG”) 
yang mengalami koreksi signifi kan. Namun 
demikian, atas kondisi yang kurang baik 
tersebut, DP-PLN terus berusaha untuk 
mengelola porto folio secara ekstra hati-
hati agar dapat meme nuhi kewajibannya 
kepada para Peserta dan Pendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekono-
mian global cenderung mengalami perlam-
batan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 
2019, perekonomian dunia bertumbuh 
sebesar 2,3%, lebih rendah dibandingkan 
tahun 2018 sebesar 3%. Kondisi yang 
sama juga terjadi pada kondisi pere ko no-
mian nasional. Pada tahun 2019 ekonomi 
nasional bertumbuh sebesar 5,02%, lebih 
rendah dari targetnya 5,3% dan lebih 

Oleh: Dana Pensiun PLN

Pada tanggal 1 Juni 2020, 
Dana Pensiun PLN (DP-PLN) 

mencapai usia 55 tahun. Tanpa 
peringatan seremonial sebagai 

mana tahun sebelumnya 
karena masih dalam 

situasi penuh keprihatinan 
disebabkan adanya pandemi 

virus Covid-19 (“Corona”). 
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rendah dibandingkan 
tahun 2018 sebesar 
5,17%. Kondisi 
pere konomian yang 
bertumbuh di bawah 
target terse but ber-
dampak terha dap 
pertum buhan laba 
atau Earning Per 
Share (“EPS”) peru-
sahaan yang listing di 
Bursa Efek Indonesia 
(“BEI”). Akibatnya, 
minat beli investor 
di BEI menurun 
sehingga IHSG akhir 
tahun 2019 ditutup 
di angka 6.299,53 
atau naik 1,7%, lebih 
rendah dibandingkan 
dalam Rencana 
Kerja Anggaran dan 
Investasi DP-PLN 
(RKAI DP-PLN) 
Tahun 2019 yang 
diproyeksikan naik 
3,33%. 

Dampak lainnya, kecenderungan penu-
runan suku bunga bank di mana Bank 
Indonesia secara berangsur-angsur 
menurunkan suku bunga acuan 7 Days 
Repo di kisaran 5% seiring pelonggaran 
kebijakan moneter oleh Bank Sentral 
Amerika Serikat dan Uni Eropa serta 
pertimbangan perkembangan inflasi yang 
cenderung menurun.

Memperhatikan perkembangan kondisi 
tersebut, DP-PLN telah dan melakukan 
reprofiling portofolio investasi yang 
mengarah pada pengurangan alokasi 
pada jenis investasi yang sensitif terhadap 
perubahan kondisi perekonomian dan 
pasar (investasi di Pasar Modal) dengan 
menambah alokasi pada jenis investasi di 
Pasar Uang berbasis pendapatan tetap 

dan berulang (recurring income) dengan 
tujuan agar diperoleh struktur investasi 
yang paling menguntungkan, menguatkan 
likuiditas, memperbaiki profil risiko 
investasi dan mendorong pencapaian 
target Return on Investment (ROI) yang 
optimal. Kebijakan pengalihan investasi 
keinvestasi berbasis pendapatan tetap 
yang berkarakteristik risiko sedang 
(moderat) ini disadari mengandung 
konsekuensi yakni imbal hasil yang akan 
diperoleh juga pada kondisi moderat. 

Selain melakukan perbaikan sisi Aset 
(Kekayaan) dengan memperbaiki 
portofolio investasi, DP-PLN juga 
melakukan evaluasi dan kajian dari sisi 
Kewajiban (Liabilitas). Kajian berupa 
simulasi perhitungan aktuaria terkait 

penggunaan asumsi dalam perhitungan 
aktuaria yang paling dominan, yaitu tabel 
mortalita dan bunga teknis.

Usia harapan hidup yang cenderung 
meningkat mengakibatkan jangka 
waktu pembayaran Manfaat Pensiun 
akan semakin panjang, menyebabkan 
peng gunaan tabel mortalita juga perlu 
disesuaikan agar tidak terjadi kerugian 
aktuaria terus menerus. Dalam Laporan 
Aktuaris per 30 September 2018 dilakukan 
penyesuaian penggunaan tabel mortalita 
dari CSO-58M89 menjadi AMT-49. Kon-

perekonomian dan 
lingkungan bisnis 
akan terjadi deviasi 
dengan target ROI 
yang ditetapkan. 
Akibat nya secara 
berang sur akan timbul 
defisit yang akan 
bera kumulasi semakin 
tinggi. 

Mengingat penye-
suaian bunga 
teknis dengan ROI 
ini menimbulkan 
konsekuensi iuran 
tambahan bagi Pendiri 

yang cukup besar, maka akan dilakukan 
secara bertahap dengan target jangka 
panjang penurunan bunga teknis pada level 
8%. Secara bertahap telah pada valuasi 
aktuaria per akhir Desember 2019, bunga 
teknis yang digunakan adalah sebesar 9% 
per tahun turun dibandingkan bunga teknis 
sebelumnya sebesar 9,5% per tahun. 

Usaha-usaha sebagaimana di atas ber tu-
juan memperkuat fundamental pendanaan 
serta keberlangsungan DP-PLN dengan 
maksud agar DP-PLN dapat memenuhi 
kewa jiban membayar Manfaat Pensiun 
kepada seluruh Peserta dan Pihak Yang 
Berhak. ■

sekuensi dari penyesuaian tabel mortalita 
ini sangat besar, sehingga menyebabkan 
terjadinya defisit pendanaan yang besar 
di DP-PLN. Defisit pendanaan ini harus 
ditutup oleh PT PLN (Persero) selaku 
Pendiri dengan Iuran Tambahan yang 
dibayar secara berangsur kepada DP-PLN. 

Di samping kajian terhadap tabel mortalita, 
juga dilakukan kajian untuk menyelaraskan 
antara asumsi bunga teknis dalam per-
hitungan aktuaria yang digunakan dengan 
realisasi ROI serta proyeksi pencapaian 
ROI ke depan. Kesalarasan keduanya perlu 
dipadukan mengingat penetapan bunga 
teknis yang tidak memperhatikan kondisi 

 Usaha-usaha tersebut 
bertujuan memperkuat 
fundamental pendanaan serta 
keberlangsungan DP-PLN 
dengan maksud agar DP-PLN 
dapat memenuhi kewajiban 
membayar Manfaat Pensiun 
kepada seluruh Peserta dan 
Pihak Yang Berhak. 

IKPLN NEWS  |  EDISI 10  |  APRIL - SEPTEMBER 2020 13IKPLN NEWS  |  EDISI 10  |  APRIL - SEPTEMBER 202012



INFO PLN INFO PLN

PLN bercita-cita untuk bertransformasi 
menjadi electricity champion di Asia 
Tenggara dan #1 customer choise untuk 
solusi energi pada tahun 2024, melalui 
4 strategiya itu Lean; menggunakan 
teknologi digital untuk meningkatkan 
efisiensi dan keandalan, dengan potensi 
pengurangan BPP (biaya Pokok Produksi) 
dan meningkatkan keandalan, Green; 
menghasilkan daya listrik EBT (Energi 
Baru Terbarukan) sesuai dengan aspirasi 
RPJMN (Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional), Innovative; 
meningkatkan pendapatan dengan 
menargetkan dari sumber-sumber 
inovatif, Customer Focused; menjadi #1 
pilihan pelanggan dan mencapai 100% 
elektrifikasi.

Adanya Digital and Advanced Analytics 
dan Smart grid/ Smart cities telah 
mendorong dan membentuk kembali 
digitalisasi sector ketenagalistrikan. 

#Transformasi PLN 
POWER BEYOND 
GENERATIONS

PLN menggunakan digitalisasi ini untuk 
mendorong bagaimana cara menekan 
biaya listrik ketitik terendah dan sekaligus 
memastikan kualitas pasokan yang 
aman dan andal. Sehingga, ada 7 initiatif 
strategis yang diambil untuk strategi 
Lean yaitu Digitalisasi Pembangkit listrik, 
Digitalisasi Pengadaan, Digitalisasi 
Distribusi untuk Keunggulan pelayanan, 
Optimasi dispatch, Prioritasasi investasi, 
Optimasi energi primer dan anti blackout. 
Dari strategi ini diharapkan dapat 
menurunkan BPP sebesar (5-10)% dan 
meningkatkan keandalan SAIDI dari 958 
menit /thn menjadi 500 menit/tahun. 

PLN juga telah mengidentifikasi tiga 
rangkaian inisiatif untuk mencapai 
aspirasi Green: Implementasi RJPP 
(Rencana Jangka Panjang Perusahaan), 
meluncurkan green booster dan 
membangun EBT skala besar. Target 
terbaru Green PLN adalah 16,3 GW pada 

tahun 2024. Selain itu, PLN juga perlu 
mempersiapkan diri untuk melaksanakan 
mandat nasional sebesar 19,9 GW pada 
tahun 2025. Aspirasi Green memerlukan 
langkah perubahan dari PLN dalam 
implementasinya, misalnya implementasi 
EBT yang terpusat untuk proyek-proyek 
besar, PMO (Project Management Office) 
digital control tower (dual FS/ Feed) dan 
dukungan pemerintah seperti dukungan 
untuk eksplorasi panas bumi, investasi 
untuk bendungan, insentif bahan baku 
bio massa, subsidi surya/angin. Langkah 
selanjutnya: menyelaraskan rencana untuk 
mengatasi tantangan RJPP 2020-2024, 
Meneliti dan mengeksekusi langkah-
langkah untuk meningkatkan kelayakan 
green booster dan EBT skala besar, 
dan detail langkah-langkah perubahan 
dalam implementasinya dan dukungan 
pemerintah sebagai faktor pendorong.

Dari sisi Pendapatan, PLN dapat mening-
katkan melalui beberapa faktor pen do rong 
potensial, yaitu dengan mening katkan 
pendapatan di luar kWh dan meningkatkan 
kWh jual. PLN memiliki keung  gulan yaitu 
infrastruktur jaringan yang tersebar di 
seluruh Indonesia dan jumlah pelanggan 
yang besar. Beberapa peluang inovasi 
yang dapat diraih dengan kekuatan 
yang dimiliki PLN adalah Optimasi billing 
dan collection, Pelun curan fiber optic, 
Infrastruktur kendaraan listrik (EV), dan 
Captive power. Dengan mengem bangkan 
PLN Mobile menjadi New PLN Mobile, 
maka initiative strategis Innovative dapat 
di kembangkan menjadi satu dalam 
genggaman, misalnya pelayanan swacam 
untuk mencatat stand meter untuk proses 
billing dapat dilakukan mandiri oleh 
pelanggan dengan menggunakan New 
PLN Mobile. Keberadaan stasiun-stasiun 
pengisian Listrik untuk kendaraan listrik 
dapat dilihat dalam New PLN Mobile 
sehingga customer pain bisa diselesaikan 
dalam New PLN Mobile.

Peningkatan Customer Focused mem-
butuh kan transformasi menyeluruh baik 
pada customer touch points melalui 
customer journey utama dan PLN Mobile 
maupun dalam mendukung proses internal 
PLN. Outage Management dan PLN 
Mobile Relaunch diprioritaskan dengan 
pertimbangan mempunyai dampak secara 
langsung terhadap pelanggan seperti 
kepuasan pelanggan, volume panggilan 
yang padat di PLN 123 dan peningkatan 
produktivitas pegawai. 

Sebesar 70% panggilan pelanggan 
yang terjawab oleh PLN 123 merupakan 
Pemadaman yang tidak direncanakan. 
Hal ini menunjukkan bahwa lama waktu 
pemulihan pasokan saat ini merupakan 
penyebab tantangan terbesar, seperti 
kurangnya informasi terhadap kemajuan 
pekerjaan di lapangan, kepastian lama 
waktu pelanggan menunggu menyala 
kembali dan lain-lain. 

Melalui beberapa kali diskusi, tim 
telah mendesain perbaikan, dengan 
fokus pada customer touchpoints 
seperti notifikasi proaktif, notifikasi 
tertarget dan auto dispact dalam proses 
perbaikan jaringan. PLN Mobile yang 
lama mempunyai beberapa kelemahan 
antara lain mengalami pengurangan 
pengguna aktif, serangkaian fitur yang 
terbatas dibandingkan perusahaan setara 
internasional dan berbagai kendala bagi 
pelanggan. Tim telah memprioritaskan 
perbaikan serangkaian fitur, kemudahan 
pembayaran, kemudahan penggunaan 
yang telah dirilis pada bulan Juni 2020 
untuk kalangan Internal dahulu sebagai 
testing. Untuk pengembangan mendatang 
PLN Mobile merupakan elemen utama 
customer experience PLN.

Melalui transformasinya, PLN 
akan mencapai lintasan yang lebih 
berkelanjutan, baik secara operasional 
maupun finansial pada tahun 2024.  

EDI SRIMULYANTI
EVP Change Management Office

Oleh:
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Mengingat pendapatan dari deviden unit 
usaha YPK PLN merupakan sumber dana 
utama, maka kondisi ini memaksa YPK 
PLN untuk mengevaluasi kembali rencana 
anggarannya termasuk anggaran bantuan 
untuk tahun 2021.

Organisasi dan Kepengurusan YPK – PLN 
saat ini, adalah sebagai berikut:

1 PEMBINA 

a. Syofvi Felienty Roekman :  Anggota

b. Karyawan Aji :  Anggota

2 PENGAWAS 

a. M. Ahsin Sidqi :  Ketua merangkap Anggota

b. Bambang Sri Atmojo :  Anggota

c. Wahidin Sitompul :  Anggota

d. M. Sutirdjo :  Anggota

3 PENGURUS

a. Supriyadi :  Ketua Umum merangkap Anggota

b. Djoko Paryoto :  Ketua merangkap Anggota

c. Beni Hermawan :  Sekretaris merangkap Anggota

d. Syamsurijal Munif :  Bendahara merangkap Anggota

e. Bobby Hadi Purnomo :  Anggota

Terjadinya pandemi Covid-19 
mulai awal tahun 2020, sangat 

berpengaruh terhadap unit-
unit Usaha YPK PLN yang pada 

gilirannya akan berdampak 
langsung terhadap 

pendapatan Dividen YPK PLN. 

1. BIDANG PENDIDIKAN

a. Pendidikan Tinggi
Menyelenggarakan Pendidikan 
Institut Teknologi PLN (IT-PLN) 
yang merupakan perubahan dan 
peningkatan lebih lanjut dari Sekolah 
Tinggi Teknik YPK PLN (STT-PLN).

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

Menghadapi Tantangan 
Peningkatan Pendidikan & Kesejahteraan

Gambaran Singkat Kegiatan YPK-PLN

2. BIDANG KESEJAHTERAAN

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

 ● Memberikan bantuan THR (BHRK) 
Pensiunan & Yatim 

 ● Memberikan bantuan biaya 
operasional IKPLN

 ● Memberikan bantuan uang duka 
Pensiunan

 ● Memberikan bantuan pendidikan 
siswa SD/SLP/SLTA

 ● Memberikan bantuan mahasiswa 
berprestasi

 ● Memberikan bantuan sosial / 
bencana alam

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

 ● Memberikan bantuan mahasiswa 
berprestasi STT-PLN dan lainnya

 ● Memberikan bantuan bencana alam 
& sosial lainnya

b.  Pendidikan Taman Kanak-Kanak
 ● Menyelenggarakan pendidikan 
Taman Kanak-Kanak (TK) Rigatrik 
PLN berdiri tahun 1970, dengan 
alamat di Jl. Sigura-gura No.3B, 
Komplek PLN Duren Tiga, Jakarta 
Selatan.

 ● Menyelenggarakan pendidikan 
Taman Kanak-kanak (TK) Permata 
Ibu berdiri tahun 1977, dengan 
alamat di Komplek PT PLN (Persero) 
Pusharlis Klender Jakarta Timur.

