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Assalamu’alaikum warohmatullahi 
wabarokatuh.

Para Sahabat pensiunan PLN pembaca 
setia IKPLN News di seluruh Indonesia.

Pertama-tama saya sampaikan bahwa 
pada tanggal 17 Maret 2021 Pengurus 
IKPLN Pusat periode 2021-2025 
telah dikukuhkan oleh Direktur Utama 
PT PLN (Persero) selaku Pembina 
Utama. Kepengurusan periode ini, 
terdiri dari beberapa anggota lama 
dan anggota baru usia muda, sebagai 
proses mempersiapkan regenerasi 
kepengurusan IKPLN ke depan.

Kami selaku pengurus baru, akan 
meneruskan kebijakan dan rencana 
program pengurus sebelumnya juga 
tentunya akan mempertahankan dan 
mengoptimalkan program kerja yang 
sudah maupun sedang berjalan serta 
menambahkan program-program 
baru yang dibutuhkan dan dapat 
membantu para Sahabat Pensiunan 
PLN. Hal tersebut sejalan dengan 
akan dikembangkannya kerja sama 
PT IKAMAS dengan IKPLN Daerah 
di seluruh Indonesia serta dengan 
keberadaan Dewan Pakar IKPLN yang 

akan membantu PLN khususnya melalui 
sumbangan pemikiran dalam menghadapi 
tantangan kedepan PLN dan Sektor 
Ketenagalistrikan Nasional. 

IKPLN News edisi ke 13 kali ini dalam 
Berita utamanya mengetengahkan: Hasil 
Munas IKPLN 2021 sebagai Landasan 
Program Kerja IKPLN 2021-2025, 
Pengenalan Dewan Pakar yang berencana 
memberi masukan PLN tentang Peran 
PLN dalam Pengembangan EBT, juga 
berita IKPLN Daerah Aceh yang bersinergi 
dengan Manajemen PLN UIW Aceh untuk 
Menggalang Kebersamaan dari KM Nol 
Indonesia. 

Dalam Triwulan II 2021 ada beberapa 
peringatan keagamaan yang kami sajikan 
dalam beberapa tulisan yaitu memasuki 
bulan Ramadhan 1442 H, peringatan Wafat 
dan Kebangkitan Yesus, juga peringatan 
Galungan dan Kuningan. Tak kalah 
menarik Peringatan Hari Kartini disajikan 
tulisan khusus tentang sisi spiritual Ibu RA 
Kartini yang relatif jarang diketengahkan 
dalam media, yang menyadarkan kita 
adanya sisi lain Ibu Kartini yang sepertinya 
menjadi filosofi buku karangan beliau Door 
Duisternis Tot Licht / Habis Gelap Terbitlah 
Terang. 

Info-info menarik dari 3 Pilar Pensiunan, 
yaitu dari PT PLN (Persero) sebagai Pilar 
utama Pensiunan menyampaikan Strategi 
Pengembangan Pembangkit EBT sebagai 
Komitmen PLN dalam mendukung program 
Pemerintah untuk peningkatan bauran 
EBT 23% ; Pilar ke 2 Info dari Dana 
Pensiun PLN terkait Pendataan Ulang 
Pensiunan serta info PT SPP salah satu 
Anak Usaha Dana Pensiun PLN yang mulai 
mengembangkan Klinik “Sinergi Lisna 
Medika” di lokasi yang berbeda; Pilar ke 3 

BAMBANG PRAPTONO
Ketua Umum IKPLN

SAPA
REDAKSI

SAPA REDAKSI
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YPK PLN yang menyampaikan rasa syukur 
dan bangga dengan ternilainya IT PLN 
menjadi salah satu dari 4 Perguruan Tinggi 
Swasta Terbaik. 

Bencana Badai Seroja di NTT memuncul-
kan cerita yang memprihatinkan sekaligus 
memunculkan berkah bagi masyarakat 
NTT. Diceritakan juga dalam menangani 
dampak badai di NTT muncullah Kartini 
- Srikandi PLN masa kini yang ikut terjun 
memperbaiki Tower Transmisi. PLN sangat 
mendukung kiprah para Kartini - Srikandi 
PLN dengan dibentuknya Tim Gugus 
Tugas Srikandi PLN melalui Gerakan 
“Women Empowerment PLN 2021” 
#StrongerthanBefore# 

Info YBM, Berita dan cerita IKPLN Daerah 
Suluttenggo, IKPLN Daerah Jatim. Tak 
mau kalah, Nostalgia dan pengalaman tak 
terlupakan Senior mewarnai edisi ke 13 
ditulis dengan gaya bahasa yang dapat 
membawa pembaca merasa bersama 
penulis. 

Rubrik Tahukah Anda memuat cerita 
Semangat IKPLN Pusat mencoba 
membangkitkan kembali media komunikasi 
yang nantinya tidak hanya IKPLN News 
namun juga melalui Website IKPLN yang 
sempat mati suri.

Info Kesehatan mengulas vaksinasi dan 
permasalahannya serta bagaimana 
meningkatkan imunitas sebagai 
upaya menangkal terpapar Covid 19. 
Tidak terasa Pandemi Covid 19 sudah 
1,5 tahun menemani kita dan telah 
mengubah tatanan serta pola hidup 
warga dunia. Perlu kita dukung upaya 
Peme rintah memerangi penularan 
COVID 19, yang mengutamakan 
vaksinasi para lansia. Kami meng-
ingatkan tetaplah melaksanakan 
protokol Kesehatan 5M dalam berke-
giatan sehari-hari, meskipun sudah 
melakukan vaksinasi sebanyak dua kali. 

Berita dalam foto, menyajikan foto-
foto yang menarik mengenai kegiatan 
pengurus IKPLN Pusat serta IKPLN 
Daerah dan Cabang di tengah-tengah 
pembatasan gerak karena pandemi 
saat ini.

Dengan berakhirnya Ramadhan, kami 
selaku pribadi dan atas nama Pengurus 
IKPLN Pusat & Redaksi IKPLN News 
mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 
1442 H kepada teman-teman Muslim, 
semoga Allah menerima amal dan 
Ibadah kita semua, Mohon Maaf Lahir 
dan Bathin.

Semoga IKPLN News edisi ke 13 ini 
memberikan informasi yang bermanfaat. 
Mohon maaf edisi kali ini mengalami 
keterlambatan penerbitan, namun 
semoga tetap menjadi teman disaat 
waktu senggang. 

Tetap semangat, gelorakan semangat 
PLN… JAYA , IKPLN… SEJAHTERA !!!!!!!

Terima Kasih.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi 
Wabarokatuh

Pengurus IKPLN Pusat

Bambang Praptono
Ketua Umum

Atas nama Pengurus IKPLN 
Pusat & Redaksi IKPLN 
News mengucapkan Selamat 
Idul Fitri 1 Syawal 1442 H
kepada teman-teman 
Muslim, semoga Allah 
menerima amal dan Ibadah 
kita semua. Mohon Maaf 
Lahir dan Bathin.
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HASIL MUNASHASIL MUNAS
IKPLN 2021

 oleh: Dewi Sri Wahyunie*)
Musyawarah Nasional  IKPLN 2021 
yang digelar sekali dalam  4 tahun 
sebagaimana diwartakan dalam IKPLN 
News Edisi 12 sudah dilaksanakan 
dengan baik dan lancar tidak ada 
hambatan yang berarti.

Musyawarah Nasional IKPLN tanggal 8 Februari 
2021, terasa berbeda dengan biasanya, karena 
diadakan dalam masa Pandemi sehingga 
untuk pertama kalinya dalam sejarah IKPLN 
dilaksanakan secara virtual tanpa kehadiran 
fisik peserta sebagaimana biasanya.

Juga merupakan yang pertama kalinya 
pemilihan Ketua Umum IKPLN Pusat dilakukan 
secara langsung tidak melalui formatur seperti 
biasanya.

Pelaksanaan Musyawarah Nasional secara vir-
tual juga memungkinkan menghadirkan peser ta 
lebih banyak dibanding pelaksanaan  Munas 
dengan tatap muka langsung secara fisik.

Pelaksanaan Munas IKPLN tahun 2021 dihadiri 
220 peserta.

Munas dilakukan dalam 2  tahapan awal 
yaitu tahap Sosialisasi  dan tahap Pra 
Munas yang  direncanakan dengan seksama 
serta pelaksanaan Munas pada tanggal 8 

Februari 2021 diselenggarakan  bersamaan 
dengan Syukuran Ulang Tahun IKPLN yang 
ke 20 berjalan dengan lancar dan berhasil 
menyelesaikan agenda utamanya yaitu:

1. Penilaian Laporan Pertanggungjawaban  
Pengurus IKPLN Pusat periode 2017-2021 
diterima dengan baik oleh Munas .

2. Pemilihan Ketua Umum IKPLN Pusat periode 
2021-2025

3. Pengesahan Program Kerja Pengurus IKPLN 
periode 2021-2025

4. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga IKPLN.

Dalam pemilihan Ketua Umum IKPLN Pusat 
yang dilakukan dengan metode langsung 

LANDASAN PROGRAM KERJA 
IKPLN 2021-2025

Ketua Munas IKPLN 2021 Dewi Sri Wahyunie.
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menggunakan bantuan Teknologi Informasi 
dan media google form, telah terpilih Bambang 
Praptono sebagai Ketua Umum IKPLN periode 
2021-2025.

Kepengurusan lengkap IKPLN Pusat disusun 
Ketua Umum terpilih dan ditetapkan dalam  
SK No. 003/KPTS/IKPLN/II/2021 tanggal 19 
Februari 2021.  

Tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan Mu-
nas IKPLN 2021 adalah Pengukuhan Pengu-
rus IKPLN Pusat oleh Direktur Utama PT PLN 
(Persero) selaku Pembina Utama IKPLN dilak-
sanakan  pada tanggal 3 Maret 2021, dihadiri 
oleh Direksi PLN, senior IKPLN (mantan Direksi 
PLN) Direksi Dana Pensiun PLN, Pengurus YPK 
PLN, Perwakilan IKPLN Daerah dan Pusat serta 
para undangan lainnya yang hadir dalam acara 
Sosialisasi dan Munas IKPLN 2021. 

Organ baru dalam Kepengurusan IKPLN  2021-
2025 yaitu Dewan Pakar, beranggotakan para 
professional mantan pejabat PLN, bertugas 
melakukan kajian tentang perkembangan terkini 
terkait dengan ke PLN an serta merumuskan 
saran dan masukan yang mendukung manaje-
men PLN dalam menghadapi perkembangan. 

Dalam Musyawarah Nasional juga disahkan 
beberapa perubahan dalam Anggaran Dasar dan 
Ang garan Rumah Tangga IKPLN untuk meng-
akomodasi kebutuhan dan perkembangan IKPLN. 

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga tersebut saat ini sedang dalam 
proses pengesahan di Kementerian KUMHAM.

Dalam  Musyawarah Nasional IKPLN 2021 juga 
disahkan Program Kerja IKPLN 2021-2025 yang 
menjadi acuan bagi IKPLN Daerah dan Pusat 
dalam pelaksanaan Program kegiatan IKPLN di 
Daerah/Cabang periode 2021-2025.

Adapun Program Kerja IKPLN periode  2021-
2025 yang  disahkan dalam Munas adalah 
sebagai berikut:

Ketua Umum terpilih periode 2021 – 2025 
Bambang Praptono.

Dalam agenda acara Pengukuhan juga mem-
beri ke sempatan Anak Usaha Dana Pensiun 
PLN dan Anak usaha YPK PLN memaparkan 
kegiatan usahanya disamping acara silaturahmi 
Pengurus baru dengan Senior IKPLN.

Adapun Susunan Pengurus IKPLN Pusat sesuai 
SK No. 003/KPTS/IKPLN/II/2021 Tanggal 19 
Februari 2021  adalah sbb: Ide dasar dalam 
penyusunan kepengurusan IKPLN Pusat 
mempertimbangkan:

1. Strategi & Sasaran Capaian IKPLN dalam 5 tahun
2. Wajah lama untuk kesinambungan 
3. Program Strategis yang sedang berjalan 
4. Wajah baru untuk Regenerasi 5 tahun 

kedepan
5. Memunculkan adanya Dewan pakar untuk 

mengoptimalkan Centre of Experience & 
IKPLN for PLN.

Pengukuhan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN 
(Persero) Zulkifli Zaini selaku Pembina Utama IKPLN Pusat.

RROOAADD  MMAAPP  IIKKPPLLNN
22002211  -- 22002255

11

2024

• IKPLN menjadi Wadah / fasilitator the 2nd

carrier bersinergi dengan stake holder
• Aktif & siap menghadapi era EBT & 

Transformasi ketenagalistrikan
• Pemanfaatan idle asset PLN
• Kegiatan Rumah Sehat, target ... unit
• Kegiatan Olah Sehat
• Sosial Kemasyarakatan

2025

• Center Of Experiences
• IKPLN wadah yang membanggakan

& nyaman bagi anggotanya
• Aktif & siap menghadapi era EBT & 

Transformasi ketenagalistrikan
• Pemanfaatan idle asset PLN
• Kegiatan Rumah Sehat, target ... unit
• Kegiatan Olah Sehat
• Sosial Kemasyarakatan

2021

2022

2023

• Membangun portal pelayanan kebutuhan
SDM berkompeten

• Mendukung PT IKAMAS dalam penyiapan
SDM untuk pengembangan perwakilan di 
seluruh Indonesia

• Pemanfaatan idle asset PLN
• Kegiatan Rumah Sehat, target 200 unit
• Kegiatan Olah Sehat
• Sosial Kemasyarakatan

Akan ditentukan sesuai
visi dan misi Ketua IKPLN 

Masa Bakti 2021-2025.
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Tantangan yang dihadapi IKPLN ke 
depan cukup banyak. 

Kesejahteraan anggota serta beberapa 
permasalahan yang terkait dengan 
individu anggota antara lain tentang :

- Pembelian rumah dinas yang sudah 
lunas pembayarannya namun belum 
terselesaikan pensertifikatannya, 

- Anggota yang terdampak bencana 
alam yang terjadi di beberapa daerah 

- Kondisi tempat tinggal anggota  yang 
Manfaat Pensiunnya  dibawah Rp 
1 juta memerlukan bantuan untuk 
diperbaiki  agar layak huni.  

Hal-hal tersebut di atas memerlukan 
pemikiran dan tindak lanjut yang nyata 
dari IKPLN   bersama 3 pilar lainnya yaitu 
PLN, Dana Pensiun PLN dan YPK PLN.

Sinergi 4 pilar tersebut sangat diperlukan 
untuk dapat mewujudkan semua 
Program Kerja IKPLN yang ditujukan 
bagi kesejahteraan anggotanya. 

Semoga Kepengurusan Baru IKPLN 
periode 2021-2025 dengan darah baru 
serta semangat para wajah  lama dapat 
mendongkrak kinerja IKPLN kedepan 
lebih meningkatkan kesejahteraan para 
anggotanya.

Aamiin 3X Yaa Robbal Aalamiin.

1. Meningkatkan peran organisasi agar dapat lebih efektif dan efisien dalam 
mengurusi kepentingan anggotanya.

2. Meningkatkan komunikasi antar pengurus, anggota dan antar struktur organisasi.
3. Mengatur penyelenggaraan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan AD/ART.
4. Melakukan advokasi kepada anggota yang mempunyai masalah hukum dalam 

kaitannya dengan organisasi IKPLN
5. Menyelesaikan masalah - masalah hukum yang terjadi akibat hubungan 

organisasi IKPLN dengan pihak lain
6. Melakukan monitoring & evaluasi terhadap pelaksanaan AD/ART oleh setiap 

tingkat kepengurusan dan penyelesaian masalahnya.
7. Mengusulkan penyempurnaan SK Direksi PLN No. 227.K/DIR/2008 tanggal 11 

Maret 2008 tentang organisasi IKPLN, terkait dengan perubahan status IKPLN 
Berbadan Hukum.

I. PROGRAM ORGANISASI, ADVOKASI DAN KOMUNIKASI

1. Memberdayakan potensi anggota dengan kegiatan yang sesuai keahlian 
anggota, misal melalui Knowledge Sharing atau Kontrak Kerja dengan 
Perusahaan Kelistrikan.

2. Melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi yang berkaitan dengan 
pemberdayaan kompetensi anggota dan kegiatan unit usaha IKPLN.

3. Mengembangkan unit usaha IKPLN (PT IKAMAS) agar bisa mendapatkan
peluang bisnis yang menguntungkan baik didalam maupun diluar PLN group 
termasuk membuka kantor perwakilannya di IKPLN Daerah.

4. Mendukung dan mengoptimalkan usaha-usaha dalam pemanfaatan FABA 
(Fly Ash Bottom Ash) di masing-masing Daerah untuk kepentingan dan 
kesejahteraan anggota.

5. Menerbitkan IKPLN News sebagai sarana komunikasi dengan stake holder 
IKPLN.

6. Mengupayakan pemanfaatan idle-asset (asset menganggur) milik PLN untuk
kegiatan produktif. Membuat Nota Kesepahaman/perjanjian antara IKPLN 
dengan PLN Pusat/Unit untuk pemanfaatan idle asset tersebut.

II. PROGRAM KREATIF DAN USAHA

1. Melakukan upaya mempertahankan tetap terlaksananya pemberian pemeliharaan/
perawatan kesehatan bagi anggota dan keluarganya serta tingkat pelayanan kesehatan 
minimal sama dengan yang saat ini diterima. 

2. Memperluas kegiatan Olah Sehat (a.l. Ling Tien Kung) bagi anggota & keluarganya, serta
mengadakan latihan bersama baik di IKPLN Pusat maupun di IKPLN Daerah/Cabang. 

3. Mengadakan pembinaan kerohanian sesuai dengan agama & keyakinan masing2.
4. Mengupayakan sebagian dana YBM, YPK, CSR dan dana lainnya agar dapat disalurkan 

untuk anggota yang berhak dan atau terkena musibah/bencana.
5. Mengupayakan bantuan dari PLN berupa biaya proses pemakaman anggota dan keluarga 

IKPLN (ambulan, tenda, kursi, sound system dan uang duka).
6. Mengupayakan peningkatan Bingkisan Hari Raya Keagamaan (BHRK) bagi anggota
7. Mengusulkan kenaikan Manfaat Pensiun (MP) secara berkala.
8. Melanjutkan dan mengembangkan program rumah sehat bagi anggota yang perlu dibantu 

sesuai kriteria.
9. Mengusulkan Reduksi Tarif Listrik bagi Pensiunan PLN dan Anak Perusahaan.
10. Meningkatkan Kerjasama dengan DPPLN dalam hal Data Ulang dan Informasi lainnya

dalam bentuk nyata Kerja Sama (MoU).

III. PROGRAM KESEJAHTERAAN DAN KEPENSIUNAN

1. Menyempurnakan sistem data base Kompetensi anggota dan menambah/ 
memutakhirkan data base kompetensi di IKPLN Pusat dan di IKPLN 
Daerah/Cabang.

2. Mengupayakan bantuan/memfasilitasi anggota untuk mendapatkan 
sertifikasi kompetensi.

3. Menyalurkan anggota ke Perusahaan yang membutuhkan sesuai bidang
kompetensinya, melalui Kontrak Kerja dengan IKPLN.

4. Menjadikan IKPLN dan Unit Usahanya sebagai wadah/fasilitator dalam
menempuh karir kedua bersinergi dengan stake holder IKPLN.

5. Mengupayakan ikut aktif dalam menyongsong era Energi Baru dan 
Terbarukan serta siap menghadapi transformasi sektor ketenagalistrikan.

6. Mendukung kebutuhan SDM PT IKAMAS dalam mengembangkan
usahanya.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN SDM

1. Mengoptimalkan kerjasama kelembagaan dengan institusi partner
baik di dalam maupun diluar PLN Group.

2. Mengusahakan untuk diperolehnya informasi terbaru terkait dengan
perkembangan PT PLN (Persero) serta kebijakan Perusahaan dan
membantu mensosialisasikannya kepada anggota dan masyarakat.

3. Melaksanakan kegiatan terkait dengan pembinaan administrasi
Keuangan IKPLN.

4. Melaksanakan kegiatan terkait dengan pemantauan portofolio IKPLN.
5. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi
terkait dengan kelistrikan dan olahraga.

V. PROGRAM HUBUNGAN KELEMBAGAAN & 
PORTOFOLIO BISNIS
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PEMBINA UTAMA   : Direktur Utama PT PLN (Persero)

PEMBINA : 1. 
2. 
3. 

Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero)
Direktur Utama Dana Pensiun PLN
Ketua Umum Yayasan Pendidikan & Kesejahteraan PLN

PENASEHAT : 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Djiteng Marsudi
Eddie Widiono
Fahmi Mochtar
Azwani Syech Umar
Ali Herman Ibrahim
DR Supriadi Legino

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

IGA Ngurah Adnyana
Amir Rosidin
Soeherman
Abimanyu Suyoso
Kartawan Mochtar

STAF KHUSUS           : 1. 
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BERITA UTAMA

LATAR BELAKANG
Selama 10 tahun terakhir perkembangan 
ketenagalistrikan di Indonesia dengan PT PLN 
(Persero) sebagai motor penggeraknya cukup 
mengesankan dengan data penjualan energi 
sebesar 158 TWh pada tahun 2011 hingga 
mencapai 245.5 TWh pada tahun 2019 dengan 
pertumbuhan rata rata 6.15 % pertahun.

Namun demikian, pertumbuhan energi listrik 
tersebut yang didasarkan kepada data tahun 
2019 (sebelum pandemi Covid) masih didomi-
nasi oleh pemanfaatan energi Fosil yang masih 
sangat dominan dengan bauran energi sebesar 
88.6 % dan Energi Baru Terbarukan (EBT) 
sebesar 11.4 %. Pada tahun 2020 perubahan 
bauran energi tidak banyak perubahan dengan 
porsi pemanfaatan energi yang dominan masih 
berasal dari energi Fosil dan perubahan yang 
relatif kecil pada bauran energi EBT.

Pada tahun 2015 Indonesia turut menghadiri 
Konferensi Perubahan iklim yang dilakukan 
oleh United Nation (UN) dan Presiden RI 
menandatangani Kesepakatan Paris (Paris 
Agreement 2015 COP-21) untuk turut dan 

(Rencana FGD oleh Dewan Pakar IKPLN)

Menghadapi Isu-Isu Transisi Energi 
Dan Restrukturisasi Sektor Energi

Tantangan atas Keberlanjutan Usaha PLN

  oleh: Nasri Sebayang *)

sepakat mengurangi emisi karbon global - yaitu 
ikut menjaga kenaikan temperature global tidak 
melebihi 2° C, dan mengupayakan menjadi 
1.5° C. Persetujuan Paris ini diratifikasi oleh 
Parlemen dengan diterbitkannya UU No 16 
tahun 2016.

Amanat UU ini adalah menurunkan emisi 
GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 29 % 
yang didasarkan dari BaU (Bisnis as Usual/
kemampuan sendiri) atau 41 % (dengan 
bantuan Internasional) pada tahun 2030 sesuai 
National Determined Commitment (NDC) 
Indonesia. Secara riil, komitment pada Sektor 
Energi adalah menurunkan emisi GRK sebesar 
314-398 juta ton CO2 pada tahun 2030 melalui 
pengembangan EBT, pelaksanaan efisiensi 
energi, serta penerapan teknologi energi bersih. 

Selain daripada itu untuk dapat memenuhi 
komitmennya, maka Pemerintah (bersama 
Dewan Energi Nasional/DEN) telah menerbitkan 
PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi 
Nasional (KEN) dan Perpres No. 22/2017 
tentang Rencana Umum Energi Nasional 
(RUEN) yang menetapkan target target 
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pencapaian antara lain Bauran Energi Nasional 
untuk EBT sebesar 23 % pada tahun 2025 dan 
31 % pada tahun 2050.

Selanjutnya dalam acara Leaders Summit on 
Climate tanggal 22 April 2021 baru baru ini, 
Presiden RI memberikan Pidato Indonesia 
Menuju Net Zero Emission 2050 yang akan 
dicapai antara lain dengan cara: Komitmen akan 
aksi konkrit perubahan iklim, mendorong Green 
Development dan membuka investasi terhadap 
transisi energi.

Untuk dapat mencapai target jangka pendek 
dan menengah yaitu pencapaian bauran 
energi EBT sebesar 23 % pada tahun 2025 
dan percepatan pemanfaatan pembangkit 
EBT, maka Pemerintah melalui Kementerian 
ESDM dan DEN telah menerbitkan Grand 
Strategy Energy National (GSEN) yang telah 
menetapkan target target untuk infrastruktur 
ketenagalistrikan yang harus dicapai yaitu 
diselesaikannya pembangunan EBT sebesar 
14 GW pada tahun 2025 dan total kumulatif 
sebesar 38 GW pada tahun 2035 termasuk 
upaya percepatan Jaringan Transmisi dan 
Smart Grid, dengan berbagai macam upaya 
percepatan yang diperlukan. 

Sementara itu untuk tujuan pemenuhan Kese-
pakatan Paris 2015, Kementerian Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup juga menerbitkan doku-
men INDONESIA Long-Term Strategy for Low 
Carbon and Climate Resilience 2050 dimana 
Program Pengembangan sisi Ketenagalistrikan 
juga disiapkan dalam dokumen tersebut.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah 
untuk dapat memenuhi kesepakatan dan NDC 
yang telah ditetapkan. Sementara itu terhitung 
sejak tahun 2015 dimana waktu telah berjalan 
cukup panjang namun kemajuan pemenuhan 
target dapat dilihat masih rendah dan belum 
optimal!.

