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SAPA
REDAKSI

Assalamu’alaikum Warohmatullohi 
Wabarokatuh.

Para sahabat purna karya PLN, keluarga 
dan para pembaca setia IKPLN News di 
seluruh Indonesia.

IKPLN News edisi ke 15 ini merupakan 
buletin edisi ke-3 yang diterbitkan 
di masa kepengurusan IKPLN Pusat 
Periode 2021-2025 dengan tema “76 
Tahun Mengabdi & Terus Mengabdi 
di Bidang Ketenagalistrikan”.  Redaksi 
IKPLN News senantiasa tetap semangat 
menghadirkan tulisan yang menarik 
dari berbagai kegiatan positif IKPLN 
Pusat maupun IKPLN Daerah, di 
tengah situasi pandemi tentunya tetap 
disiplin dan tetap waspada dengan 
melaksanakan protokol kesehatan 5M 
di lingkungan sekitar keluarga, meski 
ada kecenderungan trend menurun 
bagi yang terindikasi Covid 19 dan 
kesembuhan pasien Covid19 meningkat.    

Seiring dengan tema 76 Tahun PLN 
mengabdi di Bidang ketenagalistrikan, 
sebagai Berita Utama diketengahkan 
perjalanan PLN melistriki Papua, salah 
satu wilayah Indonesia Timur, dalam 
Program Papua Terang, bukanlah hal 
yang mudah. Tantangan utama terletak 
pada kondisi geografi,  konektivitas 
antar wilayah yang masih sangat 
terbatas, memaksa PLN mengupayakan 
segala kemungkinan agar masyarakat  
di regional ini dapat merasakan salah 
satu berkah kemerdekaan, yaitu 

tersedianya listrik. Cukup memprihatinkan 
bahwa setelah Indonesia Merdeka selama 
76 tahun, masih ada saudara-saudara 
kita yang desanya masih belum berlistrik 
karena sulitnya akses. Kontribusi para 
milenial dalam program Papua Terang,  
berupa usaha optimal dan tidak kenal 
lelah, juga merupakan prestasi yang perlu 
diapresiasi untuk manajemen PLN Wilayah 
Papua dan Papua Barat. Tak lupa usaha 
IKPLN Daerah Papua dan Papua Barat 
dalam mewujudkan dan mensinergikan 
program IKPLN Pusat untuk menjembatani 
kebutuhan anggotanya serta  mendukung 
kegiatan PLN. 

Hal yang baru dan menarik dalam Edisi 15 
adalah disediakannya fasilitas bagi para 
pembaca untuk bisa melihat tayangan 
dokumentasi Film tentang PLN menerangi 
Papua (sumber : Divisi Komunikasi 
Korporat dan CSR PT PLN (Persero) 
melalui QR code, “Quick Response code”.

Dalam rubrik Info PLN, diketengahkan oleh 
Direktur MSDM PT PLN (Persero) tentang 
Transformasi Manajemen Sumber Daya 
Manusia, dalam memberikan layanan 
excellent service dengan penerapan 
program borderless. Juga dapat diikuti 
info Anak-anak Perusahaannya, yaitu PT 

AHMAD ROFIK
Ketua II, IKPLN Pusat

Kontribusi para 
milenial dalam 
program Papua 
Terang, berupa usaha 
optimal dan tidak 
kenal lelah.
Merupakan prestasi 
yang perlu diapresiasi 
untuk manajemen 
PLN Wilayah Papua 
dan Papua Barat.
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SAPA REDAKSI

Indonesia Power, PT PJB, dalam usia 
yang menginjak 26 tahun mencapai 
kinerja sesuai bidang tugas masing-
masing termasuk  PT  PLN Batam di usia 
21 tahun.

Info Dana Pensiun PLN terkait Data 
Ulang 2021, keberhasilan penerapan 
Aplikasi data ulang (dataulang@dppln.
co.id) DP-PLN mobile merupakan hal 
yang  patut diacungi jempol dalam 
pemutakhiran data para pensiunan PLN.  
Juga dirangkum tantangan Anak Usaha 
DP-PLN, PT Sinergi Beton Utama dalam 
meningkatkan produksi di tengah masa 
pandemi.

Info YPK PLN menampilkan profil bisnis 
Anak Usaha PT Lisna Syifa’ Prima 
bergerak di bidang layanan Kesehatan 
yang merambah ke wilayah-wilayah 
layanan PT PLN (Persero) di luar pulau 
Jawa.

Kegiatan IKPLN Pusat di bulan Agustus 
dapat diikuti dalam Berita Pusat & Daerah 
& Tahukah Anda di  edisi 15 sebagai 
berikut:

 ● Latihan Bersama Olah Sehat Ling Tien 
Kung IKPLN Indonesia tepat tanggal 17 
Agustus 2021 

 ● Syukuran Kemerdekaan ke 76 tahun 
RI dan Konsolidasi Kegiatan IKPLN 
tanggal 25 Agustus 2021 

 ● Focus Group Discussion ke 2 Dewan 
Pakar IKPLN tanggal 30 Agustus 2021

Sedangkan Berita Daerah menyampaikan 
info dan foto kegiatan IKPLN Daerah 
Bangka Belitung.

Info keagamaan menyampaikan tulisan 
berkenaan dengan Hari Keagamaan 
dalam Triwulan IV 2021,  “Nilai-nilai 
terkait Maulid Nabi Muhammad saw”, 
Renungan Natal dengan “Menghadirkan 
hidup Berpengharapan” serta tulisan “ 
Waisak dan Nyepi, antara Karma dan 
Reinkarnasi”.

Rubrik Sumbang Saran menyajikan 
tulisan anggota IKPLN Daerah Jakarta 
Pusat-Pusat : Profesor Sarwono 
Hardjomuljadi tentang “Keinginan, Kerja 
Keras Dan Faktor Utama Keberhasilan 
Mencapai Apa Yang Diinginkan”.

Rubrik Tahukah Anda tentang “Miangas 
Dalam Menjaga Kelistrikan Pulau Terluar”.

Info Kesehatan kali ini tetap mengajak 
kita waspada, dengan menampilkan 
tulisan tentang  Badai Sitokin (Cytokine 
Storm) yang banyak terjadi beberapa 
waktu terakhir ini.

Rubrik Serba serbi menyajikan cerita 
ringan, segar dan lucu  dan mengesankan 
dari Senior: “Airport Accident” 

Redaksi sangat berharap para anggota 
IKPLN dapat  memberikan kontribusi 
tulisan, pengalamanan dan saran atas 
nama IKPLN Pusat/Daerah/Cabang  dari 
kita untuk kita.

Semoga IKPLN News edisi 15 ini 
memberikan informasi bermanfaat, 
menghibur sahabat purnakarya, keluarga 
dan pembaca semuanya.

Selamat memasuki 76 tahun pengabdian 
di bidang ketenagalistrikan, Selamat Hari 
Listrik Nasional 27 Oktober 2021.

PLN Jaya … IKPLN Sejahtera

Sangat tinggi tiang pipa …
Saat rehat duduk nikmatnya …
Semangat pagi salam jumpa …
Semoga sehat semua kabarnya ..

Wassalamuálaikum Warohmatullohi 
Wabarokatuh.

*)  Ahmad Rofik
  Ketua II IKPLN Pusat
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kemudian pada 1973 Irian Barat diberi sebutan 
baru Irian Jaya. 

Di akhir 1999 diubah lagi menjadi Papua. Konon 
nama “Papua” itu berasal dari bahasa Melayu lama, 
yang artinya “Rambut keriting”. Di pulau tersebut 
sekarang ada dua Propinsi, Propinsi Papua dengan 
ibukotanya Jayapura dan Propinsi Papua Barat, 
dengan ibukotanya Sorong.

Di abad 19, Belanda mengklaim mulai Raja Ampat 
hingga 141 derajat di bagian timur (garis yang 
membentang antara Timur Kota Jayapura hingga 
ke Merauke) menjadi wilayah kekuasaannya. 
Garis batas antara Papua dengan Papua Nugini 
disahkan pada 16 Mei 1895 di s’Gravenhage 
Belanda. Karena daerah tersebut saat itu kosong, 
maka ada sesuatu keputusan yang unik, yaitu 
batas daerah kekuasaan bisa ditarik garis lurus 
dari Utara ke Selatan, berada di 1410 Bujur Timur. 
Saat ini mungkin menjadi satu-satunya batas 
Negara yang lurus. Batas tersebut dari daerah 
Skouw di Jayapura di titik Utara, ke daerah Sota, di 
Merauke yang berada di Selatan..

Salah satu hasil Konperensi Meja Bundar di Den 
Haag pada tahun 1949 adalah Kerajaan Belanda 
menyerahkan seluruh daerah jajahannya ke Pe-
merintah Republik Indonesia, kecuali Irian. Dijan-
jikan, satu tahun setelah Konperensi, Irian akan 

Nieuw Guinea - Irian - Papua

 Oleh: Suharmanto *)

BERITA UTAMA

Raja Ampat

Di abad ke 15, armada Spanyol 
mendarat di suatu pulau dan 

menemukan penduduk di situ 
berkulit hitam, rambut keriting 

seperti di Guinea di benua Afrika. 
Maka disebutlah daerah tersebut 
sebagai Nieuw Guinea (nama ini 

dipakai nama negara sebelah 
yaitu Papua Nugini) Pada tahun 

1946, Frans Kasiepo tokoh daerah 
setempat mengusulkan nama baru 

menjadi Irian. 

Di daerah Biak, konon kata “ Irian” berarti tanah 
yang berhawa panas, sedang di daerah Serui 
berarti “tanah air“, sementara di Merauke berarti 
“bangsa utama “. Sempat ditahun 1960-an saat 
perjuangan pembebasan daerah tersebut dari 
tangan Belanda, kata Irian digaungkan sebagai 
kependekan dari Ingin Republik Indonesia Anti 
Nederland.

Perubahan nama berlangsung terus dan pada 
tahun 1963 berubah dengan sebutan Irian Barat 
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diserahkan. Janji  tersebut ternyata diingkari. 
Maka Bung Karno sebagai Presiden Republik 
Indonesia berjuang secara diplomatik maupun 
secara militer guna merebut Irian tersebut dari 
kekuasaan Belanda.

Pada Juni 1962, di Merauke atau tepatnya di 
Distrik Tanah Miring untuk pertama kalinya 
dilakukan penerjunan pasukan RPKAD TNI di 
bawah pimpinan Mayor LB. Moerdani. Penerjunan 
ini dilakukan dalam rangka pembebasan Irian 
Barat dari penjajah Belanda.

Dipilih pendaratan di Merauke salah satu 
pertimbangannya adalah, daerah tersebut banyak 
sawah yang digarap transmigran dari Jawa, 
disamping jauh dari Pusat Kekuasaan.

Bila di Sabang ada Tugu Kilometer Nol Indonesia, 
maka ada yang khas di Merauke yaitu keberadaan 
Tugu Batas Negara di Sota. 

Peletakan dan penetapan titik tersebut 
digarap bersama antara tenaga ahli 
Indonesia dan engineer dari Australia 
pada tahun 1967.

Antara Merauke ke Sota melewati 
Taman Nasional Wasur. Ada 
pemandangan yang tidak diperoleh di 
tempat lain yaitu Rumah Rayap. Kondisi 
tanahnya yang lembab menyebabkan 
rayap bisa berkembang di daerah 
tersebut. Ada yang mencapai ketinggian 
5 meter. Bangunan berwarna cokelat 
ini selain dikenal sebagai Musamus, 
penduduk setempat juga menyebutnya 
‘rumah semut’. Padahal sebenarnya 
bukan rumah semut, melainkan istana 
yang dibangun oleh koloni rayap.

Proses pembangunan istana rayap ini 
membutuhkan waktu yang cukup lama 
dengan bahan dasar menggunakan 
campuran rumput kering serta liur rayap 
sendiri sebagai semen perekat. Uniknya 

bangunan ini juga memiliki rancangan di 
dalamnya layaknya rumah manusia.

Terdapat ventilasi berupa lorong-lorong 
yang nantinya akan membantu agar 
tetap terlindungi dari air hujan ketika 
musim penghujan serta membantu untuk 
melepaskan panas ketika musim kemarau. 
Dengan berbagai keistimewaan dari 
istana rayap atau Musamus tersebut, 
maka Kabupaten Merauke menjadikannya 
sebagai lambang.

Fauna yang paling sering dijumpai di 
kawasan Taman Nasional Wasur yaitu kasuari 
gelambir (Casuarius casuarius-sclateri), dara 
mahkota (Goura cristata), kesturi raja (Psittrichus 
fulgidus), cendrawasih raja (Cicinnurus regius-
rex), cendrawasih kuning besar (Paradisea apoda-
novaegui), dan cendrawasih merah (Paradisea 
rubra).

Wisata di taman nasional ini tidak hanya fokus 
pada kekayaan alam seperti flora, fauna, ataupun 
panorama alamnya saja, melainkan juga mengenal 
sejarah dan budaya lokal. Di sini pengunjung dapat 
menikmati kegiatan tari-tarian seperti tari Gasti 
dan tari Etor.

Selain itu, bagi pengunjung yang hobi mencicipi 
aneka kuliner khas, di sini proses pembuatan 
ber bagai makanan tradisional dapat dilihat se cara 

Tugu perbatasan di Sota Monumen pendaratan RPKAD

Taman Tugu batas Negara di Sota, 
Merauke.

Cenderawasih Kuning Besar

BERITA UTAMA

Rumah Rayap Musamus, keajaiban alam di Merauke
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langsung. Misalnya pengolahan sagu, bakar batu 
atau zeb, dan kumbili.

Dari sekian ratus suku di Papua yang 
akan disajikan adalah suku Asmat. Suku 
Asmat merupakan salah satu suku yang 
terletak di kawasan Papua dan cukup terkenal 
karena keunikan adat istiadatnya. Selain adat 
istiadatnya, Suku Asmat juga memiliki tradisi 
dan hasil kerajinan yang unik serta terkenal 
tak hanya di Indonesia, bahkan hingga ke 
mancanegara. Suku Asmat dikenal dengan hasil 
ukiran kayunya yang unik. Bagi suku Asmat, setiap 
warna memiliki maknanya tersendiri. Warna yang 
paling sering digunakan adalah merah, hitam dan 
putih. Warna merah melambangkan daging, putih 
berarti tulang, sedangkan hitam melambangkan 
warna kulit dari suku Asmat. Warna yang 
digunakan berasal dari tumbuhan di lingkungan 

Jayapura sebagai ibukota dari Provinsi 
Papua memiliki sekian banyak obyek wisata yang 
sangat menarik, namun ada satu yang wajib 
untuk didatangi. Anda belum dianggap datang 
ke Jayapura bila belum mengunjungi obyek 
yang satu ini. Obyek ini adalah Tugu McArthur di 
wilayah Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, 
Provinsi Papua.

Keistimewaan Tugu MacArthur tidak hanya pada 
kisah sejarah yang terjadi pada masa lalu. Di Tugu 
ini, panorama indah distrik Sentani berikut Danau 
Sentani yang sangat indah pun menjadi menu 
utama untuk dinikmati. Deretan pegunungan, 
Danau Sentani yang mempesona, Bandara 
Internasional Sentani, dan juga kota distrik Sentani 
layak untuk menjadi primadona dari obyek wisata 
yang satu ini. Tidak lupa, gugusan pulau-pulau 
kecil di tengah Danau Sentani pun menambah 

BERITA UTAMA

Kerajinan tangan dari kayu dan tarian adat suku Asmat.

sekitar tempat tinggal para pemahat. Begitu pula 
dengan jenis kayu yang digunakan. Biasanya, para 
pemahat Asmat menggunakan kayu sagu atau jati.

Kerajinan ini telah menjadi oleh-oleh khas dari 
Papua. Jika ingin melihat langsung pembuatannya, 
datang saja ke sentra pembuatan di Kabupaten 
Asmat. Biasanya, suku Asmat berada di daerah 
Teluk Flamingo dan Teluk Cook, pantai sebelah 
barat daya Papua.

Banyak tarian suku Asmat. Salah satunya adalah 
Tari Tobe. Dulunya tarian ini dilakukan saat ada 
perintah dari kepala adat untuk berperang. Seiring 
perkembangannya, berubah digunakan untuk 
menyambut tamu sebagai bentuk penghormatan 
mereka kepada tamu yang datang.

Tanah Papua juga menyimpan banyak kisah menge-
nai Perang Pasifik yang merupakan bagian dari 
Perang Dunia II. Satu di antaranya cerita menge nai 
Douglas MacArthur, Jenderal Amerika Serikat yang 
tersohor dengan strategi ‘Loncat Katak’ saat Perang 
Pasifik, rentang tahun 1941-1945.

cantik lukisan agung Sang Penguasa Semesta.

Waktu yang tepat untuk mengunjungi Tugu 
McArthur adalah sore hari ketika menjelang 
matahari terbenam. Bila cuaca cerah, Anda dapat 
menikmati bulatnya matahari yang memancar di 
langit hingga tenggelam di antara pegunungan 
yang menghampar. Anda bisa duduk di atas 
tempat duduk yang di buat dari beton. Beton 
ini di buat oleh sekutu, yang menghadap ke 
Danau Sentani dan Bandara Sentani. Tugu 
MacArthur menjadi tempat wisata bersejarah 
yang banyak dikunjungi bagi warga lokal maupun 
wisatawan.

Pembangunan di Papua khususnya 
Jayapura, bergerak susul menyusul
Dibidang Ketenagalistrikan dengan Program Papua 
Terang terus digalakkan guna menjangkau daerah 
terisolir, terjauh, tersulit.

Pekan Olahraga Nasional (PON) ke - 20 yang akan 
diselenggarakan pada tgl 02 s/d 15 Oktober 2021 
di kawasan Timur Indonesia, yaitu  akan digelar 
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Jembatan ini telah menjadi salah satu faktor pendukung 
kebangkitan ekonomi Papua, karena  menghubungkan kawasan utama Kota 

Jayapura dengan Distrik Muara Tami dan Distrik Hamadi. Jembatan telah 
menyingkat waktu perjalanan dari 90 menit menjadi 20 menit. 

Distrik Muara Tami merupakan kawasan pertanian yang subur. 
Wilayah Koya Tengah misalnya, merupakan daerah  lumbung 

padi sekaligus penghasil jagung, kacang tanah, ketela 
rambat, sayur, buah- buahan dan ternak ayam. Jembatan Youtefa 

akan mempercepat pengiriman hasil-hasil pertanian ini ke kota 
Jayapura, tanpa harus mengitari Teluk Youtefa, sehingga 
secara tidak langsung akan memangkas tarif perjalanan 

distribusi barang-barang yang akan dijual nantinya. Dengan 
dibangunnya jembatan megah ini menjadi Icon baru 

Jayapura.