Oleh: M. Sutirdjo

Bantuan YPK PLN pada Gempa NTB.
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3. UNIT–UNIT USAHA YPK PLN
Sumber dana utama untuk membiayai kegiatan YPK-PLN adalah Hasil Investasi 
Penyertaan Saham berupa Dividen dari Unit Usaha YPK-PLN. 

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

No. Nama Unit Usaha Bidang Usaha Kepemilikan (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PT Bakti Energi Sejahtera
PT Sentra Teknologi Terapan
PT Citacontrac
PT Lisna Syifa’ Prima
PT Usaha Jaya Prima Karya
PT SMART Risk
PT Sumbetri Megah
PT Andika Energindo
PT Data Energy Infomedia
PT Bajragraha Sentranusa
PT Wismatata Eltra Jaya
PT Kepurun Pawana Indonesia
PT Masaji Prayasa Cargo
PT Matlamat Cakera Canggih
PT PLN Insurance
PT Energi Transporter Indonesia
PT Wismatata Eltra Perkasa
PT Mitra Energy Batam
PT Haleyora Powerindo

Jasa OM/Industrial
Sertifikasi, Pelatihan, Umum
Kontraktor, Jasa
Apotik, Klinik Pratama
PJTK, Property, Umum
Konsultan, Sertifikasi
Pabrik Tiang Beton, Trafo
Jasa, Perdagangan
Jasa, Perdagangan
Kontraktor
Jasa Pemeliharaan Trafo
Pelatihan, Agrobisnis
Forwarding, Perdagangan
Kontraktor, Konsultan
Asuransi Umum
Angkutan Batubara
Jasa Pemeliharaan Trafo
IPP, OM
Jasa, Kontraktor

99%
99%
96%
91%
90%
90%
80%
73%
51%
45%
40%
33%
25%
25%
18%
14%
8%
6%
5%

Perkembangan Pendapatan

Perkembangan Program Bantuan

Perkembangan Aset

YPK PLN sesuai maksud dan tujuan 
pendiriannya selalu berusaha meningkat-
kan perannya dalam membantu pening-
katan Kesejahteraan keluarga besar PLN 
khususnya Pensiunan PLN.

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

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

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

Terdapat beberapa kendala 
dalam usaha meningkatkan 
pendapatan Kendala yang 
dihadapi YPK PLN
a. Nilai investasi dibatasi 

maksimum sebesar 
25 % dari total aset 
Yayasan (Undang-
undang Yayasan).

b.  Modal kerja Unit Usaha 
YPK PLN terbatas 
sehingga kesulitan 
dalam merebut 

pekerjaan yang 
volumenya lebih besar.

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

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

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

f. Terjadinya wabah 
Covid 19, akan sangat 
mempengaruhi 
pendapatan Unit Usaha 
YPK PLN.

Langkah-langkah yang 
perlu dilakukan YPK PLN 

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

b. Meningkatkan sinergi 
usaha dengan Unit-unit 
Usaha PT PLN (Persero), 
Dana Pensiun PLN, dan 
IKPLN

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

d. Mengevaluasi kembali 
rencana anggaran 
bantuan untuk tahun 
2021 mengingat kondisi 
usaha Unit Usaha YPK 
PLN terdampak pandemi 
Covid 19. 

Harapan &
         Tantangan
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Saat yang menentukan yaitu pada tanggal 
6 Agustus 1945 Amerika menjatuhkan 
bom Atom di Hiroshima, menyusul tanggal 
9 Agustus 1945 di Nagasaki. Jepang pun 
diambang kekalahan.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh 
Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta, 
dan Radjiman Wedyodiningrat dipanggil oleh 
Panglima Tertinggi Jepang di Asia Tenggara, 
Marsekal Terauchi di markas besarnya di 
Dalat (sekarang Ho Chi Minh ) di Vietnam. 
Dalam pertemuan itu, Terauchi berjanji akan 
memberi bangsa Indonesia kemerdekaan 
pada tanggal 24 Agustus 1945. 

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Radio Asia 
Raya mengumumkan kekalahan Jepang. 
Kaisar Jepang, Hirohito menyerah kepada 
Sekutu. Berita ini kemudian tersebar luas di 
selu ruh kalangan pemuda dan rakyat Indone-
sia. Mereka ingin pelaksanaan kemerdekaan 
dilakukan secepat mung kin. Mereka tidak 
mau seolah-olah kemerdekaan ini adalah 
pem berian Jepang. Itulah kemauan golongan 
muda, di sisi lain golongan tua inginkan ke-
merdekaan dilaksanakan sesuai janji Jepang 
agar meng hindari adanya pertumpahan darah. 

Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, 
golongan muda seperti Sukarni dan Chaerul 
Saleh menculik Soekarno dan Muhammad 
Hatta ke Rengasdengklok dan mendesak 
mereka segera membacakan proklamasi. 
Setelah melalui pembicaraan panjang, akhirn-
ya semua setuju proklamasi dibacakan di luar 
janji Jepang. 

Achmad Soebardjo dari golongan tua dan 
Sukarni dari anak muda berniat menyusul 
Soekarno dan ingin mempersiapkan Prokla-
masi di Jakarta. Dia menjamin kea manan 
Soekarno. Di hari yang sama, para pemuda 
mengantarkan Soekarno dan Hatta kembali 
ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah 
proklamasi. 

Namun ketika tiba di Jakarta dari Rengas-
dengklok, hari sudah larut. Pada pukul 22.00, 
rombongan tiba di Hotel Des Indes. Mereka 
akan memesan ruangan untuk dijadikan 
tempat merumuskan naskah proklamasi. 
Sayangnya tempat itu sudah tutup. Rumah 
Tadashi Maeda, Jl Imam Bonjol no 1, Jakarta 
Para pemuda tidak kehabisan akal. 

Mereka lalu menghubungi seorang perwira 
Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang 
bersimpati terhadap perjuangan bangsa 
Indonesia, Laksamana Tadashi Maeda. Ia 
pun mengizinkan rumahnya, yang seka-
rang beralamat di Jalan Imam Bonjol no.1 
untuk dijadikan tempat perumusan naskah 
proklamasi dan menjamin keamanan 
selama rapat karena Maeda merupakan 
Kepala Perwakilan Kaigun (Angkatan Laut 
Kekaisaran Jepang) sehingga rumahnya 
merupakan extra territorial dan harus 
dihormati oleh Rikugun (Angkatan Darat 
kekaisaran Jepang / Kempetai). Rumah 
Maeda tersebut kini berubah menjadi 
Museum Perumusan Naskah Proklamasi. 
Ternyata Achmad Soebardjo yang dari golon-
gan tua adalah staf Laksamana Maeda. 

GOLONGAN MUDA, 
PEMBAKAR SEMANGAT 

PROKLAMASI
Oleh: Hizban Achmad

Perang Asia Timur Raya dikobarkan Jepang ketika menaklukkan 
Pearl Harbour pangkalan militer Amerika Serikat di Hawai 

pada Desember 1941. Kemenangan Jepang di Pearl Harbour dan 
tempat lainnya mendorong Jepang melebarkan sayapnya ke Asia 
Tenggara. Jepang ingin mengalahkan AS dan sekutu-sekutunya 

yakni Inggris, Belanda, dan Australia.

Pada tanggal 11 Januari 1942 tentara 
Jepang mendarat di Tarakan, Kaliman-
tan Timur. Gerakan tentara Jepang 

terus mengalahkan tentara Belanda di 
Kalimantan, Sumatera, hingga basisnya di 
Jawa. Gubernur Jenderal Hindia Belanda 
Tjarda Starkenborgh Stachouwer dan Pang-
lima Tentara Ter Poorte terpukul mundur 
hingga ke Jawa Barat. Akhirnya pada 8 Maret 
1942 keduanya menemui Letnan Jenderal 
Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat 
untuk berunding. Mulai hari itu Ang katan 

Perang Hindia Belanda menyerah kepada 
Jepang. Peralihan kekuasaan ini ditandai 
dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati 
antara Jenderal Ter Poorten dengan Letnan 
Jenderal Hitoshi Imamura.

Mulailah penjajahan Jepang di Indonesia 
dengan segala dukanya. Kemenangan 
Jepang di Asia Pasifik tak bertahan lama. 
Jepang beberapa kali mengalami kekalahan, 
a.l di Kepulauan Mariana hingga Filipina. 
Sejak 1943, posisi Jepang makin terdesak.

Rumah di Rengasdengklok, tempat Soekarno 
disembunyikan.

Rumah Tadashi Maeda, Jl Imam Bonjol no 1, Jakarta.

INFO KHUSUS INFO KHUSUS
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Mereka bertiga, Soekarno, 
Hatta dan Achmad Soebardjo 
mencoba membuat konsep teks 
Proklamasi.

Soekarno memakai klad menulis 
rumusan yang disampaikan 
lesan bergantian antara Hatta 
dan Achmad Soebardjo. 

Tersusunlah teks Proklamasi 
oret-oretan Soekarno. Konsep 
tersebut ternyata memenuhi 
kaidah Apa, Siapa, Mengapa, Kapan, dan 
Bagaimana. Singkat, padat, dan berisi.

Konsep kemudian diketik oleh Sajuti Melik. 
Ada perubahan dari konsep tulisan Soekarno, 
atas kesepakatan bersama setelah dirunding 
dengan golongan muda Sukarni, BM Diah, 
dan Soediro.

1. Pembacaan proklamasi oleh Ir. Soekarno,
2. Pengibaran bendera Merah Putih oleh 

Suhud dan Latief Hendraningrat, dan
3. Sambutan Walikota Suwirjo dan dr. 

Muwardi.

Bendera merah putih tersebut sudah disiap -
kan dijahit oleh ibu Fatmawati Soekarno 

Bisa dicari? Perubahan yang dinamis akan 
tetapi tetapi tetap sesuai tujuan.

Bisa dimaklumi sarana serba terbatas, 
waktu persiapan juga relative pendek, maka 
pembacaan Proklamasi ini sungguh upaya 
yang luar biasa dan jelas momen yang tak 
ternilai harganya. Saat itu persiapan alat 
perekam suarapun belum punya, apalagi 
rekaman video atau film. Guna memperoleh 
suara Soekarno asli seperti saat membaca 
Proklamasi, dilakukan upaya oleh tokoh RRI 
Jusuf Ronodipuro agar bung Karno mau 
direkam suaranya. Upaya ini baru berhasil 
pada tahun 1951. Jadi yang sering kita 
dengar bacaan Proklamasi tersebut benar 
suara bung Karno rekaman tahun 1951. 
Bila disimak yang disampaikanpun berbeda 
sedikit dengan teks ketikan Sajuti Melik. 
Silahkan dicermati. 

Walaupun mengalami berbagai hambatan, 
penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 
Indonesia tetap gencar dilakukan. Salah satu 
cara penyebaran berita dilakukan melalui 
kantor berita Jepang Domai secara berulang-
ulang tiap 30 menit hingga siaran berakhir 
pukul 16.00. Siaran sempat terhenti karena 
dilarang oleh tentara Jepang. Penyebaran 
berita juga dilakukan melalui surat kabar, 
dimulai oleh Soeara Asia di Surabaya.

Selanjutnya, hampir seluruh surat kabar di 
Jawa dalam terbitan tanggal 20 Agustus 
1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan 

Catatan tentang Laksamana 
Tadashi Maeda
Sebelum tanggal 15 Agustus 1945, Maeda 
sudah dua kali meminta kepada Pemerintah 
Jepang memerdekakan Indonesia. Namun, 
hingga Jepang kalah dari Sekutu, Maeda belum 
menerima jawaban seperti yang diharapkannya. 
Oleh sebab itu, Maeda tidak menghalangi saat 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
menyusun teks proklamasi di kediamannya, pada 
16 Agustus 1945 malam. Karena Jepang kalah, 
dan dia membantu pejuang Indonesia maka 
Maeda ditahan oleh pasukan Sekutu. Dengan 
alasan tidak mungkin dia menggerakkan 80 juta 

Kemudian, Sukarni mengusulkan yang 
menandatangani teks proklamasi itu adalah 
Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama 
bangsa Indonesia. Selesai perumusan itu 
sudah sekitar pukul 04.00 pagi. 

Sukarni mengusulkan pembacaan Proklamasi 
dilakukan di lapangan IKADA di Gambir, 
agar rakyat bisa mengikutinya. Akan tetapi 
berdasar pertimbangan keamanan maka 
diputuskan pem ba caan Proklamasi dilakukan 
di rumah Soekarno di jalan Pegangsaan Timur 
56 pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 
pada pukul 10 pagi. 

Susunan acara yang direncanakan dalam pem -
bacaan teks proklamasi kemerdekaan yaitu: 

INFO KHUSUS INFO KHUSUS

sendiri Pengibar bendera Latief Hendranin-
grat dari tentara PETA (Pembela Tanah Air). 
Soekarno hanya memberi sambutan pendek. 
Sambutan juga diberikan oleh Muwardi dari 
Barisan anak Muda dan Soewirjo selaku 
Walikota Jakarta.

Selesai upacara tersebut, tiba-tiba datang 
rombongan anak muda yang tadinya 
berkumpul di lapangan Ikada. Mereka 
menuntut agar pembacaan Proklamasi 
diulang, akan tetapi hal tersebut tidak 
disetujui. Sebagai pengganti akhirnya Hatta 
berbicara di hadapan para pemuda tersebut.

Ada empat perbedaan antara tulisan tangan 
Soekarno dan hasil pengetikan Sajuti Melik. 

Pelajaran yang diserap dari tulisan di atas:
1. Golongan muda mempunyai harga diri 

yang tinggi, ditunjukkan dengan tidak 
ingin kemerdekaan ini seolah olah 
hadiah dari Jepang. Semula Jepang akan 
memberi kemerdekaan pada tanggal 24 
Agustus 1945. Golongan muda maunya 
lebih cepat.

2. Golongan muda Indonesia saat itu juga 
mempunyai instink yang bagus, dengan 
menyingkirkan Soekarno, Hatta ke 
Rengasdengklok, guna menghindari 
tekanan Jepang yang menginginkan dua 
tokoh Indonesia tersebut menyatakan 
kemerdekaan Indonesia sesuai rencana 
Jepang yakni 24 Agustus 1945. 

3. Golongan tua menyikapi dengan arif 
gejolak golongan muda. Kombinasi sikap 
kedua belah pihak menghasilkan sesuatu 
yang luar biasa.

4. Sejarah mencatat bahwa perubahan selalu 
dimulai dari gerakan golongan muda.

rakyat Indonesia maka dia dibebaskan. 
Bebas dari tahanan Sekutu, Maeda kembali 
ke negerinya, akan tetapi Maeda dianggap 
memalukan bagi Jepang sehingga tidak 
memperoleh fasilitas apapun dari negara.

Meskipun demikian, Ia dianggap berjasa oleh 
Indonesia menyelamatkan Proklamasi Ke-
merdekaan 17 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 
1977, Pemerintah Indonesia menganugerahkan 
bintang jasa kepada Laksamana Maeda. Penga-
nugerahan itu disampaikan oleh Duta Besar RI 
di Tokyo, Witono. 

(dirangkum oleh Hizban Achmad dari berbagai sumber)

Indonesia. Proklamasi kemerdekaan juga 
disebarluaskan kepada rakyat Indonesia 
melalui pemasangan plakat, poster, maupun 
coretan pada dinding tembok dan gerbong 
kereta api, antara lain slogan “Respect 
Our Constitution, August 17 !!!” Di samping 
melalui media massa, berita proklamasi juga 
disebarkan secara langsung oleh para utusan 
daerah yang menghadiri sidang PPKI (Panitya 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
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INFO YBM-PLN INFO YBM-PLN

Itulah salah satu dari banyak cerita 
pedagang keliling dan profesi informal 
harian lainnya yang terkena dampak 
Covid 19. Mereka harus keluar rumah 
untuk mencari nafkah di tengah ancaman 
wabah Covid 19. Bahkan tak sedikit dari 
mereka yang hanya bisa membawa pulang 
penghasilan jauh lebih kecil dari biasanya.