PT PLN (Persero)/PLN selaku BUMN dalam 
bisnis ketenagalistrikan sudah pasti harus ikut 
dan menjadi pemain utama untuk dapat turut 
memenuhi target target yang telah ditetapkan. 
Sebagaimana kita ketahui ditengah tengah 
masa Pandemi COVID 19 dan keterbatasan 
keuangan, PLN menyiapkan program PLN 
Green Transformation dengan program antara 
lain Green Booster with Cofiring, Shifting Diesel 
to Green Power Plant, Green Booster with Solar 
PV Plant dan Large scale Hydropower Deve-

lopment yang diharapkan akan tercermin dalam 
RUPTL 2021-2030 yang akan segera terbit. 

Sementara itu berdasarkan data dalam draft 
RUPTL 2021/2030 maka dalam 10 tahun 
ke depan PLN masih merencanakan akan 
membangun PLTU Batubara antara 14 – 16 GW 
di seluruh Indonesia yang mendapat banyak 
pertanyaan karena dianggap tidak sejalan 
dengan semangat pengembangan EBT dan 
program program arus utama Pemerintah.

Keberhasilan pelaksanaan program PLN 
Green Transformation untuk pencapaian 
target Nasional 23 % EBT pada tahun 2025 
juga masih banyak mendapat pertanyaan 
akan keberhasilannya, antara lain terkait 
dengan skema pengembangan dan kesiapan 
pendanaan investasi, waktu tersisa untuk 
implementasi program khususnya pengem-
bangan Large Scale Hydropower Development 
maupun pengem bangan Geothermal.

TRANSISI ENERGI
Transisi Energi adalah perpindahan sektor 
energi yaitu dari produksi dan penggunaan 
sistem energi yang didasarkan dari sumber 
sumber energi fosil ke sumber sumber Energi 
Terbarukan. Meningkatnya penetrasi energi 
terbarukan didalam bauran energi pada 
pemanfaatan tenaga listrik dan penyimpanan 
energi (storage) merupakan penggerak utama 
transisi energi.

Pada saat ini dengan disponsori oleh World 
Economic Forum (WEF), International Energy 
Agency (IEA), IRENA dan lain lain dunia inter-
nasional mengukur keberhasilan transisi energi 

BERITA UTAMA

IKPLN NEWS  |  EDISI 13  |  APRIL - JUNI 202110



suatu negara dengan Energy Transition Index 
(ETI). ETI pada dasarnya adalah pemeringkatan 
tingkat keberhasilan yang didasarkan kepada 
fakta (Fact Based Ranking) dengan tujuan agar 
Pengambil Keputusan / Kebijakan menentukan 
arah untuk kesuksesan transisi energi.

Dengan demikian ETI merupakan alat bagi 
Pengambil Keputusan Bidang Energi yang 
berusaha secara menyeluruh mengarahkan 
kinerja sistem energi pada tingkat negara 
masing-masing. Pengukuran dilakukan antara 
lain terhadap aspek-aspek terkait energi yang 
meliputi antara lain segi- tiga energi (akses dan 
keamanan energi, keberlangsungan lingkungan, 
pertumbuhan dan pengembangan ekonomi), 
institusi, sosial, aturan-aturan dan komitmen 
politik, permodalan dan investasi dan lain lain.

Pengukuran tahun 2021 (10th anniversary 
Report), Indonesia menempati peringkat 71 dari 
115 Negara yang diukur. (Swedia berada pada 
peringkat 1, Malaysia peringkat 39, Thailand 
peringkat 55, China peringkat 68, India pering-
kat 87 dan Zimbabwe peringkat 115. Penye-
butan beberapa Negara sebagai pembanding).

Hasil pengukuran tahunan ETI tersebut 
menunjukkan bahwa Indonesia masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan guna 
berhasilnya transisi energi dan terpenuhinya 
komitmen Indonesia terhadap kesepakatan 
kesepakatan tingkat global.

ANCAMAN-ANCAMAN
Decarbonization saat ini merupakan kata kunci 
yang menjadi fokus perhatian hampir diseluruh 
Negara.

Segala usaha mengurangi tingkat emisi Karbon 
antara lain dengan meningkatkan pemanfaatan 
energi terbarukan maupun ancaman sanksi 
untuk Negara yang tidak mengindahkan usaha 
pengurangannya terus berlangsung.

Tingkat keseriusan dunia internasional terhadap 
Transisi Energi dapat dilihat dari keputusan 
Pemerintah Amerika Serikat saat ini di bawah 
Presiden Joe Biden yang telah memutuskan 
dan bersumpah (vow) pada tahun 2021 akan 
menjadi Global Leader pada Perubahan Iklim 
dengan kembali kepada Paris Agreement. 
(Presiden sebelumnya Donald Trump telah 
memutuskan untuk keluar dari Paris Agreement 
pada tahun 2017-2021). 

Amerika Serikat telah mencanangkan “Green 
Revolution” yang pada dasarnya antara lain 
untuk menjamin Amerika Serikat akan mencapai 
Clean Energy Economy 100 % dan mencapai 
net zero emission tidak melampaui tahun 
2050; membangun negara yang lebih kuat 
dan Tangguh; berlomba (rally) dengan Negara- 
Negara lain menghadapi ancaman Perubahan 
iklim; menghadapi penyalahgunaan kekuasaan 
oleh Pembuat Pencemaran (Polutters) 
yang secara tidak proporsional mencederai 
komunitas kulit berwarna dan berpendapatan 
rendah. Presiden Biden tidak akan menerima 
kontribusi Perusahaan atau eksekutif yang 
berasal dari minyak, gas dan batubara.

Selain daripada itu telah muncul inisiatif dari 
100 (seratusan) Perusahaan-perusahaan Utama 
internasional (RE 100) yang beraspirasi men-
capai pemanfaatan energi terbarukan 100 %.

Negara-negara maupun Perusahaan-
perusahaan yang tidak memiliki program 
transisi ke energi terbarukan akan diputus dari 
rantai pasok global dan pasar ekspor dunia 
di kemudian hari (diprediksi ancaman ini akan 
dimulai tahun 2025). 

Selain daripada itu telah muncul suara-
suara dan ide-ide di dunia internasional yang 
diperkirakan akan terjadi dan perlu diantisipasi 
yaitu kemungkinan ekspor Indonesia dikenakan 
Pajak Karbon (cross border) sebagaimana telah 
terjadi untuk CPO yang dijadikan alasan oleh 
negara negara Eropa untuk menghambat atau 
memboikot produk CPO.

Ancaman-ancaman di atas dapat menjadi 
kesempatan (Opportunity) dalam membangun 
Negara dan masyarakat Indonesia yang memiliki 
akses bisnis yang luas ke dunia internasional 
maupun ancaman (Threat) yang dapat 
menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, 
yang secara nyata sudah di depan mata dan 
harus diantisipasi oleh Pemerintah dan oleh 
PLN, khususnya terkait ketenagalistrikan yang 
sangat berperan dalam transisi energi. 

RESTRUKTURISASI SEKTOR ENERGI
Pemikiran melakukan restrukturisasi sektor 
energi guna terlaksananya transisi energi 
yang pada akhirnya akan berujung ke bidang 
usaha ketenagalistrikan sudah mulai banyak 
diperbincangkan. 

BERITA UTAMA
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Pada saat ini kita telah melihat perubahan 
strategi bisnis Perusahaan-perusahaan yang 
bergerak di bidang energi fosil baik BUMN 
maupun Swasta yang mulai melaksanakan 
kegiatan pengembangan dan investasi di 
bidang energi terbarukan secara agresif. 

Perubahan paradigma dan strategi ini untuk 
transisi energi secara Nasional pada dasar-
nya baik dan diperkirakan dapat berjalan 
kearah restrukturisasi sektor energi. Kajian 
dan pemikiran terjadinya restrukturisasi ter-
kait bidang usaha ketenagalistrikan dengan 
PLN sebagai titik sentral perlu diantisipasi 
khususnya bagaimana posisi PLN yang tepat 
dalam mengantisipasi dan melaksanakan 
transisi energi.

BERITA UTAMA
Restrukturisasi sektor energi khususnya 
ketenagalistrikan bukan merupakan hal yang 
mudah karena terkait aspek politis, institusi, 
regulasi, korporasi dan lain-lain. Namun 
demikian dengan melihat perkembangan yang 
telah terjadi baik di luar maupun di dalam 
negeri, antisipasi terhadap perubahan ini harus 
dilakukan.

Sehubungan dengan hal hal tersebut di atas, 
maka IKPLN melalui Dewan Pakar IKPLN 
berencana melaksanakan Focus Group 
Discussion/FGD dengan mengikut sertakan 
Pakar Pakar yang banyak terhimpun dalam 
IKPLN untuk membahas isu-isu strategis terkait 
Restrukturisasi Sektor Energi serta Transisi 
Energi dalam waktu dekat.

DEWAN PAKAR IKPLN
Pengurus IKPLN baru telah terbentuk 
pada tanggal 19 Februari 2021 dengan 
keputusan Pengurus Nomor : 003/KPTS/
IKPLN-PUSAT/II/2021.

Struktur Kepengurusan IKPLN Pusat 
periode 2021-2025 dilengkapi dengan 
organ Dewan Pakar yang berfungsi 
untuk mengelola, memanfaatkan 
dan menghimpun kepakaran yang 
banyak terdapat pada Anggota IKPLN, 
mengumpulkan keahlian dan pengalaman 
yang ada, melakukan kajian dan pemikiran 
atas isu-isu mutakhir baik isu di internal 
IKPLN maupun PLN secara keseluruhan 
guna dapat disumbangsarankan sebagai 
masukan untuk PLN.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Dewan 
Pakar paling sedikit harus memiliki kode 
etik antara lain dari sisi intelektualitas, 
posisi anggota Dewan Pakar maupun pakar 

IKPLN adalah setara; Opini yang diterbitkan 
Dewan Pakar adalah kesepakatan yang 
tercapai secara konsensus. Opini di luar 
itu adalah pendapat pribadi. Opini Dewan 
Pakar mengedepankan integritas dan kebe-
naran intelektual atas dasar prinsip prinsip 
kepakaran. 

Kode etik ini pada dasarnya masih dalam 
proses untuk disempurnakan lebih lanjut.

Semoga rencana IKPLN melaksanakan FGD 
membahas dan melakukan kajian atas isu-
isu strategis terkait Transisi Energi dan Re-
strukturisasi Bidang Energi serta posisi PLN 
yang tepat bisa terlaksana dalam waktu 
dekat dan hasilnya dapat disumbangsaran-
kan kepada Pemangku Kepentingan terkait.

Terima kasih.

*) Nasri Sebayang 
     Ketua Dewan Pakar IKPLN
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Semangat Kemajuan dan Kebersamaan 
dari KM Titik Nol
Pengurus IKPLN Aceh masa bakti 2021-2025 
dipilih berdasarkan hasil MUSDA pada tanggal 
14 Februari 2021 secara virtual zoom meeting.

Pada tanggal 24 Februari 2021 Pengurus baru 
sowan dan silaturrahim kepada GM PT. PLN 
(Persero) UIW Aceh Abdul Muchlis selaku 
Pembina Utama IKPLN Daerah Aceh.

Pada pertemuan tersebut, beliau menjelaskan 
pada prinsipnya ikut memperhatikan para 
Pensiunan dan berjanji akan membantu sesuai 
kemampuan dan kondisi, serta GM mengajak 
seluruh Pensiunan untuk aktif membantu 
mensosialisasikan penggunaan aplikasi “New 
PLN Mobile” kepada masyarakat.

  oleh: Darwin*)

Kebersamaan 
IKPLN Daerah Aceh
dengan Manajemen 
PLN UIW Aceh

Pengurus Daerah menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada GM, yang telah memberikan 
fasilitas kantor operasional IKPLN Daerah Aceh 
dengan luas bangunan = 90 M² yang terletak 
di samping rumah jabatan GM Jln. Nyak Adam 
Kamil II nomor 1 Banda Aceh.

IKPLN Daerah Aceh mempunyai 7 (tujuh) 
Cabang yaitu: 
1. Cabang Kantor Wilayah,
2. Cabang Banda Aceh,
3. Cabang Sigli,
4. Cabang Lhokseumawe,
5. Cabang Langsa,
6. Cabang Meulaboh dan 
7. Cabang Subulussalam.

Tanggal 25 dan 26 Maret 2021 Pengurus 
Daerah melaksanakan kunjungan kerja ke 
IKPLN Cabang Langsa dan IKPLN Cabang 
Lhokseumawe dalam rangka sosialisasi :
1.  4 Pilar PLN Society.
2.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga IKPLN.
3. Program Kerja 4 (empat) tahun terutama 

yang menyangkut upaya penambahan 
penghasilan para Pensiunan, antara lain 
berbisnis di PLN dan di luar PLN.

Foto bersama dengan GM PT PLN (Persero) UIW 
Aceh Bpk Abdul Muchlis, Dari kiri ke kanan: Ismuzar 
(staf Bidang Kesejahteraan dan Sosial), Akhiruddin 
(Sekretaris), Yoserianto (SMR SDM & Umum), Syaiful 
Ali (Ketua IKPLN Daerah Aceh), Abdul Muchlis (GM), 
Darwin (Penasihat), Rusli Roesmin (Penasihat), 
Khamrul (Wakil Ketua) dan Zaini AB (Ketua Bidang 
Organisasi dan Humas).

BERITA UTAMA
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Foto bersama Bpk Siswanto Plh. Manajer PT. PLN 
(Persero) UP3 Langsa.

FOTO KEGIATAN BERSAMA

KELUARGA BESAR IKPLN CABANG LANGSA

KELUARGA BESAR IKPLN CABANG LHOKSEUMAWE

Foto bersama para anggota IKPLN Cabang Langsa di 
Aula PLN UP3 Langsa.

Foto barsama para anggota IKPLN Cab Lhokseumawe. Ibu Misminah (71 tahun, Janda Pensiunan PLN UP3 
Lhoseumawe) yang ikut dalam pertemuan tersebut 
dengan kondisi berjalan dengan bantuan kursi roda 
berbincang dengan Ketua IKPLN Aceh, menyampaikan 
harapannya agar silaturrahim seperti ini tetap 
dipertahankan. Beliau sangat terharu karena merasa baru 
kali ini ada kunjungan resmi Pengurus IKPLN Daerah.

BERITA UTAMA

Berbisnis di luar PLN antara lain melakukan :

a. Uji laik operasi instalasi Tegangan Menengah 
milik pelanggan dan calon pelanggan untuk 
memperoleh SLO (Sertifikat Laik Operasi) 
sebagai syarat penyambungan baru.

b. Uji laik operasi mesin pembangkit tenaga 
diesel yang terpasang sebagai captive power.

 Sebagai persiapan untuk bisa ikut bersaing 
dengan LIT-TM dari luar Aceh, telah dan 
sedang berlangsung persiapan tenaga-
tenaga yang memiliki sertifikat kompetensi 
atas biaya dari YPK-PLN bekerja sama 
dengan STT-PLN.

4. Silaturrahim dengan para Pensiunan dan 
Manajemen PLN UP3 setempat.

SEURAMO MEKKAH - SERAMBI  MEKKAH
Tidak disangsikan lagi bahwa Provinsi Aceh 
adalah sebagai pintu gerbang lalu lintas pernia-
gaan dan kebudayaan yang menghubungkan 
dunia  Timur dan dunia Barat sejak berabad- 
abad lampau. Aceh sering disebut-sebut 
sebagai tempat persinggahan para pedagang 
Arab, Cina, Eropa, Hindia (India), sehingga men-
jadikan Aceh daerah pertama masuknya budaya 
dan agama di Nusantara.   

Himpunan awal kata  Arab, Cina, Eropa, dan 
Hindia yang menjadi dugaan sumber nama ACEH.
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Pada abad ke-7 para pedagang India mem-
perkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun 
peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk 
dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, 
yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari 
jazirah Arab menjelang abad ke-9.

Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat 
pertama masuknya agama Islam di Indonesia 
dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam 
pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan 
Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali 
Mughayatsyah dengan ibukotanya di Bandar 
Aceh Darussalam (Banda Aceh sekarang) 
lambat laun bertambah luas wilayahnya 
yang meliputi sebagaian besar pantai Barat 
dan Timur Sumatra hingga ke Semenanjung 
Malaka. Kehadiran daerah ini semakin 
bertambah kokoh dengan terbentuknya 
Kesultanan Aceh yang mempersatukan 
seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat 
di daerah itu. Kesultanan Aceh mencapai 
puncak kejayaannya pada permulaan abad 
ke-17, pada masa pemerintahan Sultan 
Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh 
agama dan kebudayaan Islam begitu besar 
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 
Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan 
“Seuramo Mekkah” (Serambi Mekkah).         

Menurut analisis sejarawan, ada 5 sebab 
mengapa Aceh menyandang gelar mulia, 
sebagai Serambi Mekkah

Pertama, Aceh merupakan daerah perdana 
masuk Islam di Nusantara, tepatnya di kawasan 
pantai Timur, Peureulak dan Pasai. Dari Aceh 
Islam berkembang sangat cepat ke seluruh Nu-
santara sampai ke Philipina. Mubaligh-mubaligh 
Aceh meninggalkan kampung halaman untuk 
menyebarkan agama Allah kepada manusia. 
Empat orang diantara Wali Songo yang mem-
bawa Islam ke Jawa berasal dari Aceh, yakni 
Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ngampel, Syarif 
Hidayatullah dan Syeikh Siti Jenar.

Kedua, daerah Aceh pernah menjadi kiblat 
ilmu pengetahuan di Nusantara dengan 
hadirnya Jami’ah Baiturrahman (Universitas 
Baiturrahman) lengkap dengan berbagai 
fakultas. Para mahasiswa yang menuntut ilmu 
di Aceh datang dari berbagai penjuru dunia, 
dari Turki, Palestina, India, Bangladesh, Pattani, 
Mindanau, Malaya, Brunei Darussalam dan 
Makassar.

Masjid Baiturrahman Banda Aceh saat ini.

Masjid raya Baiturrahman abad lampau. Jami’ah 
Baiturrahman (Universitas Baiturrahman).    

Ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam pernah 
mendapat pengakuan dari Syarif Makkah atas 
nama Khalifah Islam di Turki bahwa Kerajaan 
Aceh adalah “pelindung” kerajaan-kerajaan 
Islam lainnya di Nusantara. Karena itu seluruh 
sultan-sultan Nusantara mengakui Sultan Aceh 
sebagai “payung” mereka dalam menjalankan 
tugas kerajaan.

Keempat, daerah Aceh pernah menjadi pang-
kalan/pelabuhan Haji untuk seluruh Nusantara. 
Orang-orang muslim Nusantara yang naik haji 
ke Makkah dengan kapal laut, sebelum me ng-
arungi Samudra Hindia menghabiskan waktu 
sampai enam bulan di Bandar Aceh Darus-
salam. Kampung-kampung sekitar Pelanggahan 
sekarang, dahulu  menjadi tempat persinggahan 
jamaah haji.

Kelima, banyak persamaan antara Aceh 
(saat itu) dengan Makkah. Sama-sama Islam, 
bermazhab Syafi’i, berbudaya Islam, berpakaian 
Islam, berhiburan Islam, dan berhukum dengan 
hukum Islam. 

BERITA UTAMA
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Kecantikan dari Putri Kamaliah membuat 
Sultan Iskandar Muda lekas segera 
mempersuntingnya. Tidak hanya cantik, Putri 
Kamaliah juga dikenal pandai dan bijaksana, 
bahkan Putri Kamaliah menjadi penasehat 
Sultan Iskandar Muda dalam menyelesaikan 
sebuah masalah. Setelah beberapa lama, Putri 
Kamaliah tidak merasa betah tinggal di Aceh, 
karena merasa tidak betah di Aceh, Sultan 
Iskandar Muda membuatkan taman kerajaan 
agar sang putri merasa betah tinggal di Aceh.

Taman Putroe Phang, inilah nama taman yang 
dibuat oleh Tuan Iskandar Muda untuk sang Pu-
troe Phang. Taman Putroe Phang diperkirakan 
dibangun pada tahun 1607 – 1636 M. Di dalam 
area taman terdapat bangunan – bangunan 
megah seperti pintu Khop. Taman kerajaan ini 
lokasinya sangat dekat dengan Istana Kerajaan. 

Dahulu, pintu Khop adalah pintu penghubung 
antara taman kerajaan dengan istana. Ketika 
itu,  melalui pintu khop ini terdapat semacam 
lorong bawah tanah yang menjadi jalan untuk 
menuju istana kerajaan.

TUGU KILOMETER NOL INDONESIA
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar 
di dunia memiliki 13.662 pulau, terbentang 
sejauh 3,5 juta mil dari barat hingga ke timur. 
Sebagai negara kepulauan, pulau-pulau terluar 
Indonesia memiliki peran vital dalam penentuan 
batas-batas kedaulatan negara. Hal inilah yang 
membuat simbol-simbol penanda geografis di 
sepanjang perbatasan laut Indonesia menjadi 
sangat penting. Salah satu diantara simbol 
penanda tersebut ada di ujung utara Pulau Weh, 
yaitu Monumen Nol Kilometer Barat Indonesia.

Di lantai dua dari monumen terdapat prasasti 
lainnya yang terpasang pada beton berbentuk 
kotak yang menunjukkan metode pengukuran 
koordinat geografi titik nol oleh para pakar 
BPPT. Di puncak monumen berdiri tegak patung 
Garuda Pancasila mencengkram angka nol 
dengan kakinya.

Secara teknis, sebenarnya koordinat titik 
terbarat dari Indonesia berada di Pulau Rondo, 
yang berada pada koordinat 6° 4’ 30” LU, 95° 6’ 
45” BT. Karena pulau ini kosong dan lebih sulit 
diakses, maka monumen penanda titik terbarat 
Indonesia dibangun di sisi paling utara dari 
Pulau Sabang. Lokasi tepatnya berada di Desa 
Iboih Ujong Ba’u, Kecamatan Sukakarya. Area 
sekitar monumen ini termasuk dalam kawasan 
Hutan Wisata Sabang.

Taman Sari Putri Phaang Gunongan Putri. Peninggalan 
Raja Iskandar Muda yang ada sampai kini. Tamansari ini 
persembahan Raja Iskandar Muda untuk permaisurinya 
yang berasal dari Pahang sebagai tempat untuk 
bercengkerama dan bersantai.  Tidak jauh dari lokasi ini 
ada bangunan yang disebut Pemandian Putri sebagai 
bagian dari Taman tersebut. 

Pelabuhan Haji

BERITA UTAMA

Taman Putroe Phang ini terletak di sebelah utara Rumah 
Jabatan GM PLN UIW Aceh yang hanya dibatasi oleh 
jalan raya.

TAMAN PUTROE PHANG BANDA ACEH
Ketika masa kejayaan Kesultanan Aceh 
Darussalam yang ketika itu dipimpin oleh Sultan 
Iskandar Muda, kala itu Sultan Iskandar Muda 
jatuh cinta terhadap Putroe Phang atau Putri 
Pahang yang bernama asli, Putri Kamaliah.
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Innalillahi Wainna Ilaihi Roji’un
Segenap Pengurus IKPLN Pusat, Daerah & Redaksi IKPLN News

Berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya, sahabat tercinta

Ketua IKPLN Daerah PT PJB

Berpulang pada Hari Jum’at 
tanggal 5 Maret 2021 
dalam usia 59 th.

Semoga Almarhum diterima semua 
amal kebaikannya, diampuni semua 
kesalahan/kekhilafannya, dan 
keluarga yang ditinggalkan diberikan 
kesabaran dan keikhlasan.

Bpk. Ari Basuki

Aamiin Ya Rabbal Aalamiin

Monumen ini kurang lebih berjarak 5 km dari 
Pantai Iboih (Teupin Layeu) yang sangat populer 
di kalangan backpacker asing. Perjalanan 
menuju monumen melintasi jalur menanjak dan 
berkelok yang dapat ditempuh sekitar 10-15 
menit dari Iboih.

Sepanjang perjalanan terkadang kita masih 
dapat menemukan hewan-hewan liar seperti 
ular, kera, anjing dan babi hutan yang masih 
bebas berkeliaran. Di sisi kiri jalan, kita akan 
melintasi pos Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU 
yang menjadi garda terdepan pertahanan NKRI 
di perbatasan. 

Desain tugu kilometer nol itu memiliki beberapa 
arti filosofi, seperti empat pilar yang menjadi 
penyangga merupakan simbol batas-batas 
ne gara yaitu Sabang sampai Merauke dan Mia-
ngas sampai Pulau Rote.

Selanjutnya, lingkaran besar pada tugu me-
rupakan analogi dari angka nol dan motif sen-
jata rencong menjadi simbol bahwa Aceh juga 
turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sementara ornamen lainnya yang berbentuk 
segi delapan menggambarkan landasan ajaran 
Islam, kebudayaan Aceh dan Nusantara dalam 
lingkup yang luas sesuai delapan penjuru mata 
angin.

Seluruh arsitektur dari tugu memiliki pe-
san-pesan kebangsaan yang menyatukan 
keberagaman Indonesia. Tak hanya Tugu Nol 
Kilometer, tetapi Sabang juga memiliki kebe-
ragaman suku dan adat yang hidup harmonis.