Jembatan Youtefa

di empat lokasi Papua yaitu : Kota Jayapura, 
Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke.

Gelaran akbar olahraga nasional ini merupakan 
sejarah bagi Bumi Cendrawasih, PON pertama di 
pulau Papua. Event olahraga PON XX Papua 2021 
menjadi Mentari Harapan Baru dari Timur.
Gelora PON 2021: TORANG BISA

Pembangunan Jembatan Youtefa melintasi teluk 
Youtefa dimaksudkan agar perjalanan dari Kota 
Jayapura menuju perbatasan dengan Papua 
Nugini di Skouw bisa dipersingkat  dari sebelumnya 
1,5 hingga  2 jam, menjadi hanya 30-40 menit.

Apa lagi yang kaucari ?.

Bila gairah hidup yang penuh kedamaian, dirajut 
dengan hijaunya pesona alam telah tersaji di depan 
mata, apa lagi ?. Inilah mutiara mutu manikam 
kehidupan. Perpaduan sejuk antara manusia 
dengan alam yang terpelihara dengan gereget 
tulus. Titipan pesan… dari ufuk Timur Negara 
tercinta Indonesia untuk para Pensiunan PLN. 
Syukuri hidup.

Apa lagi ? Listrik untuk kehidupan yang lebih 
baik ingin mereka nikmati sebagaimana saudara 
saudaranya di belahan lain Republik ini. Program 
Papua Terang akan menjawabnya.

Kegiatan IKPLN Daerah dikomandani  Suharmanto, 
dengan Wakil Ketua Alex Kwa, Sekretaris 
Mangatas Hutabalian;  Bendahara Atika Remosan; 
Ketua Bidang Usaha Mikro Laurensius Manurung; 
Ketua Bidang Kesejahteraan dan Pensiunan Plt. 
Frans Lauw.

Beberapa hal yang disampaikan Pengurus IKPLN 
Daerah P2B kepada Pembina IKPLN Daerah P2B, 
antara lain :

Taman Mc Arthur.

Pemandangan danau Sentani dari bukit Ifar.

Stadion baru Lukas Enembe di Jayapura.

BERITA UTAMA

1. Melaporkan tentang kondisi dan aktifitas 
Pengurus yang selama ini berjalan belum 
optimal;

2. Memohon kepada Pembina menyampaikan 
kepada Pembina IKPLN Cabang di PLN 
Unit Pelaksana untuk  menunjuk dan/atau 
membentuk Pengurus IKPLN Tingkat Cabang, 
sesuai  surat permohonan yang pernah 
disampaikan. Target pembentukan IKPLN 
Cabang Desember 2021.
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BERITA UTAMA
3. Salah satu pertanyaan dari Ketua Bidang 

Kesejahteraan dan Kepensiunan, tentang 
Tunjangan Irian Jaya yang biasanya dibayarkan 
setiap bulan sebesar Rp. 100.000,-, beberapa 
bulan belakangan ini tidak lagi dibayarkan.

4. Pengurus dan Anggota IKPLN Daerah bersedia 
membantu dan mendukung program kerja PT 
PLN UIW P2B, apabila akan dilibatkan sebagai 
tenaga supervisi mendukung pelayanan PLN di 
penyelenggaraan PON 2021 Papua;

5. Memohon diberikan fasilitas Ruangan Kerja dan 
perlengkapannya, mengingat ruang kerja yang 
selama ini dipakai telah digunakan oleh PLN 
untuk penyimpanan ATK PLN;

Kantor Wilayah UP3 Jayapura UP3  Sorong UP3 Biak UP3 Merauke UP3 Manokwari UP3 Timika

92 69 69 44 32 41 2

Jumlah Total Anggota IKPLN DAERAH P2B 349 Orang

General Manager dan Manajemen PT PLN UIW 
P2B menanggapi penyampaian laporan maupun 
permohonan Pengurus IKPLN Daerah secara 
positif, sebagai berikut:
1. GM dan Manajemen PLN sangat senang bisa 

bertemu dengan Pengurus IKPLN, karena hal 
ini menunjukkan bahwa antara pensiunan dan 
pegawai aktif tetap terjalin hubungan yang 
harmonis

2. GM menjelaskan tentang beberapa Program 
kerja PLN di Papua dan Papua Barat, termasuk 
secara umum adanya beberapa perubahan 
nama atau sebutan jabatan dan fungsi serta 
alur koordinasinya, juga perubahan etos kerja 
atau tata nilai baru di lingkungan PT PLN 
(Persero);

3. GM dan Manajemen PLN akan ikut mendukung 
program kerja Pengurus IKLPN Daerah 
sesuai bidang tugas dan kewenangannya, 
serta memberikan masukan dan bimbingan 

kepada Pengurus IKPLN Daerah. Sebagai 
salah satu dukungan positifnya adalah wacana 
melibatkan para anggota IKPLN yang masih 
energik dan potensial sebagai tenaga ahli untuk 
memberikan saran terutama dalam hal kegiatan 
PLN di lapangan;

4. Tentang tunjangan Irian Jaya yang terhenti, 
akan dipelajari secara cermat serta dikaitkan 
dengan kebijakan atau aturan perusahaan, 
yang  akan diinformasikan lebih lanjut hasilnya 
kepada Pengurus.

5. GM dan Manajemen akan berusaha membantu 
menyediakan ruangan kerja dan perlengkapan 
minimal yang dibutuhkan Pengurus dalam 
rangka pelayanan kepada seluruh anggota 
IKPLN Daerah/ Cabang.

*) Suharmanto
  Ketua IKPLN Daerah Papua

Tampak pada gambar, Pengurus IKPLN Daerah Papua & 
Papua Barat (P2B) sedang melakukan  audiensi dengan 
Bp. Abdul Farid, GM PT PLN (Persero) UIW Papua & 
Papua Barat  (UIW P2B) selaku Pembina Utama IKPLN 
Daerah Papua.
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Nyala Terang di Oksibil 
 Oleh: Fandi *)

PT PLN (Persero) terus berupaya melistriki 
seluruh masyarakat di Papua dan Papua Barat. 
Hingga saat ini rasio elektrifikasi telah mencapai 
95,65 persen. Selain itu, PT PLN (Persero)  
berkomitmen untuk terus menerangi daerah 3T 
(terdepan, terpencil dan tertinggal) yang ada di 
Papua dan Papua Barat.

Salah satunya adalah Oksibil, Kabupaten 
Pegunungan Bintang. Ibukota Kabupaten 
yang berada di daerah Pegunungan Tengah 
Papua ini mulai dilistriki pada tahun 2013. Saat 
ini terdapat 2 pembangkit di Oksibil. Dikelola 
oleh Listrik Desa (Lisdes) Oksibil di bawah Unit 
Layanan Pelanggan (ULP) Sentani. Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit 
Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi sumber 
pasokan listrik masyarakat Oksibil.

Adalah Yessy Eka Pribadi, salah satu pegawai 
PT PLN (Persero) yang bertugas sebagai 
operator di sana. Bersama 1 tenaga alih daya, 
mereka menjadi tulang punggung untuk 
memastikan pasokan listrik kepada masyarakat 

PEJUANG MUDA PLN

Oksibil aman. Yessy telah 3,5 tahun bertugas 
di lokasi tersebut. Lisdes Oksibil merupakan 
penempatan tugas pertamanya setelah 
diangkat menjadi pegawai PT PLN (Persero) 
pada tahun 2018.

Yessy adalah anak pertama dari dua 
bersaudara. Menginjakkan kakinya di Jayapura 
pada usia 16 tahun, Yessy remaja tinggal 
bersama paman sebelum akhirnya lulus SMA 
dan mendaftarkan dirinya ke PT PLN (Persero).

Lahir di Karanganyar, pemuda berusia 24 tahun 
ini merupakan satu dari beberapa pegawai yang 
bertugas di daerah 3T dan jauh dari keluarga. 
Selama 3 tahun lebih bertugas di Oksibil, Yessy 
baru sekali pulang ke kampung halamannya di 
Sragen Jawa Tengah.

“Mulanya berat, tapi seiring berjalannya waktu 
saya juga menjalin persaudaraan dengan 
rekan kerja di Lisdes Oksibil. Sampai sekarang 
mereka adalah keluarga saya,” ujar Yessy waktu 
menjelaskan perasaannya saat pertama kali 
menginjakkan kaki di Oksibil.
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Tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. 
Dengan pengalaman yang masih terbilang hijau, 
usia muda dan berada di lingkungan yang baru, 
membuat dirinya harus segera beradaptasi 
dan menjawab tantangan yang diberikan oleh 
perusahaan. “Pada bulan-bulan awal, saya 
dibimbing oleh senior saya sebelum akhirnya 
dilepas dan diberi amanah untuk bertanggung 
jawab di Oksibil,” ungkapnya.

Suka duka sudah dirasakan Yessy dalam 
mengemban tugasnya. Salah satu yang 
berkesan adalah ketika terjadi gangguan pada 
jaringan listrik saat hujan dan harus segera 
diperbaiki.

Berbekal motivasi yang kuat, Yessy terus 
mengasah kemampuannya hingga dirinya 
semakin cakap mengoperasikan dua unit 
pembangkit tersebut. Baginya, dapat melihat 

masyarakat menikmati dan memanfaatkan 
listrik dengan baik merupakan hal yang sangat 
menggembirakan.

Yessy berharap yang ia kerjakan selama ini 
dapat bermanfaat bagi masyarakat Oksibil. 
“Semoga PLN bisa terus melistriki Pegunungan 
Bintang dan listrik dapat menyala 24 jam penuh 
seperti di kota-kota lain,” ucapnya.

Yessy merupakan salah satu contoh pegawai 
muda yang memiliki andil dalam upaya PT PLN 
(Persero) melistriki seluruh Papua dan Papua 
Barat, serta memastikan suplai listrik yang ada 
dapat terus terjaga. Masih banyak pejuang 
muda lainnya yang tersebar dan berdedikasi 
penuh untuk mengabdikan dirinya menjaga 
terang daerah di Papua dan Papua Barat.

*)  Fandi
 Asisten Analis Komunikasi & Manajemen   
 Stakeholder PT PLN UIW Papua & Papua Barat

Solar Cell
https://youtu.be/IoeJL3CxKKk

BERITA UTAMA
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Pantai dan terumbu karang yang indah adalah Pantai dan terumbu karang yang indah adalah 
satu dari sekian banyak hal yang bisa kita satu dari sekian banyak hal yang bisa kita 
asosiasikan dengan Indonesia Timur. Pikiran asosiasikan dengan Indonesia Timur. Pikiran 
kita mungkin akan langsung tertuju pada Raja kita mungkin akan langsung tertuju pada Raja 
Ampat, Ora, Morotai ataupun daerah eksotis Ampat, Ora, Morotai ataupun daerah eksotis 
lainnya di regional ini. Potensi kekayaan lainnya di regional ini. Potensi kekayaan 
Indonesia Timur sangat besar sehingga Indonesia Timur sangat besar sehingga 
peran listrik sebagai pendorong pertumbuhan peran listrik sebagai pendorong pertumbuhan 
ekonomi, khususnya di regional ini, menjadi kian ekonomi, khususnya di regional ini, menjadi kian 
vital.vital.

Namun demikian, perjalanan PT PLN (Persero) Namun demikian, perjalanan PT PLN (Persero) 
melistriki Indonesia Timur bukanlah hal melistriki Indonesia Timur bukanlah hal 
yang mudah. Tantangan utama terletak yang mudah. Tantangan utama terletak 
pada kondisi geografi yang didominasi oleh pada kondisi geografi yang didominasi oleh 
kawasan kepulauan dan/atau pegunungan. kawasan kepulauan dan/atau pegunungan. 
Konektivitas antar wilayah yang masih terbatas Konektivitas antar wilayah yang masih terbatas 
memaksa PT PLN (Persero) mengupayakan memaksa PT PLN (Persero) mengupayakan 
segala kemungkinan agar setiap orang di segala kemungkinan agar setiap orang di 
regional ini dapat merasakan salah satu berkah regional ini dapat merasakan salah satu berkah 
kemerdekaan, yaitu tersedianya listrik di daerah kemerdekaan, yaitu tersedianya listrik di daerah 
tempat tinggal mereka. Cukup memprihatinkan tempat tinggal mereka. Cukup memprihatinkan 
bahwa setelah Indonesia Merdeka selama 76 bahwa setelah Indonesia Merdeka selama 76 
tahun, masih ada saudara-saudara kita yang tahun, masih ada saudara-saudara kita yang 
desanya masih belum berlistrik karena sulitnya desanya masih belum berlistrik karena sulitnya 
akses.akses.

Salah satu pengalaman yang bisa diangkat Salah satu pengalaman yang bisa diangkat 
dalam melistriki regional ini adalah upaya dalam melistriki regional ini adalah upaya 

melistriki Pulau Liran, salah satu pulau terluar, melistriki Pulau Liran, salah satu pulau terluar, 
terpencil dan tertinggal (3 T) di Maluku Barat terpencil dan tertinggal (3 T) di Maluku Barat 
Daya. Untuk sampai ke kawasan tersebut saja, Daya. Untuk sampai ke kawasan tersebut saja, 
dibutuhkan waktu berhari-hari mengarungi Laut dibutuhkan waktu berhari-hari mengarungi Laut 
Banda, itu pun harus dengan armada kapal Banda, itu pun harus dengan armada kapal 
yang disewa khusus. Biaya membangun dan yang disewa khusus. Biaya membangun dan 
mengoperasikan infrastruktur kelistrikan di mengoperasikan infrastruktur kelistrikan di 
daerah ini daerah ini jangan ditanyajangan ditanya, BPP-nya mencapai , BPP-nya mencapai 
Rp. 11.182,-/kWh. Namun kondisi tersebut tidak Rp. 11.182,-/kWh. Namun kondisi tersebut tidak 
mengurungkan niat PT PLN (Persero) untuk mengurungkan niat PT PLN (Persero) untuk 
terus menghadirkan listrik sampai ke pelosok terus menghadirkan listrik sampai ke pelosok 
negeri sebagai amanah mulia yang diemban negeri sebagai amanah mulia yang diemban 
Perusahaan.Perusahaan.

Inovasi yang berbeda dari metode kelistrikan Inovasi yang berbeda dari metode kelistrikan 
konvensional adalah solusi yang terus konvensional adalah solusi yang terus 
ditawarkan untuk menjawab tantangan yang ditawarkan untuk menjawab tantangan yang 
ada. PT PLN (Persero) terus mendorong ada. PT PLN (Persero) terus mendorong 
kolaborasi lintas pemangku kepentingan kolaborasi lintas pemangku kepentingan 
sebagai salah satu kunci dalam menyukseskan sebagai salah satu kunci dalam menyukseskan 
ketersediaan dan keandalan listrik di regional ketersediaan dan keandalan listrik di regional 
ini. Pada 2018, PT PLN (Persero) bekerja sama ini. Pada 2018, PT PLN (Persero) bekerja sama 
dengan TNI, LAPAN dan 5 perguruan tinggi dengan TNI, LAPAN dan 5 perguruan tinggi 
negeri dalam program negeri dalam program Ekspedisi Papua TerangEkspedisi Papua Terang  
dimana dimana adik-adikadik-adik mahasiswa berkesempatan  mahasiswa berkesempatan 
untuk kenal lebih dalam dengan Papua sambil untuk kenal lebih dalam dengan Papua sambil 
menyurvei daerah-daerah terpencil yang belum menyurvei daerah-daerah terpencil yang belum 
berlistrik**). Kerja sama ini terus dikembangkan. berlistrik**). Kerja sama ini terus dikembangkan. 

MEMBANGUN ASA KELISTRIKAN
DI INDONESIA TIMUR

BERITA UTAMA

 oleh:oleh:  Ahmad Rofik *)Ahmad Rofik *)



Pejuang Milenial Ekspedisi Papua Terang 
Episode 1

https://youtu.be/_OBvB7SeTQs

Pejuang Milenial Ekspedisi Papua Terang 
Episode 2

https://youtu.be/emWgb_rAMOY

Pejuang Milenial Ekspedisi Papua Terang
Episode 3

https://youtu.be/V5S_KfeRyh8

Pejuang Mileneal Ekspedisi Papua Terang 
Episode 4

https://youtu.be/3WlRkf53Jow

Salah satu inisiatif teknologi yang berhasil 
diimplementasikan di Indonesia Timur adalah 
Tabung Listrik/Talis, yang saat ini juga dikenal 
sebagai Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL). 
Cara kerjanya mirip dengan tabung gas yang 
kita sudah familiar, dimana untuk mengisi ulang 
energinya, masyarakat memanfaatkan Stasiun 
Pengisian Energi Listrik (SPEL) yang energinya 
bersumber dari kekayaan lokal seperti matahari, 
air, angin dan biomassa, sehingga biayanya 
akan jauh lebih murah. Inovasi APDAL ini adalah 
wujud kontribusi PT PLN (Persero) dalam 
mewujudkan keadilan sosial melalui penyediaan 
listrik yang dapat dinikmati oleh saudara-
saudara kita sebangsa dan se-Tanah Air.

Listrik yang merata, andal dan murah adalah Listrik yang merata, andal dan murah adalah 
aspirasi yang harus diwujudkan untuk aspirasi yang harus diwujudkan untuk 
meningkatkan daya saing Indonesia Timur yang meningkatkan daya saing Indonesia Timur yang 
dicapai melalui inovasi dan kolaborasi. Bahkan, dicapai melalui inovasi dan kolaborasi. Bahkan, 
hal ini akan turut mendorong terwujudnya hal ini akan turut mendorong terwujudnya 
listrik berkeadilan untuk mendukung program listrik berkeadilan untuk mendukung program 
pemerataan pembangunan menuju Indonesia pemerataan pembangunan menuju Indonesia 
Hebat dan Sejahtera.Hebat dan Sejahtera.