Belum lagi pada saat Ramadhan dan 
Idul Fitri, kebutuhan hidup masyarakat 
pastimeningkat. Karena hal itu, saat 
Ramadhan dan Jelang Idul Fitri YBM PLN 
bersinergi dengan PLN Peduli mengadakan 
“Program Ketahanan Pangan” dengan 
membagikan paket sembako untuk 
keluarga rentan ekonomi di tengah Covid 
19, khususnya yang berada di sekitar objek 
vital PLN. Diantaranya yaitu keluarga dari 
pedagang keliling, tukang ojek, tukang 

becak, tukang pijat tuna netra, sopir taksi, 
sopir angkot dan para buruh harian lepas 
lainnya yang membutuhkan.

YBM PLN juga membagikan untuk 
Pesantren, Pondok Yatim, dan lembaga 
pendidikan lain yang membutuhkan.Tak 
lupa bantuan juga diberikan kepada para 
Tenaga Outsourcing dan para Pensiunan 
PLN yang membutuhkan.

Program ini telah dilaksanakan oleh kantor 
perwakilan YBM PLN yang tersebar di 
seluruh Indonesia mulai dari Jabodetabek, 
Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 
Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. 
Adapun target paket sembako yang bisa 
dibagikan sedikitnya ada 100.000 paket.

Selain program Ketahanan Pangan, YBM 
PLN bersama PLN Peduli juga bersinergi 
dalam “Program Ketahanan Kesehatan”. 
Program tersebut diwujudkan dalam 
bentuk bantuan Alat Pelindung Diri (APD) 
untuk para Tenaga Medis yang berada di 
garda terdepan dalam melawan Covid 19. 
Sedikitnya sudah ada 300 set APD yang 
tersalurkan melalui beberapa Rumah Sakit, 
baik Rumah Sakit Negeri maupun Rumah 
Sakit Swasta di Jabodetabek dan Lampung 
yang menjadi rujukan Covid 19. Dengan 
adanya bantuan ini diharapkan para Tenaga 
Medis dapat terlindungi dengan baik dari 
penularan virus Covid 19, mengingat risiko 
yang mereka hadapi setiap hari.

YBM PLN juga menyalurkan bantuan 
berupa madu dan susu untuk Tenaga 
Medis, para Jurnalis lapangan, para 
Penggali makam khusus Covid 19 dan 
juga para Petugas Penjaga perbatasan. 
Bantuan madu dan susu ini diharapkan 
dapat meningkatkan imunitas dan menjaga 
kesehatan mereka agar dapat menjalankan 
tugas dengan semaksimal mungkin.

Tak hanya program Ketahanan Pangan dan 
Kesehatan saja, YBM PLN juga menyentuh 
para Guru Honorer yang penghasilan 
mereka terdampak Covid 19. Selama 
masa Covid mereka harus rela dibayar 
lebih sedikit dari biasanya, karena proses 
belajar mengajar hanya bisa dilakukan 
dari rumah. Padahal mereka pada saat 
kondisi normal pun penghasilannya tak 
seberapa. Dengan kondisi tersebut, YBM 
PLN mengadakan“Program BantuanTunai” 
untuk pemenuhan kebutuhan hidup para 
Guru Honorer yang terdampak Covid 19.

Di momen Idul Adha 1441 H, YBM PLN 
juga mengadakan“Program Tebar Berkah 
Daging” dengan membagikan daging untuk 
para dhuafa yang berada di daerah 3T 

(Tertinggal, Terluar, Terdepan) dan wilayah 
padat, kumuh, miskin serta beberapa 
pesantren binaan YBM PLN. Pada Idul 
Adha kali ini sedikitnya ada 50 ekor sapi 
yang didistribusikan ke 50 titikdiseluruh 
Indonesia. Diharapkan dengan 
mendapatkan daging tersebut, para dhuafa 
tetap bisa ikut menikmati lezatnya daging 
di tengah kondisi ekonomi yang terdampak 
Covid 19. Sebelumnya YBM PLN juga 
mengadakan pelatihan menyembelih 
hewan qurban untuk para pengurus DKM 
Masjid seJabodetabek.

Di atas hanyalah sebagian dari banyaknya 
program YBM PLN untuk membantu 
sesame selama masa Pandemi Covid 
19 yang dapat dikabarkan di sini.Semua 
program tersebut dapat berjalan dengan 
baik dan membawa banyak manfaat untuk 
masyarakat yang membutuhkan, tentunya 
berkat zakat dari para Pegawai PLN yang 
sudah diamanahkan melalui YBM PLN. 

Semoga semua bantuan tersebut 
membawa keberkahan bagi para Muzaki 
dan Pegawai PLN sertabagi PLN sendiri. 
Aamiin. 

Sinergi YBM PLN dan PLN Peduli 
dalam Program Penanggulangan 
Dampak Covid 19 dan Momen Idul Adha

Mbah Ngadiran biasa keluar 
rumah untuk berjualan dari jam 
9 pagi dan pulang jam 3 sore 
dengan kondisi dagangan habis. 
Tapi 3 pekan ini dia baru bisa 
pulang menjelang malam karena 
harus mendorong gerobaknya 
berkeliling puluhan kilometer. Itu 
pun dagangannya tidak habis.

Oleh: Ahmad Iqbal
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Tujuan buku dirumuskan sebagai berikut:
1. Masyarakat luas mengetahui perjalanan 

dan perjuangan PLN yang mengabdi 
untuk negeri.

2. Memberi inspirasi kepada masyarakat 
dengan menyebarkan semangat dari 
visi dan misi PLN, nilai-nilai dan budaya 
Perusahaan, etos kerja serta inovasi.

3. Memberikan bacaan berkwalitas dan 
sarat lesson learned kepada masyarakat 
Indonesia.

4. Memberikan image positif Perusahaan 
di mata masyarakat dengan memapar-
kan dedikasi dan komitmen yang 
dipegang oleh PLN.

5. Karyawan dan Purnakaryawan semakin 
tahu dan menjiwai visi, misi dan tujuan 
Perusahaan.

6. Buku sebagai kontribusi berharga dari 
perusahaan bagi dunia bisnis dan ilmu 
pengetahuan.

Pendekatan yang dilakukan alurnya Story 
telling yang humanis, berproses dan 
berkarakter.

PLN akan berusia 75 tahun pada 
bulan Oktober 2020 nanti.

Tentu kita semua berkeinginan meng-
ingat kembali jejak seja rah, ba gai  -
ma na upaya kita melis triki ne geri ini 

dengan segala suka dan duka nya. Rasanya 
lucu kala kita mence  ritakan penga laman 
yang lalu meskipun saat itu kita tertekan 
dan stress, tapi kalau men ceritakannya saat 
sekarang biasa nya kita bercerita sambil 
tertawa-tawa. Itulah bentuk keikhlasan dan 
rasa syukur kita yang senior ini, karena 
masih diberi kesem patan melihat dan mera-
sakan peran pengayoman PLN kepada kita 
para pensiunan. 

TAHUKAH ANDA TAHUKAH ANDA

Pada akhir 2018 penulis membaca dan 
menyisir buku 50 tahun Pengabdian PLN. 
Membaca buku tersebut, penulis tergerak, 
harus ada Buku 75 tahun PLN dan usia 75 
th PLN akan terjadi pada tahun 2020. 

Penulis membuat paparan konsep tentang:

 ● Maksud dan tujuan Buku 75 th PLN
 ● Gambaran isi dan narasi yang ingin 
diwujudkan 

 ● Bentuk buku dan format penyajiannya. 
Konsep diolah di lingkungan IKPLN dan 
penulis sajikan ke Sekretaris Perusahaan 
PT PLN. 

Pada tahun 2019 akhir, dibentuklah Tim 
Penulisan buku 75 tahun PLN dimana ang-
gota Tim adalah dari Pegawai yang masih 

aktif, sedang penulis dan teman-teman 
senior ditunjuk sebagai nara sumber. Dari 
beberapa kali rapat, akhirnya diputuskan 
Tim PLN akan menunjuk Tim Penulis dari 
Harian Kompas dengan maksud agar gaya 
penulisan dan kontennya mengandung 
muatan yang diinginkan masyarakat untuk 
tahu tentang PLN. Apabila Tim PLN yang 
menulis, bisa jadi muatannya tidak me-
menuhi keingintahuan masyarakat ataupun 
bukan yang ingin masyarakat baca. 

Sasaran buku ini nantinya tidak hanya 
kalangan terbatas PLN, akan tetapi di pas-
arkan terbuka untuk dapat dibaca segenap 
lapisan masyarakat. Di kalangan PLN bisa 
menjadi souvenir / cindera mata untuk in-
stansi lain pada saat ada kunjungan, semi-
nar serta berbagai kegiatan ilmiah maupun 
kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. 

Oleh: Hizban Achmad *)

Tahun 75
Memberi Energi
Bumi Pertiwi

Djiteng Marsudi

Adhi Satriya

Kuntoro Mangkusubroto

Eddie Widiono
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Kerangka Dasar Buku

1Perjalanan sejarah 75 tahun PLN 
dengan isi sekitar dinamika perkem-
bangan, momen-momen bersejarah, 

ditambah Profil singkat para pimpinan PLN 
berurutan sesuai eranya. 

2Perkembangan inovasi dan teknologi 
untuk negeri, Perkembangan kon-
sumsi listrik, Jangkauan pelayanan 

dan sumber pendapatan, inovasi berbagai 
pelayanan kepada konsumen, serta kemi-
traan penunjang inovasi.

3Keseharian pelayanan di tepian tanah 
air, di tanah daerah bencana dan di 
rimba raya maupun lautan.

4PLN dan kita, PLN dimata karyawan, 
purnakaryawan, konsumen, mitra 
kerja serta pemimpin negeri.

5Menatap Indonesia tahun 2045, tan-
tangan untuk meningkatkan pela yan-
an, teknologi, energi terbaru kan serta 

operasional terbaik untuk negeri.

Penulisan saat ini masih berlangsung seru. 
Wawancara terhadap delapan mantan Di-
rektur Utama periode tahun 1995 sd 2019, 
telah dilakukan melalui tatap muka virtual 
dan ataupun fisik. 

Beliau-beliau sebagai nara sumber utama 
perjalanan PLN, karena beliau-beliaulah 
selaku nahkoda kapal besar PLN pada 
zamannya. 

Wawancara mencakup:
 ● Apa yang paling berkesan saat menah-
kodai PLN di zamannya

 ● Apa tantangan yang dihadapi
 ● Nilai-nilai yang dipegang

Cerita hasil wawancara yang dikumpulkan 
merupakan pelajaran yang berharga bagi 
generasi penerus PLN, generasi milenial 
yang saat ini cukup signifikan prosentase 
jumlahnya.

TAHUKAH ANDA TAHUKAH ANDA

Generasi milenial tantangannya berbeda, 
namun diharapkan nilai-nilai kejuangan 
tetap dimiliki serta kultur positif yang 
dikembangkan.

Adapun jajaran nara sumber yang terlibat 
dalam proses penyusunan Buku 75 th PLN 
adalah: Dr. Djuanda Nugraha Ibrahim, Hiz-
ban Achmad, Hariyanti Soeroso, Muljo Adji 
dan Trilaksito Sunu, yang juga merupakan 
Pengurus IKPLN Pusat.

Bentuk buku dirancang mudah dibawa 

dengan ukuran sekitar 15x23 cm 
dengan ketebalan diperkirakan 400 
halaman. Rencana Cover ada yang 
hard dan ada yang soft, sedangkan 
isi buku dalam bentuk tulisan, gambar 
foto dan ada juga video dalam QR 
(Quick Response), juga akan dibuat 
dalam e book.

Diniatkan buku akan terbit bersamaan 
dengan Hari Listrik Nasional ke–75 
tanggal 27 Oktober 2020. Semoga.  

Fahmi Mochtar Dahlan Iskan Nur Pamudji Sofyan Basir
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mempunyai bidang usaha Konsul  tansi 
Perencanaan dan Penga wasan Kons-
truksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik. 
Perusahaan ini didukung oleh Penanggung 
Jawab Teknik (PJ) dan Tenaga Teknik 
(TT) yang bersertifikat, berpengalaman 
dan profesional karena hampir seluruh 
karyawannya merupakan pensiunan PLN. 
Selain memahami dan menguasai detail 
desain enjinering kons truksi Jaringan, 
sang karyawan juga berpengalaman 
melaksanakan dan mengawasi konstruksi 
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.

Jadi keberadaan pensiunan PLN yang 
selain merupakan keunggulan PT IKAMAS, 
juga masih mempunyai hubungan emosi-
onal positif dengan PLN, sehingga dalam 

PLN kepada pelanggan dapat kontinyu 
dan ber kualitas, maka PLN harus dapat 
menyediakan dan mengoperasikan 
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik yang 
efisien, andal, aman dan ramah lingkungan. 
Salah satu kuncinya adalah membangun 
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sesuai 
kaidah enjinering, standar konstruksi 
dan keselamatan ketenagalistrikan. Oleh 
sebab itu pelaksanaan konstruksi Jaringan 
Distribusi Tenaga Listrik harus dilakukan 
melalui tahapan perencanaan sesuai 
kaidah enjineering, penerapan standar 
konstruksi jaringan distribusi yang benar, 
serta diawasi oleh pengawas pekerjaan 
konstruksi jaringan yang bersertifikat.

Sampai saat ini masih banyak Kontraktor 
jaringan listrik yang belum mampu melak-
sanakan pekerjaan sesuai kaidah disain 
engineering dan standar konstruksi seperti 
yang tertulis dalam Kontrak Pekerjaan. 
Sementara tenaga pengawas PLN tidak 
memadai diban ding kan dengan jumlah 
pekerjaan konstruksi jaringan yang ada. 
Akibatnya kualitas peker jaan jaringan yang 
dihasilkan tidak sesuai dengan ‘kontrak’ 
dan berpotensi menimbulkan gang guan 
pada saat dioperasikan. Akibat lebih lanjut 
listrik padam.

PT IKA MAJU SEJAHTERA (IKAMAS) 
adalah badan usaha yang 70% saham nya 
milik Perkumpulan Keluarga Pensiunan 
Listrik Negara (IKPLN). PT IKAMAS 

TAHUKAH ANDA TAHUKAH ANDA

IKAMAS SIAP 
MELAKSANAKAN 

PEKERJAAN 
JASA PENGAWASAN 

KONSTRUKSI JARINGAN

Oleh: Arifin Syah 

Siapa dan Perusahaan Apa 
IKAMAS? 
PLN baru saja meluncurkan program 
Tranformasi PLN, ‘POWER BEYOND 
GENERATIONS’. Salah satu prioritas 
dalam Transformasi PLN tersebut adalah 
Customer Focused atau memberikan 
layanan terbaik pada pelanggan. 

Customer Focused untuk menjawab salah 
satu layanan yang sering dikeluhkan oleh 
pelanggan PLN yaitu padamnya aliran 
listrik. Agar penyaluran tenaga listrik 

Peresmian nama IKAMAS pada tanggal 24 Mei 2019.

Penyerahan Keputusan selaku Komisaris dan Direktur PT IKAMAS  oleh Ketua Umum IKPLN.
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melakukan pekerjaannya akan melakukan 
pekerjaan dengan baik dan dengan penuh 
rasa tang gung jawab, professional dan 
seolah milik sendiri. Keberadaan IKAMAS 
selain dapat meningkatkan kesejahteraan 
pensiunan PLN, juga diharapkan mampu 
menutup gap keku rangan tenaga penga-
was konstruksi jaringan PLN dengan 
memberikan ilmu dan kiat-kiat melakukan 
pengawasan konstruksi jaringan listrik 
kepada generasi muda PLN. Dengan 
demikian bila pengawasan konstruksi 
jaringan distribusi listrik diserahkan kepada 
IKAMAS, maka PLN akan mendapatkan 
‘Value lebih’ yaitu selain jaminan bahwa 
pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai 
Kontrak, mutu hasil pekerjaan konstruksi 
yang prima dan disisi lain membantu 
kesejahteraan pensiunan PLN.