*) Darwin
     Penasehat Pengurus IKPLN Daerah Aceh.
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Total Kapasitas Pembangkit
63.264 MW

Kapasitas Pembangkit EBT 
7.952 MW

Bauran Energi EBT 13.7%

20
20 Total Kapasitas

Pembangkit 74.391 MW

Kapasitas Pembangkit EBT 
17.110 MW

Bauran Energi EBT 23%

20
25

PLTA
295 MW

PLTM
121 MW

PLTP
50 MW

PLTSa
9 MW

Target 2021 : 475 MW

©2021. Direktorat Mega Project

Realisasi s.d
Maret 2021
26,9 MW

PLTM Cikaso-3 9.9 MW

PLTM Cibuni Mandiri 2 
MW

PLTSa Benowo 9 MW

PLTM Cikandang 6 
MW

Peningkatan Kapasitas Pembangkit EBT

M. IKHSAN ASAAD
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“Pengembangan EBT bukan semata mata pemenuhan program Pemerintah, namun sebagai
tanggung jawab dan PLN hadir untuk generasi Indonesia yang akan datang”    -(Zulkifli Zaini, CEO PLN)-

Pengembangan pembangkit dengan
mempertimbangkan keselarasan

supply demand, potensi ketersediaan
sumber energi setempat (resources 
based), keekonomian, keandalan, 
ketahanan energi nasional dan 

sustainability

Akselerasi pengembangan pada 
daerah defisit serta daerah yang 

menggunakan BBM impor sebagai
bahan bakar PLTD, merupakan

langkah strategis baik dari sisi bisnis
PLN maupun mengurangi belanja

negara di sektor BBM

Pada sistem kelistrikan dengan reserve 
margin besar perlu mempertimbangkan
harmonisasi supply demand, peran serta
dan dukungan Pemerintah, Stakeholder 

dalam menumbuhkan iklim investasi
yang baik khususnya di bidang industri
dalam rangka peningkatan demand dan 

pertumbuhan ekonomi

Komitmen PLN dalam mendukung program Pemerintah untuk peningkatan bauran EBT 23% dituangkan dalam program Transformasi Pilar 
GREEN

|  3

www.pln.co.id |

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan
#1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi

Lean
Penyedia tenaga listrik yang lean, 

andal, dan berbiaya termurahuntuk
perumahan, bisnis dan industri

Innovative
Stimulasi pertumbuhan melalui model

bisnis dan layanan yang inovatif

Green
Memimpin transisi energi Indonesia 

melalui peningkatan energi baru 
terbarukan (EBT) secara pesat dan efisien

Customer focused
Memberikan kepuasan kepada

pelanggan melalui kualitas dan layanan
kelas dunia

Implement RJPP 2019-2024 (5 GW)8

Launch ‘green boosters’, 
(e.g, Biomass co-firing, Diesel 
conversion, floating PV)

Launch Large Scale
Renewables(e.g. hydro for REBID, 
geothermal, large scale solar)

Green Breakthrough

Green Transformation PLN

Green Power Plant Capacity

(2024)(2020)
7.9 GW 16.3 GW 19.9 GW

(2025)
13,2% 20 % 23 %

9

10
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± 5200 Unit Mesin , Tersebar di 2130 Lokasi

Sumatera : 40.4 MW Jawa : 23,5 MW

Kalimantan : 34.9 MW Sulawesi : 48.9 MW

PPB : 0.28 MW

Nusa Tenggara : 11,1 MW

MMU : 65.6 MW

TAHAP 3
225 MW

Tahun 2021
• Review KKP
• EPC : FS & penyiapan Bid Doc
• IPP :  Proses Pengadaan
• Target COD 2023 / 2024

s.d 500 MW
➢ Tahun 2021 : Identifikasi lokasi & kajian hybrid
➢ Tahun 2022
○ Review KKP
○ EPC : FS & penyiapan Bid Doc
○ IPP :  Proses Pengadaan
○ Target COD bertahap 2024 / 2025

TAHAP 1
s.d 1300 MW

Tahun 2022/2023
• Review KKP
• Identifikasi & kajian
• Proses Pengadaan
• Target COD bertahap 2025 / 2026

TAHAP 2

Tahap I – 200 Lokasi (Model 1),
• Opsi 1 A  : EBT : 100%
• Opsi 1 B  : EBT < 100%

Program Konversi Energi PLTD

Tahap 1 : 200 Lokasi tersebar 225 MW

©2021. Direktorat Mega Project

Batubara
± 90%

Woodchip & Pellet Sampah
± 10%

• Paiton
• Suralaya
• Ketapang
• Sanggau

• Pacitan
• Rembang
• Jeranjang
• Anggrek

8 PLTU telah implementasi*

Pada kondisi oversupply, pemenuhan
23% EBT di tahun 2025 dilakukan
dengan mengoptimalkan
pemanfaatan pembangkit eksisting
melalui implementasi program cofiring. 
Selain itu, penambahan pembangkit
EBT diakselerasi pada daerah-daerah
defisit. Program cofiring tanpa
penambahan investasi dan dapat
dilakukan lebih cepat

Program cofiring merupakan bagian
dari ekosistem listrik kerakyatan
karena menggerakkan masyarakat
untuk menyiapkan feedstock biomassa
dan pellet sampah

Diperlukan dukungan Pemerintah
untuk sustainabilitas pasokan
biomassa baik aspek ketersediaan
maupun keekonomian

Target 52 PLTU

±± 9 Jt ton/th
:Biomassa 

HTE 
±± 8 Jt ton/th

Kebutuhan
Biomassa

2025

Pellet Sampah
±± 1 Jt ton/th

20
21
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Cofiring PLTU

2.0
00
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Cofiring PLTU untuk pemenuhan Bauran 23% EBT Tahun 2025

*) Implementasi s.d. Maret 2021

1

2

3
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Breakthrough Green Boosters dapat menambah kapasitas EBT sebesar +/- 3 GW hingga tahun 2024. 
Pengembangan Pembangkit EBT baru fokus pada daerah yang defisit, sedangkan program Cofiring akan
dilaksanakan pada daerah yang telah surplus energi

1) Co-Firing-Biomassa

▪ Manfaat : waktu relatif lebih singkat karena
tanpa membangun pembangkit baru;
merupakan bagian dari ekosistem listrik
kerakyatan.

2) Konversi PLTD →→ Pembangkit EBT

▪ (PLTD) sebanyak 5200 unit PLTD tersebar di
2130 lokasi dengan potensi kapasitas
sampai dengan 2 GW menjadi pembangkit
berbasis EBT

3) Pemanfaatan Bendungan PUPR

▪ Utilisasi aset eksisting dalam rangka
mengoptimalkan CAPEX. Beberapa
bendungan PUPR dapat dimanfaatkan
untuk PLTM sehingga bisa menurun LCOE

©2021. Direktorat Mega Proyek & EBT |  5
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• Potensi pengembangan PLTA di 
Indonesia sebesar 25,6 GW, saat ini
total kapasitas PLTA yang telah
beroperasi sebesar 4.707 MW

• Proyek PLTA yang masuk dalam large 
scale program diantaranya: 
➢ PLTA IPP Merangin 350 MW 
➢ PLTA Bakaru II 140 MW

P L T S / B &  P L T  B i o  P L TA

• Proyek PLTS/PLTB yang masuk
dalam large scale program 
diantaranya: 
➢ PLTS/B Banten 100 MW  
➢ PLTS/B Jabar 100 MW 
➢ PLTS/B Jatim 100 MW

• Pengembangan PLTBio sebesar
14 MW

• Potensi panas bumi di Indonesia 
merupakan salah satu yang terbesar
di dunia yaitu sebesar 28,5 GW

• Pengembangan PLTP yang masuk
dalam large scale program 
diantaranya: 
➢ PLTP Rantau Dedap #2 134 

MW
➢ PLTP Muara Laboh #2 65 MW

P L T P

Large Scale Program

1 2 3

www.pln.co.id | 9

“Pengembangan Pembangkit EBT Skala Besar Melalui Skema RE Based
Industrial Development (REBID)”

EEnneerrggii  bbaarruu  tteerrbbaarruukkaann  
mmeerruuppaakkaann  eenneerrggii  yyaanngg  

ssoouurrccee  bbaasseedd  

PPootteennssii  EEBBTT ssaannggaatt  bbeessaarr,,  
nnaammuunn  jjaauuhh  ddaarrii  ppuussaatt  

bbeebbaann

EEnneerrggii  BBaarruu  tteerrbbaarruukkaann  
tteerrsseebbuutt  bbeerriissiikkoo  ttiiddaakk  

tteerrssaalluurrkkaann

PPeenniinnggkkaattaann  kkaappaassiittaass  EEBBTT  yyaanngg  
ssiiggnniiffiikkaann  uunnttuukk  mmeemmbbaannttuu ttaarrggeett  
bbaauurraann  EEBBTT

RRiissiikkoo  ttiiddaakk tteerrsseerraappnnyyaa  eenneerrggii  
bbaarruu  tteerrbbaarruukkaann  ddaappaatt  ddiikkuurraannggii

MMuullttiipplliieerr eeffffeecctt  kkeeppaaddaa  PPLLNN,,  ddeennggaann  
mmeenniinnggkkaattnnyyaa  ppeennjjuuaallaann  lliissttrriikk  ddaarrii  
IInndduussttrrii  bbeessaarr,,  TTKKDDNN  ddaann  
ppeerrttuummbbuuhhaann  eekkoonnoommii  sseeccaarraa  uummuumm

REBID Concept
Konsep penciptaan pasar baru untuk 

pemanfaatan EBT melalui 
pengembangan Industri ataupun kluster 

ekonomi

www.pln.co.id |

Multiplier Effect dari Green Transformation
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Enegi Bersih

Peningkatan 
Ekonomi

Elektrifikasi

Manfaat Lain

Green Transformation
➢ Green Booster
➢ Large Scale 

Renewable

Penurunan
Emisi

Energi
murah dan
terjangkau
untuk
masyarakat

Peningkatan
infrastruktur

Meningkatkan
industri lokal dan 
lapangan pekerjaan

Penurunan
Impor BBM

Meningkatkan rasio
elektrifikasi untuk
rumah tanggaKetahanan

energi
nasional

Meningkatkan
demand:
• Telekomunikasi
• Turisme
• Industri perikanan

INFO PLN



 Oleh: Dana Pensiun PLN

INFO DP-PLN

DAN INFORMASI PEMBAYARAN SUSULAN

PERKEMBANGAN PENDATAAN
ULANG TAHUN 2020

Pendataan Ulang Tahun 2020 telah dilak-
sa nakan dan dijalankan oleh Dana Pensiun 
PLN sebagai upaya untuk mewujudkan “Tepat 
Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran” 
dalam pembayaran Manfaat Pensiun  (MP) bagi 
Pihak Yang Berhak.  Sampai dengan batas 
akhir masa pendataan ulang  per 31 Januari 
2021, terdapat 2.176 (dua ribu seratus tujuh 
puluh enam) Peserta yang belum melakukan 
pendataan ulang tahun 2020. Dalam rentang 
waktu Februari 2021 – April 2021, banyak para 
peserta penerima MP yang baru melakukan 
pendataan ulang baik secara online melalui 
aplikasi datul dppln 2020 maupun melalui 
cara lain seperti pengiriman dengan email dan 
datang langsung ke Sentra Pelayanan pada 
kantor Dana Pensiun PLN. Sehubungan dengan 
keterlambatan pendataan ulang yang dilakukan 
oleh para peserta tersebut, maka Dana Pensiun 
PLN menerapkan pembayaran susulan bagi 
peserta yang baru saja melakukan pendataan 
ulang pada bulan berjalan. Periode Pembayaran 
MP susulan setiap bulannya dilakukan sebanyak 
3 (tiga) kali untuk mengantisipasi agar uang MP 
peserta yang ditangguhkan pembayarannya 
dapat segera dibayarkan kembali. 

Per 30 April 2021, masih terdapat 836 (delapan 
ratus tiga puluh enam) Peserta yang belum 
melakukan pendataan ulang tahun 2020. Ikhtisar 
data tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

Dalam perkembangannya kewajiban peserta 
untuk melakukan pendataan ulang semakin 
membaik sehingga jumlah peserta yang 
ditangguhkan pembayaran uang MP nya 
semakin berkurang. 

Mulai bulan Mei 2021 dan selanjutnya, 
pembayaran MP susulan bagi peserta yang 
belum melakukan data ulang hanya dilakukan 
1 (satu) kali sebulan yaitu setiap tanggal 20 
bulan berjalan. Bagi para peserta yang belum 
melakukan pendataan ulang tahun 2020, 
maka peserta dapat melakukan pendataan 
ulang dengan berbagai cara diantaranya 
datang langsung ke meja pelayanan kantor 
DPPLN dengan membawa persyaratan yang 
ditentukan dan dengan tetap menjalankan 
protokol kesehatan. Selain itu peserta juga 
dapat melakukan pendataan ulang dengan 
cara mengunduh formulir datul pada website 
DPPLN, untuk selanjutnya diisi dan dikirim 
kembali ke DPPLN baik melalui pos, email 
ataupun melalui Whatsapp DPPLN. 

Cara termudah dan tercepat untuk melakukan 
data ulang adalah dengan melalui aplikasi 
mobile dimana para peserta dapat melakukan 
pendataan ulang secara langsung dari Ponsel 
masing-masing, sehingga tidak dibutuhkan 
lagi validasi dan legalisasi formulir seperti 
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INFO DP-PLN

Penangguhan Pembayaran MP Per ProvinsiPenangguhan Pembayaran MP Per Unit Induk
Per 30 April 2021Per 30 April 2021

tahun-tahun sebelumnya. Para peserta dapat 
mengunduh aplikasi DP-PLN MOBILE di play 
store pada ponsel Android masing-masing 
dan melakukan pendataan ulang pada ponsel 

tersebut. Pendataan ulang secara online ini 
tentunya sejalan dengan program Pemerintah 
dalam usaha mencegah terjadinya penyebaran 
Covid-19. 

Provinsi Domisili Total Peserta 
Ditangguhkan

 Aceh  18 

 Bali  2 

 Banten  36 

 Bengkulu  2 

 Daerah Istimewa Yogyakarta  8 

 DKI Jakarta  121 

 Jambi  3 

 Jawa Barat  135 

 Jawa Tengah  73 

 Jawa Timur  83 

 Kalimantan Barat  3 

 Kalimantan Selatan  1 

 Kalimantan Tengah  1 

 Kalimantan Timur  7 

 Kalimantan Utara  1 

 Kepulauan Bangka Belitung  1 

 Kepulauan Riau  7 

 Lampung  4 

 Maluku  10 

 Maluku Utara  3 

 Nusa Tenggara Barat  4 

 Nusa Tenggara Timur  21 

 Papua  24 

 Papua Barat  16 

 Riau  12 

 Sulawesi Selatan  41 

 Sulawesi Tengah  17 

 Sulawesi Tenggara  9 

 Sulawesi Utara  49 

 Sumatera Barat  8 

 Sumatera Selatan  21 

 Sumatera Utara  94 

 Luar Negeri  1 

 Jumlah  836 

Unit Induk Total Peserta 
Ditangguhkan

 PT PLN (Persero) Kantor Pusat  29 

 PT PLN (Persero) Puslitbang Ketenagalistrikan  2 

 PT PLN (Persero) Pusdiklat  3 

 PT PLN (Persero) UIK SBU  2 

 PT PLN (Persero) UIK SBS  3 

 PT PLN (Persero) UI P3B Sumatera  17 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah Aceh  20 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah Sumatera Utara  85 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah Sumatera Barat  3 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah S2JB  21 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah Kalimantan Barat  3 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah KSKT  1 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah Suluttenggo  58 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah Sulselrabar  48 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah MMU  16 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah Papua & Papua Barat  38 

 PT PLN (Persero) UI Distribusi Bali  3 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah Riau dan Kepri  19 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah Bangka Belitung  1 

 PT PLN (Persero) UI Distribusi Lampung  4 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah Kaltimra  8 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah NTB  4 

 PT PLN (Persero) UI Wilayah NTT  21 

 PT PLN (Persero) UIKL Sulawesi  7 

 PT PLN (Persero) UI Distribusi Jaya  146 

 PT PLN (Persero) UI Distribusi Jawa Barat  61 

 PT PLN (Persero) UI Distribusi Jawa Tengah dan DIY  65 

 PT PLN (Persero) UI Distribusi Jawa Timur  84 

 PT PLN (Persero) UI Distribusi Banten  13 

 PT PLN (Persero) Pusharlis  2 

 PT PLN (Persero) UIT JBB  15 

 PT PLN (Persero) UIT JBT  17 

 PT PLN (Persero) UIT Jawa Bagian Timur dan Bali  1 

 PT PLN (Persero) UI P2B  7 

 PT Indonesia Power  8 

 PT PJB  1 

 Jumlah  836
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Ya Klinik kita…. dari kita.. …untuk kita dan …. 
kembali ke kita semua.

Dalam lini usahanya Dana Pensiun PLN sejak 
Februari 2019 mendirikan Klinik Pratama, Klinik 
Sinergi Lisna Medika yang berlokasi di jalan 
Sunan Kalijaga Blok M dan dikelola oleh PT. 
Sinergi Properti Pratama (PT SPP) salah satu 
anak usaha Dana Pensiun PLN.

Klinik Sinergi Lisna Medika yang selanjutnya 
disebut Klinik SLM ini, memiliki “misi” untuk 
memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan yang 
memenuhi kebutuhan melebihi apa yang 
diharapkan pasien dan pelanggan lainnya 
dengan kata lain melebihi harapan Karyawan 
PLN, para pensiunan PLN dan Keluarganya 
yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan, 
juga tentunya memenuhi harapan Manajemen 
PLN dalam hal pengendalian biaya kesehatan.

Jasa pelayanan kesehatan diberikan dalam 
suasana yang penuh dengan perhatian, 
kenyamanan, keamanan dan kebanggaan 
juga penghargaan sehingga dengan bangga 
kami dari klinik SLM mengatakan bahwa 
“Anda adalah pasien kami dan keluarga kami” 
dan tentunya Anda juga dengan bangga 
mengatakan “ini adalah Klinik Saya”.. klinik kita.. 
untuk kita.. dan hasilnya kembali ke kita.

Klinik SLM baik yang berlokasi di jalan Sunan 
Kaljaga Blok M maupun komplek perkantoran 
PLN Cawang dan yang akan datang di tempat-
tempat lainnya, dilengkapi    dengan ruang 
tunggu yang nyaman, fasilitas perlengkapan 
medis dan non medis  yang lengkap  dan 
memadai serta ditunjang oleh Sumber Daya 
Manusia baik tenaga Medis maupun non medis 
yang kompeten, bersertifikat dan dibantu 

KLINIK KITA SEMUA

SEJARAH BARU
KLINIK DANA PENSIUN PLN

 Oleh: Dadang Daryono *)

Fasilitas Ruang Tunggu Klinik Sunan Kalijaga

dengan system kerja yang efisien, tentunya 
akan menjadi pilihan utama sebagai  Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama.

Kepuasan Anda, Kebahagiaan Kami
Klinik SLM yang merupakan klinik “One Stop 
Service” ini, terus berusaha meningkatkan pe-
layanannya dan berupaya melakukan perbaikan 
system tata kelola agar mutu pelayanan tetap 
terus terjaga.

Dalam menjaga kualitas mutu pelayanan, salah 
satu caranya dengan menerapkan manajemen 
mutu ISO 9001:2015.

Klinik SLM juga  melakukan Sertifikasi SMK 
sejak tahun 2019,  bertujuan untuk memberikan 
rasa nyaman  dan rasa aman khususnya kepada 
para pasien dan para pengguna Klinik SLM 
pada umumnya.

Hal lain dengan penerapan Standard Mutu dan 
disiplin menerapkan SOP pelayanan Kesehatan, 
adalah untuk menjaga KONTINUITAS pemberi-
an fasilitas kesehatan yang disediakan peru-
sahaan kepada para karyawan dan pensiunan 
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beserta keluarganya. Tidak bisa dipungkiri 
adanya  “oknum” yang mencoba menyalahgu-
nakan fasilitas kesehatan. 

Kunci pencegahan penyalahgunaan fasilitas 
kesehatan ada pada para operator pelayanan 
kesehatan, mulai dari petugas registrasi, dokter, 
Apotek, Klinik sampai dengan Rumah Sakit. 

Klinik SLM menjunjung tinggi Integritas dan 
tidak hanya memberikan pelayanan pasien saja, 
namun juga melakukan edukasi bagaimana 
memelihara fasilitas kesehatan dengan 
benar, agar fasilitas “mewah” yang diberikan 
perusahaan dapat terjaga keberlangsungannya.

Apa itu layanan “one stop service ?”
“One Stop Service”. Sesuai dengan ijin yang 
dimiliki, pelayanan Klinik Pratama meliputi 
pelayanan dokter umum, instalasi farmasi 
(apotek) juga laboratorium. Jadi saat Bapak dan 
Ibu berobat, cukup datang, pilih pelayanan di 
mesin registrasi, tunggu panggilan dan nomor 
antrian bisa dilihat pada layar TV Monitor, periksa 
dokter, santai di ruang tunggu sambil menikmati 
minuman hangat gratis, obat-obatan  akan 
diantar dan dijelaskan kepada Bapak dan Ibu oleh 
Apoteker yang ramah serta murah senyum. 

Semua data medical record tercatat dalam 
aplikasi yang dibangun dengan database 
yang bisa diakses oleh dokter yang merawat 
untuk mengetahui riwayat pengobatan pasien, 
juga sebagai evaluasi manajemen PLN untuk 
pengambilan keputusan dalam kebijakan 
pelayanan kesehatan karyawan dan pensiunan 
(data secara global bukan data secara detail 
perpasien).

Apa saja jenis pelayanan yang ada di 
Klinik SLM?.
1. Pelayanan Poli Umum
Pemeriksaan rawat jalan umum ini mengedepank-
an budaya 5 S, Senyum, Salam, Sapa, Sentuh, 
Santun. Terdapat dua ruang poli umum dilayani 
oleh dokter yang kompetan dan bersertifikat. Oh 
ya, untuk klinik Cawang bahkan disediakan “Golf 
Car” sebagai kendaraan Shuttle Service. Ayo 
nikmati Golf Carnya. Kapan lagi kita merasakan 
kendaraan olah raga eksklusif ini.

Disamping Poli umum tersedia juga ruang 
tindakan, yang melayani tindakan operasi kecil, 
jahit luka, Insisi Abses/Furunkel/Karbunkel/

Hordeolum, Ekstraksi kuku, medikasi luka, 
lepas jahitan, ekstraksi serumen, corpal telinga 
hidung, nah loh istilah - istilah yang terasa 
asing ditelinga kita yang awam. Ayo datang ke 
klinik bisa ditanyakan dan tentunya konsultasi 

Pengantaran pasien dengan Shuttle Car di Klinik SLM 
Cawang.

preventif dengan dokter kami. Ini klinik kita, 
untuk kita loh. Bukan hanya berobat/ kuratif 
namun bagi yang sehat bisa diskusi dengan 
dokter kami, bagaimana menjalankan pola hidup 
sehat dan sehat itu menyenangkan loh.

2. Laboratorium dan Instalasi Farmasi
Dengan dua orang Analis Kesehatan yang 
profesional dan tentunya berpengalaman serta 
ditunjang peralatan laboratorium lengkap dan 
rutin di kalibrasi, analis kami melayani pemerik-
saan hematologi, kimia klinik, pemeriksaan ty-
roid, T3, T4, TSH, infeksi lain, urinalisa, sputum, 
dahak BTA, faeces lengkap dan pemeriksaan 
lainnya. Ayo lakukan pemeriksaan darah secara 
rutin. Nggak sakit loh saat diambil darahnya. 
Nggak percaya ?, silahkan ke Klinik SLM, klinik 
kita semua. Pemeriksaan darah secara rutin/
berkala membantu secara dini deteksi penyakit 
yang akan muncul.

3. Instalasi Farmasi
Dengan dilayani oleh Satu Apoteker dan empat 
orang Assisten Apoteker, Bapak dan Ibu tidak 
perlu “kiwir kiwir” membawa kertas resep. 
Keluar dari ruang dokter, langsung duduk 
minum teh hangat sambil menikmati Amanda 
Manopo dan Arya Saloka dalam Ikatan Cinta, 
obat obatan akan segera diantar.
Selain tersebut di atas, ada juga pelayanan 
Vaksinasi  meningitis  untuk mereka yang akan 
menjalankan Ibadah Umroh dan Haji. Insya 
Allah setelah pandemi selesai dan program 
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Haji Umroh dibuka kembali, kami siap melayani 
vaksinasi meningitis, vaksinasi influensa dan 
vaksinasi paru.

Juga pelayanan Rapid Test Anti Body, Antigen 
maupun Swab PCR. Program ini sebagai 
wujud dukungan kepada pemerintah dalam 
pencegahan dan pengendalian penyebaran 
Covid-19. Pelayanan ini menerima secara 
perorangan yang akan melakukan perjalanan 
ke luar kota, bertempat di Klinik SLM Sunan 
Kalijaga maupun Klinik SLM yang di Cawang.

Pelayanan Rapid Test Antigen maupun PCR se-
cara massal juga kami lakukan di tempat kerja/ 
kantor yang memerlukan. PLN Pusat secara 
berkala 2 minggu sekali, Icon Plus, Haleyora 
Power, PLN Batubara, Dana Pensiun PLN, PLN 
P2B/UPB/UPT yang berada di wilayah Jabode-
tabek, PT Reconsult bahkan Kementerian Kor-
dinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian 
Dalam Negeri juga Kemenparekraf. Orang luar 
saja mempercayakan kepada Klinik SLM, Ayo 
besarkan Klinik SLM milik kita semua.

Oh ya, ada satu lagi pelayanan kami yang 
pasti diperlukan Unit - unit PLN dan Anak 
Perusahannya, apa itu? MCU/ Medical Check 
Up. MCU sebagai persyaratan memenuhi 
penilaian K3 dalam Sistem Manajemen K3, 
dilakukan secara rutin dan kami siap melayani 
kegiatan MCU.

Pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja merupa-
kan salah satu program kesehatan dan kese-
lamatan kerja (K3) yang wajib dilakukan oleh 
perusahaan untuk mengetahui kondisi terkini 
kesehatan calon tenaga kerja atau tenaga kerja 
yang ada saat ini. 

Hasil MCU adalah gambaran dan rekomendasi 
kesehatan karyawan yang melakukan MCU, 

yang akan disampaikan kepada karyawan yang 
bersangkutan maupun pada Pejabat Perusa-
haan yang bertanggung jawab pada Karyawan. 

Apa saja jenis pelayanan MCU ini...?. 
a. Pemeriksaan Sederhana, meliputi 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokter, 
Rontgen Thorax, pemeriksaan laboratorium 
(Hematologi lengkap, Urinalisis, HbsAg 
kualitatif)

b. Pemeriksaan Lanjutan, meliputi pemeriksaan 
fisik, pemeriksaan dokter, Rontgen thorax, 
pemeriksaan Jantung EKG, Treadmill, 
pemeriksaan pernapasan: spirometri, 
pemeriksaan pendengaran audiometri dan 
darah lengkap.

Silahkan Bapak Ibu para pengelola SDM, 
percayakan MCU pada Klinik SLM, Klinik 
Kita Semua. Kita kembangkan Klinik SLM ini, 
dengan partisipasi Anda, Anda telah menjaga 
Tumbuh Kembangnya Dana Pensiun PLN, 
menjaga manfaat pasti saat pensiun kelak atau 
Manfaat Pensiun yang sedang kita nikmati saat 
ini. Bismillah mari kita Maju Bersama, Sejahtera 
Bersama, Sehat Bersama. Jangan Lupa 
Bahagia Bersama.
Note: 
Pelayanan selama pandemi, demi keamanan 
dan kesehatan bersama dilayani via online di 
nomor WA :
Klinik SLM jalan Sunan Kalijaga, Blok M
WA 081282317466
Klinik SLM01 Cawang
WA 081231276627

*) Dadang Daryono 
 Dirut PT SPP
 Penanggung jawab Manajemen Klinik SLM

Pemeriksaan rapid test antigen

Pemeriksaan di Laboratorium.
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 Oleh: Supriyadi*)

TERBAIK DUNIA
DAN KE-4 DI INDONESIA

IT PLN MASUK DALAM PERINGKAT 
PERGURUAN TINGGI SWASTA

Institut Teknologi PLN (IT PLN) boleh berbangga 
diri karena beberapa waktu lalu perguruan 
tinggi swasta (PTS) yang memfokuskan 
pendidikannya pada bidang energi dan 
kelistrikan ini, masuk dalam peringkat perguruan 
tinggi terbaik dunia dan berada di urutan ke 
empat sebagai PTS terbaik di Indonesia. Daftar 
universitas terbaik dunia ini baru saja dirilis oleh 
Times Higher Education (THE) berdasarkan 
pemeringkatan Impact Rankings 2021. THE 
Impact Rankings memberikan peringkat kepada 
perguruan tinggi berdasarkan pencapaian 
dalam mendukung Sustainable Development 
Goals (SDGs).

THE merupakan satu-satunya lembaga 
pemeringkatan yang mengukur kontribusi 
universitas di dunia berdasarkan 17 SDGs yang 
ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB). Melansir laman Times Higher Education, 
Kamis (22/4/2021) memberitahukan banyak 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia yang masuk 
dalam pemeringkatan versi THE Impact 
Rankings 2021. Sementara peringkat nomor 
satu dan dua di dunia diraih oleh University of 
Manchester dan University of Sydney.

Sebanyak 1.115 universitas yang masuk dalam 
pemeringkatan THE Impact Rankings 2021. 
Jumlah itu datang dari 94 negara. Setidaknya 
ada empat aspek yang dinilai THE Impact 
Rankings, yakni Research (penelitian), Teaching 
(pengajaran), Stewardship (pengelolaan), 
dan Outreach (pengabdian). Hasil penilaian 
di Indonesia, ternyata ada 18 perguruan 
tinggi terbaik Indonesia yang masuk dalam 
pemeringkatan, empat di antaranya berasal dari 
perguruan tinggi swasta. 

Keempat PTS yang meraih peringkat terbaik 
di Indonesia versi THE Impact Rankings 2021 
adalah :

1. Telkom University,  untuk  peringkat dunia 
Telkom University berada di posisi 201-300. 

2. Universitas Bakrie,  untuk  peringkat dunia 
Universitas Bakrie berada di posisi 601-800. 

3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY),  untuk peringkat dunia UMY berada 
di posisi 801-1.000

4. Institut Teknologi PLN, untuk peringkat 
dunia Institut Teknologi PLN berada di posisi 
1.001+.
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Sementara itu, dalam pesan singkatnya 
melalui grup whatsapp IT PLN,  Rektor IT PLN 
Prof. Dr. Iwa Garniwa, M.T. mengungkapkan 
rasa syukurnya karena berbagai langkah 
strategis yang selama ini dilakukan dengan 
dukungan semua Civitas Akademika kini mulai 
menunjukkan hasilnya. IT PLN semakin dikenal 
luas dengan menunjukkan kualitasnya baik 
kualitas lulusan, riset maupun pengabdian 
kepada masyarakat. 

No.
NAMA PERGURUAN 

TINGGI 
POSISI PERINGKAT 

DUNIA

1. Institut Teknologi Sepuluh 
November (ITS)

64

2. Universitas Hasanuddin 
(Unhas)

79

3. Universitas Gadjah Mada 
(UGM)

83

4. Universitas Indonesia (UI) 85

5. Institut Teknologi 
Bandung (ITB)

101-200

6. Universitas Diponegoro 
(Undip)

101-200

7. Institut Pertanian Bogor 
(IPB)

101-200

8. Universitas Padjajaran 
(Unpad)

201-300

9. Universitas Sebelas 
Maret (UNS)

201-300

10. Telkom University 201-300

11. Universitas Brawijaya 
(UB)

301-400

12. Universitas Airlangga 
(Unair)

401-600

13. Universitas Bakrie 601-800

14. Universitas Negeri 
Lampung (Unila)

601-800

15. Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY)

801-1000

16. Universitas Sumatera 
Utara (USU)

801-1000

17. Institut Teknologi PLN 1001+

Berikut daftar lengkap perguruan tinggi 
Indonesia yang masuk peringkat terbaik versi 
THE Impact Rankings 2021. 

Iwa mengatakan bahwa bulan Ramadhan ini  IT 
PLN mendapatkan hadiah besar, yakni masuk 
menjadi peringkat ke-4 Perguruan Tinggi 
Swasta terbaik di Indonesia dan peringkat ke-17 
terbaik untuk seluruh perguruan tinggi termasuk 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia 
versi THE Impact Rankings 2021 yang mengacu 
pada kriteria yang diberikan oleh badan dunia 
PBB. 

“Hasil yang kita dapatkan bersama ini tidak 
boleh membuat kita menjadi kendor untuk 
terus memacu karya-karya yang terbaik. Justru 
untuk memicu kita menjadi lebih baik lagi dan 
mempertahankan hasil yang sudah dicapai”, 
demikian tandasnya. (red)

PROGRAM MAGISTER TEKNIK  ELEKTRO 
IT PLN RAIH AKREDITASI BAIK SEKALI
Baru-baru  ini Prodi Magister Teknik  Elektro 
Institut Teknologi PLN mendapatkan akreditasi 
“Baik Sekali” dari  Badan Akreditasi Nasional 
(BAN) melalui SK BAN PT tanggal 6 April 2021.  
Selain itu, hasil penilaian BAN untuk semua 
program studi di IT PLN tahun 2021 dinyatakan 
berakreditasi B kecuali Program Studi S1 Teknik 
Mesin sudah mendapatkan akreditasi A sejak 
Juni 2020. 

Sejak berdiri tahun 1998, Institut Teknologi PLN 
yang awalnya adalah Sekolah Tinggi Teknik-
PLN (STT-PLN) fokus pada pendidikan gelar 
Diploma III (D3) dan program Sarjana (S1). 

Nilai terbaik berdasarkan ranking versi Times Higher 
Education World University Rankings 2021. 
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Ket. * Program studi baru pada setiap fakultas yang direncanakan dibuka di tahun ajaran baru 2021/2022.

Fakultas 
Ketenagalistrikan 

dan Energi 
Terbarukan

Fakultas 
Teknologi dan 
Bisnis Energi

Fakultas 
Telematika 

Energi

Fakultas 
Teknologi 

Infrastruktur dan 
Kewilayahan

Teknik Elektro (S2)

Teknik Elektro (S1)

Teknik Tenaga 
Listrik (S1)*

Teknik Sistem 
Tenaga (S1)*

Teknik Mesin (S1)

Teknik Industri 
(S1)*

Kewirausahaan 
(S1)*

Teknik Sipil (S1)

Teknik Lingkungan 
(S1)*

Geografi (S1)*

Teknik Informatika 
(S1)

Sistem Informasi 
(S1)*

Rekayasa Sistem 
Komputer (S1)*

Sejak tahun 2014 STT-PLN membuka program 
Pascasarjana Magister (S2) Elektro. Setelah 
tranformasi STT PLN menjadi Institut Teknologi 
PLN, proses pendidikan Program Diploma, 
Program Sarjana  dan Magister dilaksanakan 
secara terpadu yang akan dikoordinasikan 
melalui 4 (empat) fakultas dan 8 (delapan) prodi 
baru yang akan dibuka. Rencana pembukaan 
prodi baru ini sudah mendapatkan rekomendasi 
dari LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi).  Sedangkan untuk Program Diploma 3 
saat ini sudah ada D3 Teknologi Listrik dan D3 
Mesin.

Berdasarkan penyebaran asal mahasiswa 
selama 3 tahun terakhir, tampak bahwa 
mahasiswa Institut Teknologi PLN berasal 
dari 34 Provinsi di Indonesia. Sebagian besar 
mahasiswa berasal dari Sumatera Utara. 
Selebihnya dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, 
Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Lampung, Sumatera Barat dan Sumatera 
Selatan. 

Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 
Akademik 2021/2022
Saat ini telah dibuka Penerimana Mahasiswa 
Baru secara online pada alamat 

 

https://infopmb.itpln.ac.id dengan program 
studi sebagai berikut:

Program Pascasarjana:
- Magister Teknik Elektro

Program Sarjana:
- Sarjana Teknik Elektro
- Sarjana Teknik Sipil
- Sarjana Teknik Mesin
- Sarjana Teknik Informatika

Program Diploma:
- Diploma Tiga Teknologi Listrik
- Diploma Tiga Teknik Mesin

Seluruh Pendidikan diberikan dengan 
Kurikulum Operasional yang selalu di update 
sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan 
ilmu dan teknologi, sehingga lulusan IT-PLN 
dapat diterima di pasar tenaga kerja dan 
terbukti dengan masa tunggu kerja dari 
lulusan sesuai tracer study dengan rata-rata 

kurang dari 3 bulan.

Adapun  Lokasi kampus Institut 
Teknologi PLN berada di Jakarta yaitu :

-  Kampus Utama beralamat di 
Menara PLN Jalan Lingkar Luar Barat, 
Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta 
Barat – 11750.

-  Kampus Pasca Sarjana beralamat 
di Graha YPK Jalan Lebak Bulus 
Tengah No. 5 Cilandak Baru Jakarta 
Selatan – 12430.

*) Supriyadi
 Ketua Umum YPK-PLN 
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IKPLN Daerah Jawa Timur 2021

 Oleh: Denny Hendri Wijaya *)

BERITA DAERAH

Musyawarah Daerah IKPLN Jawa Timur tahun 
2021 dilaksanakan secara virtual pada tanggal 
8 April 2021. Dihadiri oleh General Manager  
(GM) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jatim 
selaku Pembina Utama IKPLN Daerah Jawa 
Timur, Ketua II Pengurus IKPLN Pusat  serta 
para utusan dari  17 IKPLN Cabang  di bawah 
IKPLN Daerah Jawa Timur.

Acara dimulai tepat pukul 09.00 WIB  didahului 
pembukaan Acara oleh MC, Laporan Ketua Panitia 
Musyawah Daerah IKPLN Jawa Timur dilanjutkan 
Sambutan Ketua IKPLN Pusat yang dalam hal ini 
diwakili oleh Ketua II Ahmad Rofik, yang dalam 
sambutannya “memberikan apresiasi kepada 
Panitia Musyawarah Daerah IKPLN Jawa Timur 
dengan gerak cepatnya melaksanakan Musda 
untuk memilih Ketua IKPLN Jawa Timur periode 
2021 – 2025. Diharapkan dengan terpilihnya Ketua 
yang baru, dapat membawa IKPLN Daerah Jawa 
Timur lebih baik lagi”.

Selanjutnya GM PLN UID Jawa Timur Adi 
Priyanto menyampaikan sambutannya sekaligus 
membuka acara Musyawarah Daerah IKPLN 
Jawa Timur. Dalam sambutannya beliau 
berpesan perlunya dilakukan pemilihan ketua 
IKPLN Jawa Timur yang sudah habis masa 
Jabatannya dan diharapkan berlangsung aman 
dan lancar, demikian ujar Adi Priyanto.

Acara berikutnya adalah acara internal 
Musyawarah Daerah IKPLN Jawa Timur, 
mulai dari pembukaan sidang; pengesahan 
jumlah kuorum yang memang cukup banyak 
dihadiri cabang-cabang atau UP3 di Jawa 
Timur; juga pengesahan pimpinan sidang 
MUSDA, pembacaan tata tertib, Laporan 
Pertanggungjawaban Pengurus IKPLN Daerah 
Jawa Timur periode 2017- 2021 dilanjut 
dengan tanya jawab dan pengesahan Laporan 
Pertanggungjawaban; Pengurus dinyatakan  
demisioner, Pengantar penjaringan calon ketua, 

Tanggal 8 April 2021

pelaksanaan pemilihan ketua dilakukan secara 
langsung dengan bantuan Teknologi Informasi 
menggunakan Google form.

Berdasar kriteria yang telah disepakati, terjaring  
4 (empat) calon ketua IKPLN Daerah Jawa 
Timur,  yaitu 

1. Dyananto, 
2. Koesdianto, 
3. Suharto Wiranu 
4. Widodo Budi Nugroho 

Sesuai Tata Tertib yang disepakati,  ke 
empat Calon diminta memperkenalkan diri 
serta menyampaikan program kerjanya. 
Melalui pemilihan langsung yang disiapkan 
panitia dengan menggunakan google form, 
menghasilkan perolehan suara sbb :

1. Dyananto : 23 suara,
2. Suharto Wiranu : 8 suara,

Ketua Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur terpilih 
periode 2021 - 2025, Dyananto.
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BERITA DAERAH

Ketua II Pengurus IKPLN Pusat Achmad Rofik yang 
menghadiri Musda sekaligus melantik Ketua terpilih.

Sebagian peserta Musda yang dilakukan secara virtual.

GM UID Jawa Timur Adi Priyanto selaku Pembina Utama, 
melakukan Pengukuhan Pengurus IKPLN Daerah Jawa 
Timur. 

Ketua Umum IKPLN Pusat Bambang Praptono hadir 
serta sekaligus memberikan pengarahan kepada 
Pengurus baru.

3. Koesdianto : 3 suara
4. Widodo Budi Nugroho : 2 suara.
Dengan demikian Dyananto yang memperoleh 
suara terbanyak (23 suara), terpilih sebagai 
Ketua Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur 
periode 2021 – 2025.

Pelantikan Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur 
dilakukan oleh Ketua II Pengurus IKPLN 
Pusat Ahmad Rofik. Dalam sambutannya 

beliau menyampaikan ucapan selamat telah 
terpilih dan memberikan waktu 14 (empat hari) 
menyusun Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur 
untuk dikukuhkan. 

Selamat kepada Saudara Dyananto untuk 
mengemban amanah sebagai Ketua IKPLN 
Daerah Jawa Timur. Semoga sukses membawa 
IKPLN Daerah Jawa Timur lebih baik lagi. 

Acara Pengukuhan Pengurus IKPLN Daerah 
Jatim periode 2021- 2025 dilakukan oleh Adi 
Priyanto GM PLN UID Jatim selaku Pembina 
Utama pada tanggal 4 Mei 2021. Acara dihadiri  
oleh Bambang Praptono Ketua Umum IKPLN 
yang memberi pengarahan bagi Pengurus 
baru. Pengurus IKPLN Pusat dan Pengurus 
IKPN Daerah Jawa Timur maupun Cabang 
- cabangnya  ikut hadir meramaikan acara 
tersebut sekaligus bersilaturahmi.

*) Denny Hendri Wijaya
 Wakil Sekretaris Pengurus IKPLN Pusat.
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INFO KEAGAMAAN

Fitrah memiliki beragam arti, baik dari 
bahasa maupun istilah. Al-Qur’an pun telah 
menerangkannya di beberapa suratnya. 
Beberapa diantaranya Surat Al-A’raf: 172 dan 
Ar-Rum: 30. Intinya, manusia disamping sebagai 
makhluk pribadi maupun sosial, posisinya harus 
ber imbang. Sebagai makhluk pribadi, manusia 
harus berhubungan (baca: beribadah khusyu 
dan men tauhidkan) dengan Rabbnya yang 
menciptakan. Dalam posisi ini manusia harus 
berada dalam ketaatan menjalankan nilai-nilai 
kebajikan yang ada di dalam Al-Qur’an maupun 
as-Sunnah. Sebagai makhluk sosial, manusia 
berada di tengah-tengah manusia lainnya. 
Dalam posisi ini manusia saling tergantung satu 
dengan lainnya. Hukum saling ketergantungan 
menjadikan manusia mutlak harus bekerjasama 
dan saling peduli. Hak dan kewajiban yang 
seimbang sebagai syarat dalam berkolaborasi 
dan bertransaksi yang baik. Postulat ini 
menjadikan dasar bahwa manusia tidak bisa 
hidup sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan di Surat Ar_Rum: 
30, “Maka hadapkanlah wajahmu dengan 
lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 
fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.” Bahwa 
fitrah manusia harus selalu sesuai fitrahnya, 
tidak boleh melebihi kadarnya. Jika kadarnya 
berlebihan akan terjadi ketidak-seimbangan. 
Jika diibaratkan sebagai timbangan maka 
bebannya harus sama ada di dua sisi.

Dalam kehidupan nyata, ada keharusan orang-
orang yang diberi kelebihan oleh Allah SWT 

MENUJU FITRAH
DALAM PENUH KETAQWAAN

 Oleh: Tim Publikasi YBM PLN

(baca: kaya) berbagi (berzakat) kepada orang-
orang yang belum beruntung (fakir-miskin). 
Allah SWTpun banyak menyuratkannya 
melalui Al-Qur’an. Ada 32 kali perintah zakat 
diulang di dalam Al-Qur’an. Di antaranya 
terdapat dalam Quran Surat Al Baqarah: 43, 
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 
ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”

Indah rasanya jika kewajiban berzakat menjadi 
kebiasaan dan kesenangan bagi orang-
orang kaya. Bila suasana ini terjadi, maka 
seperti layaknya saat suasana ummat Islam 
merayakan Idul Fitri. Saat dimana distribusi 
kekayaan (zakat fitrah dan maal) merata. Tidak 
ada lagi orang-orang fakir-miskin bersedih di 
waktu itu. Semuanya bergembira. Tercukupi 
semua kebutuhannya di waktu itu.

Di Indonesia, lembaga zakat tumbuh subur 
dibarengi terbitnya payung undang-undang 
yang mengatur dan melindunginya. Di 
lingkungan PT PLN (Persero) pun lembaga 
zakat didirikan dengan legal standing 
Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero). 
Dulu namanya Lembaga Amil Zakat, Infaq 
dan Shodaqoh (LAZIS) PLN, sekarang 
bermetamorfosis menjadi Yayasan Baitul Maal 
(YBM) PLN. Walaupun sudah bermetamorfosis 
namun tetap memiliki kesamaan prinsip dan 
implementasinya.

Sejak tahun 2006 YBM PLN (LAZIS PLN 
waktu itu) berkiprah. Sudah hampir 15 tahun 
YBM PLN mendesain program-programnya. 
Dari mulai program pendidikan hingga sosial 
kemanusiaan. Lebih rinci program-program 
YBM PLN, sebagai berikut:
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Sejak awal berdiri, YBM PLN sering 
bekerjasama dengan IKPLN. Beberapa program 
yang telah dikerjasamakan meliputi: modal 
usaha, bedah rumah, musibah/bencana alam, 
bea studi, bingkisan lebaran dan kesehatan. 
Komitmen kerjasama dengan IKPLN sebagai 
wujud implementasi kaidah penyaluran ring I 
(kerabat terdekat).

PILAR 
PROGRAM NAMA PROGRAM

Pendidikan 1)   Pesantren Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
(Pesantren PeTIK) I.

2)   Pesantren Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
(Pesantren PeTIK) II.

3)   Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Utama.

4)   Sekolah Menengah 
Kejuruan Informatika 
(SMKI) Utama.

5)   Beasiswa Cahaya Pintar 
(BCP).

6)   Pesantren Tahfidz dan 
Wirausaha Thursina.

7)   Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Nurul 
Barqi.

8)   Pesantren Tahfidz Zaid bin 
Tsabit.

9)  Sekolah Dasar (SD) Juara.

Ekonomi 1)   Kelompok Usaha Cahaya / 
KUC (modal usaha).

2)   Desa Cahaya (Bina 
Kawasan).

Kesehatan 1)   Rumah Sakit Apung.

2)   Ambulan Sungai.

3)   Bidan Cahaya.

Da’wah 1)   Da’i Sahabat Ummat.

2)   Peduli Da’wah Nusantara.

3)   Syiar dan Literasi Islam.

Sosial-
Kemanusiaan

1)   Solidarity Food Truck.

2)   Tanggap bencana.

3)   RSP.

4)   Bedah rumah.

Ke depan, berharap IKPLN dan YBM PLN  
sama-sama sebagai institusi keluarga besar 
di lingkungan PLN  bisa bersinergi dengan 
mengedepankan prinsip keterbukaan, 
responsibilitas, akuntabilitas independensi dan 
kewajaran.  

Salah satu program unggulan YBM PLN adalah 
Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi 
atau bisa disebut PeTIK. Pada awalnya sejak 
November 2010 proses belajar dan mengajar 
menempati Ruko dibilangan Cinere, Depok, 
kemudian mulai bulan Februari 2011 menempati 
tanah dan bangunan seluas 725 meter persegi 
yang berlokasi di Jalan Mandor Basar  Nomor 
54, RT. 01/001, Rangkapan Jaya, Pancoran 
Mas, Kota Depok - 16435, Jawa Barat. (Be-
lakang Masjid Dian Al-Mahri (Masjid Kubah 
Emas), Depok). 

Pesantren ini merupakan program unggulan 
di pilar Pendidikan. Pesantren ini 100 % gratis 
untuk para dhuafa. PeTIK didirikan dengan mak-
sud untuk menjawab berbagai fenomena sosial 
yang ada ditengah-tengah masyarakat, di mana 
tidak sedikit masyarakat yang kurang mampu  
kesulitan mendapatkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi  (perguruan tinggi). Hal ini 
disebabkan, antara lain karena mahalnya biaya 
pendidikan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan 
pokok harian untuk bertahan hidup yang juga 
tinggi (makan dan minum).

Setiap tahunnya kurang lebih 50 santri baru, 
belajar di pesantren ini. Para santri dengan nya-
man belajar di sini, karena tidak hanya gratis, 
namun dilengkapi dengan fasilitas yang mema-
dai mulai dari asrama, laboratorium komputer, 
lapangan olahraga, sampai dengan mushola 
dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Para santri yang sedang belajar di Laboratorium 
Komputer.
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Di pesantren ini, para santri tidak hanya belajar 
ilmu TIK saja, namun mereka juga memperdalam 
ilmu agama mulai dari baca dan hafal Al-Quran 
hingga latihan dakwah di masyarakat langsung. 
Para santri juga diajar dan diasuh oleh para guru 
serta pengasuh yang kompeten juga profesional 
di bidangnya. Dengan sistem tersebut pesantren 
ini diharapkan dapat melahirkan para pemuda 
yang tidak hanya memiliki kompetensi hard skill 
di hidang TIK, namun juga mempunyai soft skill 
dan kepekaan sosial saat turun langsung ke 
masyarakat baik di dunia kerja ataupun dunia 
wirausaha.

Sampai dengan tahun 2020, PeTIK sudah 
mewisuda 7 angkatan dan 232 santri dari 
seluruh Indonesia. Dari seluruh lulusan tersebut, 
sedikitnya sudah ada 130 alumni yang sudah 
berhasil mandiri secara ekonomi setelah mereka 
di terima kerja dan beberapa ada yang memilih 
berwirausaha.

Selain PeTIK, YBM PLN juga mempunyai 
program unggulan lainnya di pilar pendidikan 
yaitu Pesantren Tahfidz dan Entrepreneur 
Thursina. Pesantren ini berdiri di atas tanah 
wakaf seluas lebih dari 1 hektar di daerah 
Cisarua Bogor Jawa Barat. Pesantren ini 
dires mikan dan mulai beroperasi pada tahun 
2018.
Pesantren ini diperuntukkan buat anak-anak 
dari keluarga yang kurang mampu dari seluruh 
daerah Indonesia. Para santri yang yang diterima 
di sini, tidak dikenakan biaya sama sekali alias 
gratis. Tak hanya itu saja, terhitung istimewa, 
yaitu mulai dari ruang kelas yang representatif, 
asrama yang nyaman, kantin yang bersih dan 
lapangan olah raga yang luas, hingga masjid dan 

laboratorium komputer yang lengkap. Ditambah 
lagi suasana dan hawa pegunungan yang sangat 
sejuk dan menenangkan. Semua fasilitas dan 
kelebihan tersebut diberikan dengan harapan 
para santri dapat fokus dan nyaman dalam 
menuntut ilmu di pesantren ini. 