*) Ahmad Rofik*) Ahmad Rofik
 Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan    Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan   
  Nusa Tenggara PT PLN  (Persero) 2017 - 2020Nusa Tenggara PT PLN  (Persero) 2017 - 2020
**) Video Dokumentasi**) Video Dokumentasi
 Divisi Komunikasi Korporat & CSR  Divisi Komunikasi Korporat & CSR 
 PT PLN (Persero) PT PLN (Persero)

BERITA UTAMA
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Perjalanan mengelola human capital adalah 
suatu hal yang menarik dan challenging, 
bagaimana tidak sejak tahun 1994 sampai 
saya menjadi Direktur Perencanaan di tahun 
2017, dunia yang saya geluti tentu tidak jauh 
dari expertise seorang engineer, dan ketika di 
tahun 2020 saya diberi tanggungjawab menjadi 
seorang Direktur Human Capital sampai saat 
ini tentunya suatu hal yang kemudian memacu 
adrenalin saya untuk menggeluti fungsi ini untuk 
memberikan sumbangsih dan breakthrough 
dalam Transformasi PLN khususnya dukungan 
SDM sebagai Strategic Partner.

Pengelolaan HC semakin menantang, ketika 
dunia dihantam pandemi hingga mengguncang 
perekonomian. Di sisi lain, pandemi juga 
memberikan tren global, di mana sebagian 
besar perusahaan kini menerapkan kebijakan 
bekerja dari rumah (WFH).

Menurut saya, salah satu yang juga menjadi 
tantangan terbesar dalam pengelolaan HC 
ditengah pandemi ini adalah bagaimana 
seluruh pegawai dapat memberikan kontribusi 
yang maksimal dan tetap produktif tanpa 
mengabaikan protokol kesehatan. Maka 
kondisi pandemi yang sudah berlangsung lebih 
dari satu tahun justru dijadikan momentum 
percepatan proses pelaksanaan Transformasi 
PLN, yang telah dicanangkan sejak 21 April 
2020. 

Transformasi PLN memiliki empat Aspirasi yang 
menjadi arah perubahan PLN, yaitu Green, 
Lean, Innovative, dan Customer Focused. 
Melalui Aspirasi Green, PLN terus meningkatkan 
penggunaan energi baru terbarukan untuk 
menghasilkan listrik. Dengan Aspirasi Lean, PLN 
memastikan pengadaan listrik yang handal dan 
efisien. Sedangkan, dengan Innovative, PLN 
akan memperluas sumber pendapatan baru. 
Terakhir, Customer Focused akan menjadikan 
PLN sebagai pilihan nomor satu pelanggan 
dalam solusi energi dan mencapai 100 persen 
elektrifikasi. 

Dari 24 breakthrough Transformasi PLN, 
terdapat breakthrough No. 17 yaitu Struktur 
Organisasi yang menjadi salah satu Enabler 
Strategis. Membentuk Organisasi PLN ini 
menjadi sangat adaptif dan agile (lincah) 
terhadap perubahan serta memastikan 
kepuasan pelanggan di era digital ini sangatlah 
penting, dan oleh karena itu Transformasi 
Organisasi ini berfocus pada (i) Sales service 
culture, (ii) From supply driven to demand 
driven mindset, (iii). Efficient cost management, 
(iv). Result oriented, (v). Fokus pada good 
corporate governance dan menghindari conflict 
of interest, (vi) Kepedulian yang tinggi terhadap 
pentingnya keamanan dan keselamatan kerja 
serta pengendalian Risiko. Dimana launching 
organisasi tersebut kemudian dilaksanakan 
pada tanggal 16 Desember 2020.

Salah satu organisasi yang bertransformasi 
adalah SDM, dimana SDM dilakukan 
proses sentralisasi. Lalu seperti apa proses 

TRANSFORMASI SDM

SYOFVI F. ROEKMAN
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia

HC Services: Pelayanan Borderless Excellent HC
Sebuah Optimisme dalam Balutan Semangat Transformasi
Human Capital adalah Perpaduan melayani dengan hati dan mengimplementasikan best Human Capital adalah Perpaduan melayani dengan hati dan mengimplementasikan best 
practices untuk membangun Transformasi HR ditengah Pandemipractices untuk membangun Transformasi HR ditengah Pandemi
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INFO PLN
sentralisasinya? Sentralisasi SDM yang 
sebelumnya dilakukan di Unit-Unit dan 
menjadi tanggungjawab GM Unit (dibawah 
Direktur Bisnis Regional) berubah menjadi 
bertanggungjawab langsung kepada Divisi-
Divisi SDM di Kantor Pusat (dibawah Direktur 
MSDM), sehingga pengembangan talent 
(termasuk mobilisasi talent) dapat dilakukan 
lebih agile dan mengurangi silo organisasi.

Dengan dilakukan Perubahan Fungsi HC, 
maka fungsi HC yang dulunya lebih fokus pada 

Kenapa perlu Sentralisasi SDM?

administrasi, akan meningkatkan tata kelola 
fokus pada strategi dan talent development, 
dimana perubahan tersebut juga akan turut 
menghadirkan Optimalisasi pemanfaatan 
teknologi informasi pada pengelolaan 
Administrasi HC, yang pada akhirnya akan 
berpengaruh kepada Optimalisasi manpower 
untuk mendukung fungsi core business.

Existing Organizational HC Points: 
Bagaimana Tata Kelola Organisasi 
Sebelum Bertransformasi
Kita sedikit melakukan diagnostic terhadap 
kondisi organisasi pengelolaan SDM saat ini, 
dimana Tata Kelola yang dilakukan adalah 
Mixed function (strategic, development dan 
services), sehingga peran fungsi tersebut 
masing-masing kurang optimal, dengan 
model fungsi SDM tersebar ke berbagai 

kurang maksimal. Dengan mengacu kepada 
benchmark market bahwa 2020 HR-TO-
EMPLOYEE CALCULATION According 
to Bloomberg BNA’s HR Department 
Benchmarks and Analysis report, Best 
practice dunia 1 formasi HR adalah rata-rata 
mengelola 71,43 employees,  dan bagaimana 
kondisinya saat ini di PLN ? Existing PLN 1 
formasi HR adalah rata-rata mengelola 23 
employees. Maka jika kita menggunakan 
metode Full Time Equivalent formasi HR 
PLN existing 1.930 orang, yang terdiri dari 
Pengembangan HR 35% (685 orang), 
Administrasi HR 65% (1.245 orang), atau 
idealnya adalah dikelola oleh 613 orang. Dan 
melihat keseluruhan formasi bisa disimpulkan 
bahawa Formasi Tenaga Kerja PLN terdapat 
kelebihan 1.317 orang HR yang seharusnya 
bisa dioptimalkan untuk fungsi core dalam 
upaya peningkatan produktivitas. 

divisi, sehingga hal tersebut berpotensi pada 
pemborosan dalam sumber daya Fungsi 
SDM di unit  yang tata kelolanya tercampur 
dengan fungsi umum dan keuangan, sehingga 
berdampak kurang fokus dalam pengembangan 
dan pelayanan kepada pegawai, yang terlihat 
dari rasio HR dan Non HR yang terlalu tinggi 
dibandingkan benchmark dunia.

Adanya Unbalanced HR role pyramid, pegawai 
HR terlalu disibukkan dengan services 
sehingga fungsi strategic dan development 
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What HCM Should Do to
Minimize Pain Points:
Implementasi Best Practices untuk 
mengurangi potensi tata kelola yang 
tidak fokus
PLN melakukan Implementasi Best Practice 
dengan melakukan Clarify separation of the 
functions (Strategic, Development & Services) 
in Head Office yaitu dengan melakukan 
Centralized HR in units. Kemudian Strategi 
HCM akan berfokus kepada Visi dan Misi 
Perusahaan, lalu Pengembangan HCM 
difokuskan pada pengembangan setiap pegawai 
di Direktorat dan Unit, sementara di fungsi 
Administrasi HCM fokus menangani pelayanan 
pegawai.

Wilayah Area HTD

Wilayah Area HC Services

Transformasi HC yang Terukur
Transformasi PLN dilakukan dengan 
mengidentifikasi proses yang tidak bekerja 
pada kapasitas maksimalnya dan mengarahkan 
solusi alternatif untuk meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi kinerja dengan berpedoman pada 
Roadmap dan Objectives yang dijalankan 
secara komprehensif dan terintegrasi  dengan 
basis teknologi dan value/ employee experience 
pada seluruh PLN Group.

Transformasi HC di PLN yang sedang terjadi 
saat ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa 
faktor utama yang menjadi pendorongnya yaitu:

1 (satu) dari 5 (lima) Prioritas Bapak Joko 
Widodo, selaku Presiden RI 2019-2024:
Pengembangan SDM menuju era tekonologi dan 
informasi;
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Bagaimana PLN te rus 
berupaya dalam pen cip
ta an model ope ra si dan 
de sa in organisasi yang 
se laras dengan stra tegi pe
rusahaan ser ta di lengka pi 
de ngan pem bagi an tu gas 
yang tegas  dan efektivitas 
tata kelola

Bagaimana PLN dapat 
memiliki pengelolaan HC  
yang efisien namun tetap 
memperhatikan kesetaraan 
internal dan eksternal serta 
berorientasi pada orientasi 
kinerja yang superior

Bagaimana PLN selalu 
mengedepankan pembe
nahan proses dan sistem 
berkelanjutan dengan 
mengupayakan penyerap
an teknologi terintegrasi 
dalam pengembangan HC 
saat ini dan masa depan

Bagaimana PLN berkomit
men dalam terus berupaya 
menciptakan talenta ung
gul, berdaya saing, serta 
memiliki adaptibilitas yang 
tinggi terhadap perubahan 
transformatif

Right Side:
HC Strategy and Governance, HC HC Strategy and Governance, HC 
Business Process, Organization, Business Process, Organization, 
Culture and Change.Culture and Change.

Right Spend:
Reward and Performance, Industrial Reward and Performance, Industrial 
and Employee Relations, Exit and and Employee Relations, Exit and 
Leave Management.Leave Management.

Right System:
HC Admin and Services, HC InforHC Admin and Services, HC Infor
mation Systemmation System

Right Skill:
Resourcing, Acquisition, DeployResourcing, Acquisition, Deploy
ment, Developmentment, Development

INFO PLN

HC OBJECTIVES & FUNCTION
2 (dua) dari 5 (lima) Proritas Kementrian BUMN 
2020 -2024: 
1. Kepemimpinan dan Teknologi. Memimpin 

secara global dalam teknologi strategis dan 
mengembangkan kapabilitas digital. 

2. Pengembangan Talenta. Mengedukasi dan 
melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM 
berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi 
tata kelola dan sistem seleksi SDM

Arsitektur Human Capital yang dirancang oleh 
Kementrian BUMN yang saat ini berperan 
sebagai Strategic Architect, dimana setiap 
BUMN, termasuk PLN harus memperkuat 7 
(tujuh) area HC, yaitu: 
1. Core Values, 
2. EVP & Employer Branding
3. Talent Management
4. Learning and Development
5. Reward & Performance
6. HC Technology
7. HC Analytic

Sejalan dengan hal tersebut, maka PLN 
melakukan Program Transformasi agar mampu 
“Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka 
se-Asia Tenggara dan  #1 Pilihan Pelanggan 
untuk Solusi Energi”. 2 (dua) dari 24 Program 
Terobosan dalam Transformasi PLN adalah 
penguatan Organization & People sebagai 
strategic enabler. Dalam hal ini, HC PLN akan 
melakukan transformasi organisasi, dan 
streamline subsidiaries. PLN akan fokus pada 
kompetensi intinya. “back to basic, build the 
core”.

Human Experience 
Management Systems

Value Experience

Right Size Right Skill Right Spend Right System
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Human Capital Roadmap
Saat ini di PLN memiliki 2 (dua) sistem yang 
berjalan sekaligus, yaitu Sistem Manajemen 
SDM Berbasis Kompetensi dan Human Capital 
Management System. Dua sistem tersebut 
sama-sama terdiri dari 7 (tujuh) fungsi yang 
secara umum mengatur tentang:
1. Pengembangan organisasi dan perencanaan 

tenaga kerja,
2. Rekrutmen,
3. Pembinaan kompetensi dan karir,
4. Pembelajaran,
5. Manajemen kinerja,
6. Penghargaan,
7. Hubungan industrial.

Sesuai dengan HC Blueprint dan HC Roadmap, 
maka sistem tersebut akan melebur menjadi 1 
(satu) sistem yang baru yang bernama Human 
Value Management System atau dikenal juga 
sebagai Human Experience Management 
System yang akan difokuskan pada 4 (empat) 
objectives: Right Size, Right Skill, Right Spend, 
dan Right System. Ke depan, aturan dan 
kebijakan Human Capital yang tidak selaras dan  
akan disederhanakan dalam sistem terintegrasi 
yang mengatur seluruh aspek Sumber Daya 
Manusia.

2021

Groundwork

Mempersiapkan 
fondasi HC 

untuk jalankan 
peran bisnis

Internalisasi peran HC sebaga bisnis 
partner untuk nilai tambah dari setiap 

keputusan ketenagakerjaan
Terbentuk pola pikir budaya 

berbasis people

Assimilation Application

2022 2023 2024 2025
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Merangkai Perjalanan Transformasi 
Organisasi
Pelayanan Pegawai dan Employee Experience (EX) 
ditengah pandemi dalam tata kelola hybrid & IT.

Pelayanan SDM di Human Capital Services te-
rus berbenah dalam upaya memberikan pe nga-
laman experience pegawai khususnya pegawai 
maupun bahkan pensiunan dan keluarga dalam 
mendapatkan pelayanan Administrasi HC.

Fenomena Pandemi saat ini menuntut banyak 
pegawai mempunyai pengalaman bekerja 
Work From Home atau bahkan Work From 
Everywhere. Namun bekerja secara hybrid 
telah menjadi fenomena yang telah berjalan 
sebenarnya selama bertahun-tahun dan 
Employee Experience (EX) adalah bagian 
penting dari operasi dan adaptasi dari setiap 
pegawai.

Transformasi SDM ini diharapkan mampu 
memberikan layanan dengan dukungan yang 
memanfaatkan kecanggihan teknologi, seperti 
Divisi Human Capital Services yang sedang 
mengembangkan Tata Kelola Pelayanan Single 
Source of Truth bersama Divisi Teknologi 
Informasi dari sisi HRIS atau yang dikenal 
sebagai Human Resources Information System. 

Masih banyak lagi proses yang saat ini sedang 
dibangun untuk memastikan seluruh layanan HC 
Services berada didalam genggaman, mudah, 
cepat dan akurat sehingga memberikan kualitas 
pelayanan yang prima. 

Di kesempatan berikutnya saya akan share bagai-
mana proses yang lebih strategic baik blueprint, 
roadmap strategic human capital dan juga pe-
layanan learning and development dalam memas-
tikan memelihara kompetensi saat ini maupun 
menyiapkan kompetensi bisnis masa depan.

Bagaimanapun perubahan 
adalah kata lain dari 
pertumbuhan, sinonim dari 
kata belajar. Kita semua dapat 
melakukan dan menikmatinya
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Dalam menjalankan bisnisnya sebagai 
perusahaan pembangkitan dan solusi energi 
listrik, PT Indonesia Power senantiasa 
mengedepankan tata kelola perusahaan 
yang baik (Good Corporate Governance - 
GCG). Implementasi GRC (Governance, Risk, 
Compliance) pun menjadi salah satu langkah 
PT Indonesia Power dalam memenuhi kaidah 
dan prinsip GCG guna menjaga keberlanjutan 
perusahaan sekaligus meningkatkan 
kepercayaan pemegang saham dan 
stakeholder.

GRC merupakan kumpulan kemampuan yang 
terintegrasi dari Tata Kelola (Governance), 
Manajemen Risiko (Risk), dan Kepatuhan 

muncul di antara ketiganya. GRC diimplemen-
tasikan pada seluruh aspek dan lini bisnis peru-
sahaan. Dalam hal ini, pedoman GRC dijadikan 
sebagai acuan dan rujukan dalam penerapan 
Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 

Mitigasi Risiko
Indonesia Power mengaplikasikan prinsip GRC 
pada setiap kegiatan dan proses pencapaian 
sasaran perusahaan. Misalnya saja, kegiatan 
penetapan Visi Misi Perusahaan, Penyusunan 
RJPP dan RKAP, serta penyusunan dan review 
proses bisnis. 

GRC digunakan sebagai panduan dalam 
proses identifikasi risiko yang muncul pada 

PT Indonesia PowerPT Indonesia Power 

(Compliance) dalam mencapai 
tujuan organisasi secara andal, 
mengatasi ketidakpastian, serta 
bertindak berdasar integritas 
dalam seluruh aspek operasional 
dan strategis perusahaan. Istilah 
GRC secara resmi dipublikasikan 
bersamaan dengan penerbitan 
hasil penelitian ilmiah pertama 
tentang GRC pada 2007. 

Fungsi berikutnya adalah meman-
tau dan memberikan rekomendasi 
kepada Direksi atas penerapan 
dan evaluasi kebijakan di bidang 
Tata Kelola, Manajemen Risiko dan 
kepatuhan. Pemanfaatan fungsi 
tersebut, tentunya bertujuan untuk 
meningkatkan efektivitas, efisiensi, 
pertumbuhan serta keberlanjutan 
perusahaan. 

Di Indonesia Power, penerapan 
GRC didasari adanya kebutuhan 
perusahaan akan sebuah sistem 
untuk mencegah konflik, meng-
hindari tumpang tindih serta me-
lengkapi celah kekurangan yang 

M. AHSIN SIDQI
Dirut PT Indonesia Power

Komitmen GRC untuk
Keberlanjutan Perusahaan

INFO PLN
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setiap kegiatan perusahaan di masa yang akan 
datang akibat faktor internal maupun eksternal. 
Begitu pun dengan kegiatan pengujian dan 
monitoring mitigasi risiko oleh auditor internal, 
dilakukan sesuai kaidah dan prinsip GRC. 
Termasuk dalam penyampaian rekomendasi 
hasil pengujian atas monitoring mitigasi risiko 
dan tindak lanjut temuan audit internal maupun 
eksternal. 

Dalam perbaikan kebijakan dan prosedur 
(proses bisnis), implementasi GRC bertujuan 
untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalnya 
saja, dalam proses pengambilan keputusan, 
baik dalam rapat direksi perseroan maupun di 
luar rapat (sirkuler). 

Penerapan tata kelola yang baik akan 
mendukung tercapainya tujuan perusahaan, 
sekaligus memberikan nilai tambah bagi 
pemegang saham. Sementara itu, penerapan 
Manajemen Risiko yang baik akan berdampak 
positif terhadap pencapaian kinerja sesuai 
tujuan perusahaan.