Kesiapan dan 
Perkembangan IKAMAS
Sejak tahun 2019 IKAMAS telah mema-
sarkan Jasa Pengawasan ke beberapa 
PLN Unit Induk Distribusi (UID) dan Unit 
Induk Proyek (UIP) dan ternyata PLN UID 
BALI lah yang memberikan tanggapan 
pertama terhadap pekerjaan jasa 
pengawasan.

Setelah melalui pertimbangan dan tahap-
an komunikasi dengan PLN UIDBALI, 
Pengurus IKPLN BALI, dan berdialog 
lang sung dengan Pensiunan di Bali, 
maka akhirnya IKAMAS menetapkan 
untuk memulai pekerjaan Pengawasan 
Konstruksi Jaringan di PLN UID Bali 
dengan pertimbangan antara lain:

 ● Skala Pekerjaan relative kecil
 ● PLN UID BALI telah memberikan 
kesempatan kepada IKAMAS untuk ikut 
berperan dalam Pengawasan Konstruksi 
Jaringan dengan terlebih dahulu agar 
IKAMAS memenuhi persyaratan masuk 
DPT (Daftar Perusahaan Terseleksi).

 ● IKPLN Daerah BALI memberikan du-
kungan agar Pensiunan PLN mendapat-
kan pekerjaan

 ● Kesiapan Pensiunan PLN di Bali, dimotori 
oleh Pak Putu Budhyasa, Pak Nyoman 
Suriarsa dan Pak Yogaster

IKAMAS sedang melengkapi dokumen 
Perusa  haan yang diperlukan untuk 
memenuhi persya ratan menjadi Perusa-
haan yang terdaftar di DPT PLN UID 
Bali. PT IKAMAS juga sudah menunjuk 
beberapa pensiunan PLN sebagai 
Perwakilan IKAMAS di Bali, yang akan 
bertugas mewakili PT.IKAMAS dalam 
melakukan Bisnis di Bali.

Peluang Usaha dan 
Rencana Kerja IKAMAS
Pembangunan ketenagalistrikan di Indone-
sia akan terus berkembang dan berkelanju-
tan, sebagaimana diketahui dalam RUPTL 
(Rencana Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik) PT PLN (Persero) 2019-2028, 
penambahan infrastruktur ketenagalistri-
kan yang direncanakan di bangun sampai 
dengan tahun 2028 adalah: pembangkit 
tenaga listrik sebesar 56 ribu MW, jaringan 
transmisi sepanjang 57ribu kms, gardu 
induk sebesar 124 ribu MVA, jaringan 
distribusi sepanjang 473 ribu kms, dan 
gardu distribusi sebesar 33 ribu MVA.Agar 
pembangunan infrastruktur ketenagalis-
trikan menghasilkan infrastruktur yang 
berkualitas, maka pembangunan infra-
struktur ketenagalistrikan harus diawasi 
oleh pengawas yang bersertifikat.

Bagi IKAMAS pengawasan pembangunan 
infrastruktur ketenagalistrikan merupakan 
peluang usaha yang harus di raih guna 
mencapai laba Perusahaan dan turut serta 
memberikan kesejahteraan kepada pensi-
unan PLN yang bekerja di IKAMAS.

Keberadaan pensiunan PLN yang memiliki 
kompetensi dan pengalaman dalam bidang 

TAHUKAH ANDA TAHUKAH ANDA
pembangkitan, transmisi & Gardu Induk, 
serta jaringan distribusi & Gardu Distribusi 
baik perencanaan, dan konstruksi maupun 
pengawasan tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia, dan terdiri dari kelompok besar 
yaitu: Kelompok pensiunan PLN yang se-
dang bekerja baik di PLN maupun di Peru-
sahaan Swasta Nasional dan Perusahaan 
Swasta Internasional. Kelompok pensiunan 
PLN yang melakukan usaha kelistrikan 
sendiri dan Kelompok Pensiunan yang be-
lum bekerja. PT IKAMAS bermaksud untuk 
mewadahi Pensiunan yang mempunyai 
kompetensi dan belum bekerja, secara ber-
tahap disesuaikan dengan volume peker-
jaan dan kemampuan finasial PT IKAMAS.

Dalam Program Jangka Pendek IKAMAS 
fokus terhadap melaksanakan pekerjaan 
Jasa Pengawasan Jaringan Distribusi, 
tetapi kedepan IKAMAS akan mengem-
bangkan usaha tidak hanya di Jaringan 
Distribusi, tetapi juga akan melakukan 
pekerjaan jasa pengawasan untuk bidang 
pembangkit dan transmisi.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan 
RKAP tahun 2020, IKAMAS akan 
melaksanakan hal hal sebagai berikut:

 ● SOSIALISASI KEBERADAAN PT IKA 
MAJU SEJAHTERA (IKAMAS)

Di kalangan pensiunan PLN / IKPLN 
Daerah, IKAMAS sudah banyak dikenal, 
dan secara umum para pensiunan PLN 
menyambut kehadiran IKAMAS, bahkan 
mengharap agar keberadaan IKAMAS 
mampu memberikan kontribusi me ning-
kat kan kesejahteraan pensiunan PLN. 

 Bagi IKAMAS penga wasan 
pembangun an infrastruktur 

ketenaga listrikan merupakan 
peluang usaha yang harus diraih 
guna mencapai laba Perusahaan 

dan turut serta memberikan 
kesejahteraan kepada pensiunan 
PLN yang bekerja di IKAMAS  
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1Siapa 
PT. IKAMAS?

PT IKA MAJU SEJAHTERA 
(IKAMAS) merupakan Badan 
Usaha berbadan Hukum dan 
bersertifikat Badan Usaha.
yang 70% sahamnya milik 
IKPLN PUSAT, dan masing-
masing 15 % sahamnya 
dimiliki oleh PT Sinergi 
Properti Pratama ( Anak 
Perusahaan DPPLN) dan PT 
Usaha Jaya Prima Karya (Anak 
Perusahaan -YPK), 

2Bergerak 
di bidang apa?

Sesuai dengan Sertifikat 
Badan Usaha yang dikeluar-
kan oleh Kementerian ESDM, 
IKAMAS merupakan Badan 
Usaha Konsultasi Peren-
canaan dan Penga wasan 
Jaringan SUTM dan SKTM

3Alamat PT IKAMAS 
dimana?

Alamat: Jl. Lebak Bulus 
Tengah No 5 Cilandak Barat 
Jakarta Selatan 12430
Telpon: 021-22769228 email: 
pt.ikamas.@gmail.com

4Siapa
Pengurusnya?

5Apakah PT IKAMAS dapat 
memberikan bantuan 

Modal Kerja?
Sampai saat ini belum 
memungkinkan memberikan 
bantuan Modal untuk kegiatan 
usaha di Daerah, karena 
keterbatasan dana yang ada di 
IKAMAS.

6Bagaimana menjadi 
pegawai PT IKAMAS

IKAMAS akan menerima pegawai 
sebatas kebutuhan Proyek, 
artinya penerimaan pegawai 
dilaksanakan sesuai dengan 
kebutuhan proyek yang ada.

IKAMAS
MENJAWAB

7Bagaimana 
mendirikan Cabang PT 

IKAMAS di Daerah?
Mendirikan Cabang 
di suatu Daerah 
dimungkinkan setelah 
kajian Finansial dan Teknik 
memenuhi persyaratan 
yang berlaku, yaitu 
ada potensi Pekerjaan 
Perencanaan atau 
Pengawasan di Daerah 
yang dapat dilakukan 
oleh Tenaga Kerja yang 
merupakan Pensiunan 
PLN, dan memberikan laba 
usaha minimal 10 % dari 
Modal Kerja. 

Banyaknya pertanyaan yang di ajukan 
kepada IKAMAS, menunjukan banyaknya 

pensiunan yang ingin mengetahui lebih 
dalam tentang IKAMAS. Pada kesempatan 

yang baik ini penulis ingin menyampaikan 
beberapa pertanyaan dan jawaban tentang 

PT.IKAMAS yang sering ditanyakan, 
sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI PT IKA 
MAJU SEJAHTERA (IKAMAS)

Berbagai ragam sambutan pensiunan PLN 
terhadap keberadaan IKAMAS antara lain;

 æ Pensiun berharap bisa menjadi 
pegawai IKAMAS di Daerah

 æ IKAMAS dapat memberikan bantuan 
Modal kepada pensiunan untuk beru-
saha atau menambah Modal Kerja 
kepada Perusahaan yang selama ini 
dikelola pensiunan PLN (Koperasi 
atau Per usahaan milik pribadi 
Pensiunan)

 æ Berminat bekerja sama dengan 
IKAMAS untuk menangkap peluang 
usaha di Daerah

Antusiasme para Pensiunan yang mempu-
nyai latar belakang dan pengalaman 
yang berbeda selama berkarir di PLN, 
menimbulkan persepsi dan harapan yang 
berbeda dalam menanggapi kehadiran 
IKAMAS, sehingga sosialisasi yang 
komprehensif tentang IKAMAS memang 
harus terus menerus dilakukan oleh 
IKAMAS.

 ● MENAWARKAN JASA PENGAWASAN 
KONSTRUKSI DI UID LAINNYA

IKAMAS selain sedang melengkapi do-
kumen yang diperlukan untuk memenuhi 
persyaratan menjadi Perusahaan yang ter-
daftar di DPT UID PLN Bali, IKAMAS juga 
sedang menyiapkan SDM untuk melak-
sanakan pekerjaan pengawasan konstruksi 
Jaringan. Diharapkan setelah IKAMAS me-
menuhi persyaratan, IKAMAS sudah dapat 
mengikuti lelang pekerjaan pengawasan 
konstruksi aringan, di PLN UID Bali, dan 
bila sudah dapat melaksanakan pekerjaan 
pengawasan konstruksi jaringan, pengala-

man di UID Bali akan di tawarkan ke UID 
PLN lainnya.

 ● MENCARI PELUANG USAHA
Dari proyeksi keuangan, pekerjaan penga-
wasan konstruksi yang akan dilakukan di 
UID PLN Bali belum mampu memberikan 
laba yang mampu menutup biaya IKAMAS, 
oleh sebab itu IKAMAS harus mencari 
sumber pendapatan lain, baik dengan 
melakukan pekerjaan pengawasan 
konstruksi di UID PLN lain, atau mencari 
peluang usaha di luar pekerjaan 
pengawasan konstruksi.

 ● MENCARI PARTNER USAHA
Salah satu kendala yang dihadapi IKAMAS 
untuk dapat menangkap peluang usaha, 
adalah tersedianya dana yang cukup, oleh 
sebab itu dalam mencari peluang usa-
ha, IKAMAS juga melakukan kerjasama 
dengan berbagai pihak untuk mencari dan 
melaksanakan pekerjaan dengan pola 
konsorsium atau bagi hasil.

 ● MENYELESAIKAN KONTRAK 
PEKERJAAN YANG ADA

Saat ini ada 2 kontrak pekerjaan 
yang sedang ditangani oleh IKAMAS, 
pembuatan disain pon dasi kaki tower 
transmisi 150 kV dan supervise 
pembangunan PLTM di daerah Jawa 
Barat. Pembuatan disain pondasi kaki 
tower trans misi 150 kV sudah selesai 
dilaksanakn, sedang kan supervise 
pembangunan PLTM rencananya akan 
selesai pada bulan Agustus 2021.

TAHUKAH ANDA TAHUKAH ANDA

KOMISARIS
ADNYANA

DIREKTUR
ARIFIN SYAH

SEKRETARIS
NURUL

MANAJER
PEMASARAN

M. OP
MUDAKKIR

M. KEU & SDM
BAGUS SUYITNO

BID. SDM & ADMBID. KEUPJT WAS
DJAKA P

PJT REN
ARIFIN SYAH

KORD. REN BALI
NYOMAN SURIARSA

KORD. WAS BALI
PUTU BUDHYASE

KOORD. REN JKT
KOORD. WAS JKT
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KISAH PERTAMA
Dari Kota Ur di Babylonia Tenggara 
menuju lembah Becca
Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Usia 
pertengahan, karena bisa sampai 150 
tahun zaman itu.

Mempunyai putra dari isteri kedua, Siti Ha-
jar. Dari isteri pertama yang cantik, Sarah, 
beliau belum dikaruniai putra. Berbeda 
dengan Sarah, Hajar adalah seorang yang 
manis berkulit hitam.

Diriwayatkan bahwa ayah Ibrahim adalah 
pembuat patung yang kemudian patung 
itu dikeramatkan dan di sembah oleh 

RERINDU IBRAHIM

masyarakat di daerah itu. Kepercayaan 
terhadap berhala lah yang dianut oleh 
masyarakat Babylonia saat itu. Akan tetapi 
Ibrahim berkeyakinan bahwa ada Allah zat 
Yang Maha Esa. Allah yang diyakini Ibra-
him yang menguasai Jagad raya seisinya.

Atas petunjuk Allah, Ibrahim dan Hajar 
serta putranya yang baru lahir diminta agar 
me nying kir ke arah Selatan menuju daerah 
gunung batu dan berpadang pasir yang luas. 

Dengan berkendaraan unta, mereka 
bertiga berjalan berhari hari sampai ada 
petunjuk dimana mereka harus berhenti. 
Ternyata tempat mereka berhenti berada di 
lembah yang kering. Tiada seorangpun di 

daerah itu serta tiada tampak ada sarana 
kehidupan. Dengan membangun gubug 
sederhana dan makan bekal yang dibawa, 
mereka memulai hidup di daerah asing 
tersebut, yang belakangan disebut Becca.

Ibrahim tinggal di situ beberapa saat. 
Rahasia Allah, kenapa Ibrahim kemudian 
diminta kembali ke isteri pertama Sarah 
dan tentu saja meninggalkan Hajar dengan 
putranya Ismail sendirian. Bisa dibayang-
kan betapa berontaknya jiwa Hajar meng-
hadapi peristiwa itu. Akan tetapi Hajarpun 
percaya bahwa Allah mempunyai rencana 
sendiri dan akan selalu melindunginya. 

Tak berapa lama sepeninggal Ibrahim, 
air minum persediaanpun habis. Hajar 
kemudian menuju bukit yang terdekat dan 
sesampainya di puncak bukit ia melihat 
dari ketinggian, siapa tahu ada sumber air 
didekat situ. 

Ternyata tidak nampak apapun yang 
dicarinya. Berlari-lari kecillah Hajar menuju 
bukit yang satu lagi, dan lagi-lagi tidak 
menemukan air. Ia melihat kesana kemari, 
hasilnya sama, tidak nampak adanya air 
yang sangat ia dambakan. Demikian ia 
mondar mandir sampai 7 kali antara dua 
bukit tersebut. A) 

Kembalilah Hajar ke Ismail yang menangis 
kehausan, dan Hajar tiada henti memohon 
kepada Allah agar diberi jalan guna mem-
peroleh air. Permohonannya dikabulkan, 
dengan kedatangan tamu yang ternyata 
adalah malaikat Jibril. Singkat cerita dika-
bulkanlah permohonan Hajar, dan dengan 
hentakan kaki malaikat tersebut, menyem-
bullah air dari mata air yang jernih. 1)

Dengan adanya sumber air, maka burung-
pun ikut menikmatinya. Beter bangan 
burung-burung diangkasa. Ternyata 
burung-burung ini memberi tanda kepada 
pedagang yang melintas bahwa disitu ada 
sumber air. Merekapun menuju lokasi itu, 
serta ikut menikmati keberadaan air terse-

but. Kemudian lama-lama mereka ada yang 
bermukim disitu, yakni dari suku Jumhur. 
Keberadaan Hajar dan Ismail menjadi terja-
min, terutama guna memenuhi kebutuhan 
hidup karena sudah jadi ramai.*)

Dengan keteguhan hati, diajarinya Ismail 
akan nilai-nilai luhur sehingga beraqidah 
kuat. Dengan kelembutan, dirawat, diasuh, 
sampai jiwa dan hatinya menuju keagungan 
Ilahi serta berakhlak mulia, menghormati 
orang tua. Ditambahlah keimanan Ismail 
secara berkelanjutan sampai menjelang 
akil baliq. 2)

KISAH KEDUA
Dari kitab Al Hikam
Di banyak Pesantren pada waktu tertentu 
dibahas Kitab Al Hikam. Oleh salah se-
orang pengajar, Gus Baha, disampaikan 
salah satu riwayat tentang perjalanan 
Allah bersama nabi Ibrahim di Almalakul. 
Ditengah perjalanan bertemulah dengan 
sekelompok orang yang senang ber ma-
buk-mabukan, dan jelas tanpa menghirau-
kan ketaatan kepada yang Maha Kuasa. 
Ditanya oleh Allah “diapakan sebaiknya 
mereka itu?.” “Dibunuh saja“ jawab Ibrahim 
tegas. ”Mereka sudah mengabaikan aja-
ranMu. Mereka tidak berguna.“

Perjalanan dilanjutkan dan bertemulah 
dengan sekelompok orang yang suka mak-

Terlalu sering dan selalu berulang, setiap 
melakukan sembelihan qurban, cerita tentang 
nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, diungkap. 
Namun terasa datar, tanpa pesan, tanpa empati 
mengiringi cerita tersebut. Padahal terdapat 
minimal 4 pelajaran hidup yang bisa dipetik 
dari peristiwa tersebut. Menarik untuk disimak 
cuplikan cerita ini dan perlu diaplikasikan 
mungkin kepada cucu kita.