Jenjang pendidikan di pesantren mulai dari 
tingkat SMP sampai dengan SMAK. Sesuai 
dengan namanya, para santri di sini difokuskan 
belajar menghafal Al-Qur’an dan berlatih ilmu 
kewirausahaan. Pendidikan formalnya juga 
didapatkan dari sekolah formal yang berada di 
sekitar pesantren. Dengan model pendidikan 
tersebut, para santri saat lulus nanti diharapkan 
dapat memiliki kemampuan yang lengkap 
baik pengetahuan umum, ilmu agama serta 
kemampuan untuk berwirausaha.

Hingga hari ini sedkitnya sudah ada 92 santri 
yang belajar di pesantren yaitu terdiri dari 46 
santri di tingkat SMP dan 46 lain di SMAK. 
Perkembangan pesantren pun sudah mulai 
pesat yang ditandai dengan semakin banyaknya 
santri yang mampu menghafal Al-Quran mulai 
dari 5 juz sampai dengan 30 juz. Di sisi kemandi-
rian ekonomi, pesantren pun sudah memilik unit 
usaha yaitu perkebunan hidroponik untuk buah 
dan sayuran yang sudah rutin panen dan dapat 
dijual ke masyarakat serta sebagian dipakai 
untuk kebutuhan dapur pesantren sendiri.

Ke depan, baik PeTIK maupun Pesantren Tahfidz 
dan Entrepreneur Thursina ini akan terus dikem-
bangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
yang ada. 

Dengan apa yang sudah diraih dan rencana 
pengembangan yang dilakukan oleh YBM PLN 
untuk dua program tersebut, diharapkan dapat 
mewujudkan visi besar YBM PLN yaitu merubah 
Mustahik menjadi Muzaki.  

Memanen sayuran hasil kebun sendiri yang dikelola oleh 
para santri.

Wajah-wajah penuh kegembiraan para Santri ketika 
di wisuda.
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DITENGAH KEHIDUPAN 
SPIRITUALNYA

 Oleh: Dewi Sri Wahyunie *)

Setiap tanggal 21 April bangsa Indonesia 
memperingati Hari Kartini. Peringatan yang 
merujuk pada lahirnya Raden Ajeng Kartini, 21 
April 1879. 

RA Kartini dilahirkan dari kalangan priyayi atau 
kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Adipati 
Ario Sosroningrat, bupati Jepara, sedangkan 
ibunya yang bernama MA Ngasirah, putri dari 
Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, 
seorang guru agama di Telukawur, Jepara.

Kartini adalah anak ke-5 dari 11 bersaudara 
kandung dan tiri. Dari kesemua saudara 
sekandung, Kartini adalah anak perempuan 
tertua.

Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, diangkat 
sebagai bupati dalam usia 25 tahun. Sedangkan 
kakak Kartini, yang lengkapnya bernama Raden 
Mas Panji Sosrokartono (Kartono),  sangat berperan 
besar dalam pertumbuhan intelektual dan kemajuan 
berpikir Kartini.

Kartini hidup pada zaman ketika kekuatan bu-
daya masyarakat sangat permisif memandang 

perempuan. Zaman ketika budaya feodalisme 
dan patriarkhi masih dijunjung tinggi di bumi 
Nusantara. Zaman ketika  perempuan harus 
menanggung “double colonisation”1) Penja-
jahan dari bangsa asing dan penjajahan dari 
bangsa sendiri yakni budaya patriarkhi.

Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan 
bersekolah di ELS (Europeesche Lagere 
School). Di sini antara lain Kartini belajar baha sa 
Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus 
tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit.

Kartini yang tengah dipingit mendapatkan 
literatur-literatur Eropa yang dicetak terbatas 
seperti, majalah terkenal Maatschappelijk werk 
in Indie, De Gids, De Hollandsche Lelie, De 
Locomotief dan juga melahap karya Multatuli 
berjudul Max Havelaar. Ia juga membaca karya 
Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Augusta 
de Witt, roman-feminis karya Nyonya Goekoop 
de-Jong Van Beek dan sebuah roman anti-
perang karangan Berta Von Suttner, Die Waffen 
Nieder yang dikirimkan oleh Kartono dari 
Belanda tempatnya belajar saat itu.

PERJUANGAN KARTINI
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Dari buku buku  kiriman Kartonolah, Kartini 
mendapatkan pencerahan dalam mendobrak 
tradisi dan memperjuangan lahirnya gerakan 
emansipasi perempuan di Nusantara.

Dalam surat-suratnya, Kartini menyebut 
kakaknya sebagai orang yang sangat 
mendukung gagasan-gagasannya, termasuk 
banyak membantunya dalam mengatasi 
berbagai persoalan.

Kartini menyebut Kartono lah yang paling 
banyak menginspirasinya dalam melahirkan 
gagasan-gagasan yang mendobrak tradisi 
yang cenderung membatasi gerak pikir kaum 
perempuan.

Kartini merupakan perempuan muda yang 
memiliki pemikiran jauh ke depan dalam mema-
jukan nasib bangsa. Pemikiran besarnya adalah 
melakukan perubahan sosial bangsa yang 
ada dalam alam feodal (akibat penjajahan dan 
kebodohan sendiri di kalangan bangsa pribumi) 
dengan cara memajukan kaum perempuannya. 
Karena dengan memajukan kaum perempuan, 
akan membawa perubahan bagi kemajuan 
bangsa. Sebab dengan terdidiknya kaum 
perempuan akan berdampak signifikan bagi 
kualitas generasi yang akan datang.  Kira-kira 
seperti itulah pemikiran besar Kartini. Tetapi 
pemikiran maju dan untuk memajukan kaum 
perempuan serta bangsanya, tidak mudah bagi 
Kartini. Meskipun ayahnya seorang Bupati yang 
paling berpikir maju dibandingkan para bupati 
lainnya di tanah Jawa, beliau tetap masih ber-
pikir konservatif dalam memandang perempuan. 
Dalam hal ini perempuan masih cukup jika pun 
tidak diberikan pendidikan yang sejajar dengan 
kaum laki-laki. Di sinilah letak perbedaan Kartini 
dengan ayahnya. Meskipun keduanya memiliki 
kesamaan dalam berpikir maju atau modern di 
zamannya. Kartini pemikirannya sudah melam-
paui pemikiran ayahnya sendiri.

Keresahan dan kegelisahan pikiran serta 
jiwanya inilah yang membuat dirinya melakukan 
kontak surat dengan teman-temannya bangsa 
Belanda. Karena Kartini memandang bangsa 
Belanda sudah maju dalam hal menempatkan 
kaum perempuan dengan memberikan 
kesamaan untuk mendapatkan pendidikan 
layaknya seperti laki-laki. Dalam hal ini 
sesungguhnya bukan hal tabu dalam ajaran 
agama yang dianut Kartini yakni agama Islam. 
Tetapi adat budaya feodal di tanah Jawa 

menunjukkan kenyataan berlainan dengan 
konsep maju di Eropa (Belanda), juga berbeda 
dengan ajaran Islam sejatinya. Dalam hal ini 
Kartini belum begitu tahu kalau dalam ajaran 
Islam sesungguhnya kedudukan perempuan 
amat berharga dan dijunjung tinggi.

Bagaimana Islam menginspirasi RA. Kartini 
dalam perjuangannya mengusahakan 
emansipasi kaum perempuan di Nusantara ini?.

Kalau membaca surat-surat RA. Kartini yang 
diterbitkan oleh Abendanon dari Belanda, 
terkesan Raden Ajeng Kartini sudah jadi sekuler 
dan penganut feminism. 

Namun kisah berikut ini semoga bisa memberi 
informasi baru mengenai Islam yang telah 
menginspirasi dan memberi panduan kepada 
RA. Kartini dalam perjuangannya.

Dalam surat-surat RA. Kartini kepada sahabat-
sahabat penanya di Belanda yang notabene 
sudah diedit dan dalam pengawasan Abendanon 
yang notabene merupakan aparat pemerintah 
kolonial Belanda plus orientalis itu,  sama sekali 
tidak menceritakan pertemuannya dengan Kiai 
Sholeh bin Umar dari Darat, Semarang (lebih 
dikenal dengan sebutan Kiai Sholeh Darat).

Pernah suatu ketika, ia menuturkan kegalauan-
nya tentang kondisi spiritualnya pada jaman itu  
kepada sahabatnya, Stella Zihandelaar. Dalam 
surat yang bertanggal 6 November 1899, RA 
Kartini menulis; “Mengenai agamaku, Islam, aku 
harus menceritakan apa?. Islam melarang umat-
nya mendiskusikan ajaran agamanya dengan 
umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam karena 
nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat 
mencintai agamaku, jika aku tidak mengerti dan 
tidak boleh memahaminya?. Al Quran terlalu 
suci; tidak boleh diterjemahkan ke dalam baha-
sa apa pun, agar bisa dipahami setiap Muslim. 
Di sini tidak ada orang yang mengerti Bahasa 
Arab. Di sini, orang belajar Al Quran tapi tidak 
memahami apa yang dibaca. Aku pikir, adalah 
gila orang diajar membaca tapi tidak diajar 
makna yang dibaca. Itu sama halnya engkau 
menyuruh aku menghafal Bahasa Inggris, tapi 
tidak memberi artinya. Aku pikir, tidak jadi orang 
soleh pun tidak apa-apa asalkan jadi orang baik 
hati. Bukankah begitu Stella?.” 

RA Kartini melanjutkan curhat-nya, tapi kali ini 
dalam surat bertanggal 15 Agustus 1902 yang 
dikirim ke Ny Abendanon.
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 “Dan waktu itu aku tidak mau lagi melakukan 
hal-hal yang tidak tahu apa perlu dan manfaat-
nya. Aku tidak mau lagi membaca Al Quran, be-
lajar menghafal perumpamaan-perumpamaan 
dengan bahasa asing yang tidak aku mengerti 
artinya.” “Jangan-jangan, guruku pun tidak 
mengerti artinya. Katakanlah kepada aku apa 
artinya, nanti aku akan mempelajari apa saja. 
Aku berdosa. Kitab ini terlalu suci, sehingga 
kami tidak boleh mengerti apa artinya.” 

Namun, takdir mempertemukan Kartini dengan 
Kiai Sholeh bin Umar dari Darat, Semarang 
yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Sholeh 
Darat . 

Kiai Sholeh Darat (1820-1903 M) adalah Kiai 
besar di zamannya. 

Beliau adalah guru dari para Kiai penggerak 
perubahan sosial di tanah Jawa dan Nusantara.

Kiai Sholeh Darat adalah guru dari KH Ahmad 
Dahlan (pendiri Muhammadiyah), KH Hasyim 
Asy’ari (pendiri NU), Kiai Dimyati (Tremas), Kiai 
Munawir (Krapyak) dan lainnya. 

Setelah pertemuan dengan Kiai Sholeh Darat itu 
maka keinginan Kartini untuk mempelajari Islam 
semakin dalam.

Kartini yang selama ini hanya dikenal sebagai 
golongan bangsawan, ternyata juga seorang 
santriwati. Kartini  tak pernah absen ikut pe-
ngajian tiap Jumat Sore. Kartini  itu santriwati, 
muridnya Mbah Soleh.

Menurut catatan Nyai Fadihila Sholeh, cucu 
Kiai Sholeh Darat, pertemuan awal Kartini 
dengan Kiai Sholeh Darat terjadi dalam acara 
pengajian di rumah Bupati Demak Pangeran 
Ario Hadiningrat. 

Dalam pengajian itu, Kartini dan Pangeran Ario, 
yang juga paman dari Kartini ikut serta mende-
ngarkan wejangan agama yang disampaikan 
oleh Kiai Sholeh Darat.

Kiai Sholeh Darat memberikan ceramah tentang 
tafsir Al-Fatihah.

Kartini menyimaknya dan tertegun 
mendengarnya. Sepanjang pengajian, Kartini 
seakan tak sempat memalingkan mata dari 
sosok Kiai Sholeh Darat dan telinganya 
menangkap kata demi kata yang disampaikan 
sang Kiai Sholeh Darat.

Ia kagum dengan apa yang disampaikan oleh 
Kiai Sholeh Darat, sebab selama hidupnya, arti 
ayat-ayat al-Qur’an, terlebih al-Fatihah yang 
merupakan surat pertama yang diajarkan kepa-
da Kartini dari guru ngajinya, begitu asing.  Ini 
bisa dipahami karena selama ini Kartini hanya 
tahu membaca al-Fatihah, tanpa pernah tahu 
makna ayat-ayat itu.

 “Selama ini al-Fatihah gelap bagi saya. Saya 
tak mengerti sedikitpun maknanya. Tetapi 
sejak hari ini saya menjadi terang-benderang 
sampai kepada makna tersiratnya, sebab Kiai 
telah menerangkannya dalam bahasa Jawa 
yang saya pahami.” kata Kartini usai mendapat-
kan  kepuasan dalam mengetahui makna surat 
 al-Fatihah yang disampaikan Kiai Sholeh Darat. 

Karena masih penasaran dengan makna yang 
terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an, Kartini 
meminta pamannya, Pangeran Ario Hadiningrat 
agar berkenan mempertemukannya dengan Kiai 
Sholeh Darat.  

Ketika keduanya bertemu, maka berlangsung-
lah sebuah dialog antara Kartini dengan Kiai 
Sholeh. 

“Kiai, perkenankan saya bertanya bagaimana 
hukumnya apabila seorang berilmu menyem-
bunyikan ilmunya?.” 

 Kiai Sholeh tertegun, lalu menimpalinya dengan 
sebuah pertanyaan: “Mengapa Raden Ajeng 
bertanya demikian?” tanya Kiai Sholeh. 

“Kiai, selama hidupku baru kali ini aku berke-
sempatan memahami makna surat Al Fatihah, 
surat pertama dan induk Al Quran. Isinya begitu 
indah, menggetarkan sanubariku”, ujar Kartini. 

Lalu Kartini melanjutkan; “Bukan buatan rasa 
syukur hati ini kepada Allah. Namun, aku heran 
mengapa selama ini para ulama melarang keras 
penerjemahan dan penafsiran Al Quran ke 
dalam Bahasa Jawa. Bukankah Al Quran adalah 
bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi 
manusia?.” 

Kartini telah menggugah kesadaran Kiai Sholeh 
untuk melakukan pekerjaan besar; yaitu mener-
jemahkan Al Quran ke dalam Bahasa Jawa. 

Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara 
resmi melarang orang menerjemahkan Al-
Qur’an  dalam bahasa Melayu atau Jawa.
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Kiai Sholeh Darat melanggar larangan ini 
dengan menerjemahkan Qur’an dengan ditulis 
dalam huruf “arab gundul” (pegon) sehingga tak 
dicurigai penjajah.

 Setelah pertemuan itu, Kiai Sholeh mener-
jemahkan ayat demi ayat, juz demi juz. 

Dari usaha menterjemahkan dan menafsirkan 
ayat-ayat Al-Quran oleh Kiai Sholeh Darat 
ini, kemudian karyanya ini diberi nama “Faidh 
al-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-
Dayyan”. 

Karya itu mulai ditulis pada malam Kamis 20 
Rajab 1309 H / 19 Februari 1892 M, atau se-
belum Kartini masuk pingitan (sekitar umur 12 
tahun), dan selesai pada hari Selasa 17 Safar 
1312 H / 20 Agustus 1894 M. yang merupakan  
tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa 
dengan aksara Arab.

Dalam pembukaan kitab “Faidh al-Rahman fi 
Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan” yang 
memakai bahasa Arab Pegon, Kiai Sholeh Darat 
menulis alasannya mengapa ia harus menulis 
tafsir terjemahan Al-Quran tersebut. 

Berikut tulisannya;  “saya melihat umumnya 
orang-orang awam tidak ada yang memperha-
tikan tentang maknanya Al-Quran karena tidak 
tahu caranya dan tidak tahu maknanya karena 
Al-Quran diturunkan dengan menggunakan 
bahasa Arab, maka dari itu saya bermaksud 
membuat terjemahan arti Al-Quran.”

Sebanyak 13 juz terjemahan tsb diberikan 
sebagai hadiah perkawinan Kartini. 

Kartini menyebutnya sebagai kado pernikah-
an yang tidak bisa dinilai manusia.  Dia sangat  
menyukai hadiah itu dan mengatakan: “Selama 
ini Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tak me ngerti 
sedikitpun maknanya. Tetapi sejak hari ini ia 
menjadi terang-benderang sampai kepada makna 
tersiratnya, sebab Romo Kiai telah menerangkan-
nya dalam bahasa Jawa yang saya pahami.”

Surat yang diterjemahkan Kiai Sholeh adalah Al 
Fatihah sampai Surat Ibrahim. 

Kartini mempelajarinya secara serius, hampir di 
setiap waktu luangnya. Sayangnya, Kartini tidak 
pernah mendapat terjemahan ayat-ayat berikut, 
karena Kiai Sholeh meninggal dunia.

Kiai Sholeh telah membawa Kartini ke 
perjalanan transformasi spiritual. 

Melalui terjemahan Mbah Sholeh Darat itulah RA 
Kartini menemukan ayat yang amat menyentuh 
nuraninya yaitu: (Q.S. al-Baqoroh: 257) yang 
tafsirnya adalah sebagai berikut:  “ Orang-orang 
beriman dibimbing Allah dari kegelapan menuju 
cahaya. “Atau dalam bahasa aslinya “mi-
nazh-zhulumaati ilannuur”. Kalimat “minazh-zhu-
lumaati ilannuur” yang dalam bahasa Belanda 
Door Duisternis Tot Licht, itu sebenarnya berarti 
“Dari Kegelapan Menuju Cahaya”, 

Dalam banyak suratnya kepada Abendanon, 
Kartini banyak mengulang kata “Dari kegelapan 
menuju cahaya” yang ditulisnya dalam bahasa 
Belanda: “Door Duisternis Tot Licht.”

Kisah hebat perjuangan Kartini yang tersebar 
ke seluruh dunia berkat surat menyuratnya de-
ngan sahabat-sahabat penanya di benua Eropa 
seperti Stella Zihandelaar, Ny. Abendanon dan 
Ny. Van Kol, kemudian pada tahun 1911 oleh 
J.H. Abendanon surat-surat tersebut dibukukan 
menjadi sebuah buku yang dalam bahasa Be-
landa berjudul “Door Duisternis Tot Licht” atau 
dalam bahasa Indonesia artinya “Dari kegelapan 
menuju cahaya” yang kemudian oleh Armijn 
Pane ungkapan ini diterjemahkan menjadi 
“Habis Gelap Terbitlah Terang,” dimana Kartini 
lebih menekankan pada kalimat Dari kegelapan 
menuju Cahaya sebagaimana tafsir dalam QS al 
Baqoroh :257.

Selanjutnya pandangan Kartini tentang Barat 
(baca: Eropa) berubah. Dalam  surat Kartini 
bertanggal 27 Oktober 1902 kepada Ny Aben-
danon, Kartini menulis  :

”Sudah lewat masanya, semula kami mengira 
masyarakat Eropa itu benar-benar yang terbaik, 
tiada tara. Maafkan kami. Apakah ibu mengang-
gap masyarakat Eropa itu sempurna?. Dapat-
kah ibu menyangkal bahwa di balik yang indah 
dalam masyarakat ibu terdapat banyak hal yang 
sama sekali tidak patut disebut peradaban?.

Tidak sekali-kali kami hendak menjadikan 
murid-murid kami sebagai orang setengah 
Eropa, atau orang Jawa kebarat-baratan”

Selanjutnya dalam suratnya kepada Ny Van Kol, 
tanggal 21 Juli 1902, Kartini juga menulis;

 “Saya bertekad dan berupaya memperbaiki 
citra Islam, yang selama ini kerap menjadi 
sasaran fitnah. Semoga kami mendapat rahmat, 
dapat bekerja membuat agama lain memandang 
Islam sebagai agama disukai.” 
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Dan  dalam surat ke Ny Abendanon, bertanggal 
1 Agustus 1903, Kartini menulis lagi 

 “Ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi, 
yaitu Hamba Allah.”

Karena itulah kita menjadi faham, kenapa 
Kartini tidak berubah haluan keyakinannya 
dalam memegang teguh agama.  Kartini sudah 
meyakini bahwa jawaban bagi kemajuan bangsa 
dan kemajuan kaum perempuan itu sudah ada 
dalam esensi pelajaran Al-Qur’an.

Dengan demikian pantaslah jika Kartini tetap 
memegang teguh agama Islam yang “diwa-
riskan” keluarganya. Dari garis ibunya, Kartini 
merupakan keturunan Kiai. Dari garis ayah 
merupakan keturunan bangsawan. Kita menjadi 
faham kenapa di pendopo kabupaten, ayahnya 
mendatangkan guru ngaji Kiai Shaleh Darat.

Jika memahami alur perjalanan kronologis hidup 
Kartini dan pemikiran kritisnya serta interaksi 
spiritualnya dalam lingkungan pengajian Kiai 
Shaleh Darat, maka spirit kemajuan perempuan 
yaitu emansipasi perempuan niscaya tidak akan 
bergeser dari nilai-nilai moral budaya Timur 
yang menjunjung tinggi akhlak mulia. Karena 
bersendikan pada spirit moral yang bersumber 
dari ajaran Al Qur’an.

Jadi dalam diri Kartini terhimpun pola pikir 
modern dan spirit Islam berkemajuan. Darah-
nya mengalir sebagai bangsawan dan nasab-
nya sebagai salah satu keturunan Kiai. Serta 
pendidikan yang diperolehnya bersumber dari 

kemajuan barat (Eropa/Belanda) dan ajaran 
Islam dari Kiai besar di zamannya. Maka kalau 
banyak yang beranggapan Kartini sekedar 
tokoh berpikir modern dalam dunia pendidikan 
perempuan dan emansipasi yang sempit, apala-
gi meruntuhkan nilai moral akhlak mulia yang 
Islami, itu sesungguhnya karena ketidaktahuan 
atas informasi riwayat hidup Kartini. Beliau  
keturunan bangsawan yang ingin hidupnya 
dipanggil biasa saja tanpa gelar, sehingga dia 
berkata “Panggil Aku Kartini Saja”.

Perjuangan RA Kartini yang menggerakkan 
Kiai Sholeh Darat menerjemahkan Al Qur’an ke 
dalam bahasa Jawa dengan huruf Arab pegon, 
perlu dimasyarakatkan agar sejarah ini tidak ter-
hapus dan tentunya bisa ditauladani oleh gene-
rasi kini dan generasi mendatang. Sehingga RA 
Kartini tidak saja dikenal dan dikenang sebagai 
pejuang emansipasi wanita semata namun juga 
dikenang dan dikenal sebagai pelopor untuk 
diadakannya tafsir Al Qur’an dalam bahasa 
local, sehingga kandungan dalam kitab suci 
Al Qur’an bisa dihayati, dimengerti kemudian 
diamalkan sebagaimana tujuan diturunkannya 
kitab ini adalah agar dijadikan pedoman bagi 
umat manusia.
1) Kirsten Holst Petersen & Anna Rutherford, Beginning 
Postcolonialism, 2008. 

Tulisan ini dirangkum dari berbagai sumber

*) Dewi Sri Wahyunie
 Ketua Bidang Kelembagaan, Pengabdian   
 Masyarakat dan Portofolio IKPLN Pusat
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PERAYAAN DAN 
KOMITMEN MERAWAT 
KEMENANGAN 
DHARMA (KEBENARAN)

GALUNGAN 
DAN 
KUNINGAN

 Oleh: I Ketut Wiriana*)

Dari itihasa Ramayana mahakarya Rsi Walmiki 
dikisahkan, ketika semua senapati, paman, 
adik bahkan putra mahkotanya sudah tewas, 
Rahwana dengan gada sakti di tangan segera 
melompat ke atas kereta perangnya dan 
memacunya ke medan laga. Ia sama sekali tidak 
takut. Aji Pancasona yang diperolehnya dari 
Prabu Subali menjanjikan hidup abadi untuknya. 
Setiap ia terbunuh, maka ibu pertiwi akan 
menghidupkannya lagi. 

Maka perang dahsyatpun pecah. Dewa Wisnu, 
Sang Pemelihara yang mewujud ke dunia dalam 
pribadi Ramadewa untuk menegakkan Dharma, 
melepas senjata sakti Gowawijaya. Rahwana 
lebur, tetapi ia segera hidup kembali sebagaima-
na janji aji Pancasona. Rama termenung. 
Bagaimanapun dharma harus dimenangkan. 
“yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata, abhyut-
thānam adharmasya tadātmānaṁ sṛjāmy aham”, de-
mikian sabdanya dalam Bhagawad Gita. “Ketika 
Adharma merajalela dan Dharma dikalahkan, 
maka Aku sendiri akan turun ke dunia untuk 
menegakkannya kembali”. Maka Ramadewa lalu 
memanggil dan membisiki Hanoman, kemudian 
memejamkan mata. Tiba-tiba senjata Brahmas-
tra kini sudah berada dalam genggamannya. 

Brahmastra melesat menyambar Rahwana, 
tetapi kali ini ia tak menghancurkan. Senjata 
mahasakti itu sepertinya paham, bagaimanapun 
Rahwana tak bisa dibunuh. Maka ia hanya 
menyayat dan membakar kulit Rahwana. Sedikit 

demi sedikit, tusukan demi tusukan. Rahwana 
tidak bisa mati, tapi ia bisa merasakan sakit. 
Ia menjerit, berlari, tetapi Brahmastra terus 
menguntitnya, menusuk, membakar, memberi 
rasa sakit, kemanapun ia pergi. 