“Implementasi GRC akan memberikan manfaat 
berupa peningkatan nilai dan keberlanjutan 
perusahaan guna meningkatkan kepercayaan 
stakeholder. Yang utama adalah memenuhi 
kaidah GCG sesuai visi misi perusahaan yang 
dilandasi budaya perusahaan,” jelas Head of 
GCG and Corporate Information, Djamilah Nur 
Hidayati.

Dalam perkembangannya, implementasi 
GRC memiliki relevansi dengan iklim bisnis di 
tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang. 
Dalam hal ini, GRC berperan sebagai mitigasi 
perencanaan risiko penanggulangan kondisi 
bencana akibat wabah pandemi.

Hal tersebut diwujudkan Indonesia Power 
dengan mengimplementasikan Business 
Continuity Management System sesuai ISO 
22301. Bentuk implementasinya berupa 
mempersiapkan protokol kesehatan pegawai, 
kegiatan operator, kegiatan pegawai untuk Work 
From Home (WFH) serta membangun strategi 
bisnis untuk keberlanjutan perusahaan. 

Dengan demikian, implementasi GRC yang baik 
dan efektif juga akan mendorong pertumbuhan 
perusahaan sehingga mampu menopang 
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
dan Program Kesehatan Masyarakat di masa 
pandemi Covid-19.

Komitmen dan Apresiasi
Komitmen Indonesia Power dalam penerapan GRC 
secara komprehensif dan berkelanjutan  telah 
dibuktikan melalui raihan prestasi di ajang TOP 
GRC Award 2021,  yaitu  #5 Stars Award yang 
merupakan level tertinggi dan excellence dalam 
TOP GRC 2021, serta penghargaan Kategori 
Khusus, Special Appreciation on The Applications 
to Support GRC Implementation. 

Raihan di ajang bergengsi bidang Governance 
tersebut tak hanya menjadi bukti keberhasilan 
perusahaan dalam mengimplementasikan GRC. 
Melainkan, sebagai wujud komitmen peran dan 
kontribusi jajaran Direksi dan Komisaris Indonesia 
Power dalam mendukung implementasi GRC 
secara berkelanjutan.

Hal tersebut dibuktikan melalui penghargaan 
“The Most Committed GRC Leader 2021” yang di-
anugerahkan kepada Direktur Utama PT Indonesia 
Power, M. Ahsin Sidqi dan “The High Performing 
Board of Commisioners on GRC 2021” bagi Dewan 
Komisaris PT Indonesia Power.  

“Penerapan GRC di Indonesia Power ini dilakukan 
demi keberlanjutan perusahaan dan untuk 
meningkatkan kepercayaan pemegang saham 
dan stakeholder serta ke depan diharapkan 
dapat lebih fokus menjalankan bisnisnya pada 
bidang pembangkitan dan solusi energi listrik 
dengan senantiasa mengedepankan tata kelola 
perusahaan yang baik memenuhi kaidah dan 
prinsip GCG ,” tegas Ahsin Sidqi.

Selain komitmen tinggi dari pimpinan dan jajaran 
manajemen, keberhasilan implementasi GRC 
di Indonesia Power juga didukung infrastruktur 
berbasis digital dalam setiap proses bisnis yang 
dijalankan perusahaan. Indonesia Power telah 
memiliki berbagai aplikasi penunjang implemen-
tasi GRC, seperti aplikasi IRMA (Integrated Risk 
Management Application) dan aplikasi C-MoM 
(Corporate Minutes of Meeting)

GRC yang baik dan 
efektif akan mendorong 
pertumbuhan perusahaan 
sehingga mampu menopang 
program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN)
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Aplikasi IRMA digunakan untuk memetakan risiko 
seluruh aktivitas di perusahaan sesuai dengan 
kebutuhan proses bisnis perusahaan. Sedangkan 
aplikasi C-MoM, berfungsi untuk monitoring tindak 
lanjut Rapat Direksi juga Arahan RUPS, Rapat 
Dewan Komisaris, sehingga tindak lanjut dan 
progres penyelesaian dari seluruh keputusan yang 
telah ditetapkan Direksi dapat terpantau. 

“Di tahun ini, telah dilakukan penyempurnaan 
dan peningkatan peran GRC, khususnya dalam 
melakukan review dan verifikasi atas agenda yang 
diusulkan dalam Rapat Direksi. Selain itu, didukung 
adanya keterlibatan aktif peran Dewan Komisaris 
dalam mengawal proses tata kelola GRC di 

PT Indonesia Power adalah anak perusahaan 
PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang 
pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan yang 
didirikan pada 3 Oktober 1995 ini memiliki 
kegiatan bisnis utama sebagai penyedia 
energi listrik serta penyedia jasa operasi dan 
pemeliharaan pembangkit listrik. 

Dengan mengusung visi “Menjadi Perusahaan 
Energi Terbaik yang Tumbuh Berkelanjutan”, 
Indonesia Power hadir untuk menyediakan 
solusi energi yang andal, inovatif, ramah 
lingkungan dan melampaui harapan pelanggan. 

Kini, Indonesia Power mengelola unit-unit 
pembangkit yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. Untuk mendukung bisnisnya, 
Indonesia Power juga memiliki 4 (empat) Anak 
Perusahaan, 4 (empat) Perusahaan patungan, 
2 (dua) Perusahaan Asosiasi dan 3 (tiga) Cucu 
Perusahaan (afiliasi dari anak perusahaan). 

Selama tahun 2021, Indonesia Power telah 
menorehkan beberapa prestasi nasional 
maupun internasional yaitu: 
1. Meraih 5 (lima) Juara pada ajang 

Rekinnovation 2021 Category Partner (Juara 
1,2,3, Harapan 1 & 2)

2. Meraih 3 (tiga) Penghargaan TOP CSR 
AWARDS 2021 yakni Top Leader on CSR 
Commitment 2021 untuk Direktur Utama 
IP, M. Ahsin Sidqi; Kategori Program CSR 
Bidang Ekonomi dan Lingkungan, dan TOP 
CSR #5 STAR

3. Pemenang ASEAN COAL AWARDS 2021 
Best Practices Category Clean Coal Use and 
Technology:

a. Winner category Power Generation 
Medium (100-500 MW/Year): PT 
Indonesia Power Lontar Power Station 
Operation & Maintenance Unit

b. 1st Runner Up category Power Generation 
Large (>500 MW/Year): PT Indonesia 
Power PLTU Jateng 2 Adipala OMU

4. Penganugerahan Tanda Kehormatan 
Satyalancana Wira Karya dari Presiden 
Republik Indonesia untuk Andi Taufik 
Saputra, S.T (Supervisor Senior Life Cycle 
Management, Investasi dan Manajemen 
Risiko PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 
2 Pelabuhan Ratu) dan Hendra Yudisaputro, 
S.T (Supervisor Senior Efisiensi, Kinerja dan 
Sistem Informasi PT Indonesia Power PLTU 
Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu)

5. Juara 1 Tim Ranger Budaya Terbaik PLN 
Culture Festival 2021 dan Juara 2 Unit Kerja 
Implementasi Budaya Terbaik Kategori Anak 
Perusahaan PLN Culture Festival 2021.

6. 2020 Vision Award Sustainability Report 
Competition Gold Award Top 80 Reports 
Asia Pacifik Region ranking at #42, Top 
10 Indonesian Report and Technical 
Achievement Award 

7. Penerima Penghargaan TOP GRC AWARDS 
2021 Kategori: 
a. TOP GRC 2021 #5 Starts
b. The Most Committed GRC Leader 2021: 

M. Ahsin Sidqi
c. The High Performing Board of 

Commissioners on GRC 2021: Dewan 
Komisaris PT Indonesia Power

d. Special Appreciation on The Applications 
to support GRC Implementation

Indonesia Power,” papar Djamilah Nur Hidayati.

Seiring perkembangannya, implementasi GRC 
di Indonesia Power diharapkan dapat menjadi 
sebuah sistem yang terintegrasi secara efektif 
dan tidak berdasarkan pada “people”. “Dengan 
begitu, implementasi GRC dapat berjalan 
secara berkelanjutan, siapa pun pemimpin 
dan pengelolanya sehingga tercapai tujuan 
perusahaan,” pungkas  Djamilah Nur Hidayati.

  Oleh: Sekretaris Perusahaan 
  PT Indonesia Power

Sekilas Indonesia Power
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Tak ada hal yang pasti di dunia ini kecuali 
perubahan. Demikian juga dengan dinamika 
lingkungan bisnis,  perubahan menjadi suatu 
keniscayaan. Para pelaku bisnis  yang tanggap 
terhadap perubahan dan segera melakukan 
penyesuaianlah yang akan dapat bertahan. 

Pandemi Covid-19 dan trend bisnis saat ini 
mem be rikan tantangan besar bagi semua pe-
laku bisnis termasuk industri ketenagalistrikan. 
Elastisitas pertumbuhan penjualan tenaga listrik 
nasional kini sudah lebih rendah dari pertum-
buhan ekonomi. Pada saat yang sama, terjadi 
kelebihan pasokan hingga 40 persen di  hampir 
semua sistem ketenagalistrikan Indonesia.  

Kondisi ini sangat memukul PJB karena  pen-
jualan listrik merupakan penyumbang terbesar 
bagi penghasilannya.  Jauh sebelum pandemi,  
selama sepuluh tahun terakhir  penjualan listrik 
PJB terus menurun secara signifikan. Volume 
penjualan tahun 2010 dibandingkan 2020 mero-
sot hingga  11,5 TWh atau ekuivalen kehilangan 
pendapatan sebesar Rp 15 triliun. Penurunan 
ini diproyeksikan akan terus terjadi seiring ber-
o perasinya pembangkit IPP berkapasitas be sar 
de ngan efisiensi yang lebih baik. Dalam peng-
gambaran kurva S, usaha penjualan listrik PJB 
telah berada pada fase penurunan. 

Dalam manajemen perubahan dikenal sebuah 
kur va bernama Sigmoid Curve atau disebut 
ju ga kurva S. Kurva  ini menggambarkan bahwa 
setiap kemajuan itu hukumnya akan selalu di-

mu lai dari bawah menuju puncak tertentu dan 
ke mudian akan menurun atau melandai. Artinya, 
setiap peningkatan suatu saat akan mencapai 
ti tik tertentu dan akan menurun. Titik tersebut 
men ja di krusial dan menentukan apakah penca-
paian akan melandai kemudian terjun bebas, 
atau kah da pat mendaki kembali menuju puncak 
pen capaian yang baru. 

“Kita tidak lagi bisa berpikir dan bekerja 
sebagaimana biasanya, business as usual. 
Kita harus membuat lompatan baru. PJB perlu 
menciptakan kurva S baru, daripada  mengikuti 
fase penurunan pada kurva S lama,” kata 
Direktur Utama PT PJB Gong Matua Hasibuan.

PJB telah menyiapkan strategi untuk mencip-
takan kurva S baru yang dinamakan program 
beyond kWh. Ada tiga potensi PJB yang dian-
dalkan dalam program beyond kWh, meliputi 
Pe ning katan kapasitas produksi tenaga listrik; 
Power solution; dan Beyond power. Ketiga 
po tensi ini akan menjadi kurva S baru PJB ke 
de pan.

Peningkatan kapasitas produksi tenaga listrik 
dilakukan melalui akuisisi kepemilikan beberapa 
pembangkit milik PLN yang saat ini dioperasikan 
oleh PJB. Selain itu juga melalui kepemilikan 
saham pada anak perusahaan (PJB Investasi)  
dalam porsi bisnis IPP nasional. 

Pengalaman panjang dalam industri 
ketenagalistrikan menjadikan PJB sebagai ahli 

Let’s JUMP!!! 
Bersinergi Menuju 
Kejayaan Baru PJB Grup

Gong Matua Hasibuan, Direktur Utama PT PJB

INFO PLN

IKPLN NEWS  |  EDISI 15  |  OKTOBER - DESEMBER 2021 23



di bidang operation and maintenance (OM), 
maintenance, repair and overhaul (MRO), serta 
menjadi  leader dalam asset management 
industri ketenagalistrikan di Indonesia. 
Kompetensi ini menjadi potensi power solution 
bagi peningkatan produktifitas dan efisiensi 
pembangkit. Ribuan pembangkit milik PLN Grup 
maupun IPP menjadi pangsa pasarnya.

Pada saat yang sama PJB juga diharapkan 
mampu melakukan ekstensifikasi bukan hanya 
terbatas pada jasa OM & MRO pembangkitan, 
namun juga  pada fungsi transmisi dan gardu 
induk. Selain itu juga dapat melayani kebutuhan 
industri non ketenagalistrikan.

Potensi Beyond power berkaitan dengan 
kapasitas aset dan kompetensi PJB  
yang sangat kuat di bidang OM & MRO 
pembangkitan sebagai  light asset yang 
potensial untuk menciptakan pendapatan baru. 
Banyak peluang bisnis turunan yang dapat 
dihadirkan jika PJB  mampu mengubah brand 
image dari sekedar ‘tukang mesin pembangkit’ 
menjadi ‘energy total solution.’

Peluang bisnis turunan tersebut, diantaranya: 
Enterprise Asset Management (EAM), bisnis 
EPC dan supply chain, bisnis listrik  untuk 
pelanggan premium, jasa konsultansi teknik, 
engineering, dan laboratorium kalibrasi & repair 
dan pemanfaatan aset properti PJB. 

Join Forces (bergabung) 
Ajakan kepada seluruh sumber daya yang ada Ajakan kepada seluruh sumber daya yang ada 
di PJB Group, terutama dari SDM, baik antar di PJB Group, terutama dari SDM, baik antar 
fungsi/divisi/unit serta antar Anak Perusahaan fungsi/divisi/unit serta antar Anak Perusahaan 
untuk bergabung dalam satu wadah yaitu PJBuntuk bergabung dalam satu wadah yaitu PJB

Unite (bersatu) 
Mempersatukan PJB Group ke dalam satu Mempersatukan PJB Group ke dalam satu 
tujuan bekerjasama agar setiap lini bisnis PJB tujuan bekerjasama agar setiap lini bisnis PJB 
menjadi lebih kuat dengan saling menopang.menjadi lebih kuat dengan saling menopang.

Move Faster (bergerak lebih cepat) 
Lebih cepat tanggap terhadap perubahan, Lebih cepat tanggap terhadap perubahan, 
lebih responsif terhadap pasar, dan lebih cepat lebih responsif terhadap pasar, dan lebih cepat 
dalam mengambil keputusan.dalam mengambil keputusan.

Perseverance (tekun/gigih) 
Tidak mudah menyerah, Tidak mudah menyerah, thinking out of the boxthinking out of the box  
dan terus melakukan berbagai upaya tanpa dan terus melakukan berbagai upaya tanpa 
henti dalam melakukan “lompatan-lompatan henti dalam melakukan “lompatan-lompatan 
baru” dilandasi semangat kompeten dan baru” dilandasi semangat kompeten dan 
profesional.profesional.

Dirut mengajak seluruh insan PJB Grup saling 
membantu untuk menguatkan posisi PJB dalam 
bisnis ketenagalistrikan. “Percayalah, tidak ada 
yang mustahil jika kita dapat menyatukan hati 
untuk bersama mewujudkan asa. Sebatang lidi 
tentu bukan sesuatu, tetapi sapu lidi telah mem-
buktikan kehebatannya membersihkan semua 
sudut rumah dan seantero kota. Syaratnya 
adalah, PJB harus hadir atas nama GROUP!”

Gong Matua berpesan agar tidak ada lagi 
dinding pemisah antara holding dengan anak 
perusahaan. “Kita bergerak sebagai satu 
kesatuan. Siapapun yang berbisnis dengan 
anak perusahaan PJB  berarti sama dengan 
sedang berbisnis bersama PJB. Insya Allah 
kita mampu mewujudkan mimpi bersama 
membesarkan PJB, melampaui harapan 
pemegang saham,” harapnya.

Let’s JUMP! menjadi kata ajakan yang 
disampaikan Dirut PJB bagi seluruh insan 
PJB Grup untuk bergerak menuju kurva S 
baru PJB. Kalimat dalam bahasa Inggris yang 
berarti mari melompat itu menjadi penyemangat 
untuk segera bergegas mengayunkan langkah 
mewujudkan target dalam kurva yang baru. 

  Oleh:  Tim Komunikasi Korporat PT PJB

JUMP! 
Kata JUMP bukan sekedar melompat dalam arti Kata JUMP bukan sekedar melompat dalam arti 
sebenarnya, tapi juga mengandung makna dari sebenarnya, tapi juga mengandung makna dari 
keempat huruf penyusunnya. keempat huruf penyusunnya. 
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Menjadi penyedia listrik terbaik dan solusi 
terintegrasi di Asia Tenggara merupakan visi 
PLN Batam, dengan core values AKHLAK 
(Amanah-Kompeten-Harmonis-Loyal-Adaptif-
Kolaboratif) dan core bisnis penyediaan tenaga 
listrik mulai dari pembangkit, penyaluran serta 
distribusi energi baik secara retail maupun curah 
dan jasa lainnya yang terkait dengan bisnis 
ketenagalistrikan.

Direktur Utama PT PLN Batam Nyoman S. 
Astawa menyampaikan bahwa PLN Batam 
melakukan transformasi dengan beberapa 
prinsip, yaitu Lean (penyedia tenaga listrik 
efisien, andal, dan berbiaya termurah untuk 
perumahan, bisnis dan industri). Lean yang 
dimaksud merupakan digitalisasi pembangkit 
listrik, pengadaan digital, keunggulan distribusi 
berbasis digital, optimasi dispatch serta 
optimasi harga IPP, prioritas investasi serta 
prinsip Reliable (implementasi anti black out, 
membangun smart grid termasuk otomasi grid).

“Selain itu, prinsip Green yaitu memimpin 
transisi energi Indonesia melalui peningkatan 
Energi Baru Terbarukan (EBT) secara pesat dan 
efisien dengan mengimplementasikan RUPTL, 
meluncurkan Green Booster,” ujar Nyoman.

Kemudian, lanjut Nyoman, prinsip Innovative 
merupakan simulasi pertumbuhan melalui 
modal bisnis dan layanan yang inovatif dengan 
meningkatkan kemudahan memperoleh listrik, 
pengembangan bisnis IPP dan O&M, serta joint 
venture dan/ atau akuisisi. Sedangkan prinsip 
terakhir Customer Focused yaitu memberikan 
kepuasan kepada pelanggan melalui kualitas dan 
layanan kelas dunia dengan peningkatan standar 
layanan, peningkatan bright mobile, pengelolaan 

sistem pemadaman, peningkatan keakuratan 
billing dan collection (baca/catat meter).