Ratusan ribu jamaah haji bersiap melempar batu.

Oleh: Hizban Achmad
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siat dengan berzina. Kembali Allah ber-
tanya kepada Ibrahim. “Enaknya diapakan 
mereka itu hai Ibrahim?.” Kembali dengan 
tegas Ibrahim menjawab “Disembelih saja 
karena sudah mengotori dunia dan meng-
abaikan ketentuan Allah.“ 

Setiap kali bertemu sekelompok orang 
yang berjudi, yang menjadi pencuri, ram-
pok, begitu ditanya sebaiknya bagaimana 
menghadapi mereka-mereka itu?. Jawab 
Ibrahim selalu dibunuhlah, digantunglah 
dan sebagainya. Allah memberi penjelasan: 
“itu semua juga ummatKu. Engkau begitu 
tegas bersikap, karena mungkin mereka 
adalah orang lain bagimu.” 3a)

KISAH KETIGA
Penyembelihan Ismail
Diriwayatkan pada waktu yang telah 
direncanakan Allah, nabi Ibrahim kembali 
menemui isterinya, Hajar beserta putra-
nya Ismail yang sudah beranjak dewasa. 
Dilepaslah kerinduan akan putranya dan 

Malam kedua dia tidur dan mimpi yang 
seperti malam sebelumnya. Malam ketiga 
dalam tidurnya dia mimpi dan mimpinya 
tetap sama.

Kali ini Allah mengingatkan : “Ketika 
engkau menemui umatku yang maksiat, 
engkau meminta mereka disembelih. Tetapi 
atas permintaanku agar engkau menyem-
belih putramu, mengapa engkau ragu?. 
Engkau berani tegas sebab yang kau 
hadapi bukan siapa-siapa. Bukan kelom-
pokmu, bukan golonganmu dan bukan pula 
keluargamu. Resapi dan ingat agar engkau 
bersifat arif dan berlaku adil dalam setiap 
keputusan.“ 3b)

Ratusan ribu jamaah haji bersiap melem-
par batu. Lemparan batu dalam rangkaian 
melempar jumrah merepresentasikan 
pengu siran iblis yang selalu menggoda.

Nabi Ibrahim mengetahui bahwa perintah 
tersebut merupakan ujian yang harus 
dia jalani. Amat berat bagi Ibrahim untuk 
memberitahu isi wahyu itu kepada Ismail. 

Ketika Nabi Ibrahim hendak pergi melak-
sanakan penyembelihan puteranya itu, 

beliau berkata kepada Siti Hajar, bahwa 
dia ingin mengajak Ismail pergi berziarah 
dengannya. Kemudian, Nabi Ibrahim pergi 
bersama Ismail ke suatu daerah dekat 
dengan kota Mina. 

Dalam perjalanan, iblis terkutuk datang 
menggoda Nabi Ibrahim. Iblis lalu berka-
ta: "Apakah kamu tidak memperhatikan 
anakmu yang gagah, parasnya yang tam-
pan dan perilakunya yang santun?." Nabi 

tidak diperintahkan untuk mengerjakan 
sesuatu yang sia-sia. Tapi, jika memang 
Allah telah memerintahkan perkara itu, aku 
sendiri bersedia untuk menurut perintah itu 
dengan jiwaku. Bukan hanya jiwa, malah 
anakku rela kukorbankan demi Allah !." 
Iblis diusir dengan dilempar batu. B2)

Iblis akhirnya pergi menemui Ismail se-
raya berkata: "Hai Ismail, kamu nampak 
bersenang-senang, sedangkan saat ini 
ayah kamu mau menyembelih kamu." 
"Jangan berdusta, hai iblis. Mengapa 
ayahku hendak menyembelihku?" tanya 
Ismail. “Dia mengira bahwa Tuhannya telah 
menyuruhnya demikian."

"Aku memerhatikan dan menaati perintah 
Tuhanku!," tegas Ismail. Diusir pula Iblis 
dengan lemparan batu. B3)

Sesampainya di Mina, naiklah mereka ke 
bukit Thebir dan Ibrahim berkata kepada 
Ismail: “Hai anakku sesungguhnya aku 
melihat dalam mimpi bahwa aku menyem-
belihmu”. Ketika menyampaikan kabar ini, 
Nabi Ibrahim juga menunggu reaksi dari 
putranya, yaitu Ismail, dengan menanya-
kan pendapatnya. “Maka pikirkanlah apa 
pendapatmu?.”

Permintaan ini mengajarkan kepada kita 
bahwa apabila dalam menentukan kepu-
tusan penting yang berkaitan dengan 
buah hati, kita perlu memberikan peluang 
kepadanya untuk berpendapat.

Lemparan batu dalam rangkaian melempar 
jumrah  merepresentasikan pengusiran iblis 

yang selalu menggoda.

TAHUKAH ANDA TAHUKAH ANDA
Ibrahim benar-benar 
menyayangi putra perta-
manya tersebut. 

Suatu hari, ketika 
Nabi Ibrahim sedang 
dalam keadaan tidur, 
dia bermimpi seperti 
men dengar suara Allah, 
yang memerintahkannya 
agar dia menyembelih 
anaknya, Ismail. Nabi 
Ibrahim bangun dari 
tidurnya dalam keadaan 
terkejut dengan mim-
pinya yang aneh itu. 
Nabi Ibrahim meminta 
ampunan dan perlin-
dungan kepada Allah.

Di Mina, disebelah barat ada bukit Tsur dan di 
utara ada bukit Thebir.

 Dalam perjalanan, iblis 
terkutuk datang menggoda 
Nabi Ibrahim. Iblis lalu 
berkata: "Apakah kamu tidak 
memperhatikan anakmu 
yang gagah, parasnya yang 
tampan dan perilakunya 
yang santun?." Nabi Ibrahim 
menjawab: "Ya, tetapi aku 
telah diperintah oleh Tuhanku 
untuk menyembelihnya." 
Kemudian diusirnya syetan 
dengan lemparan batu.  

Ibrahim menjawab: "Ya, tetapi aku telah 
diperintah oleh Tuhanku untuk menyembe-
lihnya." Kemudian diusirnya syetan dengan 
lemparan batu. B1)

Iblis terkutuk itu pergi menemui Siti Hajar 
dan berkata: "Bagaimana mungkin kamu 
hanya duduk-duduk saja, sedangkan 
Ibrahim pergi dengan anakmu dan hendak 
menyembelih anakmu itu?. Siti Hajar men-
jawab: "Jangan berdusta!. Aku tahu seo-
rang ayah tidak akan sanggup menyembe-
lih anaknya sendiri." Iblis berkata: "Suami 
kamu membawa pergi anak kamu karena 
dia mengira Tuhannya telah menyuruh-
nya untuk itu." Siti Hajar mengelak: "Nabi 
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 “Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang 
diperintahkan kepadamu, Insya Allah kamu 
akan mendapatiku termasuk orang-orang 
yang sabar.”

Dialog antara ayah dengan anak telah dia-
badikan oleh Allah dalam Surat As-Shaffat. 
Dalam metode pendidikan, pola semacam 
ini disebut metode hiwari alias dialog. 4)

Ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisaunya 
pada leher Ismail, beliau pun berusaha 

orang yang taat kepada perintah-Ku. Ses-
ungguhnya ujian ini merupakan ujian yang 
nyata. Penyembelihan itu adalah ujian yang 
nyata untuk mengetahui antara yang ikhlas 
dan yang tidak ikhlas dan merupakan ujian 
yang sangat sukar karena tidak ada ujian 
lain yang sesukar ujian ini."

Oleh sebab itulah, Kami perintahkan kepa-
da Jibril untuk membawa kambing kibas itu 
sebagai pengganti Ismail.

memotong dengan kuat sekali, tetapi 
sekuat apapun dia mencoba, dia tidak 
mampu untuk memutuskan leher anaknya 
itu. Pisau jadi tumpul atas izin Allah.

Lalu Nabi Ibrahim memukulkan pisau itu pada 
batu dan batu itu pecah menjadi dua. **)

Kemudian Ibrahim berkata: "Hai pisau, 
engkau mampu membelah batu itu, tetapi 
mengapa engkau tidak mampu memotong 
leher anakku?."

Kemudian Allah berfirman: "Dan kami 
menyeru: "Hai Ibrahim, sungguh kamu tel-
ah membenarkan mimpi kamu. Atas semua 
yang kamu telah lakukan, Aku melihat 
bahwa kamu bersungguh-sungguh telah 
memilih keredhaan-Ku daripada kecintaan 
kamu terhadap anak kamu. Oleh sebab 
itulah, kamu termasuk golongan orang-

Malaikat Jibril lalu berseru untuk menga-
gungkan Allah dan merasa takjub (kagum) 
menyaksikan perbuatan Nabi Ibrahim sam-
bil berucap: "Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
Allahu Akbar." Lalu Nabi Ibrahim mem-
balas ucapan Jibril dengan ucapan: "La 
ilaaha illallaahu Allahu Akbar." Begitu juga 
Ismail, dia menyambutnya dengan ucapan: 
"Allahu akbar wa lillahil hamdu." C)

Kemudian Allah memuliakan ucapan 
itu lalu mewajibkan umat Islam untuk 
mengucapkannya pada hari raya Aidil 
Adha untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim 
dan puteranya Ismail, yang senantiasa 
ridha dan taat dalam menjalankan 
perintah Allah.

Sa’i perjalanan antara bukit Shaffa ke 
bukit Marwa. Sampai tahun 1998 terbuka 
pintu untuk menuju sumur Zamzam.

Pelajaran yang dipetik dari berbagai peris-
tiwa di atas.
1) Mengucur air dari sumber yang bela-

kangan disebut sumur Zam zam.
Pelajaran yang dipetik, kita wajib berikhtiar 
dulu, baru berdoa bila ingin permohonan kita 
terkabul. 
2) Sebagai orang tua kita wajib meya kinkan 

aqidah, menertibkan syariah dan mening-
gikan akhlak kepada keturunan kita. Yang 
menyelamatkan kita dihari akhir nanti 
diantaranya adalah amal jariah, ilmu yang 
dimanfaatkan serta doa anak yang shalih 
dan shalihah.

3a, 3b) Mengingatkan kita agar bersikap 
arif dan berlaku adil didalam memutus 
suatu perkara. Sering ragu bertindak 
kalau sudah menyanggut kelompoknya, 
organisasinya atau keluarganya.

4) Biasakan mengadakan dialog, musya-
warah sehingga tercipta situasi yang 
saling menguntungkan.

Sa’i perjalanan antara bukit Shaffa ke 
bukit Marwa.         

Sampai tahun 1998 terbuka pintu untuk menuju 
sumur Zamzam.

A) Perjalanan antara dua bukit yang dilaku-
kan Hajar dalam rangka mencari air 
kemudian dijadikan salah satu rukun Haji 
yaitu Sa’i. Melintasi antara dua bukit Saffa 
dan Marwa dilakukan sebanyak 7 kali. 

B 1,2,3) Melempar batu ke Iblis yang 
menggoda perjalanan Nabi Ibrahim dan 
Ismail. Langkah ini akhirnya menjadi salah 
satu rukun Haji yaitu melempar Jumrah di 
Wustha, Ula dan Aqabah. 

C) Puji-pujian antara Jibril, Nabi Ibrahim dan 
Ismail akhirnya dikumandangkan dalam 
takbir setiap hari Raya, baik Idul Fitri, 
maupun Idul Adha.

*) Daerah yang tadinya sepi jadi ramai dan 
disebut kota Mekkah.

**) Di bukit Thebir di Mina sampai saat ini 
masih bisa dijumpai batu yang terbelah 
oleh pisau Nabi Ibrahim, sebagaimana 
dikisahkan diatas. 

Catatan: Tulisan disarikan dari berbagai sumber 
yang kemudian dirangkai dan dipadukan

Gemerlap lampu di tenda saat musim haji.

TAHUKAH ANDA TAHUKAH ANDA
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Siapa sih yang tidak merasakan kete    -
gangan pada saat pandemik Covid-19 
seperti seka rang ini? Sampai dengan 

27 Juli 2020, jumlah pen   derita Covid di 
Indo        nesia sudah melewati 100 ribu dan yang 
meninggal lebih dari 4800 orang. Lalu yang 
menjadi pertanyaan, sejauh ma  na kita siap 
meng ha dapi ketegangan ini? Bagaimana 
strateginya? Disini saya menya  dur dari 
tulis an menarik “Cerdas kelola Stres saat 
Pandemi” yang dimuat harian Kompas, 25 
Juli 2020 yang intinya berikut ini: 

Ada beberapa strategi menghindari 
ketegangan akibat pandemik Covid-19 
saat ini yaitu:

Pertama, kelola fisik – dengan cara 
berolah raga santai tapi teratur. Olah 
raga akan mem buat system tubuh kita 
menguat, perna pasan lebih teratur dan 
kualitas tidur menjadi lebih baik. Akan 
lebih baik lagi kalau aktivitas berolahra-
ga ditambah dengan asupan makanan 
yang cukup dengan gizi memadai. 

Olahraga ini sangat penting un-
tuk menjaga kebugaran tubuh 
khususnya bagi para pensiunan 
di usia 60 tahun keatas. 

Untuk strategi pertama ini, 
saya memprak tekkannya dan 
merasakan hasilnya. Setiap hari 
kalau tidak ada acara lain, saya 
jalan kaki di taman dekat rumah 

STRATEGI MENGHADAPI STRESS
DI MASA PANDEMI
Oleh: IGA Ngurah Adnyana

Ketiga, kelola perhatian – Rentang perhatian 
(attention span) kita terbatas. Tidak mungkin 
kita bisa memberi perhatian pada seluruh 
persoalan yang ada di depan kita. Sebelum 
pensiun saat kita masih aktif bekerja, sesuai 
dengan tuntutan pekerjaan kita, boleh 
jadi kita bisa memberikan perhatian pada 
beberapa hal sekaligus. Persoalan di kantor 
bersamaan dengan persoalan di rumah. 
Saat kita sudah pensiun,apalagi dalam 
kondisi pandemi saat ini, fokus saja pada 
hal yang paling penting diberi perhatian.
Kalau memang ada beberapa hal yang perlu 
diberi perhatian, sebaiknya bergantian saja 
sehingga tidak menambah ketegangan diri 
dalam menyelesaikannya.

Keempat, kelola informasi. Setiap hari 
begitu banyak berita yang bisa didengar 
dari Televisi, Radio. Lebih banyak lagi berita 
yang bisa dibaca dan berseliweran di media 
sosial yang belum tentu benar. Dengarkan 
atau baca saja yang masuk akal yang kita 
percayai. Cari berita-berita yang ringan, 
santai atau cerita lucu. Hindari berita 
sensasional yang belum tentu benar, apalagi 
berita yang mengadu domba dan berita 
Hoax. Kalau semua informasi yang tidak 
pasti itu diserap, maka informasi itu akan 
menambah stress pada diri kita.