Dalam kepanikan menahan rasa sakit itu, Rah-
wana melihat dua gunung menjulang. Ia segera 
menyelinap masuk ke sela-selanya, berharap 
Brahmastra berhenti mengejarnya. Saat itulah 
tiba-tiba Hanoman muncul dari langit dengan Aji 
Wundri, ajian yang diberikan oleh Sita hasil per-
tapaannya sebagai Ibu yang menderita di taman 
Argasoka. Dengan aji itu, Hanoman memiliki 
berat melebihi seratus gunung. Dengan itulah 
ia menjejakkan kaki di atas kepala Rahwana. 
Rahwanapun terperosok jauh ke dalam bumi. 
Saat matanya masih berkunang-kunang, dua 
gunung itu tiba-tiba bergerak merapat, menjepit 
tubuhnya. Dua gunung itu adalah perwujudan 
Sundara Sundari, saudara kembar anak angkat 
Patih Prahasta yang dibunuh Rahwana untuk 
menipu Sita. Kini mereka membalas dendam, 
merangsek menjepit tubuh Rahwana. Rahwana 
memang tidak mati, tetapi gunung itu kini men-
jadi penjara abadi. 

Rahwana kalah. Tetapi ia hidup abadi. Tekad 
kejahatannya masih membara, tak ada yang 
dapat memadamkannya. Dari setiap pori-pori 
tubuh Rahwana, keluar gelembung-gelembung 
yang menyebar ke udara. Itulah wujud dari 
tekad kejahatannya. Siapa saja yang lemah 
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hati, akan terpengaruh dan akhirnya bertindak 
mewakili Rahwana dalam bentuk berbagai 
kejahatan, huru hara, nafsu dan kebencian. 

Kisah kemenangan kebenaran (Dharma) 
melawan kejahatan (Adharma) ini dapat 
mengambil latar berbeda di setiap daerah 
atau setiap suku. Tetapi semangatnya sama: 
kemenangan Dharma tidaklah mutlak. 
Kejahatan tetap ada karena ia bagian dari 
dunia. Ia abadi, seperti Rahwana yang memiliki 
aji Pancasona. Kemenangan Dharma hanya 
terjadi ketika manusia secara sadar memilih 
berjuang untuk menegakkannya diantara pilihan 
dan godaan untuk melawannya. Karena godaan 
itu datang setiap waktu, maka pertempuran 
Dharma melawan Adharma adalah peristiwa 
abadi sepanjang hidup, seumur semesta. 
Kadang menang di satu peristiwa, lalu kalah 
di peristiwa yang lain. Tetapi justru karena 
itu, perayaan kemenangan Dharma menjadi 
penting. Bukan untuk berpesta pora, tapi 
sebaliknya sebagai pengingat: pertempuran 
samasekali belum usai. Kita harus memilih 
memenangkannya setiap hari, setiap saat, 
sepanjang hidup.

Di Bali, perayaan ini bersandar pada kisah Raja 
Mayadenawa sebagai symbol kejahatan di satu 
sisi dan Dewa Indra sebagai symbol kebenaran 
di sisi lain. Kemenangan Dewa Indra melawan 
Mayadenawa diperingati melalui perayaan Hari 
Raya Galungan, yang jatuh setiap Rabu (Budha) 
Kliwon Wuku Dungulan. Latar cerita berbeda, 
tempat berbeda, tetapi memiliki esensi yang 
sama, bahwa ada kejahatan yang merupakan 
bagian dari dunia dan ada kebenaran yang juga 
merupakan keniscayaan semesta. Keduanya 
mengalami pertarungan abadi baik dalam 
kekuatan-kekuatan alam (Bhuwana Agung) 
maupun dalam diri setiap mahluk. Perayaan 
kemenangan adalah pengingat bahwa salah 
satu misi kelahiran kita sebagai manusia adalah 
untuk memenangkan Dharma (kebenaran)  di 
setiap detik kehidupan kita, agar kita memiliki 
kualitas karma yang cukup untuk kembali 
kepadaNya, menyatu dengan Nya, Moksa.

Karena perjuangan memenangkan Dharma 
(kebenaran) adalah perjuangan seumur hidup, 
maka dibutuhkan kesabaran, ketekunan dan 
komitmen yang kuat, agar kemenangan yang 
diraih kemarin tidak terjerumus di hari-hari 
berikutnya. Komitmen untuk terus merawat 

kemenangan inilah yang kita deklarasikan 
melalui perayaan Hari Raya Kuningan. Maka 
perayaan Kuningan ditandai dengan berbagai 
symbol yang khas, yaitu:

1. Tamiang, bentuknya bulat seperti perisai, 
dirajut dengan indah dari bahan daun kelapa 
muda atau janur, sebagai symbol pelindung 
diri. Tamiang adalah symbol tekad kita 
untuk melindungi Dharma yang sudah kita 
menangkan dan sudah kita rayakan saat 
Galungan.

2. Endongan, jahitan berbentuk kompek 
atau tas, sebagai simbol perbekalan kita 
dalam merawat Dharma yang sudah kita 
menangkan. Perbekalan ini dapat berupa 
artha (kekayaan) dan yang utama adalah 
jnana (pengetahuan).

Hindu, agama yang kaya dengan symbol- 
symbol, membungkus filsafat yang rumit dan 
mendalam itu melalui keindahan ritual sehingga 
menjadi filsafat yang hidup. Filsafat tentang per-
tarungan Dharma (kebenaran) melawan Adhar-
ma (Kejahatan) yang menyeramkan dan mele-
lahkan justru diangkat dalam symbol-simbol 
yang indah dan perayaan yang semarak. Namun 
keindahan dan kesemarakan itu hendak nya ti-
dak membuat kita abai dan lupa dengan hakikat 
yang sesungguhnya yang sudah disebut berkali 
-kali diatas. Bahwa tujuan kelahiran kita adalah 
untuk berkarma, memenangkan kebenaran 
atas kejahatan, di setiap hembusan nafas kita. 
Karma itulah satu-satunya yang mengantarkan 
kita pada penyatuan dengan keabadian dan 
menghentikan kita dari proses kelahiran ulang 
(punarbawa) yang berkepanjangan.

*) I Ketut Wiriana 
 Direktur Utama PLN Tarakan
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Markus 16: 1-8
Kebangkitan Yesus
Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena 
dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli 
rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan 
meminyaki Yesus.

Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu 
itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke 
kubur. Mereka berkata seorang kepada yang 
lain: “Siapa yang akan menggulingkan batu itu 
bagi kita dari pintu kubur”?. 

Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, 
tampaklah, batu yang memang sangat besar itu 
sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam 
kubur dan mereka melihat seorang muda yang 
memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. 

Merekapun sangat terkejut, tetapi orang muda 
itu berkata kepada mereka: “Jangan takut! Kamu 
mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia 
telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat! Inilah tempat 
mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, 
katakanlah kepada murid-murid-Nya dan kepada 
Petrus: Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu 
akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan-Nya 
kepada kamu”. 

Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur 
itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. 
Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada 
siapapun juga karena takut. 

Dengan singkat mereka sampaikan semua 
pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. 

Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan 
murid-murid-Nya memberitakan dari Timur ke 
Barat berita yang kudus dan tak terbinasakan 

2021

RENUNGAN

PASKAH
 Oleh: Benny Marbun*)

tentang keselamatan yang kekal itu.

Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan,

Bacaan kita pada Renungan Paskah ini diambil 
dari Markus 16: 1-8. Judul perikop dari bacaan 
ini adalah Kebangkitan Yesus. Perikop ini me-
mang khusus kita baca hubungannya dengan 
Paskah: Kebangkitan Yesus dari kematian, 
kebangkitan dari kubur.

Mari kita pelajari sejenak perikop ini.

Pintu batu kubur yang terguling

Diceritakan, ada tiga wanita: Maria Magdalena 
dan Maria ibu Yakobus, serta Salome, berniat 
datang ke kubur Yesus, yang terlebih dahulu 
membeli rempah-rempah untuk meminyaki Ye-
sus. Karena mereka bertiga semuanya wanita, 
ada keraguan di hati mereka: Siapa yang akan 
menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu 
kubur ?.

Ya, secara logika, kita bisa memaklumi kekha-
watiran Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus 
dan Salome: Siapa yang akan menggulingkan 
batu itu bagi kita dari pintu kubur?. Batu yang 
berat, tentu akan susah digeser atau diguling-
kan oleh ketiga wanita. 

Kekhawatiran yang dirasakan ketiga wanita juga 
sering kita alami sekarang ini. Kita sering meng-
gunakan nalar kita untuk mengira-ngira apa 
yang akan kita lakukan nanti ketika kita mengira 
akan menemui halangan atau hambatan dalam 
kehidupan kita?.

Ternyata, di kalimat berikutnya disebutkan: 
Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, 
tampaklah, batu yang memang sangat besar itu 
sudah terguling. 
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Ya, pintu batu besar itu sudah terguling. Ada 
yang menggulingkannya. Ketika ketiga wa-
nita itu punya niat meminyaki jenazah Yesus, 
sesuatu perbuatan yang mencintai Yesus, maka 
Tuhan dengan cara-Nya yang menggulingkan-
nya. Karenanya, pelajaran dari kalimat ini, yaitu 
ketika kita punya niat baik untuk melayani Tu-
han, yang mana secara nalar akan ada se suatu 
yang menghambat rencana pelayanan kita, 
yakinlah Tuhan akan menggulingkan batu penu-
tup, menggulingkan batu penghambat, sehingga 
kita dapat masuk melayani Tuhan.

Terkejut melihat kenyataan
Mari kita lanjutkan kalimat berikutnya: 

Merekapun sangat terkejut, tetapi orang muda 
itu berkata kepada mereka: “Jangan takut! 
Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang 
disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di 
sini. Lihat! Inilah tempat mereka membaringkan 
Dia”. 

Ya, ketiga wanita tersebut terkejut, bahkan sa-
ngat terkejut, karena mereka sejak awal melihat 
beberapa kejanggalan di kubur Yesus: Pintu 
kubur yang sudah terguling, yang semestinya 
masih menutup kubur; Yesus tidak lagi terbaring 
di kubur, yang semestinya mereka menemukan 
jenazah Yesus; mereka bertemu dengan seo-
rang muda memakai jubah putih di kubur Yesus, 
yang semestinya ia tidak ada di kubur Yesus.

Demikian juga kita, yang boleh jadi kita terkejut 
dengan kenyataan yang semula kita harapkan 
kita alami dalam pelayanan kita. Semula kita 
berharap menemukan sesuai alur pikir kita, 
seperti gambaran yang kita harapkan. Kita 
terkejut, ternyata yang kita harapkan sebagai 
purna karya di PLN, tidak kita temukan. Hasil 
kerja yang kita harapkan, tidak diapresiasi 
cukup. Upaya kita menjual property, tidak juga 
membuahkan hasil, misalnya. Percayalah, Tu-
han telah merancang lebih indah dari rancangan 
kita. Sebab rancangan-Ku bukanlah rancangan-
mu dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah 
firman Tuhan (Yesaya 55: 8).

Omong tentang Yesus
Ayat berikutnya: Lalu mereka keluar dan lari 
meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan 
dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak 
mengatakan apa-apa kepada siapapun juga 
karena takut. 

Mereka, setelah sangat terkejut, keluar dan lari 
meninggalkan kubur. Apakah lari karena mereka 
sangat gembira karena Yesus telah bangkit? 
Bukan! Mereka lari meninggalkan kubur karena 
takut. Dan, mereka tidak mengatakan apa-apa 
kepada siapapun juga!.

Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka berlari 
karena ketakutan, sehingga yang semestinya 
ketiga wanita itu menjadi saksi utama Kabar 
Gembira, namun ternyata Kabar Gembira itu 
tidak disampaikan kepada siapapun. Demikian 
juga kita, seringkali karena kita kaget melihat 
kenyataan hidup, yang boleh jadi di bawah 
harapan kita, bahkan pun yang melebihi 
harapan kita. Kita lupa menyaksikan bahwa 
semua itu terjadi atas pengaturan Tuhan. Kita 
lupa menyebut nama Yesus, bahwa kenyataan 
pahit yang kita alami, diijinkan Tuhan kita alami. 
Kita lupa bersyukur kepada Yesus, bahwa 
kebahagiaan yang kita alami, adalah karena 
kasih karunia Yuhan.

Penutup
Karenanya, Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, 
saya menggarisbawahi minimal tiga hal yang 
perlu kita renungkan dalam perayaan Paskah 
pada tahun 2021 ini:

1. Marilah kita sebagai purnakarya PLN, 
mengandalkan petunjuk dan bimbingan 
Tuhan dalam kita merancang pelayanan kita, 
merancang kegiatan kita, agar hambatan 
atau pintu dari tempat yang akan kita 
masuki, menjadi terbuka.

2. Hendaknya kita yang adalah purnakarya 
PLN, tidak tinggal diam terkejut dengan 
realitas kehidupan yang kita alami, tidak 
sesuai dengan rancangan awal kita. 
Rancanganku bukan rancangan Allah. 
Rancangan Allah adalah rancangan damai 
sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.

3. Marilah kita di dalam kegiatan kita di 
lingkungan kerja, lingkungan pergaulan 
kita yang purna karya PLN, omong tentang 
Yesus, membicarakan Allah, yang menjadi 
pembimbing kita, yang menjadi Gembala 
penuntun arah di mana tersedia hamparan 
rumput yang luas, air yang tenang.

*) Benny Marbun
    Purnakarya 2016, PLN Kantor Pusat

INFO KEAGAMAAN

IKPLN NEWS  |  EDISI 13  |  APRIL - JUNI 2021 43



TAHUKAH ANDA

BERKAH PASCA BADAI SEROJA 
DI KOTA KUPANG

 Oleh: Fredik Nawa *)

Cuaca ekstrim menghantam hampir seluruh 
wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT). 
Hujan lebat disertai tiupan angin kencang 
meluluh-lantakkan provinsi kepulauan itu. Angin 
kencang menghancurkan bangunan rumah war-
ga, bangunan fasilitas umum (Fasum), fasilitas 
sosial (fasos) dan menumbangkan pohon-po-
hon. Bahkan merenggut korban manusia.

Kota Kupang, ibukota Provinsi NTT adalah salah 
satu wilayah yang terdampak cukup parah aki-
bat angin kencang dan hujan deras. Pepohonan 
tumbang menimpa ratusan hingga ribuan rumah 
warga. Angin kencang juga menghancurkan 
bangunan pemerintah, pertokoan dan bangunan 
keagamaan, terutama ribuan gedung gereja. 
Banjir merusak rumah-rumah, areal persawahan 
dan kebun warga.

Pepohonan yang sudah berumur lebih dari 
seratus tahun  pun tercabut dari akar-akarnya. 
Pohon-pohon berusia tua seperti beringin dan 
asam belanda berukuran beberapa pelukan 
orang dewasa, tumbang di banyak sudut kota. 

Hujan dan angin kencang seakan ingin 
mengubah wajah kota. Usai hujan dan angin 
mereda, akses jalan hampir di semua ruas jalan 
dalam kota dan keluar kota Kupang tertutup 
oleh ratusan pohon yang tumbang menutup 

badan-badan jalan, baik jalan negara, provinsi 
hingga jalan kampung. 

Itulah kerusakan yang ditimbulkan Badai Siklon 
yang diberi nama cantik Seroja, atau  Badai 
Siklon Seroja pada tanggal 3 sampai dengan 5 
April 2021. Peristiwa yang sangat menakutkan. 
Banyak warga berusia lanjut mengakui dalam 
sejarah, Badai Siklon Seroja adalah yang paling 
parah menimpa Kota Kupang dan NTT. NTT 
sudah sering dilanda badai, tetapi Badai Seroja 
adalah yang paling menimbulkan kerusakan dan 
kehancuran yang luar biasa serta luas.

Badai Siklon Seroja juga membuat Kota Kupang 
menjadi seperti kota mati. Paling tidak satu 
minggu pertama sejak badai sepanjang tanggal  
3 sampai dengan 5 April, Kota Kupang tanpa 
listrik dan tanpa akses komunikasi telepon selular. 
Tiang-tiang listrik roboh, baik oleh banjir, ditiup 
angin ataupun karena tertimpa pohon. Begitu pula 
yang terjadi pada saluran komunikasi telepon. 

Data yang dirilis Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Provinsi NTT per 17 April 
2021, khusus Kota Kupang,  tingkat kerusakan 
rumah terdampak 22.748 unit, rumah rusak 
berat 584 unit, fasum dan fasos rusak sebanyak 
360 unit. Korban meninggal enam orang dan 
luka berat delapan orang.

Danau Tangkolo di 
Kelurahan Sikumana, 
Kecamatan Maulafa, 
Kota Kupang, NTT, 
merendam bangunan 
warga dan menjadi 
tempat mandi dan 
bermain anak-anak 
di sekitar Danau 
Tangkolo. 
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Korban di NTT total meninggal 181 jiwa, rumah 
terdampak 71.023 unit, rumah rusak berat 
15.252 unit, sedangkan fasum/fasos  rusak 
sebanyak 2.927 unit.

Namun harus diakui badai tidak hanya berwajah 
tunggal, yakni wajah kedukaan dan kerusakan 
/ kehancuran. Badai Seroja juga menampak-
kan sisi lain, sisi berkah. Tingginya curah hujan 
selama beberapa hari secara kontinyu, mem-
buat perut bumi Pulau Timor kenyang air hujan. 
Pulau yang terbentuk dari lapisan batu kapur 
memuntahkan kembali air yang berlebihan di 
perut  bumi.

Kota Kupang misalnya, banyak bermunculan 
mata air dimana-mana. Debit air naik di su-
mur-sumur yang digali manual. Di sejumlah 
sumur, airnya naik melewati bangunan pem-
batas permukaan sumur, lalu meluap ke jalan 
raya. Ini terjadi di Kelurahan Merdeka, di Sumur 
Thedens, sejumlah sumur di Kelurahan Naikoten 
1 seputar kompleks Dinas Sosial Provinsi NTT 
dan di Kelurahan Batuplat. Ada banyak lokasi 
melaporkan kejadian serupa.

Warga tidak lagi memakai katrol untuk menarik 
air dari kedalaman, mereka langsung menciduk  
air yang sudah penuh hingga permukaan sumur. 
Kedalaman sumur warga mulai dari enam meter 
hingga 30 meter. Pada sumur-sumur dalam, di 
atas 20 meter, kenaikan debit air hingga tujuh 
meter. Hal itu terlihat dari panjang tali menjadi 
terlalu panjang untuk sumur yang berubah men-
jadi dangkal sudah ada air.

Fenomena naiknya debit air inilah bisa 

dibilang sebagai berkah Siklon Seroja. Tuhan 
menyediakan air yang cukup untuk Kota Kupang 
yang dikenal bermasalah dengan ketersediaan 
air bersih tidak sebanding dengan tingginya 
kebutuhan air, akibat padatnya penduduk. Mobil 
tanki air bersih yang berseliweran memasok 
permintaan warga kota menjadi pemandangan 
umum dalam kota agak menurun kehadirannya.

Mata air tiba-tiba bermunculan dimana-mana. 
Tiba-tiba air keluar  dari dalam rumah penduduk, 
pinggir jalan, hingga di areal kebun dan dalam 
hutan. “Kami senang tapi juga menjadi tidak 
nyaman, karena air muncul di ruang tamu”, ung-
kap warga di Kelurahan Naikoten 1 dan warga 
Kelurahan Sikumana. 

Yang menghebohkan adalah bermunculan 
banyak mata air baru yang menggenangi daerah 
cekungan dan mengubahnya menjadi danau. 
Hanya dalam waktu kurang dari seminggu air 
menggenangi lahan seluas 2 hingga 3 hektar. 
Warga menyebutnya danau baru. Dua danau 
baru yang besar di antaranya di Kelurahan 
Sikumana dan Kelurahan Batuplat. Danau besar 

Warga tidak lagi memakai katrol untuk menarik air dari 
kedalaman, mereka langsung menciduk  air yang sudah 
penuh hingga permukaan sumur. Hal itu terlihat dari 
panjang tali menjadi terlalu panjang untuk sumur yang 
berubah menjadi dangkal sudah ada air.

Tuhan mengijinkan 
badai menghancurkan 
Kota Kupang. Tuhan 
juga menyediakan air 
yang berlimpah.
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pertama yang menghebohkan berlokasi  di RT 
14 RW 06 Kelurahan Sikumana, Kecamatan 
Maulafa, Kota Kupang. Berlokasi sekitar lima 
kilometer arah Selatan pusat kota Kupang. 
Atau tak jauh dari Gardu Induk Maulafa milik 
PLN Wilayah NTT yang juga berlokasi di 
Sikumana. Di areal Gardu Induk Maulafa juga 
ada sebuah mata air yang meluap, sehingga 
PLN harus membangun saluran air agar tidak 
menggenangi areal Gardu Induk. 

Danau di Sikumana,  air muncul dari sedikitnya 
delapan mata air. Air menggenangi lahan milik 
tuan tanah keluarga Asanab. Danau baru itu 
disebut Danau Tangkolo, karena menggenangi 
kawasan yang dinamai Tangkolo. Namun mata 
air muncul dari perbukitan yang dinamai Oebon. 
Dalam tiga hari debit air naik hingga mencapai 
ketinggian sekitar dua meter dari dasar danau. 
Ketinggian air itu  menggenangi rumah warga 
yang sudah berada di lokasi yang lebih tinggi, 
yakni, rumah Jeri Dethan dan kandang babi 
milik tetangganya.   

Danau lainnya meliputi RT 07, RT 017 dan RT 
020 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Kota Raja. 
Lokasi ini lebih dekat ke kota. Air memenuhi 
areal milik keluarga Sahetapy dan lainnya, yang 
sebelumnya dimanfaatkan sebagai arena moto-
cross. Air menggenangi areal seluas hampir dua 
hektar, mengubah lokasi itu menjadi peman-
dangan yang indah karena ada lahan yang lebih 
tinggi tampak seperti daratan atau pulau. Warga 
setempat menyebut danau itu Danau Tuakna-
tun, karena sekitarnya banyak pohon tuak.

Besarnya mata air baru ini mampu menggenangi lahan 
ce  kungan sekitar dua hektar lebih dan membentuk danau 
baru.

Beberapa mata air baru bermunculan dari balik perbukitan 
batu,  dengan debit cukup besar di Kelurahan Sikumana, 
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT.

Danau Tangkolo di Kelurahan SIkumana, 
Kecamatan Maulafa dan danau di Kelurahan 
Batuplat, Kecamatan Kota Raja, seketika 
berubah menjadi destinasi wisata baru warga 
Kota Kupang dan sekitarnya.  Banyaknya  
pemberitaan di media arus utama, Koran dan 
televisi, maupun media online, terutama media 
sosial, seperti facebook dan pesan ke grup-
grup whatsapp, makin mengundang warga 
antusias melihat secara langsung.

Jalan menuju lokasi kedua danau baru tiba-
tiba menjadi padat oleh kunjungan warga yang 
ingin tahu. Mereka menggunakan kendaraan 
roda dua dan empar melewati ruas jalan sempit 
sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan, 
terutama pada hari libur, seperti Sabtu dan 
Minggu.

Peristiwa alam ini pun disambut sikap syukur. 
Tuhan mengijinkan badai menghancurkan Kota 
Kupang. Tuhan juga menyediakan air yang 
berlimpah. Inilah jawaban untuk warga kota 
yang terus berdoa meminta Tuhan memberi air 
yang cukup untuk Kota Kupang yang kesulitan 
air bersih. Setelah badai berlalu muncul pelangi 
pertanda ada penyertaan Tuhan. Itulah berkah 
pasca Badai Seroja di Kota Kupang. 

*) Fredik Nawa
 IKPLN Daerah NTT
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KARTINI - SRIKANDI PLN 
MASA KINI

 Oleh: Hariyanti S *)

“Ayo Srikandi 
PLN !. Bersinarlah 

dan menjadi 
semakin kuat 

dari sebelumnya, 
stronger than 

before!”.

Badai siklon tropis Seroja yang menghantam 
Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 
awal April  2021 lalu merusak hampir 90 per-
sen sistem kelistrikan di wilayah Rote, Ndao, 
Sabu, Pulau Semau, Kota Kupang, Kabu-
paten Kupang, Adonara, Larantuka, Lembata 
dan Sumba Timor. Akibat curah hujan selama 
tiga hari yang mengikuti badai Seroja, dua 
menara Saluran Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) bertegangan 70 kilo Volt (kV) patah 
dan roboh.

Kerusakan tower transmisi berdampak 
pada padamnya sistem kelistrikan di empat 
kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Timor 
Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan 
Belu. PLN telah berhasil membangun menara 
darurat (emergency tower) setinggi 61 meter. 
Estimasi awal perbaikan memerlukan waktu 
selama 1 bulan, ternyata proses perbaikan 
dapat dilakukan dalam waktu 10 hari saja.

Saat mendirikan tower darurat inilah terlihat 
dua ‘Kartini’ PLN yang ikut terlibat. Rosalia 
Widya Astuti Chandra dan Putri Ramadani 
yang terjun langsung menjadi tim relawan 
PLN. Keduanya merupakan putri daerah asal 
NTT yang bertugas di Unit Layanan Transmi-
si dan Gardu Induk Mamuju, Sulawesi Barat. 

Rosalia Widya Astuti Chandra (23) lulusan 
Politeknik Negeri Kupang, bergabung di PLN 
dengan jabatan sebagai Junior Engineer Pe-
meliharaan Transmisi sejak 2020 sedangkan 
Putri Ramadani (23) bertugas di bagian Operasi 
dan pemeliharaan transmisi di Unit yang sama 
 de ngan Rosalia, menampakkan aksi pejuang 
Kartini masa kini yang terjun langsung men-
jadi tim relawan PLN dalam tugas mendirikan 
menara darurat setinggi 61 meter di NTT.