“Dengan adanya transformasi PLN Batam ini 
diharapkan  dapat membantu iklim investasi 
yang ada di Indonesia, dikarenakan di tengah 
pandemi Covid-19 ini banyak keperluan 
yang menggunakan listrik guna menunjang 
berjalannya  seluruh aspek kehidupan di 
Indonesia,” ucapnya.

PLN Batam juga telah mulai melakukan 
digitalisasi pada setiap proses bisnis, dari 
mulai hulu hingga hilir untuk meningkatkan 
efisiensi.  Hingga saat ini telah dikembangkan di 
antara lain: Advanced Metering Infrastructure 
(AMI), layanan loket virtual, SPKLU (charge 
IN). Implementasi AMI merupakan langkah 
awal PLN Batam dalam pengembangan smart 
grid, hingga 04 Juni 2021 total pelanggan 
smart meter AMI terinstall sebanyak 2.561 
pelanggan, dengan target +/- 6.000 pelanggan 
di retail Nagoya. PLN Batam juga  telah 
mengoperasikan satu unit SPKLU - Charge-IN 
(Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), 
serta telah mengoperasikan dua unit Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di 
kantor korporat Batam Centre dan di kantor 
Area Pelayanan Tiban, keduanya dengan total 
kapasitas sebesar 50 kwp.

“Dengan banyaknya inovasi yang dilakukan 
oleh PLN Batam, diharapkan dapat membantu 
menciptakan percepatan dan pertumbuhan 
ekonomi yang lebih baik guna mencapai 
Indonesia Emas di tahun 2045,” ungkapnya.

 Oleh:  Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam

Nyoman S. Astawa, Direktur Utama PT PLN Batam 

BANTU IKLIM INVESTASI
PLN Batam Terapkan 
Transformasi Digital
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INFO DP-PLN

Menyambut Data Ulang Tahun 2021
Penerima Manfaat Pensiun

Tidak terasa memasuki bulan September 2021, 
sebagaimana tahun lalu dan tahun sebelumnya, 
pada bulan September 2021 akan dilakukan Data 
Ulang (DATUL) bagi Penerima Manfaat Pensiun 
yang pensiun sampai dengan 31  Desember 
2020 dari Dana Pensiun PLN (DP-PLN) atau 
DATUL 2021. DATUL 2021 dilakukan mulai awal 
September 2021 dan batas akhir penerimaan 26 
Desember 2021.

Sebagaimana diketahui bersama, mulai tahun 
2020 lalu, DATUL dapat dilakukan secara online 
melalui aplikasi Datul Online (DP-PLN Mobile) yang 
dapat diunduh dari Google Play Store. Aplikasi 
DP-PLN Mobile tersebut dilengkapi menu “Tutorial” 
melakukan DATUL online, sehingga memudahkan 
Penerima Manfaat Pensiun yang baru pertama 
kali melakukan DATUL online. Tersedia pula menu 
“Informasi Penerima Manfaat Pensiun” yang 
disimpan di Sistem Informasi Data Pensiun (SIDP) 
DP-PLN.

Penerima Manfaat Pensiun yang akan melakukan 
DATUL secara online  harus melakukan Login 
dengan memasukkan Nomor Induk Pegawai 
sebagai Username dan tanggal lahir Penerima 
Manfaat Pensiun sebagai Password dengan format 
ddmmyyyy, yaitu 2 angka pertama adalah tanggal 
kelahiran, 2 angka berikutnya bulan kelahiran dan 
4 angka terakhir adalah tahun kelahiran. Penerima 
Manfaat Pensiun yang sudah berhasil melakukan 
DATUL secara online dapat melihat buktinya 
dengan membuka kotak “BUKA BUKTI DATUL” 
yang ada di dalam menu “Data Ulang” yang muncul 
setelah Penerima Manfaat Pensiun berhasil 
melakukan DATUL.

Melakukan DATUL Online dari ponsel masing-
masing Penerima Manfaat Pensiun, diharapkan 
lebih memudahkan dan mempercepat pelaksanaan 
DATUL karena tidak dibutuhkan lagi validasi 
atau legalisasi formulir. Hal ini sejalan dengan 
program Pemerintah dalam upaya mencegah 
terjadinya penyebaran Covid-19 yang lebih luas 
di masyarakat, dengan cara mengurangi kontak 
langsung dengan orang-orang sekitar. 

Mengingat tidak semua Penerima MP memiliki  HP 
(Hand Phone)  atau memiliki HP namun  nomor 

 Oleh: Dana Pensiun PLN

HP-nya belum diinformasikan ke DP-PLN sehingga 
tidak terdaftar di DP-PLN, maka DP-PLN masih 
mengirimkan Formulir DATUL melalui Pos ke 
alamat masing-masing Penerima Manfaat Pensiun.  
Pada tahun 2020 ada sekitar 7.000 Penerima 
Manfaat Pensiun yang dikirim Formulir DATUL 
dan untuk tahun 2021 sekitar 3.000 Formulir 
DATUL yang dikirimkan melalui Pos. Pengembalian 
Formulir DATUL bisa melalui Pos, e-mail  atau 
melalui Whatsapp DATUL DP-PLN di No. HP 0821-
1362-5006.

Pelaksanaan DATUL 2020 yang dibuka sampai 
dengan akhir Januari 2021, tidak sepenuhnya 
berjalan lancar karena masih ada sekitar 20% 
Penerima Manfaat Pensiun yang belum melakukan 
DATUL 2020, sehingga Pembayaran Manfaat 
Pensiun bagi Penerima  Manfaat Pensiun yang 
belum melakukan DATUL 2020 ditangguhkan dan 
dibayarkan kembali setelah Penerima Manfaat 
Pensiun melakukan DATUL 2020. Sampai dengan 
Juli 2021, masih tersisa 0,98% Penerima Manfaat 
Pensiun yang belum melakukan DATUL 2020.

Selain melalui DATUL Online dan Formulir DATUL 
yang dikirimkan melalui pos, DATUL dapat 
dilakukan dengan mengunduh Formulir DATUL 
yang disediakan di Website DP-PLN dengan 
alamat www.dppln.co.id. Untuk dapat mengunduh 
Formulir DATUL, Penerima Manfaat Pensiun harus 
melakukan login dulu dengan menggunakan 
username dan password sama dengan cara login 
pada DP-PLN Mobile. Setelah berhasil melakukan 
login, kemudian memilih menu “Unduh” yang ada di 
sebelah kanan atas website DP-PLN, selanjutnya 

Tampilan 
DP-PLN Mobile

Data Ulang 2020

DP-PLN Mobile

Formulir

Belum Datul

65,70%

33,32%

0,98%
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INFO DP-PLN
pilih “Data Ulang” untuk mencetak Form DATUL 
dilanjut diisi data yang diperlukan, divalidasi 
atau dilegalisir oleh Ketua Rukun Tetangga, atau 
Pengurus IKPLN, atau Pengelola SDM Unit PT PLN 
(Persero) terdekat  dan dikirim kembali ke DP-PLN, 
bisa melalui pos, e mail, atau melalui Whatsapp 
DATUL DP-PLN di No. HP 0821-1362-5006. 

Bagaimana dengan Penerima Manfaat Pensiun 
yang datang langsung ke Kantor DP-PLN untuk 
melakukan Pendataan Ulang?. Meskipun kondisi 
seperti ini sangat beresiko terjadinya penyebaran 
Covid-19, DP-PLN tetap memberikan pelayanan 
sebagaimana mestinya. Tentu saja disertai 
dengan penerapan standar protokol kesehatan 
yang ketat, di mana DP-PLN menyediakan sarana 
mencuci tangan lengkap dengan sabun dan hand 

sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh serta kewajiban 
penggunaan masker sebelum memasuki gedung 
DP-PLN. Selain itu dilakukan pula pengaturan 
ruang pelayanan untuk menjamin terjaganya jarak 
(physical distancing), serta pengaturan Work Form 
Office (WFO) dan Work From Home (WFH) kepada 
seluruh Pegawai DPPLN, sehingga yang WFO tidak 
melebihi 50% jumlah pegawai. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menolong kita 
semua dan segera mengangkat Pandemi Covid-19 
ini, Aamiin. 

Berikut info grafis yang menggambarkan proses 
dan media  data ulang yang dapat dipilih untuk 
memudahkan pemahaman bagaimana melakukan 
data ulang. 

Data Ulang 
Berkala

 Program Data Ulang 2021

Off Line
Formulir

DP PLN Mobile
On Line

Penerima Manfaat Pensiun

tanda tangan (cap) dan nama jelas tanda tangan / cap jempol  

4.

( SUDJADI )

Mengetahui Ketua RT/

Bagi yang tidak mengirim kembali Formulir ini sampai dengan 

Formulir mohon 

ALAMAT KERABAT / TETANGGA YANG DAPAT DIHUBUNGI  SELAIN  YANG BERALAMAT TERSEBUT DI ATAS SEBAGAI ALTERNATIF

Pendataan Ulang 2016 ini diberlakukan bagi Penerima Manfaat Pensiun seluruh Indonesia yang telah menerima Manfaat Pensiun sampai dengan

Keterangan

**) Kolom hubungan keluarga diisi : "Suami" atau "Istri" dan atau "Anak" yang berhak 

3.

5.

PERHATIAN :

Hubungan

………......……………,…………….

III.

bulan-bulan berikutnya sampai Formulir ini diterima kembali oleh DPPLN.

Formulir yang telah diisi

(……………………………….)

1.

Formulir dapat dikirim melalui 

Unit Pengelola Administrasi/IKPLN

No. Alamat

Apabila terdapat  ketidaklengkapan/perubahan data pada bagian I, II dan III di atas ataupun Usul/Saran, mohon ditulis di dalam kotak ini

Usia Anak yang berhak  ≤ 21 tahun atau usia antara 21 s/d 25 tahun dengan status masih sekolah/kuliah, belum menikah dan belum bekerja

IV.

Nama

2.
atau Pejabat PLN (Unit Pengelola Administrasi) atau Pengurus IKPLN setempat.

2017

diperiksa/diisi dengan data yang lengkap, jelas dan benar sesuai dengan keadaan saat ini dan wajib ditandatangani dan diketahui oleh Ketua RT

wajib dikirim kembali ke Dana Pensiun PLN tanpa dibubuhi perangko.

31 Desember 2015.

Kantor Pos terdekat;Fax ke Nomor (021) 7206019;  atau emailke alamat datul2016@dppln.co.id.

akan dilakukan Penangguhan Sementara pembayaran Manfaat Pensiun31 Desember 2016

DANA PENSIUN PLN
Jl. Wolter Monginsidi No. 5 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Telp. (021) 7222867 (Hunting), 08001401290 (Bebas Pulsa), Fax. (021) 7206019

FORMULIR SPTB / DATA ULANG
TAHUN 2016

UNIT PENGELOLA ADMINISTRASI

Wonosari

PROPINSI

:

002

5574488K3

:

:

NAMA PENERIMA MP

NAMA PENSIUNAN

:

Jawa Tengah

006

sudjadidjadi@yahoo.com

SEMARANG

:

RT / RW

:

KODE POS

:

:

TANGGAL LAHIR PENERIMA MP

NOMOR TELEPON RUMAH *)

:

I.    

:

:KELURAHAN

KOTA

ALAMAT E-MAIL *)

ALAMAT PENERIMA MP SAAT INI

085641886888

Ngaliyan

57.918.100.9-503.000

:

Jl. Gunung Jati Utara IV No. 195

KECAMATAN

:

:

NOMOR INDUK PENSIUN (NIPEN)

:

SUDJADI

50186

:

SUDJADI

NOMOR HANDPHONE (HP) *)

DATA PENERIMA MANFAAT PENSIUN (MP)

NPWP (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK)

/

5 5 7 4 4 8 8 K 3

P2B

50183

*) Wajib diisi jika memiliki

21 Februari 1955

KeteranganNo. Nama Tanggal Lahir Hubungan Keluarga **)

II. DATA PENERIMA MANFAAT PENSIUN (MP)

BETA KUSUMA DESKA Anak1 05 Desember 1991

3 Tepat Program Dana Pensiun
Tepat Sasaran
Tepat Jumlah
Tepat Waktu

10

Data Ulang Off Line

Diterima
melalui Pos

Kirim Kembali ke
DPPLN

Pos
Email
WA

Unduh di 
www.dppln.co.id

10

Data Ulang Off Line

Diterima
melalui Pos

Kirim Kembali ke
DPPLN

Pos
Email
WA

Unduh di 
www.dppln.co.id

10

Data Ulang Off Line

Diterima
melalui Pos

Kirim Kembali ke
DPPLN

Pos
Email
WA

Unduh di 
www.dppln.co.id

10

Data Ulang Off Line

Diterima
melalui Pos

Kirim Kembali ke
DPPLN

Pos
Email
WA

Unduh di 
www.dppln.co.id

10

Data Ulang Off Line

Diterima
melalui Pos

Kirim Kembali ke
DPPLN

Pos
Email
WA

Unduh di 
www.dppln.co.id

 Data Ulang Off Line

Penerima Manfaat Pensiun

tanda tangan (cap) dan nama jelas tanda tangan / cap jempol  

4.

( SUDJADI )

Mengetahui Ketua RT/

Bagi yang tidak mengirim kembali Formulir ini sampai dengan 

Formulir mohon 

ALAMAT KERABAT / TETANGGA YANG DAPAT DIHUBUNGI  SELAIN  YANG BERALAMAT TERSEBUT DI ATAS SEBAGAI ALTERNATIF

Pendataan Ulang 2016 ini diberlakukan bagi Penerima Manfaat Pensiun seluruh Indonesia yang telah menerima Manfaat Pensiun sampai dengan

Keterangan

**) Kolom hubungan keluarga diisi : "Suami" atau "Istri" dan atau "Anak" yang berhak 

3.

5.

PERHATIAN :

Hubungan

………......……………,…………….

III.

bulan-bulan berikutnya sampai Formulir ini diterima kembali oleh DPPLN.

Formulir yang telah diisi

(……………………………….)

1.

Formulir dapat dikirim melalui 

Unit Pengelola Administrasi/IKPLN

No. Alamat

Apabila terdapat  ketidaklengkapan/perubahan data pada bagian I, II dan III di atas ataupun Usul/Saran, mohon ditulis di dalam kotak ini

Usia Anak yang berhak  ≤ 21 tahun atau usia antara 21 s/d 25 tahun dengan status masih sekolah/kuliah, belum menikah dan belum bekerja

IV.

Nama

2.
atau Pejabat PLN (Unit Pengelola Administrasi) atau Pengurus IKPLN setempat.

2017

diperiksa/diisi dengan data yang lengkap, jelas dan benar sesuai dengan keadaan saat ini dan wajib ditandatangani dan diketahui oleh Ketua RT

wajib dikirim kembali ke Dana Pensiun PLN tanpa dibubuhi perangko.

31 Desember 2015.

Kantor Pos terdekat;Fax ke Nomor (021) 7206019;  atau emailke alamat datul2016@dppln.co.id.

akan dilakukan Penangguhan Sementara pembayaran Manfaat Pensiun31 Desember 2016

DANA PENSIUN PLN
Jl. Wolter Monginsidi No. 5 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Telp. (021) 7222867 (Hunting), 08001401290 (Bebas Pulsa), Fax. (021) 7206019

FORMULIR SPTB / DATA ULANG
TAHUN 2016

UNIT PENGELOLA ADMINISTRASI

Wonosari

PROPINSI

:

002

5574488K3

:

:

NAMA PENERIMA MP

NAMA PENSIUNAN

:

Jawa Tengah

006

sudjadidjadi@yahoo.com

SEMARANG

:

RT / RW

:

KODE POS

:

:

TANGGAL LAHIR PENERIMA MP

NOMOR TELEPON RUMAH *)

:

I.    

:

:KELURAHAN

KOTA

ALAMAT E-MAIL *)

ALAMAT PENERIMA MP SAAT INI

085641886888

Ngaliyan

57.918.100.9-503.000

:

Jl. Gunung Jati Utara IV No. 195

KECAMATAN

:

:

NOMOR INDUK PENSIUN (NIPEN)

:

SUDJADI

50186

:

SUDJADI

NOMOR HANDPHONE (HP) *)

DATA PENERIMA MANFAAT PENSIUN (MP)

NPWP (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK)

/

5 5 7 4 4 8 8 K 3

P2B

50183

*) Wajib diisi jika memiliki

21 Februari 1955

KeteranganNo. Nama Tanggal Lahir Hubungan Keluarga **)

II. DATA PENERIMA MANFAAT PENSIUN (MP)

BETA KUSUMA DESKA Anak1 05 Desember 1991

 Mengunduh formulir datul dari website DPP-PLN

11

Mengunduh form datul dari website DPPLN

Masuk de website DPPLN:
Ketik www.dppln.co.id

Login dengan mengisi
User id = NIP
Password = ddmmyyyy

Klik unduh, 
kemudian klik datul

11

Mengunduh form datul dari website DPPLN

Masuk de website DPPLN:
Ketik www.dppln.co.id

Login dengan mengisi
User id = NIP
Password = ddmmyyyy

Klik unduh, 
kemudian klik datul

11

Mengunduh form datul dari website DPPLN

Masuk de website DPPLN:
Ketik www.dppln.co.id

Login dengan mengisi
User id = NIP
Password = ddmmyyyy

Klik unduh, 
kemudian klik datul

11

Mengunduh form datul dari website DPPLN

Masuk de website DPPLN:
Ketik www.dppln.co.id

Login dengan mengisi
User id = NIP
Password = ddmmyyyy

Klik unduh, 
kemudian klik datul

Data ulang melalui dp-pln mobile

Gunakan HP Android

Install aplikasi dp-pln mobile 
di hp anda

Masuk ke Google play 
, ketik dp-pln mobile

Jalankan
aplikasi

Data ulang melalui dp-pln mobile

Gunakan HP Android

Install aplikasi dp-pln mobile 
di hp anda

Masuk ke Google play 
, ketik dp-pln mobile

Jalankan
aplikasi

Data ulang melalui dp-pln mobile

Gunakan HP Android

Install aplikasi dp-pln mobile 
di hp anda

Masuk ke Google play 
, ketik dp-pln mobile

Jalankan
aplikasi

 Data ulang melalui DP-PLN mobile

11

Mengunduh form datul dari website DPPLN

Masuk de website DPPLN:
Ketik www.dppln.co.id

Login dengan mengisi
User id = NIP
Password = ddmmyyyy

Klik unduh, 
kemudian klik datul

11

Mengunduh form datul dari website DPPLN

Masuk de website DPPLN:
Ketik www.dppln.co.id

Login dengan mengisi
User id = NIP
Password = ddmmyyyy

Klik unduh, 
kemudian klik datul
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PT Sinergi Beton Utama merupakan salah satu 
anak Usaha Dana Pensiun PLN yang berdiri 
pada tanggal 07 Desember 2015 bergerak 
dalam bidang Industri Tiang Listrik Beton 
Pratekan dan produk beton lainnya.
Lokasi pabrik beralamat di Jalan Raya 
Palembang - Prabumulih Km 55 Desa 
Sukamenang, Kecamatan Gelumbang, 
Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. 
Kantor Operasional/Pemasaran di Perumahan 
Kebun Melati Blok A/3 Jl. Kebun Bunga Km. 9 
Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. 