Dalam bincang-bincang 
dengan teman sejawat, sedulur 
entah ngobrol langsung atau 
lewat WhatsApp, tidak jarang 
isu Covid-19 menjadi topik 
pembicaraan. Entah kenaikan 
harian penderita Covid, entah 
cara menghindari penularan 
Covid atau info terbaru upaya 
penemuan vaksin Covid. Semua 
perbincangan tentang Covid ini 
secara langsung maupun tidak 
langsung memberikan tekanan 
kepada perhatian dan rasa aman 
yang menambah ketegangan 
(stress) dalam diri kita. 

 Olahraga sangat 
penting untuk menjaga 
kebugaran tubuh, 
khususnya bagi para 
pensiunan di usia 60 
tahun keatas. 

mulai jam 06.30 selama sekitar 45 menit. 
Kadang-kadang bisa lebih dari sejam. 
Pulang dari jalan kaki, saya buat kopi, 
makan roti sambil baca koran. Setelah itu 
baru mandi. Badan terasa segaaar….

Kedua, kelola harapan – dengan cara 
menye suaikan kegiatan yang sebetulnya 
banyak bisa dilakukan Harapannya bisa 
memberikan kegembiraan atau menghasil-
kan keuntungan sedemikian rupa. Tetapi 
karena kondisi pandemik, kegiatan itu tidak 
bisa dilakukan. Hasilnyapun tidak sesuai 
harapan. Kita perlu mengelola harapan 
tersebut agar tidak menambah stress. Saya 
juga sudah lama ingin pulang ke Bali tetapi 
tidak memungkinkan. Kalau pun dipaksakan, 
banyak hal yang perlu dilakukan seperti 
harus menjalani test Covid dan lain-lain. Ya… 
dimaklumi saja kondisi tidak sesuai hara-
pan. Kerinduan akan tanah leluhur diganti 
dengan menjadikan foto pantai dengan 
nyiur melambai sebagai latar belakang di 
kala mengikuti kegiatan rapat virtual dengan 
fasilitas zoom (zoom meeting).
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Kelima, kelola pikiran. Pikiran kita 
terkadang melanglang buana dan banyak 
maunya. Pingin ini, pingin itu yang 
sebetulnya juga diluar kemampuan kita 
untuk meraih atau men ca painya. Kalau 
pikiran ini diikuti terus, bisa jadi menambah 
stress pada kita. Jadi sebaik nya fokus 
saja pada hal-hal positif yang berada 
pada kendali pikiran kita. Misal nya dengan 
melihat stand-up komedi di Youtube yang 
membuat kita tersenyum atau dengan lebih 
khusuk sembahyang. Kiat ini akan jauh 
mengurangi stress pada tubuh kita.

Selain lima kelola di atas, sebetulnya ada 
satu lagi yang bisa kita kelola untuk mence-
gah stress yaitu kelola perasaan dengan 
mengembangkan energi dan emosi positif. 
Misalnya kita banyak kesal dengan kelakuan 
atau kebiasaan orang-orang di sekitar 
kita. Ya kita coba memaklumi kondisi dan 
kela kuan mereka selama mereka tidak 
meru gikan orang lain. Kita coba pahami 
kenapa kelakuan mereka seperti itu. 
Dengan memahami latar belakang mereka – 
membangun empati, kita justru bisa melepas 
ketegangan akibat kesal menyaksikan 
kelakuan negatif sekitar kita.

Saya punya teman si A – sesama pejalan 
kaki yang kalau kita ngobrol sambil jalan 

kaki, teman A ini maunya didengerin cerita-
nya. Teman yang lain (misal si B) baru 
cerita sepotong, eh……si A menyela dengan 
mence ritakan pengalaman dia kemarin 
waktu belanja atau pendapat dia akan isu 
terbaru. Terpaksa teman si B nggak jadi 
meneruskan ceritanya karena topik obrolan 
sudah berbelok kearah lain. Ketika saya 
mencoba mencari tahu kenapa teman ini 
suka menyela, ternyata dia tinggal sendiri. 
Beberapa tahun lalu istrinya meninggal 
dan dia nggak punya anak. Yah…jadi kita 
maklumi saja sikapnya karena kalau dirumah 

 Sikap memahami orang 
lain ini disebut dengan empati– 
bagian dari Kecerdasan 
Emosional. Kalau mau 
tahu lebih banyak tentang 
kecerdasan emosional, kita 
bisa tanya ahlinya Pak Djuanda 
Nugraha– Ketum IKPLN. Atau 
kita tunggu tulisan beliau di 
IKPLN News ini  

dia sendirian dan pasti tidak ada yang bisa 
mendengarkan ceritanya. Jadi kita maklumi 
saja, dari pada kita kesal dan menambah 
stress….

Sikap memahami orang lain ini disebut 
dengan empati –bagian dari Kecerdasan 
Emosional. Kalau mau tahu lebih banyak 
tentang kecerdasan emosional, kita bisa 
tanya ahlinya Pak Djuanda Nugraha– Ketum 
IKPLN. Atau kita tunggu tulisan beliau di 
IKPLN News ini

Demikianlah strategi mengelola ketegangan 
yang mungkin bisa kita terapkan di masa 
pandemi ini. Mudah-mudahan bermanfaat 
mengingat para pensiunan umumnya sudah 
di atas 60 tahun yang rawan terkena stress 
dan penularan Covid 19.  

SUMBANG SARAN

Transformasi 
Generasi Millenial 
& Implementasinya di Perusahaan

diperkirakan lahir pada awal tahun 1980an 
sampai dengan tahun 2000 an, seperti 
terlihat pada table dibawah ini.

Perkembangan teknologi yang ada saat 
ini, akan sangat mendukung para generasi 
muda millenial yang bekerja di perusahaan-
perusahaan untuk lebih banyak membuat 
terobosan-terobosan yang sangat baik dan 
tentunya tujuannya untuk meningkatkan 
performansi perusahaan. 

Bagi pemilik atau pengelola perusahaan 
akan sangat terbantu dengan hadirnya 

Oleh: Trilaksito Sunu

Bangsa Indonesia saat ini dan kedepan akan 
banyak didominasi oleh generasi Y atau yang 
lebih popular disebut dengan Generasi Millenial 
dimana mereka sering menghadirkan kreatifitas 
dan semangat yang tinggi serta sudah banyak 
yang memberikan kontribusi aktif/nyata bagi 
kemajuan bangsa. Diperkirakan pada tahun 2025 
tenaga kerja yang ada didunia akan diisi oleh 
75% Generasi Y atau Millenial.

Jika kita perhatikan lebih dalam, 
generasi millenial beranggapan bahwa 
kehidupan sosial menjadi aspek yang 

penting, ditambah lagi dengan adanya 
kemajuan teknologi dan perilaku konsumtif 
merupakan ciri yang melekat sebagai 
suatu karakteristik yang berbeda di era 
millennium ini.

Generasi millenial termasuk kelompok 
demografi setelah generasi X yang 
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generasi millenial ini dengan catatan, asal 
tidak salah di dalam mengelola SDM atau 
karyawannya, dikarenakan mereka lebih 
cenderung pada pola kerja yang bebas 
dan menginginkan hal yang serba cepat 
dan instant dan kadang tidak menghargai 
proses. Pada era saat ini segala sesuatu 
bergerak atau berubah sangat cepat 
dan tanpa batas serta informasi dapat 
diperoleh dari mana saja dan dari siapa 
saja, sebagai contoh melalui Google, 
twitter dan lainnya.

sehingga mereka termotivasi untuk dapat 
memberikan kontribusi yang maksimal 
kepada perusahaan. 

Untuk itu dibutuhkan treatment khusus 
agar mereka tetap betah di perusahaan 
antara lain dengan cara:

1. Membuat mereka merasa berarti dan 
berpengaruh bagi perusahaan

 (memberikan otonomi untuk membuat 
keputusan pada bagian pekerjaan 
tertentu).

Agar Generasi Millenial ini betah untuk 
tetap tinggal dan bekerja di perusahaan, 
ada beberapa kiat atau masukan yang bisa 
dilakukan antara lain melalui:

1.  Career Speed Up 
Memberikan kesempatan yang muda 
yang memenuhi kemampuan di atas 
level kompetensi yang dipersyaratkan 
menduduki jabatan di atasnya.

2. Lomba karya inovasi 
Kebebasan berinovasi untuk perbaikan 
kinerja perusahaan.

3. Talent Management (Kaderisasi)
Penyiapan kader untuk menduduki 
posisi strategis di perusahaan baik 
struktural maupun expertise.

4. Remunerasi based performance
Salah satu aspek pemberian remunerasi 
didasar kan pada performance, keang-
go taan tim

5. Komunikasi Korporat dengan 
berbasis teknologi

6. Sertifikasi dan Beasiswa Pendidikan 
Lanjutan

Sebagian kecil perusahaan yang ada se-
karang kurang menyadari jika mempunyai 
karyawan pada golongan millenial mem-
perlakukannya sama dengan karyawan 
yang sudah senior. Jika kondisinya seperti 
ini, mereka yang masih muda akan menjadi 
kurang produktif dan tidak termotivasi. 
Sebetulnya untuk mengelola generasi 
millenial salah satu kata kuncinya adalah 
memberikan tanggung jawab yang besar 
(Responsible) dan menantang (Challenge) 
dengan target yang jelas dan disertai 
kepercayaan (Trust) kepada mereka, 

2. Memberikan kesempatan 
pertumbuhan, kebebasan untuk 
menggunakan media sosial dan 
keamanan dalam bekerja.

3. Menciptakan career path yang jelas 
bagi karyawan untuk tumbuh di 
perusahaan

4. Memberikan kebebasan untuk 
melakukan sesuatu

Adapaun ciri2 yang membedakan 
antara Generasi X dan Generasi 
Millenial adalah seperti dapat dilihat 

7. Champion dalam beberapa proyek 
korporat

8. Benchmarking ke luar negeri
9. Dan lain lain
Jika melihat PT PLN (Persero) saat ini 
yang mempunyai karyawan dengan total 
kurang lebih 46.000 (sumber internal 
PLN) dimana sekitar 60% sampai dengan 
70% nya diisi oleh Generasi Millenial, 
saatnya memerlukan pengelolaan dan 
cara penanganan yang pas agar tidak 
menimbulkan persoalan baru.

Saat ini PT PLN (Persero) beserta Anak 
Perusahaannya sudah sangat banyak 
mempunyai perangkat-perangkat yang 
mengatur terkait SDM yang ada, mulai 
dari perekrutan, pengembangan karir, 
reward & punishment sampai kepada 
Karyawan memasuki pensiun. Perangkat 
ini semua berpulang kepada manajemen, 
bagaimana pengambil keputusan dapat 
menjalankan ketentuan dan aturan-aturan 
yang ada secara konsisten dan hal yang 
terpenting kuncinya adalah kepercayaan 
dan keterbukaan. 

pada tabel berikut:
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Kesadaran anggota IKPLN beserta 
keluarga untuk meningkatkan derajat 
kesehatan antara lain dilakukan 

melalui latihan LTK baik secara mandiri 
maupun bergabung dengan Sasana LTK 
yang ada. Pada masa sebelum pandemi 
Covid-19, anggota IKPLN beserta keluar-
ga yang berdomisili di Jabodetabek 
mengadakan latihan bersama di Sasana 
LTK IKPLN Peduli Sehat setiap Sabtu pagi 
mulai pukul 07.00 – 08.00 di PLN Pusdiklat 
dan di Sasana LTK PLN Pusat setiap 
Jum’at pagi pukul 06.30 – 07.30 serta 
Sasa na LTK lainnya juga melakukan latihan 
di sasana masing-masing.

Menyebarnya wabah Covid-19 di bulan 
Maret 2020 membuat latihan LTK menjadi 
terhenti. Sesuai anjuran yang dikeluarkan 
baik oleh Pengurus LTK Pusat di Surabaya 
maupun Pengurus LTK Jabodetabek agar 
latihan LTK bersama atau secara masal 
yang biasa dilakukan secara rutin ditia dakan 
untuk menghindari penularan Covid-19. 

Guna menjaga derajat kesehatan dari 
ancaman penyebaran virus corona 
anggota IKPLN beserta keluarga 

LING TIEN KUNG 
Di Masa Pandemi Covid-19

melakukan latihan LTK secara mandiri 
di rumah. Efektivitas latihan LTK secara 
mandiri sangat tergantung kepada 
antusiasme dan kesadaran anggota 
sasana untuk menjaga kesehatannya. 
Untuk menghindari kebosanan melakukan 
latihan LTK mandiri, Bpk Hizban Achmad 
selaku Ketua LTK IKPLN Peduli Sehat 
mengajak Pengurus IKPLN Pusat 
melakukan latihan bersama LTK melalui 
aplikasi Zoom. 

Latihan LTK bersama melalui zoom pada 
awalnya diikuti beberapa orang peserta 
dari Sasana LTK IKPLN Peduli Sehat dan 
Sasana LTK PLN Pusat. LTK melalui Zoom 
mendapat dukungan sepenuhnya dari Bpk 
Dr. Djuanda Nugraha Ibrahim selaku Ketua 
Umum IKPLN Pusat. Pada latihan pertama 
LTK melalui Zoom bertindak sebagai host 
Pak Djoko Muljanto Sekretaris Umum 
IKPLN Pusat. Latihan dipandu Instruktur 
yang sama saat sebelum Pandemi dengan 
beberapa peserta dari kedua Sasana 
tersebut di atas. Peserta tidak semuanya 
dapat bergabung mengingat masalah 
teknis masing-masing. LTK melalui Zoom 
diadakan setiap hari Minggu, Selasa dan 

Kamis pagi mulai pukul 07.00 – 08.00 WIB. 
Diharapkan dengan mengi kuti latihan LTK 
secara rutin, derajat kese hatan peserta 
menjadi meningkat dan dijauh kan dari 
Covid-19, serta dapat menurunkan biaya 
kesehatan. LTK melalui Zoom dirasa kan 
relatif lebih praktis dan efisien. Peser-
ta tidak perlu keluar dari rumah, bisa 
dilakukan di garasi, beranda atau halaman 
dan tidak perlu mengikuti protokol kese-
hatan seketat bila dilakukan di lapang an 
terbuka yang diikuti banyak peserta 

Antusiasme anggota IKPLN beserta 
keluar ga untuk meningkatkan derajat 
keseha tannya melalui LTK dari hari ke hari 
terus ber tambah diperkirakan rata-rata 40 
kadang-kadang mencapai lebih dari 60 
orang. Dengan bergabungnya penggiat 

LTK yang ada di IKPLN Daerah/Cabang, 
antara lain: Pak Hardjono (Surabaya), Bu 
Lia Suwito (Malang), Pak Pujianto (Paiton), 
Pak Sukarijono & Pak Arifin (Gresik), Pak 
Suparjanto (Yogyakarta), Pak Achmadi 
(Purwokerto), Pak Maman Suherman 
(Bandung), pak Heridwan (Cianjur), Pak 
Sukadi (NTB), Bu Sri Rushadi (Ambon), 
Pak Ridwan (Banjarmasin) serta Bapak Ibu 
yang tidak dapat disebutkan semua nama 
dan asalnya. Bapak Ibu penggiat tersebut 
beserta pesertanya di-invite ke WAG LTK 
IKPLN Indonesia. 

Latihan LTK melalui Zoom bertambah 
semarak dengan bergabungnya Pak 
Karyawan Aji Direktur SDM PJB serta 
senior di PLN dan PJB seperti Pak Bagiyo 
Riawan (mantan Direktur PLN), Pak Iwan 

Oleh: Sri Wahyudi

Semangat anggota IKPLN mengikuti 
latihan gerak terapi Ling Tien Kung (LTK) 
di masa pandemi Corona Virus Desease 
2019 (Covid-19) perlu diberikan apresiasi. 
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Agung (Dirut PJB) dan Pak Suharto Wiranu 
(mantan DIRSDM PJB).