Sebagai tim relawan PLN, Widi (panggilan 
Widya) dan Putri bertugas mengurus masalah 
persediaan logistik. Keduanya memastikan 
semua kebutuhan personel yang bekerja di 
lokasi bisa terpenuhi dengan baik.

“Meski saya dan Widi perempuan, kami tak ha-
nya mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan. 
Kami juga ikut membantu mengangkat material 
dan menarik konduktor listrik untuk mendirikan 
tower”, ungkap Putri.

Keduanya mengaku sangat termotivasi agar lis-
trik cepat menyala. Sebab, hadirnya listrik akan 
banyak membantu warga. “Ada hal yang selalu 
menghangatkan hati kami, saat cahaya listrik 
kembali hadir di antara rumah warga korban dan 
ketika melihat wajah-wajah tersenyum”,  ungkap 
Widi semringah.
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PLN merupakan perusahaan yang sangat 
maskulin. Menurut Syofvi F Roekman; Direktur 
Manajemen SDM PLN. Adanya gerakan Srikan-
di-srikandi  PLN terbukti mampu mendorong 
karyawati PLN untuk melakukan kinerja-kinerja 
yang biasa dilakukan oleh laki-laki dan bahkan 
dapat dilakukan lebih baik oleh perempuan.

Hal tantangan dapat melakukan pekerjaan 
laki-laki  ataupun pekerjaan di luar disiplin 
ilmunya menjadi sesuatu yang jamak dialami 
para Kartini-Srikandi PLN masa kini, diceritakan 
oleh Millatus Saadah yang biasa dipanggil 
Milla. Mulai masuk PLN melalui jalur COOP, 
awal penugasan menghadapi pelanggan dan 
meningkat bertahap seiring  prestasi kinerjanya  
dalam kurun waktu yang cukup pendek sampai 
menjadi Manager Unit Layanan Pelanggan. 
“Pengalaman menarik yang sudah pernah 
didapatkan selama di PLN tidak terkecuali disisi 
bagian Teknik, pada saat terjadi gangguan pada 
malam hari.  Kami juga harus siap begadang 
sampai pagi untuk menuntaskan gangguan 
tersebut serta pengalaman menarik lainnya 
terkait menangani pelanggan yang kena P2TL. 
Pada prinsipnya kita harus mencintai pekerjaan 
yang kita lakukan, maka nanti pekerjaan itu 
yang akan mencintai kita kembali” ujarnya.

“Ayo Srikandi PLN !. Bersinarlah dan menjadi 
semakin kuat dari sebelumnya, stronger than 
before!”.

Itulah ajakan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, 
kepada segenap perempuan di PLN. Zulkifli 
percaya bahwa Srikandi PLN di masa depan 
akan makin menunjukkan prestasi gemilang dan 
membanggakan, baik di tingkat internal PLN, 
BUMN, Nasional dan bahkan Internasional. 
Saya sangat mendukung gerakan PLN Women 
Empowerment Program untuk meningkatkan 

kualitas perempuan-perempuan PLN sehingga 
daya saing dan kepercayaan diri Srikandi PLN 
untuk mampu berkarir semakin tinggi dan dapat 
meningkat secara signifikan, ” ujar Zulkifli.

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PLN 
Sinthya Roesly juga mengajak seluruh Srikandi 
PLN. ‘’Ayo Srikandi PLN, kenali diri kalian sendi-
ri. Kenali tantangan yang kalian hadapi dan pe-
lajari itu. Kita perempuan dilahirkan untuk multi-
tasking. Ingat, tidak ada alasan untuk adanya 
pembatasan terhadap perempuan. Ayo menjadi 
Srikandi PLN yang berprestasi,” ungkapnya. 

Syofvi, juga mengajak para Srikandi PLN mulai 
mengenali  kekuatan yang dimiliki masing-ma-
sing perempuan. Itulah potensi dan kapabilitas 
yang harus dibangun sejak dini. Karena sebagai 
perempuan, wanita  sudah terlahir kuat dan 
mampu multitasking. 

“Tidak ada batasan untuk perempuan. Buatlah 
pilihan dan bekerjalah sesuai hati nurani. Selalu 
hadirkan prestasi dan manfaat yang impactful, 
karena kita adalah Srikandi PLN,” ujar Syofvi.

Kementerian BUMN menargetkan ada 15 % 
pimpinan perempuan di BUMN. Namun sejauh 
ini, baru 10 % perempuan di Indonesia yang 
tercatat sebagai pimpinan perempuan. Semo-
ga Srikandi PLN dapat terus tumbuh sejalan 
dengan dukungan pemerintah dan Kementerian 
BUMN,’’ tambah Syofvi.

Mengangkat tema Women Empowerment PLN 
2021: Stronger than Before, acara ini diharap-
kan menjadi titik balik bangkitnya pembangunan 
potensi Srikandi-Srikandi PLN yang lebih berani 
dan mau menjadi Srikandi terbaik atau pemi-
mpin masa depan. Wakil Direktur Utama PLN, 
Darmawan Prasodjo, dalam sambutannya ber-
harap momen launching ini dapat memotivasi 
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perempuan PLN bahkan perempuan Indonesia 
pada umumnya untuk lebih bersemangat dalam 
berkarya dan menginspirasi. 

Gerakan ini diakuinya penting mengingat kese-
jahteraan gender juga mempengaruhi keadilan, 
moralitas, stabilitas ekonomi. ‘’Saya mendukung 
gerakan women empowerment ini agar perem-
puan bisa menjadi dirinya sendiri, bisa berkarya 
dengan prestasi terbaik dan bisa menggali 
potensinya. Seperti slogan; woman empowering 
women, women inspiring women. Mari sesama 
perempuan saling mendukung untuk mencapai 
kebaikan bersama,’’ tambah Darmawan

“Perempuan masih memiliki tantangan dalam 
pekerjaan formal terkait kesetaraan gender. Na-
mun, menurut laporan dari McKinsey, semakin 
tinggi kontribusi angkatan kerja perempuan, 
maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan 
produktifitas suatu bangsa,” ujar Darmawan.

Jajaran Direksi dan Komisaris PLN sangat 
berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan 
dengan membangun lingkungan kerja yang 
inklusif dan setara. Salah satunya dengan pe-
ningkatan komposisi perempuan hingga 15 % 
pada level pimpinan Senior.  

Berdasar komitmen tersebut, PLN membentuk 
Tim Gugus Tugas Srikandi PLN melalui Gerakan 
“Women Empowerment PLN 2021”. #Stronger-
thanBefore# pada 21 April 2021. Tim ini akan 
menyiapkan kebijakan yang lebih spesifik terkait 
kesetaraan gender dan pemberdayaan per-
empuan serta program-program peningkatan 
kualitas perempuan di PLN.

Ketua Tim Gugus Tugas Srikandi PLN, Chairani 
Rachmatullah, dalam laporannya mengatakan 
bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) atau Sustainable Development Goals 

(SDGs) merupakan kesepakatan 193 negara 
negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 
yang ditetapkan pada tahun 2015, yaitu mening-
katkan kesejahteraan masyarakat global terma-
suk Indonesia. Salah satu TPB adalah mencapai 
kesetaraan gender dan memberdayakan kaum 
perempuan yang tertuang dalam TPB nomor 5.

Selain itu, imbuh Chairani Rachmatullah, 
 ke terlibatan perempuan dalam pembangunan 
PLN menjadi salah satu syarat yang diperha-
tikan oleh Development Partner dalam hal ini 
adalah Lender. Lender seperti ADB, World Bank 
dan IFC mempersyaratkan peran serta perem-
puan secara khusus dalam setiap fase pem-
bangunan, mulai tahap perencanaan hingga 
operasi, baik di internal PLN maupun eksternal / 
 stakeholder pembangunan seperti masyarakat 
terkena dampak. 

“Itulah yang melatarbelakangi gerakan PLN 
Women Empowerment. Peningkatan kapasitas 
PLN untuk mewujudkan program Kementeri-
an BUMN dan dalam memenuhi persyaratan 
dari Lender merupakan hal yang perlu segera 
dilakukan,” jelasnya.

Disadur dari 3 sumber tulisan:

- Chairani Rachmatullah (Ketua Tim Gugus 
Tugas Srikandi PLN).

- Millatus Saadah (Manager ULP).
- https://harianbangsa.net/kiprah-dua-kartini-

pln-pulihkan-jaringan-listrik-di-ntt-ikut-
dirikan-tower-listrik-darurat.

*) Hariyanti S
 Ketua Bidang Kesejahteraan & Kepensiunan   
 IKPLN Pusat
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Popularitas internet pula yang membuat 
banyak orang lebih mengenal website sebagai 
salah satu produk digital, dimana manfaat 
website sendiri memang sangat dirasakan 
oleh berbagai kalangan, mulai dari kemudahan 
mencari informasi, fleksibilitas transaksi, hingga 
mempersingkat urusan birokrasi.

Manajemen IKPLN melihat bahwa untuk 
memenuhi kebutuhan informasi (Information 
needs) anggotanya yang tersebar di seluruh 
pelosok Indonesia yang selama ini dilakukan 
lewat media Buletin IKPLN News, dinilai 
belum maksimal  penyebarannya, sehingga 
dibutuhkan media tambahan berupa 
Website. Dengan dibantu oleh Tim dari PJB, 

WEBSITE IKPLN
REBORN

 Oleh: Bambang Bayu Aji *)

pembentukan Website IKPLN dilakukan 
pada tgl 03 September 2018. Namun sejak 
pembentukannya sampai saat ini, pengelolaan 
Website dimaksud belum berjalan secara 
optimal, hal ini dikarenakan tidak adanya tenaga 
pengelola tetap dari IKPLN.  

Alhamdulillah dengan bergabungnya salah satu 
pensiunan PLN yang memiliki pengalaman di 
bidang Teknologi Informasi serta menyediakan 
diri untuk membantu membangun dan 
mengembangkan database IKPLN berikut 
aplikasi exsting agar terintegrasi satu sama 
lainnya, sehingga diharapkan kedepan data 
yang akan dikelola dan diolah oleh manajemen 
IKPLN memiliki nilai bobot lebih serta dapat 

Perkembangan internet di 
tanah air memang membawa 
banyak perubahan. 
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dirasakan manfaatnya untuk kemaslahatan para 
anggota IKPLN.

Upaya mendukung rencana tersebut, telah 
dibentuk Tim Pengelolaan Website IKPLN 
dimana anggotanya kolaborasi antar generasi 
yang memiliki ketrampilan dan pengalaman 
di bidang teknologi informasi  serta memiliki 
kepedulian untuk membantu meningkatkan 
performa dan kualitas IKPLN.

Saat ini, Tim tengah mulai melakukan persia-
pan-persiapan, dimulai dengan melakukan 
koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu 
DPPLN dan PLN Kantor Pusat, dalam rangka 
pembenahan, pemutakhiran data, maupun 
penyediaan infrastruktur untuk mendukung 
kegiatan dimaksud.

Alhamdulillah Infrastruktur  website tersedia, 
sehingga IKPLN bisa mulai mempersiapkan diri 
memanfaatkan Virtual Machine yang tersedia 
sebagai  tempat penyimpanan database berikut 
aplikasinya.

Website IKPLN yang saat ini 
masih dikelola menggunakan 
infrastruktur hosting pihak 
eksternal, mulai dipersiapkan 
untuk dimigrasikan dengan 
memanfaatkan infrastruktur di 
tempat baru, dimana salah satu 
tujuannya selain menurunkan 
biaya operasioanal berupa biaya 
sewa server, yang terpenting 
adalah keamanan datanya akan 
lebih terjamin. Fitur-fitur website 
mulai dibenahi dan di update 
dengan informasi terkini.

Pembangunan dan 
pengembangan aplikasi secara 
mandiri mulai dicicil untuk 
mendukung kebutuhan mendesak 
pengelolaan data IKPLN, agar 
laporan -laporan penting dapat 
disajikan secara cepat, akurat 
dan akuntabel. Demikian 
juga mulai disiapkan aplikasi 
back office untuk mendukung 
keberlangsungan kegiatan 
Tim Pengelola Website dalam 
rangka menyongsong lahirnya 
website IKPLN yang up-to-date, 
terintegrasi dan profesional. 

Salah satu impian Pengurus IKPLN ke depan-
nya para anggota IKPLN dapat memanfaatkan 
sarana yang disediakan dan berpartisipasi aktif 
memberikan informasi yang up to date tentang 
data ketrampilan serta pengalaman tambahan 
yang dimilikinya, sebagai upaya membangun 
network antar para pensiunan untuk berbagi in-
formasi dan pengalaman yang bermanfaat yang 
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
mereka.

Semoga upaya membangun sarana informasi 
melalui media Website IKPLN yang terintegrasi 
ini dapat terwujud, sehingga diharapkan pada 
akhirnya para pensiunan PLN memiliki tambah-
an wawasan, pengalaman serta memper oleh 
pandangan baru dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan diri beserta keluarganya.

*) Bambang Bayu Aji
 Koordinator Website IKPLN
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BEKERJA 
DENGAN HATI
Mengharu Biru 
Bersanding 
Dengan Diesel 
di... Aceh

 Oleh: Hizban Achmad*)

SERBA SERBI

Pusat Listrik Tenaga Diesel ( PLTD )  
Merduati.
Makan  siang nasi goreng khas Aceh baru saja 
habis. Datang menghadap seorang Kepala 
Bagian, Pak Yusuf TA , asli orang  Aceh. Sambil 
menyeka peluh karena nasi goreng yang cukup 
pedas, saya persilahkan dia duduk dan agar 
duduk sesantai mungkin. Orangnya yang gemuk 
tinggi besar jelas doyan makan, maka saya 
tanya memakai bahasa Aceh. “Ka Paju bu ? . 
Sambil ngakak dia jawab : “Ka. Ka bereh pak“  .  
Karena dia tahu saya habis makan siang, kali-
mat dia berikutnya ada unsur sambil mancing : 
Dia menyampaikan : “Hana kupi, pak ?“. Spon-
tan saya jawab : “Na, na. Bek male-male. Jiep 
kupi disino … gratis.”. Saya minta mbak Igin*, 
Sekretaris Pemimpin membuatkan kopi hitam 
khas Aceh untuk kami cecap nikmatnya berdua. 

Tidak lama kemudian sambil menunduk dia 
bercerita : “Tadi saya nangis pak. Menetes air 
mata saya’.  “Lho kenapa ?’ potong saya . Dia 
jawab “Dengan mata kepala saya sendiri, saya 
melihat mesin diesel kita SWD yang besar 1 
MW itu, diangkut orang keluar kantor ini. Saya 
ikuti pelan-pelan sampai keluar pintu gerbang 
itu. Saya menangis sebab saya terharu sekali 
seperti melepas anak pergi tiada kembali. 
Masuknya mesin itu dulu saya juga menyaksikan 
pak. Kira-kira tiga puluh tahun lalu. Saya 
sudah pindah ke-mana-mana, eh kok pas saya 
dinas dikantor ini, harus menyaksikan dan 
mengucapkan bye bye ke mesin itu.“ Tercekat 

leher saya. Sulit bicara. Rupanya ikut terhanyut 
peristiwa tersebut sehingga masuk terbawa 
ke lorong waktu yang menyelimuti hati saya. 
Begitu ikhlasnya dia bekerja sehingga dengan 
mesin pun dia mempunyai ikatan emosional. 
Dia membayangkan dulu betapa mesin harus 
dipelihara sebaik mungkin. Spare part susah, 
minyak pelumas nggak gampang, bahan bakar 
juga harus dihemat. Tenaga kerja terbatas. Dia 
bercerita bagaimana cara mendapat “operator”, 
bahwa kalau ada pemuda lewat di depan kantor, 
pemuda itu dipanggil, ditawari, mau kerja 
ngurus mesin diesel nggak ?. Ada yang mau, 
akan tetapi rata-rata enam bulan minta keluar. 
Kenapa ?, mungkin dia tidak tahan suara mesin 
yang memang memekakkan telinga. Cari lagi 
pengganti dengan cara yang sama tadi. 

Karena mesin diesel menjadi tumpuan keluarnya 
Energi listrik, sampai-sampai tidak jarang me-
sinpun diajak bicara, “kamu sehat, kamu jangan 
trip dsb”. Dalam kenyataannya, mesin itu di lap 
setiap saat, dibersihkan dari kotoran pelumas 
dan sebagainya. Begitu “sayangnya” dia pada 
mesin diesel yang diasuhnya. Terungkap ada  
joke, sampai-sampai isteri dirumah pun cembu-
ru. Bayangkan, setiap hari mesin di elus-elus. 
Sedangkan ke isteri, kalau pas “ada maunya” 
baru diraba.  Mengharu biru perasaan ibu-ibu 
karena disandingkan dengan diesel kesayangan 
suami.  Salah satu tanda bekerja dengan hati.

Mungkin sulit dimengerti oleh generasi 
sekarang, karena relatif semua gampang dan 
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tersedia saat ini berkat mudahnya komunikasi.

(Catatan : Di kota Banda Aceh saat ini masih 
terpasang mesin-mesin diesel di PLTD Lueng 
Bata yang mulai dioperasikan pada tahun 1981. 
Termasuk PLTD tertua di Indonesia. Sekarang 
sebagai standby unit saja, setelah system 
ketenagalistrikan Banda Aceh interkoneksi 
dengan Sistem Sumatera). 

saya salut atas pengorbanan teman-teman PLN 
disana kala itu.

PLTD kecil di Bireun
Ada sebagian kecil masyarakat di Aceh yang 
tidak puas dengan situasi yang ada. Banyak 
faktor yang menjadi penyebab dan tidak ada 
penyebab tunggal. Mungkin merasa tidak ada 
keadilan di bidang kesejahteraannya, mungkin 
ada unsur iri terhadap kemajuan yang ada, 
merasa tersisih dari percaturan dan persaingan 
berkegiatan pada umumnya, sehingga 
berkesimpulan, pokoknya tampil menentang 
kepada penguasa.

Listrik jelas diperlukan semua pihak dan 
semua unsur. Sehingga PLN yang bertugas 
menyediakan tenaga listrik harus memperta-
hankan bagaimana agar listrik tetap menyala. 
Sementara ada juga segelintir kelompok yang 
berniat mau mengganggu. Suatu malam ada 
 gerombolan orang yang berniat menyabot 
beroperasinya PLTD agar padam dan terjadi 
kekacauan. Kira-kira arahnya begitu. Mereka 
sudah membawa berbagai sarana guna memba-
kar PLTD yang berada ditepi jalan di Bireun. Se-
buah kota Kecamatan di dekat Lhokseumawe.  
Mereka berniat melakukan terror.

Rupanya operator yang bertugas saat itu mem-
punyai nyali yang tinggi. Terjadilah keributan 
di PLTD tersebut. Disamping operator tadi 
badannya besar, semangat membela tugaspun 
cukup tinggi, maka dilawanlah gerombolan 
pengganggu yang datang, sehingga kelompok 
pengganggu pun tunggang langgang mening-
galkan berbagai sarana untuk perusakan dan 
pembakaran PLTD tersebut. PLTD selamat dan 
dapat beroperasi terus memberi listrik kema-
syarakat sekitar.

Sebagai pengganti keberanian yang dia tun-
jukkan itu, PLN memberi penghargaan berupa  
“Tanda Jasa” yang diserahkan pada Hari Listrik 
Nasional tahun 1991. Mengharu biru perasaan 
operator yang berani tersebut, tidak menduga 
dapat menerima penghargaan dari Direksi PLN 
di PLN Kantor Pusat Jakarta. Dia tidak me-
nyangka, karena apa yang dia lakukan ya ikhlas 
saja demi menegakkan yang menjadi tugasnya. 
( sayang saya lupa siapa nama operator terse-
but). Ini bukti bekerja dengan hati.

PLTD Idi Rayeuk
Di pinggir jalan utama antara Lhokseumawe 
dengan Langsa, di halaman yang luas itulah 
keberadaan PLTD Idi. Suatu ketika dihalaman 

PLTD Tapaktuan  
Kembali ke lorong waktu tahun 1970-an. 

Teknisi terbatas. Sehingga kalau akan overhaul 
harus dibantu oleh teknisi unit lain. Kendaraan 
bermotor jarang dan jalan juga susah. Ce-
rita pak Yusuf TA tadi, bagaimana dia harus 
melakukan pemeliharaan di PLTD Tapaktuan. 
Dia bertugas di Meulaboh. Bila harus menuju 
Tapak tuan, pernah karena jalan umum ada 
gangguan, maka  dia membonceng sepe-
da sambil memangku kotak  berisi berbagai 
peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 
Kadang lewat jalan umum tapi lebih sering jalan 
pintas lewat kebun kelapa milik orang disitu. 
Dan itu dijalani bisa seharian. Itulah dedikasi, 
komitmen pada tujuan Perusahaan. Melistriki 
bumi pertiwi di sudut-sudut negeri. Inilah bukti 
bekerja dengan hati.

Saya bisa percaya cerita tersebut, karena di 
akhir dekade tahun 1980-an memakai mobil 
dari ibu kota Propinsi Aceh, Banda Aceh menuju 
Meulaboh kabupaten di Aceh Barat sekitar 200 
km,  memakan waktu 6-8 jam kalau musim 
hujan. Jalan tersebut sebenarnya sepi akan 
tetapi masih ada 3(tiga ) sungai yang memakai 
“jembatan darurat”.  Jembatan yang terdiri dari 
dua jalur kayu yang cukup untuk ban mobil guna 
menyeberang, tanpa penyekat samping kiri 
kanan pula. Cukup mengharu biru perasaan dan 

 PLTD LUENG BATA
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PLTD tersebut berderet kotak besar-besar yang 
berisi mesin diesel baru yang mau dipasang. 
Kedatangan barang tersebut tadinya dikawal 
TNI. Setelah beberapa saat disitu, prajurit TNI 
bertugas kelain tempat. Rupanya ada sekelom-
pok kecil gerombolan yang menginginkan terjadi 
kekacauan. Mereka berhasil meledakkan dua 
kotak kayu yang besar yang ada dihalaman 
PLTD, setelah itu mereka lari. Operator cukup 
cemas juga malam itu. Setelah pagi hari, baru 
dilakukan inspeksi apa yang rusak dari kedua 
ledakan tersebut. Ternyata yang satu berisi 
unit Knalpot, sedangkan yang satu lagi berisi 
alat-alat bantu. Beruntung kerusakan yang 
ditimbulkan tidaklah berarti. Tabung Knalpot 
hanya penyok sedikit. Alhamdulillah beberapa 
bulan kemudian unit diesel baru tersebut bisa 
beroperasi.

Menghadapi gangguan keamanan lokal, dite-
rapkan “manajemen khusus”. Ada keadaan yang 
dianggap itu win-win solution, yaitu kearifan 
dalam arti luas. Pengertian umum, bila ada TNI 
datang PLN melayani, maka apabila “mereka” 
datangpun ya dilayani juga. Pikiran yang paling 
mendasar dalam benak kita adalah mereka juga 
satu bangsa; yang mungkin sedang tersesat 
orientasinya.  Jelas bekerja dengan hati.

PLTD Seuruway….. dan PLTD di daerah 
remote
Seuruway susah dicari di Peta. Dari jalan utama 
Lhokseumawe ke Langsa, dari Kuala Simpang 
masih masuk kedalam sekitar perjalanan 
satu - dua jam melewati Kebun sawit dan 
hutan juga. Ada PLTD kecil yang melayani 
desa ditengah Kebun sawit tersebut. Saya 
membawa  rombo ngan wartawan Aceh untuk 
melihat pelayanan PLN yang sampai diujung 
hutan. Wartawan ketemu Kepala PLTD dan 
biasa terus ada wa wancara ringan kesana 
kemari tentang kendala, tanggapan pelanggan, 
penagihan  rekening, mengatasi gangguan 
dsb. Sampai pada saat menjelaskan siapa 
yang membantu mengoperasikan mesin bila 
karena suatu hal kepala PLTD belum kembali 
dari tugas yang ada? Ya dijawab: “Yang start 
mesin ya isteri saya”. Mengoperasikan sampai 
pembebanan masuk jaringan ya isteri saya. 
Saya yang mengajarinya. Kalau nggak, kasihan 
pelanggan gelap kalau harus selalu menunggu 
saya bila pas pergi belum kembali. Wartawan 
pada geleng-geleng kepala. Tidak masuk 
dalam kamusnya, tata cara kerja borongan 
kekeluargaan seperti itu.

Saya jelaskan bahwa yang seperti di Seuruway 

ini banyak sekali . Seluruh Indonesia yang masih 
isolated system kelistrikannya, ya pola kerjanya 
mirip-mirip. Para wartawan tahunya tekan 
tombol, listrik nyala. Padahal yang dipelosok 
daerah masih banyak yang perlu diperjuangkan 
guna menjaga agar listrik bisa bersinar, 
menyala.

Jadi, boleh percaya boleh tidak bahwa:

1. Yang bekerja sepenuh hati sehingga 
mempunyai ikatan emosi dengan yang 
dikelolanya, seperti Pak Yusuf TA (Alm), 
banyak tersebar di Indonesia. 

2. Yang mempunyai dedikasi dan komitmen 
tinggi guna menjaga keberlangsungan aliran 
listrik, tersebar di republik ini dan itu tidak 
sedikit. 

3. Yang di tengah “gangguan keamanan” tetap 
teguh melaksanakan tugas, bukan satu dua.

4. Yang melibatkan anggota keluarga guna 
melistriki pelanggan, ada hampir di seluruh 
tepian Negara ini. Mengharu biru keterikutan 
ikatan kerja bersama keluarga.