Tujuan didirikannya PT Sinergi Beton Utama 
untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tiang 
listrik beton PT PLN (Persero) dalam rangka 
pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan 
Nasional. 

Visi PT Sinergi Beton Utama adalah menjadi 
Perusahaan yang Sehat, Berkembang, Unggul 
dan Mandiri serta memberikan keuntungan bagi 
Pemegang Saham Utama yaitu Dana Pensiun 
PLN untuk meningkatkan kesejahteraan 
penerima Manfaat Pensiun.

Misi PT Sinergi Beton Utama antara lain:
1. Menjadi produsen tiang listrik beton pratekan 

yang berkualitas. 
2. Menjadi mitra strategis PT PLN (Persero) 

dengan menjadi acuan produsen tiang listrik 
beton nasional.

3. Menjadi produsen beton siap pakai untuk 
keperluan PT PLN (Persero), Pemerintah / 
Swasta. 

4. Melakukan Kajian – Kajian dan 
mengembangkan kepeloporan inovasi 
produk beton di bidang ketenagalistrikan.

Kepemilikan Saham dan Susunan 
Pengurus PT Sinergi Beton Utama
Per Agustus 2021:

Kepemilikan Saham :
Dana Pensiun PLN : 86,51 %
PT Serambi Gayo Sentosa : 13,49 %

Susunan Pengurus :
Komisaris Utama : Supriyono
Komisaris : Asly Sembiring
Direktur Utama : Rahimuddin
Direktur Keuangan & SDM : Asnil Fauzi.

Karyawan Tetap 2 Orang

Tenaga Ahli (Pensiunan PLN) 2 Orang

PKWT 7 Orang

Tenaga Kerja Borongan 44 Orang

PT Sinergi Beton Utama
Profil Bisnis

 Oleh: Rahimuddin *)

INFO DP-PLN
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INFO DP-PLN
Dalam perjalanan mengelola bisnis tiang 
listrik beton pratekan, PT Sinergi Beton 
Utama berhasil mengikuti dan mendapat 
Kontrak Kesepakatan Harga Satuan dari PT 
PLN (Persero) Tahun 2018 dan 2019 yang di 
perpanjang sampai dengan bulan September 
tahun 2021. Selain melayani kebutuhan PT 
PLN (Persero), PT Sinergi Beton Utama juga 
melayani kebutuhan dari pihak external PT PLN 
(Persero), baik Pemerintah maupun swasta. 

Wilayah Usaha PT Sinergi Beton Utama meliputi 
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, 
Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi dan 
Provinsi Bengkulu, untuk melayani PT PLN  
(Persero) UIW S2JB, PT PLN  (Persero)  UID 
Lampung dan PT PLN  (Persero)  UIW BABEL.  

Kemampuan produksi PT Sinergi Beton Utama 
rata - rata 35.000 Batang Per Tahun dengan 
jenis tiang beton sebagai berikut :

bisnis perusahaan dapat berjalan kembali  
dengan baik. 

Rencana ke depan PT Sinergi Beton Utama di 
antaranya :
1. Melakukan Studi Penelitian dengan ITS 

Surabaya dalam pengembangan Produk 
Beton menggunakan campuran FABA (Fly 
Ash Bottom Ash);

2. Membuat produk beton dari FABA  PLTU 
yang berada di wilayah Sumatera Bagian 
Selatan;

3. Berkolaborasi dengan Anak Usaha 
Dana Pensiun  dan YPK-PLN dalam 
mengembangkan Bisnis lainnya;

4. Melakukan diversifikasi produk beton dalam 
bentuk a.l : Papan Panel Beton, U-ditch, 
Manhole Beton, Readymix, Bata Beton dan 
Produk Beton Lainnya.

PT Sinergi Beton Utama telah memiliki 
Sertifikat ISO 9001 Nomor QMS-IND/2670519 
tentang Quality Management System dan 
Sertifikat ISO 14001 Nomor QMS-IND/1650519 
tentang Environmental Management System 
serta Sertifikat SMK3 Nomor SMK3.2021.
SMU,SK-1214 tentang Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan kerja.

Tahun 2020 sampai dengan saat ini semua 
pabrikan Tiang listrik Beton pratekan seluruh 
Indonesia mengalami penurunan produksi 
dan penjualan termasuk PT Sinergi Beton 
Utama, karena adanya Pandemi Covid-19 yang 
membuat permintaan PT PLN (Persero) sebagai 
konsumen utama mengalami penurunan. 
Sampai dengan saat ini PT Sinergi Beton Utama 
masih berusaha bangkit agar roda perputaran 

Alamat Kantor OperasionalAlamat Kantor Operasional
Perumahan Kebun Melati Perumahan Kebun Melati 
Blok A/3 Jalan Kebun Blok A/3 Jalan Kebun 
Bunga Km. 9 Bunga Km. 9 
Kec. Sukarami, Kota Kec. Sukarami, Kota 
Palembang, Sumatera Palembang, Sumatera 
Selatan.Selatan.

Alamat PabrikAlamat Pabrik
Jl. Raya Palembang,Jl. Raya Palembang,
Prabumulih Km. 55 Prabumulih Km. 55 
Ds. Sukamenang Kec. Ds. Sukamenang Kec. 
Gelumbang Kab. Muara Gelumbang Kab. Muara 
Enim, Sumatera SelatanEnim, Sumatera Selatan

*)  Rahimuddin
 Direktur Utama PT SBU 

Website:Website: www.sinergibetonutama.com www.sinergibetonutama.com
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INFO YPK-PLN

Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta 
Selatan didirikan pada tanggal 14 Maret 2001 
sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
yang dibuat dihadapan Notaris RETNO RINI 
P. DEWANTO, SH No.3 tanggal 8 Maret 
2001 pengesahan dari Menteri Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
No.C.03761HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 25 Juli 
2001, serta diumumkan dalam Berita Negara 
RI No. 103 tambahan No. 8621 tanggal 24 
Desember 2001.

Kepemilikan saham saat ini berdasarkan 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 31 Maret 2020 
dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. 
LISNA SYIFA’ PRIMA, dibuat di hadapan Notaris 
RETNO RINI P. DEWANTO, SH No. 4 tanggal 27 
April 2020 dilakukan penambahan modal dan 
pembelian saham oleh YPK-PLN dan Koperasi 
Pegawai PLN Pusat sehingga komposisi 
kepemilikan saham adalah Yayasan Pendidikan 
dan Kesejahteraan  PT PLN (Persero) (YPK-
PLN) menjadi 413.000 lembar saham (91%) 
dan Koperasi Pegawai PLN Pusat (KP3) menjadi 
40.850 lembar saham (9%).

PT. LISNA SYIFA’ PRIMA memiliki dua bidang 
usaha yaitu Perdagangan Besar Farmasi dan 
Aktivitas Kesehatan Swasta. Bekerjasama 
dengan PT PLN (Persero) untuk pengadaan 
obat-obatan (APOTEK YPK-PLN) dan konsultasi 
serta pemeriksaan pelayanan Kesehatan tingkat 
pertama bagi Pegawai dan Pensiunan serta 
Keluarga di KLINIK LISNA YPK-PLN. Lokasi 
Apotek dan Klinik tersebut berada di beberapa 
Kota dan wilayah antara lain :

 ● Apotek YPK-PLN di Gedung PT PLN 
(Persero) Satuan Pemeriksa Intern Jl. Wijaya I 
No. 61 Petogogan, Jakarta Selatan.

 ● Apotek YPK-PLN di Gedung PT PLN 
(Persero) PUSLITBANG JL. Duren Tiga 
Jakarta Selatan.

 ● Apotek YPK-PLN di Gedung PT PLN 
(Persero) PUSDIKLAT JL. Raya Ragunan 
Pasar Minggu Jakarta Selatan.

 ● Praktek Dokter PT PLN (Persero) UP3 
Bandengan Jl. Bandengan Utara No.79, 
Jakarta

 ● Klinik Lisna YPK-PLN di PT PLN (Persero) 
UITJBB Jl. JCC No. 1 Gandul Cinere, Depok.

 ● Klinik Lisna YPK-PLN Padang di Kantor PT 
PLN (Persero) UIW Sumatera Barat Jl. DR. 
Wahidin No. 8, Kota Padang.

 ● Klinik Lisna YPK-PLN Makasar/Klinik PLN 
Medika di Kantor PT PLN (Persero) UIW 
SULSELRABAR Jl. Raya Hertasning Blok B 
Panakkukang Makassar, Sulawesi Selatan.

 ● Klinik Lisna YPK-PLN Lampung Jl. Sultan 
Agung No. 283,  Kawasan Transmart Way 
Halim Kota Bandar Lampung.

 ● Klinik Lisna YPK-PLN Banten di Kantor PT 
PLN (Persero) UID Banten Jl. Jend. Sudirman 
No.1 Cikokol Tangerang.

 ● Klinik Lisna YPK PLN Pekanbaru di PT PLN 
(Persero) UP3 Pekanbaru Jl. Dr. Setia Budhi 
No. 57 Pekanbaru, Riau.

Pengurus PT LISNA SYIFA PRIMA:  

Komisaris Utama: Dra. Dewi Hendar S, mewakili 
YPK-PLN;

Komisaris: Boi Partondian, mewakili Koperasi 
Pegawai PT PLN (Persero) Kantor Pusat;

Direktur: Edy Safputra.  

2 Manager Bidang dan Pegawai serta tenaga 
medis berjumlah 57 orang.

PROFIL BISNIS
PT. LISNA SYIFA’ PRIMAEDY SAFPUTRA

Direktur PT Lisna Syifa’ Prima
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Sistem pelayanan PT LISNA SYIFA’ PRIMA  
menggunakan Aplikasi SIM LISNA sehingga 
memudahkan pelayanan dan proses 
Administrasi pasien PT PLN (Persero) dengan 
seluruh data Pegawai, Pensiunan dan Keluarga 
PT PLN (Persero) dapat dilayani di seluruh 
Apotek YPK-PLN dan Klinik Lisna YPK-PLN.  
Obat-obatan yang disediakan sesuai standar 
PLN baik obat generic maupun obat paten. 
Penyediaan obat-obatan melalui Pabrik Besar 
Farmasi (PBF) resmi dan  layanan konsultasi 
serta Tindakan medis di Klinik Lisna YPK-PLN 
dilakukan oleh para dokter umum dan dokter 
gigi serta perawat yang berpengalaman. 
Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini untuk 
membantu pemerintah dalam mengurangi 
penyebaran Covid-19, Klinik Lisna YPK-PLN 
menyediakan layanan Swab Antigen dan 
Swab PCR untuk pasien dari PT PLN (Persero)  
maupun pasien umum dengan hasil diagnosa 
dan screening pasien yang mengharuskan 
dilakukan tindakan lanjutan.   

Jenis-jenis layanan KLINIK LISNA YPK-PLN :
1. Pelayanan Konsultasi dan pemeriksaan 

Kesehatan Dokter Umum
2. Pelayanan Konsultasi dan pemeriksaan 

Kesehatan Poli Gigi
3. Pelayanan Farmasi/Obat-obatan
4. Pelayanan Tindakan Pemeriksaan 

Laboratorium
5. Pelayanan Tindakan Swab Rapid Test 

Antigen
6. Pelayanan Tindakan Swab PCR
7. Pelayanan Monitoring Pasien Isolasi Mandiri

INFO YPK-PLN
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KLINIK LISNA YPK-PLN PADANG
Jl. DR. Wahidin No. 8 Kota Padang

 Dedi Arianto 0812-6703-9005
 @kliniklisna_ypk_pdg   

Dokter Umum:                                                                 
Senin - Jumat Jam 08.00 sd 21.00 WIB                           
Sabtu - Minggu Jam 08.00 sd 17.00 WIB                 

Dokter Gigi:
Senin - Jumat Jam 09.00 sd 20.00 WIB
Sabtu - Minggu Jam 09.00 sd 17.00 WIB

KLINIK LISNA YPK-PLN MAKASSAR/ KLINIK 
PLN MEDIKA
Jl. Raya Hertasning Blok B Panakkukang Kota 
Makassar

 Aqril Yudhil Toondu 0821-8726-4849

 @plnklinik

Dokter Umum:                                                                  
Senin - Jumat Jam 08.00 sd 20.00 WIT                   
Sabtu  Jam 08.00 sd 12.00 WIT                  

Dokter Gigi:
Senin - Jumat Jam 08.00 sd 20.00 WIT
Sabtu   Jam 08.00 sd 12.00 WIT

KLINIK LISNA YPK-PLN LAMPUNG
Jl. Sultan Agung No. 283 Kawasan Ruko 
Transmart Way Halim Kota Bandar Lampung

 Agus Saputra 08127251897

 @kliniklisna_ypkpln_lpg

Dokter Umum:                                                                     
Senin - Sabtu         Jam 08.00 sd 16.30 WIB               

Dokter Gigi:
Senin - Sabtu Jam 08.00 sd 20.00 WIB

KLINIK LISNA YPK-PLN GANDUL
Jl. JCC No. 1 Cinere Gandul

 Aris Sagita 0812-8302-622

Dokter Umum:                                                                  
Senin - Jumat Jam 08.00 sd 16.30 WIB             

Dokter Gigi:
Senin - Jumat Jam 08.00 sd 16.00 WIB 

KLINIK LISNA YPK-PLN CIKOKOL
Jl. Jendral Sudirman No. 1 Cikokol Kota 
Tangerang

 Dinda 0856-9497-4299

Dokter Umum:
Senin - Jumat Jam 08.00 sd 16.00 WIB

PT LISNA SYIFA’ PRIMA berencana terus 
melakukan pengembangan usaha ke wilayah 
lainnya wilayah bekerjasama dengan PT PLN 
(Persero) untuk melayani Kesehatan Pegawai 
dan Pensiunan serta Keluarganya,  berupa :

 ● Rencana Pengembangan Pelayanan 
Kesehatan (Pendirian Rumah Sakit)

 ● Mendirikan Laboratorium
 ● Pelayanan Medis Lainnya.

Demikian sekilas paparan profil bisnis PT. 
LISNA SYIFA’ PRIMA. Besar harapan kami 
melalui media ini dapat menambah keyakinan 
Bapak/ Ibu memanfaatkan fasilitas Kesehatan 
baik Apotek maupun Klinik.

INFO YPK-PLN

Jadwal Layanan
KLINIK LISNA YPK-PLN 
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Pada tanggal  25 Agustus 2021 IKPLN Pusat  
menyelenggarakan Syukuran Kemerdekaan ke 
76 Tahun Republik Indonesia  serta Konsolidasi 
Kegiatan IKPLN secara virtual. Dihadiri 157 
peserta:  Pengurus IKPLN Daerah  seluruh  
Indonesia  & Pengurus IKPLN Pusat dan 4 pilar 
IKPLN yaitu PLN , diwakili oleh Direktur MSDM 
beserta EVP Corp. Comm & CSR dan EVPHST, 
Direksi Dana Pensiun PLN serta Pengurus YPK 
PLN.

Acara diawali dengan diperdengarkan Lagu 
Indonesia Raya, dilanjut dengan Sambutan 
Direktur MSDM Syofvie F Roekman  
sekaligus penyerahan dana CSR PLN senilai 
Rp4.780.234.600 untuk Program Rumah 
Sehat bagi 120 rumah  anggota IKPLN yang 
membutuhkan, disambung video testimoni dan 
ucapan terimakasih penerima bantuan dana 
CSR PLN Program Rumah Sehat.

Selain penyerahan dana CSR, Direktur MSDM 
juga menyampaikan  apresiasi berupa piagam 
penghargaan kepada Tim Stop Kontak IKPLN 
yang menjadi juara Harapan Lomba Pantun 
Nasional yang diselenggarakan oleh Balai 
Pustaka dan memperoleh Piala dan Piagam 
Penghargaan dari Menteri BUMN.

Sebelum acara Rapat Konsolidasi dimulai, 
terlebih dahulu dilakukan Launching Website 
IKPLN yang dihantarkan oleh Muljo Adji 
dibarengi pemutaran video klip berisi info 
jejaring IKPLN Indonesia, susunan Pengurus 
IKPLN Pusat, Forum Komunitas Olah Sehat 
serta konten dari Website  IKPLN.  Dengan telah 
hadir kembalinya Website IKPLN, diharapkan 
akan lebih memperlancar penyebaran informasi   
yang perlu diketahui oleh anggota IKPLN. 

Sambutan pembuka Acara Konsolidasi Kegiatan 
IKPLN disampaikan oleh A. Rofik Ketua II 
IKPLN Pusat, dilanjutkan oleh Nasri Sebayang 
selaku Ketua Dewan Pakar IKPLN yang 
memperkenalkan anggota Dewan Pakar IKPLN. 

SYUKURAN KEMERDEKAAN KE 76 RI &
KONSOLIDASI KEGIATAN  IKPLN TAHUN 2021

 Oleh: Dewi Sri Wahyunie *)

Penyerahan dana CSR 

Pemberian penghargaan kpd Tim Stop Kontak

Launching Website IKPLN oleh Muljo Adji AG

Sambutan pembuka oleh Ketua II IKPLN Ahmad Rofik

BERITA PUSAT & DAERAH
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BERITA PUSAT & DAERAH
Sesi Up date info Terkini  disampaikan oleh Bambang 
Praptono Ketua Umun IKPLN dilanjutkan dengan  
sosialisasi dari EVP Pengelolaan Asset PLN  tentang 
Peraturan pemanfaatan Asset  PLN oleh pihak 
ketiga yang disampaikan oleh Paranai Suhasfan 
dan Pemaparan Kondisi Terkini Dana Pensiun PLN 
oleh Antonius Plt Direktur Utama Dana Pensiun 
PLN.  Sedangkan Djoko Paryoto dari YPK PLN 
tidak memaparkan materi namun hanya menjawab 
pertanyaan-pertanyaan peserta. 