Pada latihan LTK virtual melalui Zoom 
Minggu tanggal 26 Juli 2020, Pengurus 
Sasana LTK IKPLN Peduli Sehat 
mengundang nara sumber dr. Indra 
Djaman SpPD (dokter spesialis Penyakit 
Dalam yang mendalami LTK, juga selaku 
Ketua Sasana LTK di Jabodetabek) yang 
mempresentasikan topik “Ikhtiar Sehat Di 
Masa Pandemi Covid-19”. Disampaikan 
bahwa fenomena pandemi Covid-19 dan 
diberlakukannya Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) menimbulkan 
Krisis Multi dimensi yang menyebabkan 
terganggunya kesehatan fisik dan mental 
yang ditandai kecemasan > 75 % pasien 
di Rumah Sakit. 

Ikhtiar sehat di masa pandemi dengan 
gerak terapi LTK antara lain:
1. Mematuhi protokol kesehatan 

Kemenkes/ WHO.
2. Keluar rumah untuk kegiatan penting 

saja, seperti ke Dokter, apotek, 
supermarket, langsung mandi dan ganti 
pakaian saat tiba di rumah.

3. Minimalkan kontak dengan orang yang 
mempunyai indikasi positif mengidap 
Covid-19.

4. Bila ada keluhan kesehatan upayakan 
konsultasi online kecuali ada kedaruratan 
bisa ke dokter atau Rumah Sakit.

5. Mengoptimalkan diri dengan olah fisik 
melalui LTK atau olah jiwa/ spiritual dan 
cukup nutrisi. 

Protokol kesehatan Covid-19 menurut 
Kemenkes, jaga diri dan keluarga Anda dari 
virus corona dengan Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (GERMAS):

 ● Makan dengan gizi yang seimbang.
 ● Rajin olahraga dan istirahat cukup.
 ● Cuci tangan pakai sabun.

rasa waspada anda tidak menjadi cemas 
berlebihan.

 ● Manfaatkan waktu di rumah: Gunakan 
waktu yang ada untuk beraktivitas 
sekaligus menyalurkan hobby yang 
mungkin selama ini tertunda karena 
kesibukan anda. Ini juga saat yang tepat 
utuk berkumpul bersama keluarga.

 ● Menjalin komunikasi dengan kerabat: 

Tetaplah terhubung dengan saudara dan 
teman-teman anda. Sapa mereka melalui 
aplikasi chat ataupun media sosial 
lainnya. Tanyakan kabar mereka, saling 
memberi support akan sangat membantu 
anda agar tidak merasa sendiri dalam 
menghadapi situasi ini. 

(Sumber: Materi Presentasi dr. Indra Djaman, 
SpPD dikutip dari himsi.or.id) 

 ● Gunakan masker bila batuk atau tutup 
mulut dengan lengan atas atau bagian 
dalam.

 ● Jaga kebersihan lingkungan.
 ● Tidak merokok.
 ● Minum air mineral 8 gelas/ hari.
 ● Makan makanan yang dimasak 
sempurna dan jangan makan daging dari 
hewan yang berpotensi menularkan.

 ● Bila demam dan sesak nafas segera ke 
fasilitas kesehatan.

 ● Jangan lupa berdoa.

Menjaga kesehatan mental di masa 
pandemi Covid-19:

 ● Berempati: Saat ini hampir seluruh 
Negara di dunia sudah terpapar virus 
Covid-19. Disarankan untuk bersikap 
empati kepada semua orang yang 
terkena dampak dari wabah ini siapapun 
dia dan dari manapun ia berasal.

 ● Jaga Kesehatan: Makan yang sehat dan 
bergizi tinggi, istirahat yang cukup, tetap 
berolah raga ringan yang dapat dilaku-
kan di rumah, seperti senam, yoga, dll.

 ● Minta Bantuan: Saat Anda merasa 
kondisi bermasalah dan kesulitan 
mengatasinya, mintalah bantuan baik 
kepada keluarga/ teman/ psikolog, 
psikiater, perawat jiwa dll. Jangan malu 
untuk minta bantuan para ahli demi 
kesehatan mental yang baik.

 ● Minimalisir stress: Dalam kondisi seperti 
ini, kendalikan diri anda tidak stress agar 
daya tahan tubuh anda tetap terjaga. 
Lakukan kegiatan yang dapat membuat 
anda rileks seperti mendengarkan musik, 
relaksasi dll. 

 ● Jangan percaya hoax: Banyak informasi 
yg beredar terkait virus Covid-19. Namun 
tak semuanya adalah informasi yang 
benar. Penting juga untuk berhenti 
sejenak dan tidak terus-menerus melihat 
berita atau info tentang wabah ini agar 

INFO KESEHATAN INFO KESEHATAN
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INFO KESEHATAN INFO KESEHATAN

PENINGKATAN KEMUDAHAN
PELAYANAN KESEHATAN

Manajemen PT PLN ( Persero) 
meluncurkan aplikasi Kartu PLN 

Sehat (KPS) dengan Fitur yang 
memang masih sederhana saat ini. 

Diharapkan dengan aplikasi KPS 
ini dapat memudahkan penerima 

layanan kesehatan PT PLN yang 
memegang KPS dalam mencari 

jenis pelayanan a.l : rawat jalan, 
rawat inap. Selain itu dari aplikasi 

juga menginformasikan histori 
pemeliharaan kesehatan yang 

sudah dilakukan.

` 

PELUNCURAN  
APLIKASI PLN SEHAT 

DIVISI HCMS PT PLN (PERSERO) 

11 JUNI 2020 

www.pln.co.id     | 

PANDUAN APLIKASI PLN SEHAT 
MENU AWAL      

 Masuk / klik aplikasi yang sudah terunduh pada handphone. 

 Klik “Daftar” jika belum memiliki akun. 

 Klik “Masuk” jika sudah memiliki akun. 

www.pln.co.id     | 

APLIKASI PLN SEHAT 
SATU AKSES UNTUK INFORMASI LAYANAN KESEHATAN PLN 

Aplikasi PLN Sehat, diluncurkan untuk memberikan 

layanan informasi kesehatan bagi seluruh peserta kesehatan 

PLN dalam sebuah aplikasi mobile. Dilengkapi dengan fitur-

fitur data kepesertaan, jaringan provider kesehatan, histori 

perobatan, dan nomor call center PLN AdMedika.  

 

 

 

Logo Aplikasi PLN Sehat : Smiley icon dengan jempol ke 

depan yang menggambarkan keceriaan dan kegembiraan 

atas kondisi kesehatan prima seluruh insan PLN 

www.pln.co.id     | 

PANDUAN APLIKASI PLN SEHAT 
MENU PENDAFTARAN 

Langkah 1 

1) Masukan 16 digit nomor 
kartu. 

2) Masukan tanggal lahir. 
3) Klik “Daftar”. 

Langkah 2 

1) Pada kolom pertama, nama 
tertera berdasarkan no kartu. 

2) Masukan (No hp, Email, Ulang 
email). 

3) Klil “Lanjut” untuk proses 
selanjutnya. 

Langkah 3 Langkah 4 

1) Masukan kata sandi di kolom 
pertama. 

2) Ulangi kata sandi sesuai kolom 
pertama. 

3) Isi kode yang muncul pada sisi 
kiri di kolom ketiga. 

4) Isi “Checklist” jika setuju pada 
syarat & ketentuan. 

5) Klik “Daftar” untuk 
melanjutkan proses. 

Langkah 5 

1) Cek email terbaru yang 
masuk. 

2) Isi 4 kolom sesuai urutan 4 
digit kode di email. 

3) Lanjutkan dengan klik 
“Mulai” 

4) Atau klik “Kirim ulang jika 
kode tidak ada di email. 

1) Cek data diri. 
2) Jika sesuai klik “Lanjut”. 
3) Jika tidak sesuai kembali 

untuk rubah informasi. 
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FITUR APLIKASI PLN SEHAT 
SATU AKSES UNTUK INFORMASI LAYANAN KESEHATAN PLN 

Fitur untuk melihat 

data kepesertaan 

pada Kartu PLN 

Sehat (KPS) 

Fitur untuk melihat 

daftar, lokasi dan 

nomor kontak dari 

jaringan provider 

kesehatan PLN 

Fitur untuk melihat data 

riwayat perobatan pada 

kurun waktu 2 tahun 

terakhir 

Fitur untuk melakukan 

komunikasi dengan Call 

Center PLN Admedika, 

untuk informasi 

maupun kendala 

layanan 

www.pln.co.id     | 

PANDUAN APLIKASI PLN SEHAT 
MENU LOGIN    

 Masukan email pada kolom pertama. 
 Kemudian masukan kata sandi pada kolom kedua. 
 Klik “Masuk” jika sudah diisi dengan email dan kata sandi yang tepat. 

Lupa kata sandi? 
 Klik kata “Lupa kata sandi?” yang berada dibawah tombol masuk.  

www.pln.co.id     | 

APLIKASI PLN SEHAT 
SATU AKSES UNTUK INFORMASI LAYANAN KESEHATAN PLN 

Aplikasi PLN Sehat dapat diunduh melalui Google 

Playstore untuk sistem operasi Android dan Apple 

Appstore untuk sistem operasi Apple iOS. 

www.pln.co.id     | 

PANDUAN APLIKASI PLN SEHAT 
MENU LUPA KATA SANDI 

 Masukan alamat email yang sudah terdaftar sebelumnya.  
 Dan klik “Atur Ulang Kata Sandi”. 

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik 

TERIMAKASIH 

www.pln.co.id     | 

PANDUAN APLIKASI PLN SEHAT 
MENU UTAMA   

Fitur untuk melihat data 

kepesertaan pada Kartu 

PLN Sehat (KPS) 

Fitur untuk melihat daftar, 

lokasi dan nomor kontak 

dari jaringan provider 

kesehatan PLN 

Fitur untuk melihat data riwayat 

perobatan pada kurun waktu  

2 tahun terakhir 

Fitur untuk melakukan 

komunikasi dengan Call Center 

PLN Admedika, untuk informasi 

maupun kendala layanan 

www.pln.co.id     | 

PANDUAN APLIKASI PLN SEHAT 
MENU PENGATURAN 

Untuk Keluar dari Akun (Logout) 

Untuk melihat Syarat  
dan Ketentuan 

Untuk mengubah kata sandi 

Untuk menghubungi Call 
Center PLN AdMedika 

www.pln.co.id     | 

PANDUAN APLIKASI PLN SEHAT 
MENU RIWAYAT KLAIM 

Riwayat Klaim  
1) Riwayat klaim menampilkan 

klaim peserta yang pernah 
terjadi.  

2) Klik “informasi nama rumah 
sakit” untuk melihat detail 
riwayat klaim yang terjadi. 

3) Informasi pada riwayat : 

Menu filter : 

 ID klaim  
 Rumah sakit  
 Tanggal masuk rawat 
 Tanggal berakhir rawat 
 Tipe manfaat pada klaim  
 Total tagihan 
 Total yang disetujui  
 Total yang dibayar pasien  
 Diagnosa 
 Keterangan  

Filter Klaim  

 Berdasarkan manfaat 
 Berdasarkan waktu 

terjadinya klaim.. 
 Klik “Reset” untuk 

menghilangkan filter. 

www.pln.co.id     | 

PANDUAN APLIKASI PLN SEHAT 
MENU DATA PESERTA 

 Info Peserta : untuk melihat informasi detail peserta 
 Manfaat : untuk melihat detail manfaat peserta 
 Kartu Saya : Tampilan Kartu Digital 

 Akun Keluarga : Untuk melihat data anggota 
keluarga 

www.pln.co.id     | 

PANDUAN APLIKASI PLN SEHAT 
MENU PROVIDER REKANAN 

 Pilih Kota terlebih dahulu 
 Pilih Jaminan 
 Pilih Cari atau RS Rekanan Terdekat 

 Pilih Ikon          untuk telpon Provider 
 

 Pilih Ikon 
 

 Lalu Pilih Ikon  
 

 untuk Navigasi ke Provider  

Detail Provider 

Aplikasi Kartu PLN Sehat pada dasarnya 
memanfaatkan potensi IT yang ada, 
setelah PLN bekerja sama dengan 
AdMedika.

Peluncuran aplikasi KPS telah dilang sung-
kan pada tanggal 12 Juni 2020, sesuai 
dengan surat EVP HCMS no 10893/
SDM.09.01/B01070200/2020 tanggal 17 
Juni 2020.

Panduan mengunduh aplikasi KPS dapat 
diikuti sesuai gambar di bawah ini:
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Ketentuan Pemeliharaan 
Kesehatan Pada Masa Pandemi

INFO KESEHATAN INFO KESEHATAN
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SERBA SERBI

Karena Pandemi COVID-19: 

Banyak Jalan Menuju Roma... 
Lewat Zoom * dan Pilihan lain
Whatsapp, Google meet, Microsoft team, Skype, Webex, Slack, Face Time

Pada dasarnya manusia adalah Makhluk 
Sosial. Keinginan untuk selalu berkumpul 
menjadi kebutuhan mutlak. Hasrat berkumpul 
terkendala dengan adanya bencana virus 
Corona saat ini. Meskipun demikian manusia 
tidak kurang akal. Kemajuan Teknologi 
Informasi bisa memenuhi dambaan untuk 
berkumpul, meskipun dengan cara yang 
berbeda. IKPLN memilih salah satu pemain 
dunia yang menyatukan manusia tersebut 
dalam platform ZOOM video Communications 
dengan berbagai pertimbangan.

Tampilan wajah sebagian Pengurus IKPLN Daerah se-Sumatera pada saat pertemuan dengan Pengurus IKPLN Pusat. 

Apa itu ZOOM?
Sebuah platform yang lewat aplikasi bisa 
disematkan diberbagai alat dari telepon 
genggam, computer desktop sampai 
laptop. Output aplikasi tersebut adalah, 
para pengguna bisa melakukan tele 
conference, bisa rapat on line dan berbagai 
acara pul kumpul tanpa tatap muka. 
Hebatnya, peserta bisa dari manapun 
mereka berada, asal terdapat signal 
internet di situ atau mempunyai kuota 
pulsa internet. Pertemuan virtual istilahnya 
sekarang.

Agar pertemuan virtual bisa berlangsung 
perlu ada yang bertindak sebagai host 
atau penyelenggara yang tercatat di 
Administrator zoom. Tugas host adalah 

Kapan kita bisa memanfaatkan 
Zoom?
Bagi yang sudah terdaftar sebagai 
“anggota” kegiatan ber zoom-ria bisa 
dilakukan kapan saja, berapa lama, 
terserah peserta. Bila Kelompok, atau 
komunitas tersebut menjadi “Anggota“, 
tipe ini berbayar. Relatif murah US$ 15 
sebulan. Bagi yang ingin gratis, tersedia 
dengan mendaftar juga, hanya waktunya 
dibatasi cukup 40 menit saja. 

Dimana kita bisa berkomuni kasi 
lewat aplikasi Zoom?
Dimana saja anda berada selama ada 
sinyal internet disitu, atau mempunyai 
kuota pulsa internet.

meminta alokasi tempat dan waktu 
dimulainya acara tersebut. Berbekal izin 
yang ada, host mengundang para peserta.

Ternyata ada Hikmah tersendiri di balik 
adanya pandemi Covid-19 ini. 

Jangan berkumpul (Social Distancing), 
Jaga jarak (Physical Distancing), Jaga 
kebersihan (Keep Clean), Keharusan tetap 
tinggal di rumah  (Stay at Home), Bekerja 
dari rumah (Work from Home), Bersekolah 
dari Rumah (Study from Home), semua 
perubahan itu bila memerlukan tatap 
muka, bisa dijawab salah satunya dengan 
aplikasi Zoom tadi.

Belakangan kegiatan seminar daring 
(dalam jaringan) atau on line banyak 
kita temukan undangannya di berbagai 
media kebanyakan juga memakai Zoom. 