5. Itulah warna PLN. Itulah culture nyata PLN; 
yang tidak hanya disemboyankan, akan 
tetapi telah dilaksanakan tanpa hura-hura 
dari lapisan atas sampai yang terbawah, 
tersebar di ujung-ujung Negeri tercinta ini.  
Bekerja dengan hati.

Mirip jalan yang menuju PLTD Seuruway

*) Hizban Achmad
 Pemimpin PLN Wilayah I Aceh (1989-1992)

Bahasa Aceh:    
Tanya : Ka Paju bu  (Sudah makan ?)   
Jawab :  Ka. Ka bereh pak. ( Sudah. Sudah beres).
Tanya  : “Hana kupi, pak ?  (Nggak ada kopi pak ?)  
Jawab :  Na, na . Bek male-male. Jiep kupi disino , gratis  

(Ada . Ada. Jangan malu-malu. Minum kopi 
disini …. Gratis.)

IGin* = Zubagiani almh.
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Pasca Vaksin Covid-19 ?
 Oleh: dr. Enrico Djajasuminta, MARS *)

Apa yang Harus Diperhatikan

Vaksinasi Covid-19 bagi lansia masih terus 
berlangsung secara menyeluruh di Indonesia. 
Antusiasme dan semangat para lansia untuk 
mengikuti program vaksinasi ini cukup tinggi. 
Kita acungkan jempol kepada para lansia yang 
tetap bersemangat mengikuti program vaksinasi 
ini hingga selesai 2x vaksin. Seiring berjalannya 
vaksin tersebut, tidak sedikit peserta pasca 
vaksin akhirnya terkena infeksi Covid-19 juga, 
kenapa? Kan sudah divaksin? Koq masih kena?.

Menjawab pertanyaan tersebut sebaiknya kita  
perlu mengetahui apa saja yang harus kita per-
hatikan sebelum dan sesudah vaksin pertama, 
bahkan setelah genap vaksinasi dua kali. 

Orang yang berusia diatas 60 tahun memiliki 
kekebalan tubuh yang menurun sehingga lebih 
rentan terkena infeksi dibandingkan dengan 
populasi usia muda dewasa. Produksi dan 
pembentukan limfosit T berkurang seiring 
bertambahnya usia, sehingga imunitas seluler 

dan produksi antibodi terhadap respon kuman 
baru yang masuk ke tubuh, jadi berkurang. 
Penipisan kulit,  berkurangnya refleks batuk 
dan perubahan fisiologis serta anatomis akibat 
penuaan menyebabkan lansia semakin rentan. 
Penyakit kronis seperti diabetes, aterosklerosis 
(perkapuran pembuluh darah), keganasan turut 
memberikan sumbangsih pada infeksi tertentu. 
Upaya pencegahan terhadap infeksi tersebut 
salah satunya melalui vaksinasi. 

Melihat kekebalan tubuh lansia yang relatif 
menurun itu, maka Protap (Prosedur Tetap) 
Kesehatan Covid harus selalu dikerjakan oleh 
lansia. Mereka yang muda dewasa saja sudah 
wajib apalagi lansia, tentunya hal ini harus lebih 
diperhatikan para lansia. Tidak sedikit mereka 
yang sudah divaksin pertama merasa se-
olah-olah sudah kebal terhadap virus Covid-19 
kemudian mereka mengabaikan atau lalai akan 
protap kesehatan seperti memakai masker, 
menjaga jarak dan menghindari kerumunan se-

INFO KESEHATAN
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hingga terpapar Covid sehingga tanpa disadari 
akhirnya terkena Covid. Kejadian itu untuk 
mereka yang sudah divaksin pertama hingga 
terjangkit Covid-19 sebelum vaksin kedua.  Ada 
juga yang baru divaksin pertama, keesokan 
atau beberapa hari kemudian terkena Covid-19. 
Kenapa hal itu terjadi?. 

Kita harus membedakan dahulu untuk mereka 
yang baru divaksin, kemudian terjangkit Covid 
(kasus pertama) dengan yang sudah divak-
sin pertama sambil menunggu vaksin kedua, 
1 - 2 minggu kemudian terjangkit Covid (Kasus 
kedua).  

Sebenarnya mekanismenya tidak berbeda jauh 
antara kedua kasus tersebut. Kasus yang perta-
ma sebenarnya orang tersebut sudah terpapar 
Covid-19 sebelumnya, setelah divaksin pertama 
muncul gejala-gejala Covid sehingga orang 
tersebut terkonfirmasi Covid-19. Kita ketahui 
pasca vaksin biasanya tubuh akan merespon 
vaksin tersebut baik berupa gejala seperti mulai 
dari tidak enak badan, meriang, batuk-batuk, 
tenggorokan sakit, demam, diare sampai ga-
tal-gatal. Hal itu merupakan tanda bahwa tubuh 
sedang membangun kekebalan. Saat tubuh 
merespon vaksin tersebut, tentu bebannya akan 
bertambah jika sebelum divaksin pertama  kita 
sudah terpapar Covid-19 tanpa kita sadari.

Kasus kedua, bagi mereka yang sudah divak-
sin pertama biasanya merasa sudah divaksin 
jadi merasa kekebalan tubuh sudah terbentuk, 
sehingga protap kesehatan mulai diabaikan dan 
tanpa disadari  akhirnya terkonfirmasi terpapar 
sebelum divaksin kedua. Kenapa hal itu terjadi?. 
Perbedaannya adalah saat kita sudah divak-
sin pertama, tubuh baru mengenali virus yang 
sudah dimatikan dari vaksin yang sudah kita 
dapat. Tubuh belum sepenuhnya membentuk 
antibodi, baru mengenali. Setelah kita divaksin 
kedua barulah tubuh mulai membentuk antibodi 
secara maximal 28 hari setelah vaksin kedua. 
Jadi pasca vaksin kedua saja kita tetap harus 
protap kesehatan hingga 28 hari kedepan. 
Bagaimana mereka yang tidak melaksanakan 
protap kesehatan?. Pastinya dapat terjang-
kit Covid juga, hal ini disebabkan vaksin yang 
sudah masuk  tidak memiliki cukup waktu untuk 
memberikan perlindungan.

Bagaimana jika sudah vaksin kedua dan sudah 
genap 28 hari?. Apakah kita tetap harus 
memakai masker?. Protap kesehatan harus 

tetap dilakukan kah?. Jawabannya “ya” dan 
wajib, kenapa?. Apa bedanya kita divaksin 
atau gak, kalo ternyata kita tetap harus protap 
Kesehatan ?. 

Menjawab pertanyaan di atas kita perlu tahu 
bahwa kekebalan yang sudah kita dapat itu 
tidak sepenuhnya menjamin kita akan bebas 
dari Covid. Pasca genap vaksin kedua bukan 
berarti kita kebal 100% terhadap Covid. Semua 
tetap kembali ke daya tahan tubuh kita. Jika 
kita belum divaksin dan kita kena Covid-19, 
kemungkinan gejala dan derajat sakit kita 
akan lebih parah daripada belum divaksin. 
Apabila kita sudah divaksin, mungkin kita akan 
kena namun tidak separah dibandingkan jika 
kita belum divaksin. Oleh sebab itulah Protap 
Kesehatan tetap wajib kita lakukan.

Sampai kapan?. Protap kesehatan dapat kita 
tinggalkan jika sudah tercapai herd imunity. 
Singkatnya jika 70% dari penduduk Indonesia 
sudah divaksin semuanya dari bayi hingga 
lansia, barulah herd imunity dapat tercapai. 
Sementara ini vaksin Covid-19 baru bisa 
diberikan dari usia 18 tahun hingga lansia. Jadi 
untuk sementara waktu, kita perlu bersabar 
untuk menjalankan protap kesehatan demi 
kebaikan diri kita sendiri dan keluarga.

Apakah pasca vaksin kedua kita masih harus 
swab rapid antigen?. Kan sudah divaksin masa 
masih harus di rapid antigen?. Jawabannya “ya”, 
kenapa?.

Sebenarnya pemeriksaan antigen bagi me-
reka yang sudah divaksin tidak terkait secara 
langsung, tapi ada korelasinya. Saya ambil con-
toh seperti kuman typus dalam tubuh kita. Jika 
darah kita diperiksa biasanya kuman typus ada 
dalam tubuh kita, namun karena daya tahan tu-
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buh kita kuat jadi kuman tersebut tidak menye-
babkan kita sakit. Begitu pula dengan Covid. 
Bagi kita yang sudah selesai vaksin, boleh jadi 
tubuh kita terpapar Covid namun karena sudah 
divaksin dan antibodi kita banyak serta tubuh 
kita kuat untuk melawan Covid, kita tidak sakit. 

Pemeriksaan rapid antigen itu hanya untuk 
screening saja karena belum semua masyarakat 
kita sudah divaksin. Sehingga perlu dilakukan 
screening untuk memastikan kalau kita tidak 
membawa virus Covid-19. Karena kasihan jika 
ternyata kita membawa virus tersebut sehing-
ga akan menularkan ke mereka yang belum 
divaksin.

Saat di rapid antigen, bisa dua keadaan terjadi. 
Pertama hasil rapid antigen kita negatif, kedua 
hasil rapid antigen kita positif. Saat hasil rapid 
antigen kita positif, kita harus melanjutkan ke 
pemeriksaan  Swab  PCR dan seperti biasa kita 
harus isoman (Isolasi Mandiri). Namun kita tidak 
usah khawatir kalau kondisi kita akan  membu-
ruk karena kita sudah divaksin dan kemung-
kinan kita tidak ada gejala sama sekali. Jadi 
rapid antigen adalah untuk kebutuhan screening 
dan tidak ada kaitan langsung dengan vaksin.

Jika kita perhatikan kenapa semua itu bisa 
terjadi?, padahal kita sudah selesai vaksin?. 
Jawabannya adalah karena kita lalai atau tidak 

tidak melakukan protap Kesehatan, akhirnya 
mereka terkena virus Covid-19 yang sudah 
bermutasi (berubah) 3x lebih dahsyat dari yang 
semula. Memang virus itu cepat bermutasinya, 
sehingga kita harus waspada walaupun kita 
sudah divaksin. Kasus di India yang terkena 
kebanyakan mereka yang dewasa muda. 

Laporan terakhir dari Jepang kasus meningkat 
(Liputan 6), Malaysia juga meningkat (Kompas), 
Singapura juga trend nya meningkat (CNBC 
Indonesia), berita di Indonesia sendiri, Jakarta, 
Jabar  dan Jateng kasus meningkat. Kita harus 
benar-benar waspada terhadap Covid, jangan 
lalai melaksanakan Protap Kesehatan 5M.
Sumber:

1. Pedoman Imunisasi, Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit 
Dalam

2. https://m.liputan6.com/tag/virus-corona-jepang
3. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/

moh-Covid-19-new-cases-community-imported-may-
4-ttsh-cluster-14740616

4. https://www.kompas.com/global/
read/2021/05/03/153359770/Covid-19-di-malaysia-
juga-memburuk-ratusan-pasien-icu-menumpuk.  

*) dr. Enrico Djajasuminta, MARS
 Dokter Koordinator PLN Distribusi Jakarta Raya

Tes Rapid antigen.

melaksanakan Protap Kesehatan 5M: Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak,  
Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi mobilitas.

Kejadian ini yang terjadi di India, dimana mereka 
yang sudah divaksin merasa sudah kebal ter-
hadap Covid-19 sehingga benar-benar mereka 

IKPLN NEWS  |  EDISI 13  |  APRIL - JUNI 2021 57



Pengurus Daerah IKPLN Suluttenggo Masa 
Bakti Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan 
Keputusan Pengurus IKPLN Pusat nomor 03/
KPTS/IKPLN PUSAT/V/2020 tanggal 29 Mei 
2020.  Berdasarkan keputusan tersebut IKPLN 
Daerah  Suluttenggo pada tanggal 19 Juni 2020 
mengadakan rapat pertama Pengurus Daerah 
bertempat di Desa Woloan, tepatnya di rumah 
Ketua IKPLN Daerah Suluttenggo James L. 
M. Lengkong, dilanjutkan dengan pertemuan 
antara Pengurus Daerah dengan Pembina 
IKPLN Suluttenggo Leo Basuki (GM PLN UIW 
Suluttenggo) bersama jajarannya pada tanggal 
23 Juli 2020. Agenda  acara pertemuan adalah 
perkenalan Pengurus baru dan menginisiasi 
program IKPLN Suluttenggo ke depan 
bersinergi dengan PLN Suluttenggo. 

Kepengurusan yang baru ini, mencatat 

 Oleh: James L. M. Lengkong & Mac Paul Politton*)

DI ERA PANDEMI COVID-19

PROGRAM IKPLN DAERAH SULUTTENGGO

MENINGKATKAN 
KESEJAHTERAAN ANGGOTA

sepenggal penyampaian atau pesan dari 
Ketua Pengurus IKPLN Daerah Suluttenggo 
masa bakti Tahun 2016 –2020 Nico J. Mait, 
yaitu: “Semoga pengurus yang baru dapat 
melanjutkan, mengorganisir dan memupuk 
kerja sama di antara semua anggota IKPLN 
Suluttenggo yang saat ini sudah berjumlah 
1.062 (seribu enam puluh dua) anggota, 
dengan mengusulkan, menyalurkan, dan 
memperjuangkan harapan–harapan anggota 
ke Pengurus Pusat untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggota. Semoga pengurus yang 
baru sukses dalam menjalankan tugasnya”.  Inti 
tujuan utama tugas Pengurus IKPLN Daerah 
Suluttenggo adalah “menyejahterakan anggota” 
melalui Visi: “IKPLN Suluttenggo Sejahtera” 
dan Misi: “Mendorong terciptanya rasa aman, 
nyaman, sehat, bahagia dan sejahtera bagi 
anggota IKPLN Daerah Suluttenggo beserta 

SUMBANG SARAN
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keluarganya melalui kebersamaan, kerukunan 
dan kekeluargaan dengan tetap mengupayakan 
kehidupan yang berkualitas, baik secara 
jasmani maupun rohani”.

Di era sebelum Pandemi Covid-19, IKPLN 
Daerah Suluttenggo masih aktif melakukan 
kegiat an-kegiatan sosial melalui pertemuan 
periodik (bulanan) sekaligus arisan dan 
kegiatan lainnya dalam rangka memupuk 
rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Namun 
ketika dunia mengalami pandemi Covid-19 
mengimbas juga pada kegiatan-kegiatan IKPLN 
Daerah Suluttenggo, tidak ada lagi kegiatan 
apapun demi untuk meng hindari terpapar 
virus Covid-19, terlebih lagi usia anggota pada 
umumnya di atas 60 tahun.  

Lalu, apa upaya Pengurus IKPLN Daerah 
Suluttenggo Masa Bakti 2020-2024 sekarang 
ini dalam misinya untuk mencapai kesejahteraan 
anggota terlebih khusus di tengah era pandemi 
Covid-19 ini?.

Berikut ini bagian dari program dimaksud 
yang telah dan akan terus dilanjutkan dalam 
perspektif mengedepankan kepentingan 
anggota, adalah: 

1. Membuka ruang komunikasi antara Pengurus 
Daerah dengan anggota IKPLN  Suluttenggo, 
dengan membuat Grup WhatsApp yang 
bertujuan mendapatkan informasi–informasi 
penting terkait kemaslahatan anggota, me-
respon permasalahan anggota baik pribadi 
maupun keluarga dalam keanggotaan IKPLN 
dan untuk penyelarasan program IKPLN 

Daerah Suluttenggo dengan Cabang-ca-
bangnya, juga untuk informasi-informasi 
penting terkait dengan keanggotaan dan 
kegiatan IKPLN:

 ● IKPLN Daerah Suluttenggo menggalang 
dana dalam rangka : 
a. Membantu anggota yang mengalami 

kesulitan keuangan untuk mengantar 
jenazah anggota IKPLN Cabang 
Gorontalo dari RS Siloam Manado ke 
Kota Gorontalo. 

b. Membantu anggota IKPLN Cabang 
Manado yang mengalami musibah 
kebakaran rumah.

 ● Memfasilitasi anggotanya dalam proses 
Datul walaupun masih ada yang belum 
terjangkau karena domisili yang belum 
diketahui.

 ● Memfasilitasi pengurusan BHRK bagi 
anggota-anggota yang belum/tidak 
menerima karena sesuatu alasan/
penyebab. 

 ● Membantu anggota dalam pengurusan 
dana duka bagi anggota yang tertimpa 
duka. 

 ● Membantu manajemen PLN untuk 
mengatasi permasalahan provider 

Rapat Pengurus IKPLN Daerah Suluttenggo.

IKPLN Daerah 
Suluttenggo member-

da yakan potensi-
potensi yang dimiliki 
oleh anggota untuk 
dikembangkan dalam 
rangka meningkatkan 
kesejahteraan anggota 
sesuai visi dan misi 
IKPLN Suluttenggo, guna 
menciptakan “IKPLN 
Suluttenggo Sejahtera”
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pelayanan kesehatan seperti apotik, rumah 
sakit, dan dokter yang dilanggan.

 ● Mendorong manajemen PLN untuk 
penyelesaian permasalahan “data janggal” 
pada aplikasi Kartu Sehat.

 ● Berkoordinasi dengan Bidang Kerohanian 
PLN untuk pemberian bantuan bahan 
pokok pada hari raya keagamaan, bantuan 
dampak banjir; 

2. Mendorong implementasi hasil pembekalan 
purnakarya dan usaha-usaha lainnya yang 
digeluti oleh anggota, juga bagi anggota-
anggota lain dapat melakukan usaha-usaha 
tersebut dengan berkonsultasi dengan 
anggota-anggota yang sudah berhasil. 
Sebagai contoh: 

 ● Usaha restoran di Poso oleh Alfonsius E. 
Salindeho.

 ● Usaha kebun cabe rawit oleh Tommy 
Lotulung.

 ● Usaha ayam petelur oleh Lefrant Maleke. 
 ● Usaha beternak sapi oleh Pandeirot.
 ● Usaha tani sayur-mayur oleh Sasela. 
 ● Usaha tenda oleh Jemmy.
 ● Usaha rumah-kost dan rental mobil oleh 
Madjid Sidara. 

 ● Usaha pendidikan/pelatihan dan konsultan 
perorangan baik di PLN maupun swasta 
oleh Mac Paul Politton. 

 ● Usaha beternak ikan kolam

3. Dalam penjajagan adalah pendirian 
Cabang PT IKAMAS di wilayah 

IKPLN Peduli Bencana, membantu meringankan beban 
anggota yang terdampak bencana.

Usaha kebun Cabe Rawit milik anggota (Tommy Lotulung)

Suluttenggo, untuk mengelola usaha 
perdagangan skala mikro/UKM. 

4. Mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian 
yang dilaksanakan oleh Unit PLN setempat, 
untuk silaturahmi antar sesama anggota 
IKPLN dan dengan pegawai-pegawai PLN, 
sekaligus meningkatkan spiritualitas anggota 
menuju kehidupan kerohanian yang damai 
dan sejahtera. 

Merupakan kebanggaan tersendiri bagi IKPLN 
Daerah Suluttenggo dengan kiprah anggota 
IKPLN Daerah Suluttenggo yang saat ini diberi 
kepercayaan menjadi pejabat di luar IKPLN 
ataupun PLN, yaitu:

 ● Jantje Rauw, sebagai Staf Khusus 
Gubernur Sulawesi Utara Bidang Energi 
Dan Sumber daya Mineral. 

 ● Boyke Sondakh, sebagai Anggota KPI 
Propinsi Sulawesi Utara. 

 ● Sam Luli, sebagai Staf Khusus Bupati 
Minahasa Selatan Bidang Energi Dan 
Sumber daya Mineral. 

Demikian program IKPLN Daerah 
Suluttenggo dalam memberdayakan 
potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota 
untuk dikembangkan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan anggota 
sesuai visi dan misi IKPLN Suluttenggo.

*)  James L. M. Lengkong
 Ketua IKPLN Daerah Suluttenggo
 Mac Paul Politton
 Sekretaris IKPLN Daerah Suluttenggo
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 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN PUSAT

Dalam rangka Silaturahmi serta 
sebagai bentuk penghormatan 
kepada Ketua Umum IKPLN dua 
Periode 2013-2017; 2017-2021 
almarhum  DR. Djuanda Nugraha 
Ibrahim, pada  tanggal 02 April 
2021 bertepatan dengan 100 hari 
berpulangnya beliau, Pengurus 
IKPLN Pusat yang dipimpin  
Ketua Umum Bambang Praptono 
didampingi oleh beberapa 
Pengurus, mengadakan kunjungan 
ke kediaman almarhum DR. Djuanda 
Nugraha Ibrahim di Cilandak Barat, 
Jakarta Selatan.

Rombongan diterima oleh isteri almarhum Ibu Atik Djuanda 
beserta putra, putri dan menantu. Dengan penuh haru 
beliau mengucapkan terima kasih atas perhatian dan 
penghargaan Pengurus IKPLN kepada Almarhum.

Sebagai penghargaan atas jasa, pengabdian dan dedikasi 
almarhum terhadap IKPLN, Ketua Umum menyerahkan 
Buku Kenangan  berupa kumpulan tulisan kesan-kesan 
dari beberapa Sahabat dan Rekan Almarhum.  

Buku berjudul “CUITAN LEPAS Sahabat, Rekan dan Karib 
Pak Djuanda” setebal 62 halaman dan berisi 20 tulisan, 
yang diserahkan kepada Keluarga.

Rombongan dan Keluarga tuan rumah, berfoto sejenak di 
teras rumah sebelum pulang

 Oleh: Suhartoyo *)

IKPLN NEWS  |  EDISI 13  |  APRIL - JUNI 2021 61



BERITA DALAM FOTO

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH KALIMANTAN SELATAN 
DAN KALIMANTAN TENGAH (KSKT)

Pengurus dan anggota IKPLN yang terjun langsung 
membantu korban banjir di Banjarbaru, Kalimantan 
Selatan, Januari 2021

Penyerahan bantuan dari YBM PLN Peduli Bencana Banjir 
kepada anggota IKPLN yang terdampak banjir, dilakukan 
secara simbolis kepada Pengurus IKPLN Daerah KSKT di 
Kantor PLN UIW Kalselteng. 

Salah satu kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi 
IKPLN yang ke-20, diadakan latihan bersama “Ling Tien Kung” 
di halaman Rumah Dinas GM UIP Kalimantan Bagian Tengah.

Ketua IKPLN Cabang Banjarmasin Agustinus 
Tambing menyerahkan bantuan PLN Peduli 
kepada salah satu anggota IKPLN yang menjadi 
korban banjir.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH JAWA BARAT
Dalam rangka memperingati Ulang Tahun ke-20 IKPLN, 
Pengurus IKPLN Daerah Jawa Barat berpose sejenak di 
dekat Karangan Bunga Ucapan Selamat Ulang Tahun IKPLN 
dari GM UID Jawa Barat, di depan Kantor Pengurus IKPLN 
Daerah Jawa Barat.

Foto bersama setelah Muscab dan Pelantikan Ketua 
terpilih IKPLN Cabang Sukabumi. Tampak dalam layar 
Ketua terpilih Wawan Sofyan (tengah memakai peci) yang 
didampingi oleh Manajer UP3 Sukabumi Ichwan Sahroni 
(baju putih). Pelantikan dilakukan secara virtual  pada 
tanggal  23 Februari  2021, Bandung – Sukabumi.Kunjungan Ketua IKPLN Daerah Lampung, Mariyun 

Sanusi ke Kantor IKPLN Daerah Jawa Barat. 
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 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Bencana alam Badai Seroja di Wilayah NTT pada 
awal bulan April 2021, berdampak rusaknya ribuan 
rumah tinggal dan prasarana umum tak terkecuali 
rumah anggota IKPLN. Tampak kerusakan 
beberapa rumah dari puluhan anggota IKPLN 
Daerah NTT dampak Badai Seroja yang didata 
Pengurus IKPLN Daerah NTT untuk mendapat 
bantuan perbaikan rumah dari YPK PLN.

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH BALI

Almarhum I Made Saba 
Ketua IKPLN Cabang Bali Timur
(22-07-1945 – 19-04-2021)

Karangan Bunga duka 
cita dari Pengurus IKPLN 
Daerah Bali.

Ketua Pengurus IKPLN Daerah Bali,  I Gusti Agung Sutedja beserta pengurus lainnya mengunjungi keluarga almarhum I 
Made Saba.
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 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH JAWA TENGAH & 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Supriyanto yang terpilih kembali memimpin IKPLN Daerah 
Jateng dan DIY periode 2021 – 2025.

GM UID Jawa Tengah dan DIY, M Irwansyah selaku 
Pembina Utama, sedang memberikan sambutan.

Ketua Umum IKPLN Pusat, Bambang Praptono hadir 
melantik dan memberikan pengarahan.

Sebagian Pengurus IKPLN Pusat, Utusan IKPLN Daerah 
dan IKPLN Cabang Daerah Jawa Tengah dan DIY yang 
tampak hadir mengikuti Musda secara virtual.

Ketua Panitia Musda  Soewondo Koesoemo yang sukses 
menyelenggarakan Musda.

*) Penulis: Suhartoyo
 Pengurus IKPLN Pusat

Berakhirnya kepengurusan IKPLN Daerah Jawa Tengah dan DIY periode 2017 
– 2021, pada tanggal 05 Mei 2021 diadakan Musda secara virtual yang memilih 
kembali  Supriyanto  sebagai Ketua periode 2021 – 2025.
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Ragam warna di kehidupan pada tahun ini
Berbuah kemenangan besar bagi yang ikhlas menjalaninya

Mohon Maaf Lahir & Batin

Selamat Hari Raya

Idul Fitri 1442 H



Telp  021- 5080 9920
Jl. Raya Pasar Minggu No.5 Pancoran, Jakarta - 12780
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