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab berjalan sangat dinamis 
dan semua pertanyaan dijawab dengan tuntas oleh 
Direksi Dana Pensiun PLN, Pengurus YPK PLN dan 
semua Ketua Bidang di IKPLN Pusat.

Acara Syukuran Kemerdekaan ke 76 Tahun RI & 
Konsolidasi Kegiatan IKPLN berisi padat namun berjalan  
lancar dan ditutup pada pukul  13.00 WIB

*) Dewi Sri Wahyunie
 Pengurus IKPLN Pusat

Info terkini IKPLN oleh Ketum IKPLN Bambang Praptono

Sosialisasi pengelolaan asset oleh Paranai Suhasfan

Info terkini kondisi DP PLN oleh Antonius Artono.

Penjelasan YPK oleh Djoko Paryoto

Perkenalan Dewan Pakar IKPLN oleh Nasri 
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Tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan 
pada masa pandemi ini, Pemerintah Daerah 
melarang berkumpul dan berkegiatan  baik itu 
didalam ruangan tertutup ataupun diruangan 
terbuka. Bangka Belitung Kondisi terkini 
dinyatakan termasuk Zona Merah COVID 19, 
maka diterapkannya PPKM yang menyebabkan 
ruang gerak dan mobilisasi perkumpulan IKPLN 
terbatas, untunglah ada WA Group, sehingga 
kawan - kawan pensiunan  dapat berkomunikasi 
dan saling bersilaturahmi lewat WA group.

IKPLN Daerah Bangka Belitung berada di 
wilayah PT PLN (Persero) UIW Bangka Belitung, 
beranggotakan sebanyak 131 orang  dan 
mempunyai  2 (dua) IKPLN Cabang yaitu: IKPLN 
Cabang Bangka beranggotakan 80 orang dan 
IKPLN Cabang Belitung beranggotakan 51 
orang.

Sehubungan dengan kondisi anggota dimana 
sebagian besar sudah sepuh dan berumur 
lanjut, maka sebagai Pengurus kami tidak bisa 
memaksakan diri untuk berkegiatan, hanya 
sebatas kegiatan sosial yang bisa  dilakukan 
oleh Pengurus. Kegiatan sosial yang dilakukan 
a.l: mengunjungi anggota yang sakit dan 
Takziah ke anggota  ataupun dan keluarga 
IKPLN yang meninggal serta membantu 
membagikan bingkisan kepada  kawan - kawan 
yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Kegiatan rutin bulanan seperti arisan tetap 
dilaksanakan, namun yang hadir dibatasi 
beberapa orang Pengurus dan anggota, 
didokumentasikan dan di videokan agar yang 
tidak hadir bisa melihat langsung secara virtual  
sewaktu  menarik undian arisannya.

*) Deswirman
 Ketua IKPLN Daerah Bangka Belitung

BANGKA BELITUNG
 Oleh: Deswirman*)

Mengenal IKPLN Daerah

Silaturahmi dengan Manajemen PLN UIW Bangka Belitung

Meeting Zoom Acara Syukuran Kemerdekaan ke 76  RI & 
Konsolidasi Kegiatan IKPLN, tanggal 25 Agustus 2021

Ketua
Deswirman 
Sekretaris
Muis
Bendahara
Betty SM Siregar
Ketua Bidang Organisasi
Sahabudin
Ketua Bidang Sosial Keagamaan
Dulamid

Pengurus IKPLN Daerah saat ini

BERITA PUSAT & DAERAH
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BERITA PUSAT & DAERAH

LING TIEN KUNG

 Oleh: Hariyanti Soeroso *)

Latihan Bersama Di Hari Ulang Tahun ke 76

Kemerdekaan Republik Indonesia

Tepat pada  tanggal 17 Agustus 2021 pukul 07.00 - 
09.00 WIB, Komunitas Olah Sehat Ling Tien Kung 
IKPLN Indonesia mengadakan Latihan Bersama 
secara virtual. Latihan Bersama dihadiri oleh Shane 
Feldo selaku Pembina dan Edy Prawoto selaku 
Ketua I Pusat  MPET2   Ling Tien Kung, juga Ganie 
Notowijoyo selaku Ketua Koordinator Otonom Ling 
Tien Kung Jabodetabek, Bambang Praptono selaku 
Ketua Umum IKPLN serta lebih dari  230 orang 
Peserta Ling Tien Kung IKPLN dan masyarakat 
umum  yang tersebar dari Aceh sampai dengan 
Indonesia Timur.

Pembawa acara
Yuli Retno Utami

Ketua LTK IKPLN Indonesia
Hizban Ahmad

Ketum IKPLN
Bambang Praptono
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Sebagian dari lebih 230 
peserta yang bergabung 
dalam latihan bersama

Pembina Pusat MPET2 LTK
Shane Feldo

dr Achmad Mediana SpOG  Ketua I Pusat MPET2 LTK
Edy Prawoto

Ketua Koordinator Otonom 
LTK Jabodetabek

Ganie H. Notowijoyo

Acara diawali dengan diperdengarkan Lagu 
Indonesia Raya,  Latihan Bersama Ling Tien 
Kung Tingkat Dasar dilanjutkan dengan  
Sambutan Ketua Komunitas Ling Tien Kung 
IKPLN Hizban Achmad, Ketua Umum IKPLN dan 
pengarahan dari Pengurus Pusat MPET2Ling 
Tien Kung, Koordinator Otonom Ling Tien Kung 
Jabodetabek. Bincang-bincang dengan Peserta 
mengenai Kesehatan  disampaikan oleh dokter 
Achmad Mediana SpOG  ditanggapi  peserta 
yang mengalami kendala Kesehatan sekaligus 
mendapat pencerahan tentang segi ilmiah 
Ling Tien Kung dari Prof Agus Rubiyanto, ITS  
Surabaya. Acara bincang-bincang dibarengi 

dengan Berpantun Ria yang sudah menjadi 
budaya Komunitas Olah Sehat Ling Tien 
Kung IKPLN Indonesia. Shane pun tak mau 
ketinggalan melantunkan pantunnya. 

Acara yang cukup meriah tersebut diakhiri tepat 
pukul 09.00 WIB, untuk memberi kesempatan 
bagi para peserta yang akan mengikuti upacara 
resmi peringatan Kemerdekaan ke 76 tahun 
Republik Indonesia.

*) Hariyanti Soeroso 
 Pengurus IKPLN Pusat

BERITA PUSAT & DAERAH
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Maulid Nabi Muhammad
Nilai-nilai TerkaitNilai-nilai Terkait

Pendahuluan 
Di negara kita, perayaan Maulid Nabi 
Muhammad  sudah menjadi rutinitas tahunan. 
Hampir seluruh lapisan masyarakat Islam 
memperingatinya, mulai dari istana negara 
sampai sudut mushala di kampung.

Maulid Nabi Muhammad  biasanya diperingati 
dengan berkumpulnya beberapa orang 
membaca al-Quran dan kisah teladan Nabi  
sepanjang hidupnya. Kisah itu biasanya berupa 
karya prosa maupun puisi yang berbahasa 
Arab. Tidak jarang pula acara peringatan 
maulid diisi dengan ceramah agama.  Beberapa 
daerah di Indonesia memiliki ciri khas dalam 
merayakan Maulid Nabi, seperti Jogjakarta 
yang terkenal dengan Grebeg Maulid, 
Surakarta dengan sekaten dan Banyuwangi 
dengan endog-endog’an-nya.

Sejarah Perayaan Maulid Nabi 
Muhammad 
Perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi 
Muhammad  di bangsa Arab, menurut catatan 
Ahmad Tsauri dalam Sejarah Maulid Nabi 
(2015), perayaan Maulid Nabi sudah dilakukan 
oleh masyarakat Muslim sejak abad kedua 
hijriah. Kala itu seorang bernama Khaizuran 

 Oleh:  MD Nugroho*)

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam. (QS al Anbiya’: 107)

(170 H/786 M) yang merupakan ibu dari Amirul 
Mukminin Musa al-Hadi dan al-Rasyid datang 
ke Madinah dan memerintahkan penduduk 
mengadakan perayaan kelahiran Nabi 
Muhammad di Masjid Nabawi. 

Dari Madinah, Khaizuran juga menyambangi 
Makkah dan melakukan perintah yang sama 
kepada penduduk Makkah untuk merayakan 
kelahiran Nabi Muhammad. Jika di Madinah 
bertempat di masjid, Khaizuran memerintahkan 
kepada penduduk Makkah untuk merayakan 
Maulid di rumah-rumah mereka. 

Khaizuran merupakan sosok berpengaruh 
selama masa pemerintahan tiga khalifah 
Dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah 
al-Mahdi bin Mansur al-Abbas (suami), Khalifah 
al-Hadi dan Khalifah al-Rasyid (putra). Karena 
pengaruh besarnya tersebut, Khaizuran mampu 
menggerakkan masyarakat muslim di Arab. 
Hal ini dilakukan agar teladan, ajaran dan 
kepemimpinan mulia Nabi Muhammad bisa 
terus menginspirasi warga Arab dan umat Islam 
pada umumnya. 

Selain itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad 
 dapat dihidupkan oleh umat Islam dengan 

semangat juang dengan cara mempertebal 
kecintaan umat kepada Nabi mereka. Seorang 
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jenderal dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit 
(daerah utara Irak saat ini) yang dikenal sebagai 
Salahuddin Ayyubi (masa kekuasaan 1174 M 
– 4 Maret-1193 M) mengimbau umat Islam di 
seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad  
pada 12 Rabiul Awal, yang setiap tahun berlalu 
begitu saja tanpa diperingati, kini dirayakan 
secara massal. Salahuddin ingin agar perayaan 
maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di 
seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan 
semangat juang, bukan sekadar perayaan 
ulang tahun biasa. Namun gagasan Salahuddin 
tentang Peringatan Maulid Nabi ditentang 
oleh para ulama, sebab sejak zaman Nabi 
peringatan seperti itu tidak pernah ada. Lagi 
pula hari raya resmi menurut ajaran agama 
cuma ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. 
Akan tetapi Salahuddin menegaskan bahwa 
perayaan maulid Nabi hanyalah kegiatan yang 
menyemarakkan syiar agama, bukan perayaan 
yang bersifat ritual, sehingga tidak dapat 
dikategorikan bid`ah yang terlarang. 

Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari 
Khalifah An-Nashir di Bagdad, ternyata khalifah 
setuju. Maka pada ibadah haji bulan Zulhijjah 
579 Hijriyah (1183 Masehi), Sultan Salahuddin 
al-Ayyubi sebagai penguasa Haramain (dua 
tanah suci Mekah dan Madinah) mengeluarkan 
instruksi kepada seluruh jemaah haji, agar jika 
kembali ke kampung halaman masing-masing 
segera mensosialisasikan kepada masyarakat 
Islam di mana saja berada, bahwa mulai tahun 
580 Hijriah (1184 Masehi) tanggal 12 Rabiul-
Awwal dirayakan sebagai hari maulid Nabi 
dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan 
semangat umat Islam.

Perayaan Maulid Nabi Muhammad  di 
Berbagai  Negara.
Di sejumlah negara Islam, saat memasuki 
bulan Rabiul Awal ditetapkan sebagai hari 
libur nasional, sebagai bentuk rasa syukur dan 
memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad 

. Seperti yang terdapat di negara-negara 
kawasan Teluk, mereka memperingati maulid 
Nabi Muhammad  dengan menetapkan hari 
libur selama beberapa hari.

Di Oman misalnya, Departemen Tenaga Kerja 
mengumumkan hari libur panjang selama 
lima hari untuk Hari Kelahiran Nabi  dan 
menjadikannya sebagai Hari Nasional. Uni 
Emirat Arab (UEA) juga mengumumkan hari 

libur nasional dalam rangka memperingati 
maulid Nabi. Kabinet UEA menyatakan hari libur 
maulid bagi semua pegawai kementerian dan 
entitas federal (pegawai negeri) secara resmi. Di 
Dubai, Departemen Urusan Islam dan Kegiatan 
Amal dari Pemerintah Dubai menetapkan hari 
libur lebih cepat. Dengan demikian, pekerja 
sektor publik di UEA libur panjang selama 
tiga hari. Indonesia sendiri juga menetapkan 
satu hari libur nasional pada setiap 12 Rabiul 
Awal, yang merupakan rutinitas  tahunan bagi 
umat Islam untuk memperingati hari lahir Nabi 
Muhammad . 

Berangkat dari kekhasan atau tradisi di setiap 
negara tersebut, jelaslah bahwa memperingati 
kelahiran Nabi, dimaksudkan sebagai sesuatu 
yang perlu dilestarikan oleh umat Islam di 
berbagai belahan dunia. Selain itu, juga menjadi 
simbol persatuan dan kesatuan umat muslim. 
Karena dengan memperingati maulid Nabi, 
berarti kita telah menjaga dan merawat dalam 
ingatan kita masing-masing tentang perjuangan 
Rasulullah  dalam menegakkan agama Allah.

Di Indonesia, peringatan maulid biasanya 
dirangkai dengan bershalawat kepada Nabi 
dan menggelar ceramah agama (tablig akbar). 
Justru yang perlu dikedepankan dari peringatan 
dan perayaan maulid Nabi ini adalah dengan 
meneladani ucapan dan perbuatan Rasulullah 

, sebagai bentuk aktualisasi diri kita terhadap 
nilai-nilai yang ditinggalkan Nabi kepada kita 
umatnya. 

Firman Allah di dalam al Qur an, “Sesungguhnya 
telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
berharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (QS. 
al-Ahzab: 21).

Nilai dan Makna
Memperingati maulid Nabi Muhammad  
memiliki beberapa nilai dan makna, diantaranya: 

Pertama, NILAI SPIRITUAL. Setiap insan 
muslim akan mampu menumbuhkan dan 
menambah rasa cinta pada beliau  dengan 
maulid. Luapan kegembiraan terhadap 
kelahiran Nabi  merupakan bentuk cerminan 
rasa cinta dan penghormatan kita terhadap 
Nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam 
sebagaimana tersebut dalam al Qur an, 
“Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia 
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Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu 
mereka bergembira. Itu lebih baik daripada 
apa yang mereka kumpulkan.” (QS Yunus: 
58). Figur teladan ini diutus untuk membawa 
rahmat bagi seluruh alam, “Dan Kami tidak 
mengutus engkau (Muhammad) melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS 
Al Anbiya’: 107). Dengan memperingati maulid, 
kita akan ingat dengan sendirinya perintah 
bershalawat kepada Nabi . Allah Swt dan 
malaikat pun telah memberi contoh bagi kita 
dengan selalu bershalawat kepada beliau  
“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya 
bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang 
yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk 
Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh 
penghormatan kepadanya.” (QS Al-Ahzab: 56)

Kedua, NILAI MORAL. Hal ini dapat dipetik 
dengan menyimak akhlak terpuji dan nasab 
mulia dalam kisah teladan Nabi Muhammad 

. Mempraktikkan sifat-sifat terpuji yang 
bersumber dari Nabi  adalah salah satu tujuan 
dari diutusnya Nabi . Dalam peringatan maulid 
Nabi , kita juga bisa mendapat nasehat dan 
pengarahan dari ulama agar kita selalu berada 
dalam tuntunan dan bimbingan agama. 

Ketiga, NILAI SOSIAL. Memuliakan dan 
memberikan jamuan makan para tamu, 
terutama dari golongan fakir miskin yang 
menghadiri majlis maulid sebagai bentuk 
rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. 
Hal ini sangat dianjurkan oleh agama, karena 
memiliki nilai sosial yang tinggi. “Dan mereka 
memberikan makanan yang disukainya kepada 
orang miskin, anak yatim dan orang yang 
ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan 
kepadamu hanyalah untuk mengharapkan 
keridhaan Allah, kami tidak menghendaki 

balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) 
terima kasih.” (QS Al Insan : 8-9)

Keempat, NILAI PERSATUAN. Akan terjalin 
nilai persatuan (ukhuwwah) dengan berkumpul 
bersama dalam rangka bermaulid dan 
bershalawat  maupun berdzikir. Diceritakan 
bahwa Shalahuddin al-Ayubi mengumpulkan 
umat Islam dikala itu untuk memperingati maulid 
Nabi . Hal itu dilakukan oleh panglima Islam 
ini bertujuan untuk mempersolid kekuatan dan 
persatuan pasukan Islam dalam menghadapi 
perang salib di zaman itu.

Refleksi Diri
Satu keteladanan yang perlu kita aplikasikan 
dalam kehidupan adalah selalu bersikap 
toleransi, membangun kedamaian, berpola 
pikir yang berkemajuan, berlapang dada dan 
menjaga persatuan antar sesama. Nabi  selalu 
mewasiatkan kepada sahabat dan keluarga 
beliau, sikap untuk saling memaafkan satu 
sama lain. 

Alkisah, suatu ketika Umar bin Khattab 
radhiallahu anhu menangkap seorang musuh 
yang ingin membunuh Rasulullah . Begitu Nabi 
memperoleh laporan tersebut, Nabi melihat 
seorang laki-laki yang terikat di sebuah pohon 
dalam keadaan kehausan dan kelaparan. 
Nabi langsung memerintahkan kepada Umar, 
agar orang tersebut diberikan minuman dan 
makanan. Umar dan para sahabat lainnya 
terkejut keheranan. 

Umar bertanya, “Ya, Rasul, kenapa kita harus 
memberinya makanan, padahal orang ini 
jelas-jelas tadinya sebelum saya tangkap, ingin 
membunuhmu ya, Rasul!” 

Rasul  dengan bijak menjawab, “Sekarang dia 
bukan musuh kita lagi, karena itu berilah dia 
makanan!”

Setelah laki-laki itu selesai makan, Umar 
bertanya akan diapakan musuh itu. Dan di luar 
dugaan para sahabat, dengan kelembutannya 
Nabi memerintahklan Umar untuk melepaskan 
dan menyuruh pulang laki-laki itu.  Namun yang 
terjadi kemudian adalah, laki-laki yang menjadi 
musuh dan ingin membunuh Nabi itu, akhirnya 
mengucapkan dua kalimah syahadat. Laki-laki 
itu memeluk agama Islam sama sekali tanpa 
dipaksa Rasul. Dari kisah tersebut, nampak 
jelas bahwa  Nabi saw mengedepankan sikap 
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persuasif dan kelembutan sebagai ciri khas 
dalam berdakwah.