SERBA SERBI

Mengapa aplikasi video conference 
semacam ini marak dipakai? 
Tuntutan kebutuhan agar diri kita tetap 
ada (exist), baik karyawan, Mahasiswa, 
Pelajar, Organisasi, Lembaga maupun 
perseorangan, ya harus ada output-
nya. Tidak disangkal lagi, guna bisa 
menghasilkan sesuatu output itu, diperlukan 
saat-saat adanya tatap muka. Tatap muka 
langsung secara fisik di saat pandemi ini 

Oleh: Hizban Achmad *)

Selain Zoom ada pilihan lain dengan 
menggunakan Webex, Google meet, 
Microsoft teams, Skype, dll. 
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Bagaimana cara kita 
menggunakan Zoom ini?
Ingin bergabung sebagai peserta? bagi yang 
sudah usia senior biasanya langsung, “wah 
susah, gaptek saya” dsb. Tapi bagi Anak 
bahkan Cucu para senior sambil senyum bisa 
menginstall program tersebut. Melalui Google 
play akan ada petunjuk yang kalau kita ikuti 
akan sampai tujuan.

Bagi host (Tuan rumah), perlu melakukan 
registrasi minta alokasi tempat dan waktu 
memulai pertemuan ke administrator 
Zoom. Kemudian host menyampaikan 
undangan kepada peserta pertemuan 
dengan melampirkan tautan/link dengan ID 

SERBA SERBI SERBA SERBI

(identitas) dan Password yang diperoleh dari 
Administrator Zoom.

Siapa engineer dibalik Zoom? 
Saat ini dia berkedudukan di California, 
seorang China Amerika bernama Eric 
Yuan. Dialah penemu sekaligus pemilik 
sebagian Zoom Video Communications ini. 
Keberuntungan tampak menyertainya. Dia 
mendapat rezeki nomplok dari bencana 
Pandemi Covid-19 ini.

Dia lahir di kota Tai’an Propinsi Shandong 
pada tahun 1970. Setelah selesai dari 
program Master di China University of 
Mining and Technology dia bekerja di 
Jepang. Pada saat di Jepang dia mengikuti 
seminar dengan pembicara tokoh Teknologi 
Informasi (TI), Bill Gates. Rupanya sangat 
mengesankannya dan menjadikan dia 
bertekad mengembangkan Videotelephony 
yang sudah lama dicita-citakan. 

Guna mewujudkan niat itu dia hijrah ke 
Amerika pada tahun 1997. Dia bergabung 
diperusahaan TI yang besar, Sisco yang juga 
sudah merintis aplikasi Webex. 

Pada tahun 2011 dia mengajukan temuannya, 
akan tetapi ditolak oleh jajaran CEO Sisco. 
Akhirnya bersama 40 engineer dari Sisco 

Tampilan zoom pada saat Rapat Koordinasi dengan IKPLN Daerah se Jawa Bali. 

Eric Yuan
Penggarap Aplikasi Zoom

dilarang. Dilakukanlah tatap muka virtual 
tersebut.

Tidak heran, sekarang kegiatan rapat-
rapat koordinasi, Halal bil halal, pertemuan 
Trah keluarga, pertemuan komunitas, 
seminar, di mana manusia ingin berdialog, 
bertatap muka secara fisik tapi terkendala 
oleh keadaan), ya beralihlah ke system 
yang baru ini. Terjawab sudah salah 
satu tuntutan hati nurani manusia yaitu 
keinginan bersosialisasi.

*Banyak jalan menuju Roma berasal dari 
bahasa Latin yakni mīlle viae dūcunt hominēs 
per saecula Rōmam yang artinya adalah seribu 
jalan membimbing orang selamanya ke Roma. 
Tafsir lurus, “Banyak cara guna sampai tujuan”. 
Pepatah itu muncul karena adanya ekspansi 
yang dilakukan oleh Imperium Romawi pada 
312 Sebelum Masehi (MS) untuk menaklukan 
wilayah jajahannya.
Tulisan ini bukan iklan Aplikasi Zoom.

Bagaimana dengan pengamanan 
pengguna Zoom?
Aplikasi Zoom dikabarkan tidak melakukan 
enkripsi end to end untuk panggilan video 
yang dilakukan pengguna. Sistem keamanan 
Zoom hanya mengandalkan protokol 
Transport Layer Security (TLS). TLS sendiri 
meru pakan protokol keamanan website 
dengan komunikasi berupa HTTPS. Protokol 
ini berbeda dengan sistem keamanan 
enkripsi end-to-end yang mem buat 
komunikasi tidak dapat diintip oleh peretas. 

Langkah pengamanan yang sudah ada di 
aplikasi zoom adalah disediakannya “ruang 
tunggu” bagi calon pengguna. Host akan 
menyaring dan menentukan siapa yang bisa 
masuk bergabung, sehingga menghindari 
gangguan dari peserta yang tidak dikenal. 

Catatan: di awal bulan Maret 2020, pihak 
Zoom berjanji dalam waktu tiga bulan 
masalah keamanan para pengguna akan 
teratasi.

Bagaimana perbandingan 
penghematan data internet?
Hutchison 3 (Tri) Indonesia berinisiatif 
melakukan pengujian internal terhadap tiga 
aplikasi telekonferensi populer, yakni; Zoom, 
Skype, dan Webex, untuk menemukan mana 
yang paling irit dalam hal penggunaan data 
internet. Sebab, kelancaran fungsi aplikasi 
video conferencing memang bergantung 
pada bandwidth yang cukup sehingga agar 
pembicaraan bisa berlangsung mulus tanpa 
lag atau jeda yang mengganggu.

Hasilnya Zoom 700, Skype 977, Webex 
1700, semua dalam kbps (kilobyte per 
second). Bandwidth yang kecil biasanya 
membutuhkan data yang kecil, juga 
sehingga pengguna bisa menghemat 
konsumsi data yang digunakan untuk 
konferensi. Aplikasi Zoom bisa bergabung 
menampung 100 peserta, Skype: 25, 
Webex: 25, Whatsapp: 4, Slac: 15, Face 
time: 32, terbanyak Google meet bisa 
250 peserta. Berdasar kemampuan itulah 
sebagai salah satu pertimbangan kenapa 
Zoom dipilih untuk berkomunikasi diantara 
pengurus IKPLN dengan para pemangku 
kepentingan. 

dia mendirikan 
perusahaan sendiri 
dan mengem-
bangkan terus 
konsep temuannya. 
Pada tahun 2019 
dengan temuan 
yang diperbaiki 
terus menerus dia 
Go public dengan 
nama Zoom.

Aplikasi yang bernama Zoom inilah yang 
merajai dunia sebagai aplikasi yang 
mudah dan murah saat pandemi ini, 
relatif mengalahkan aplikasi yang sejenis 
Gambaran lonjakan pengguna zoom sebagai 
dampak pandemi ini bisa dilihat, bila selama 
bulan Maret 2020 ada 200 juta pengguna, 
pada akhir April 2020 sudah mencapai 300 
juta pengguna dalam satu hari. Asset Zoom 
company diperkirakan sudah lebih dari 1300 
Milyar US$ saat ini.

Seirama hadist Rasulullah “Sebaik-baik 
manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
orang lain”.

Pelajaran yang dipetik dari keberhasilan 
ini adalah kegigihan, keuletan, kerja keras 
dan keberanian dengan perhitungan 
yang matang, ditambah niat ikhlas akan 
menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi 
sesama ummat. 

 Dia punya prinsip: “bila 
para pengguna berbahagia 
dengan produk ini, kami pun ikut 
merasakan kebahagiaan itu. 
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Penyerahan bantuan Paket Sembako dan 
santunan tali kasih dari Manajemen PLN 
dan Pengurus Serikat Pekerja (SP) kepada 
Pengurus IKPLN untuk disalurkan kepada 
anggota yang memerlukan bantuan.

Dalam rangka perkenalan dan diskusi 
dengan Direk tur HCM yang baru, pada tgl 01 
Juli 2020 dilakukan Vicon (Video Confe-
rence) Pengurus IKPLN Pusat dengan Dir 
HCM melalui Zoom. Tampak dalam foto 
Pengurus lengkap yang mengikuti Vicon.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH UNIT 
INDUK PEMBANGKIT (UIK) SUMATERA 
BAGIAN UTARA

Penyerahan pemenang doorprize TV 40 
inch kepada Bp. Ngadimin.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN 
DAERAH LAMPUNG

Penyampaian santunan Duka Cita kepada 
keluarga alm Bp. Tusino disampaikan yang 
diterima oleh istri almarhum dilaksanakan 
pada tgl 13 Juli 2020.

Pengajian rutin bulanan yang diadakan 
pada bulan Maret 2020 di Masjid Nur Said, 
Villa Citra, Bandar Lampung.

BERITA DALAM FOTO BERITA DALAM FOTO

Dir HCM ibu Syofvi Felienty beserta EVP di 
lingkungan Direktorat HCM.

Direktur Niaga dan 
Manajemen Pelanggan saat 
melakukan Vicon dengan 
Pengurus IKPLN Pusat.

Vicon perkenalan dan diskusi dengan 
Direk tur Niaga & Manajemen Pelanggan 
(Direktorat NMP) melalui Zoom pada tgl 
03 Agustus. Tampak dalam foto Pengurus 
lengkap yang mengikuti Vicon Bersama Dir 
Niaga dan Manajemen Pelanggan.

Rapat rutin Pengurus IKPLN Pusat 
(foto sebelum pandemi Covid 19).

Senam Ling Tien Kung melalui Zoom sela-
ma pandemi Covid 19 yang diikuti oleh 
peserta IKPLN dari seluruh Indonesia.

Penyerahan bantuan Paket Sembako 
kepada anggota IKPLN di Kantor IKPLN 
UIK SBU tgl 11 Mei 2020.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH 
IKPLN KALIMANTAN BARAT

Peringatan HUT IKPLN ke-19 dilaksanakan 
pada tgl 19 Februari 2020, ditandai dengan 
pemberian potongan tumpeng oleh Senior 
Manajer SDM & Umum Bp. Ordaia Arqam Nya’ 
Oemar kepada pensiunan tertua Bp. Idrus H. 
Ismail (85 th).

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN PUSAT
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 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH BANTEN

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN 
DAERAH P2B – TJBB

Sebagai bentuk kepedulian terhadap 
anggota, pada tanggal 11 Juli 2020 
Pengurus melakukan kunjungan 
sekaligus silaturahmi ke rumah Bp. Asep 
Pemanahan yang baru sembuh dari sakit.

BERITA DALAM FOTO BERITA DALAM FOTO

Dalam rangka 
membina hubungan 

yang baik dengan 
Manajemen, 

Pengurus IKPLN 
Daerah Banten 

melakukan 
silaturahmi dan 

audiensi kepada GM 
UID Banten selaku 

Pembina yang 
baru, Bp. Paranai 

Suhasfan.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH JAWA BARAT

Selanjutnya tgl 13 Jul 2020, Pengurus 
mengunjungi Bp. Djoko Kusnandar yang 
sedang sakit.

Bekerjasama dengan 
YBM PLN, pertengahan 
Juli 2020 dilakukan 
Pelatihan Instalasi 
listrik & Literasi kepada 
Pemuda Ds. Bantar 
Kalong, Tasikmalaya, 
Jawa Barat.

Peserta 
pelatihan 
anak – anak 
muda Ds. 
Bantar Kalong, 
Tasikmalaya, 
Jawa Barat.

Bekerjasama 
dengan YBM 

PLN, IKPLN 
Cabang Depok 

pada tgl 20 
Mei 2020 

memberikan 
bantuan kepada 
Pensiunan yang 

terdampak 
Covid – 19.

Penyerahan bantuan kepada salah 
seorang anggota IKPLN Cabang 
Purwakarta yang terdampak Pan-
demi Covid 19.

Dalam rangka menjaga Kesehatan serta menjalin 
silaturahmi sesama anggota, secara rutin seminggu 
sekali dilakukan senam Ling Tien Kung di Kantor 
IUD Jabar. Karena adanya pandemi, saat ini kegiatan 
dihentikan (foto sebelum pandemi Covid 19).
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Sebagai bentuk kepedulian terhadap 
anggota IKPLN yang terdampak Covid 19, 
IKPLN Daerah Bali bekerjasama dengan 
Koperasi Purnalis dan PT Karya Dewata 
Abadi membagikan sembako sebanyak 
665 paket kepada anggota IKPLN dengan 
MP dibawah Rp 2 juta

BERITA DALAM FOTO BERITA DALAM FOTO

Pada tanggal 06 Mei 
2020, GM UID Jateng 

& DIY menyerahkan 
bantuan “Peduli 

Penanggulangan 
Penyebaran Covid 

19” berupa sembako 
kepada Ketua IKPLN 

Daerah Jateng & 
DIY untuk diteruskan 

kepada anggota yang 
memerlukan bantuan.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA

Jajaran pengurus 
IKPLN Daerah 
Jateng & DIY, 
siap menyalurkan 
bantuan sembako 
kepada anggota 
yang memerlukan 
bantuan.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH BALI Bekerjasama dengan YBM PLN UP3 Barabai, 
IKPLN Cabang Barabai memberikan bantuan 
berupa beras dan uang tunai kepada pensiunan 
yang terdampak pandemi Covid 19.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH KALIMANTAN SELATAN 
DAN KALIMANTAN TENGAH

Berkat hubungan 
baik, pada tgl 29 April 

2020 pengurus DPD 
SP KSKT memberikan 

sumbangan Rp. 7,5 
juta untuk dibelikan 

sembako dan disalurkan 
kepada Pensiunan PLN 

Cabang Banjarbaru 
yang terdampak 

Pandemi Covid 19.

Sebagai bentuk kepedulian 
terhadap anggota, pada tgl 16 
Maret 2020 Pengurus IKPLN 
Cabang Banjarmasin menjenguk 
salah seorang anggota yang 
sedang dirawat di Rumah Sakit.

Kegiatan pembagian Paket Sembako yang 
dilakukan oleh Pengurus IKPLN Cabang 
Banjarbaru kepada salah satu pensiunan.

Pengurus siap mendistribusikan paket 
Sembako kepada anggota yang berhak 
menerima.
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PT ADHI GUNA PUTERA

JETTY MANAGEMENT

BONGKAR MUAT

KEAGENAN

ASSIST TUG

EMKL
LOGISTIC
TEMPORARY JETTY
DREDGING

Head Office :
Jl. Kartini VII No. 2 RT. 010 RW. 004 Kel. Kartini
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750
Telp. 021-2268-5989 / 6001, Fax. 021-2268-5669
Email : kantorpusat@adhigunaputera.com
website : www.adhigunaputera.com

“ Keselamatan, kecepatan
  dan kepuasan pelanggan
  adalah komitmen kami.”

Standard Operation Licenses

Subsidiary of :
Dana Pensiun PLN &
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

JASA LAYANAN KAMI :

BERITA DALAM FOTO

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH SULAWESI UTARA, 
TENGAH DAN GORONTALO

Dalam rangka membina 
hubungan yang lebih 
baik, pada tgl 23 Juli 
2020 Pengurus IKPLN 
Daerah Suluttenggo 
melakukan Audiensi 
bertemu dengan General 
Manager UIW Sulutenggo 
selaku Pembina yang 
baru Bp. Leo Maria 
Basuki Bremani.

Rapat koordinasi 
Pengurus IKPLN 

Daerah Sulutenggo 
dengan Mgr 

Senior Bidang 
Administrasi& SDM 

Bp. Palmen Siburian 
di Ruang Kantor 

IKPLN tanggal 21 
Juli 2020.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH 
SULAWESI SELATAN TENGGARA BARAT

Hari Pertama Ramadhan dan 
pemberlakuan PSBB, Ketua IKPLN 
Daerah Sulserabar menyerahkan bantuan 
Sembako kepada 200 pensiunan PLN 
yang terdampak pandemi Covid19

Bantuan juga didapat dari YBM 
Sulserabar untuk para pensiunan yang 
terdampak pandemi Covid19
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