Pada kisah yang lainnya yaitu terjadi  ketika 
Rasulullah  menaklukkan kota Makkah. 
Rasulullah membawa pasukan Muslim 
sebanyak 10 ribu orang dan bermaksud 
untuk menaklukkan Kota Makkah serta 
menyatukan para penduduk kota Makkah 
dan Madinah. Penguasa Makkah yang tidak 
memiliki pertahanan yang memadai kemudian 
setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa 
perlawanan. Kemudian Rasulullah dan para 
sahabatnya masuk ke dalam Masjid al-Haram. 
Beliau pun mencium Hajar Aswad. 

Saat itu kondisi Ka’bah begitu mengenaskan, 
dengan sekitar 360 berhala di sekelilingnya. 
Rasulullah saw menghancurkan berhala-berhala 
tersebut dan membaca firman Allah, “Yang 
benar telah datang dan yang batil telah lenyap. 
Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu 
yang pasti lenyap” (QS. Al-Isra’: 81), “Kebenaran 
telah datang dan yang batil itu tidak akan 
memulai dan tidak (pula) akan mengulangi “ 
(QS. Saba’ : 49).

Setelah berhala-berhala tersebut hancur lebur, 
Rasulullah  melaksanakan tawaf. Kemudian 
Rasulullah meminta Utsman bin Thalhah agar 
membuka Ka’bah, lalu beliau memasukinya. 
Rasulullah kemudian menghapus gambar-
gambar di dalamnya, menghancurkan berhala-
berhala dan melaksanakan shalat di dalam 
Ka’bah. Setelah itu Rasulullah keluar menjumpai 
kerumunan orang-orang Quraisy yang 
menunggu putusan beliau. Dengan berpegang 
kepada pintu Ka’bah, beliau bersabda, “Wahai 
orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah 
menghilangkan kesombongan jahiliyah dan 
pengagungan terhadap nenek moyang. Manusia 
dari Adam dan Adam dari tanah. Wahai orang 
Quraisy, apa yang kalian bayangkan tentang 
apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?.”

Mereka pun menjawab, “Saudara yang mulia, 
anak dari saudara yang mulia.” 

Beliau bersabda, “Aku sampaikan kepada 
kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada 
saudaranya, Pada hari ini tidak ada cercaan 
atas kalian. Allah mengampuni kalian. Dia Maha 
Penyayang.’ Pergilah kalian! Sesungguhnya 
kalian telah bebas!.” 

Rasulullah  memaafkan banyak orang yang 
telah menyakiti beliau. Setelah itu beliau 
mengembalikan kunci Ka’bah kepada Utsman 
bin Thalhah. Lalu beliau perintahkan Bilal naik 
ke atas Ka’bah untuk mengumandangkan 
adzan.

Pada tahun–tahun berikutnya saat memimpin 
Makkah, Rasulullah  telah berhasil 
mempersatukan Makkah dan Madinah. 
Rasulullah juga berhasil menyebarluaskan Islam 
lebih luas lagi hingga ke seluruh Jazirah Arab.

Dari kisah–kisah tersebut, jika Rasul saja dalam 
banyak peristiwa lebih mengedepankan sikap 
rekonsiliansi, toleransi, saling menghargai 
dan memaafkan, mengapa kita saat ini masih 
tetap terus mengedepankan sikap egoisme, 
permusuhan, intoleran dan saling menghasut 
satu sama lain?. Terlalu naif rasanya jika kita 
yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad 

 ini, namun dalam praktiknya, nilai-nilai 
keteladanan, keluhuran moral, akhlak dan etika 
dalam keseharian kita nyatanya masih jauh dari 
apa yang dicontohkan Nabi .

Rasulullah saw juga selalu berwasiat, “Orang 
yang paling baik di antara kalian adalah orang 
yang melakukan kebaikan kepada orang lain.” 
(HR. Bukhari).

Dari kisah kisah tersebut  masihkan kita akan 
saling bermusuhan dan menjatuhkan satu 
sama lain, hanya karena perbedaan mahdzab, 
ideologi dan atau  politik?. Na’dzu billah.

*) MD Nugroho 
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Namun, sukacita Natal dua tahun terakhir 
dirayakan dalam situasi pandemi Covid 19 yang 
membatasi berbagai hal,  seperti bekerja dari 
rumah, belajar di rumah bahkan ibadah pun 
berlangsung di rumah. Bahkan ada juga yang 
diberhentikan dari pekerjaan, usaha-usaha yang 
bangkrut sampai pada kehilangan orang-orang 
terkasih karena kematian akibat virus ini. 

Situasi-situasi tersebut tentunya tanpa disadari 
menghadirkan rasa kahawatir, ketidaknyamanan 
sampai pada rasa ketidakpastian dalam hidup, 
karena siapapun kita, tidak ada yang tahu 
tentang hidup kita ke depan. 

Ditengah-tengah situasi seperti ini, ketika 
kita diijinkan Tuhan dalam kasihNya kembali 
merayakan Natal Kristus di tahun ini, maka 
sesungguhnya ada jaminan kepastian dari Allah 

yang kita imani di dalam Yesus sebagai Tuhan 
dan Juru selamat. Kasih dan kuasaNya terus 
menguatkan dan meneguhkan kita ditengah-
tengah berbagai pergumulan dan tantangan 
hidup. Hal ini diungkapkan dalam teks Matius 
1 : 23, “sesungguhnya anak dara itu akan 
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-
laki, dan mereka akan menamai Dia Imanuel” 
yang berarti : Allah menyertai kita. 

Teks Alkitab ini mengisyaratkan kita, bahwa 
dengan kelahiran Yesus Kristus didunia 
ini sesungguhnya penyertaan Allah itu 
Benar dan Amin bagi orang-orang yang 
percaya kepadaNya. Penyertaan Tuhan 
akan memampukan kita melampaui segala 
kecemasan dan kekhawatiran, menghadapi 
masa-masa sulit seperti saat ini. Tuhan akan 
senantiasa hadir dan bekerja memulihkan 

Renungan Natal

Matius 1 : 21 – 23

 Oleh:  Alex Mailuhuw *)

MENGHADIRKAN 
HIDUP YANG
BERPENGHARAPAN

Natal adalah sebuah peristiwa sukacita yang selalu dirayakan 
oleh orang-orang yang  percaya (Kristen) di dunia. Sebab 
peristiwa Natal sesungguhnya merupakan bukti nyata bahwa 
Allah menjadi manusia dan mewujud dalam diri Yesus Kristus 
untuk menghadirkan karya selamatNya bagi manusia dan dunia. 
Karena itu setiap peristiwa ini disambut dengan sukacita dan 
rasa syukur sebab kita selalu diingatkan tentang kasih Allah. 
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kehidupan umatNya. Sehingga apapun situasi 
dan kondisi hidup yang kita alami, asalkan kita 
percaya dan berharap kepadaNya maka IA akan 
menyatakan jalanNya agar kita tetap kuat dan 
mampu  menjalani kenyataan hidup ini. Karena 
itu, ketika kita masih diperkenankan merayakan 
Natal di tahun ini dengan berbagai keterbatasan 
yang ada, menyadarkan kita untuk memaknai 
Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita 
bersama dengan orang lain. Natal tidak selalu 
harus dirayakan dengan pesta pora dan lampu 
yang gemerlapan. Natal bukan sesuatu yang 
serba mewah dan wah. Tetapi merayakan Natal 
adalah menyatakan penyertaan Tuhan lewat 
hidup kita kepada orang lain.

Natal adalah bukti kasih Allah karena kelahiran 
Yesus merupakan bukti penggenapan janji 

Allah untuk menyelamatkan dan memulihkan 
kehidupan serta memberikan suasana 
kebatinan yang baru bagi umat manusia. 
Lewat Natal, kasih Allah dinyatakan kepada 
kita tanpa memandang siapa kita dengan 
berbagai latar belakang hidup dan penuh 
dosa, karena itu kasih yang kita terima wajib 
kita teruskan kepada orang lain, siapapun 
itu. Natal juga adalah solidaritas dimana 
Anak Allah yang kudus rela datang ke 
dunia dan menjadi sama seperti manusia. 
Itu berarti lewat Natal kita diingatkan 
untuk menunjukkan rasa solidaritas dan 
persaudaraan terhadap mereka yang sedang 
bergumul dengan berbagai persoalan 
hidup. Terlebih dimasa pandemi  ini, kita 
bersama seluruh bangsa berjuang melawan 
virus corona yang nyaris meluluhlantakkan 
sendi-sendi kehidupan bersama. Di satu sisi 
banyak orang berteriak minta tolong dan 
berjuang untuk terlepas dari situasi hidup 
yang mencekam ini. Tetapi disisi lain, banyak 
juga orang yang mungkin oleh karena 
tekanan hidup menjadi semakin egois dan 
tidak peduli terhadap penderitaan sesama. 
Sudahkah kita hadir dan memberikan 
kesejukan bagi mereka?. Sudahkah kita 
menjadi orang yang siap menghadirkan 
pembaruan hidup yang berpengharapan bagi 
sesama?.

Ingatlah, Arahkanlah pandangan ke 
sekeliling kita, ulurkanlah tangan kita kepada 
setiap mereka yang memerlukan pertolongan 
kita. Nyatakanlah bagi mereka bahwa lewat 
kita, Allah menyatakan penyertaanNya atas 
mereka. Sehingga apa yang kita lakukan 
akan terus menumbuhkan pengharapan 
mereka kepada Allah untuk terus berjuang 
bagi hidup dan masa depan.  Belajarlah 
dalam setiap Natal untuk menjadi semakin 
baik sama seperti Kristus, agar hidup yang 
dianugerahkan kepada kita dapat terus 
kita pakai untuk memuji dan memuliakan 
namaNya. 

Selamat merayakan Natal Kristus 2021. 
Tuhan menolong kita. Amin..!!!!

*) Alex Mailuhuw
 Ketua IKPLN Daerah Maluku 
 & Maluku Utara

Natal mengajak kita 
untuk terus menjadi 
orang yang siap 
meneruskan kasih Allah 
bagi sesama. Natal 
mewajibkan kita untuk 
membuat orang lain 
turut merasakan kasih 
Allah lewat hidup dan 
berkat yang telah Tuhan 
anugerahkan kepada 
setiap orang
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Antara Waisak 
dan Nyepi
Antara 
Karma & 
Reinkarnasi

 Oleh:  Ngurah Adnyana *)

Pada 26 Mei 2021 yang lalu saat bulan 
Purnama, di media sosial masyarakat ramai 
membicarakan terjadinya gerhana bulan. 
Hari yang sama juga bertepatan Hari Raya 
Tri Suci Waisak 2565 BE (Buddhist Era atau 
Tahun Budha) dan saya menerima beberapa 
WhatsApp (WA) dari beberapa sahabat.

“Selamat merayakan hari Waisak Bli, semoga 
damai dan kebahagiaan senantiasa hadir dalam 
keluarga Bli Adnyana…amien” dari seorang Ibu - 
konsultan pelatihan SDM.

“Buat bro Adnyana dan keluarga, kami ucapkan: 
Selamat Hari Raya Waisak 2565 BE/2021. 
Semoga berkah Waisak membawa kebahagiaan 
bagi semua manusia..” dari rekan kerja saat 
aktif di PLN.

“Pak… Selamat Hari Raya Waisak, semoga 
sehat selalu” dari Edy – caddy di Pangkalan Jati 
Golf Course yang sering menemani saya main 
golf. 

Ada juga ucapan selamat Waisak dari teman 
senior sewaktu aktif di kegiatan ekstra kurikuler 
saat mahasiswa di kampus dulu. Juga dari 
beberapa teman golfer ITB-75.

Ketika membaca WA tersebut saya senyum 
sendiri sambil bersyukur atas perhatian para 
sahabat. Saya tersenyum karena tahu mereka 
tidak tahu perbedaan antara Hari Raya Waisak 

yang dirayakan oleh umat Budha dan Hari Raya 
Nyepi yang saya merayakannya sebagai umat 
Hindu. Saya bersyukur karena para sahabat itu 
mengingat dan memberi perhatian kepada saya. 
Kalau nggak diingat, nggak bakalan teman-
teman itu memberi ucapan selamat, walaupun 
kurang tepat. Mereka juga telah menunjukkan 
sikap saling menghargai.

Atas ucapan selamat tersebut, saya 
membalasnya dengan ucapan :

“Terimakasih ibu/ bapak…… Mari kita sama-
sama mendoakan kedamaian dan kesejahteraan 
alam semesta, Nusantara dan khususnya 
bagi saudara-saudara kita umat Budha yang 
merayakan Hari Tri Suci Waisak… “ Salam.

Ketidaktahuan ini terbukti lagi pada saat para 
pensiunan PLN mengadakan golf bersama di 
Gunung Geulis Golf Course, Bogor tanggal 1 
Juni 2021 (hari lahirnya Pancasila). Ketika sudah 
selesai bermain golf dan makan siang, saya 
berencana pulang duluan. Saat pamitan pada 
teman-teman yang masih ngobrol mengelilingi 
meja makan, seorang senior PLN berkata : 
“Pak Adnyana, selamat Hari Raya Waisak ya….” 
Saya pun tersenyum, lalu sekalian memberi 
pemahaman yang benar kepada senior ini, 
bahwa Waisak itu hari raya umat Budha.  Ya 
begitulah kenyataannya.

INFO KEAGAMAAN
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Dari dua penggalan kejadian diatas, saya 
memahami bahwa tidak banyak teman-teman 
yang mengenal agama Hindu dan agama Budha 
yang memang keterhubungannya sangat erat 
sehingga tidak jarang teman-teman rancu 
dalam menyampaikan selamat Hari Raya 
Waisak. 

Kondisi ketidak tahuan ini juga tercermin dari 
pertanyaan dari seorang teman pengusaha 
senior sesama pejalan kaki di taman dekat 
rumah. Beliau orang Jawa punya pegawai 
yang sudah lama bekerja bersama beliau. 
Pegawainya itu orang Bali – Hindu. Dalam 
suasana santai sang teman bertanya kepada 
saya sambil jalan bersama: 

“Pak Ngurah (panggilan saya di lingkungan 
rumah), apa ya dasar keyakinan agama Hindu?. 
Dan hari Raya umat Hindu selain Nyepi, apa lagi 
ya?.”

Sambil berpeluh-peluh jalan kaki santai saya 
jelaskan bahwa hari raya besar umat Hindu 
yang dirayakan selain Nyepi adalah Hari 
Raya Galungan - hari kemenangan Dharma 
(kebenaran) melawan Adharma (kejahatan). 
Banyak lagi hari raya lain selain Galungan. 
Intinya upacara - upacara itu wujud dari 
penghormatan pada Sang Pencipta dengan 
segala manifestasinya, kepada manusia dan 
juga penghormatan kepada alam beserta isinya.

“Ya betul, kalau di Bali penghormatan 
kepada alam itu kelihatan sekali” sang teman 
berkomentar. 

Lalu saya melanjutkan : “Kalau keyakinan dasar 
agama Hindu itu ada 5 yang disebut Panca 
Sradha (5 keyakinan dasar) terdiri dari percaya 
adanya Tuhan (Brahman), percaya adanya roh 
(Atman), percaya adanya Hukum Karma (Karma 
Phala), percaya adanya Samsara (Reinkarnasi 
atau kelahiran kembali) dan percaya adanya 

Moksha (kebebasan dari kelahiran kembali 
atau menyatunya kembali atman dengan Sang 
Pencipta)”

“Oh, begitu ya pak. Lalu bagaimana penerapan 
kepercayaan itu di dunia nyata ini?” sang teman 
melanjutkan bertanya. 

Sayapun mencoba menjelaskan secara singkat: 
“Salah satu contoh nyata yang kita lihat di dunia 
ini dan juga berlaku secara universal adalah 
kaitan antara hukum karma dengan reinkarnasi. 
Kita banyak melihat di dunia ini ada begitu 
banyak kelahiran anak manusia yang berbeda 
satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh 
ekstrimnya saja. 

Si A lahir di dunia pada keluarga yang baik, 
mampu secara ekonomi, memiliki wajah 
yang rupawan dan pintar secara intelektual. 
Sedangkan Si B lahir di dunia pada keluarga 
yang tidak harmonis, kurang mampu secara 
ekonomi, memiliki wajah yang tidak rupawan 
dan secara intelektual juga dibawah rata-
rata. Bagaimana menjelaskan kenyataan ini?, 
sedangkan kita semua mengakui Tuhan itu 
Maha Adil, Maha Penyayang, Maha Bijaksana. 
Lalu kenapa manusia - contoh Si A dan Si 
B dilahirkan pada kondisi yang demikian 
berbeda?. Apakah Tuhan tidak adil pada Si B?. 

Nah, di sinilah berlaku keyakinan pada hukum 
karma dan reinkarnasi. Seseorang yang pada 
kehidupannya yang lalu berbuat baik atau 
buruk, maka karma baik (Good Karma) atau 
karma buruknya (Bad Karma) akan terbawa 
saat dia menjalani kelahiran berikutnya. Orang 
yang karmanya baik (contoh Si A) akan lahir 
pada kondisi yang baik. Sedangkan orang yang 
karmanya buruk (Si B) akan lahir pada kondisi 
yang tidak baik. Jadi ini sejalan dengan hukum 
sebab akibat di dunia ini. Jika kita menanam 
mangga, akan memanen buah mangga.

Moksha Samsara

Death

re
Birth

Life
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Lalu apakah Si B hanya bisa menerima nasib 
atau takdir dalam menjalani hidupnya, ataukah 
dia bisa merubah perjalanan hidupnya?. 

Tentu Si B bisa merubah perjalanan hidupnya, 
itupun kalau dia mau. Sambil menjalani 
kehidupannya saat ini sesuai hutang karmanya, 
Si B bisa melakukan hal-hal baik, positif bagi 
dirinya, keluarganya maupun hal-hal positif bagi 
masyarakat di sekitarnya. Mulai dari berpikir 
yang baik, menjaga perkataannya agar selalu 
baik dan berkelakuan yang baik pula. Dengan 
melakukan hal-hal baik, dia telah menanam 
karma positif bagi dirinya. Dari tabungan karma 
positif ini, kondisi kehidupannya bisa berubah 
setelah dia selesai membayar hutang karma 
dari kehidupan sebelumnya. Bisa dipanen atau 
dinikmati pada kehidupannya saat ini, ataupun 
dinikmatinya pada kelahiran barunya nanti. 

Karma Phala itu dibagi dalam 3 jenis :

Pertama, buah karma masa lalu yang diterima 
hasilnya pada kelahiran masa kini (contoh Si A 
dan Si B). 

Kedua, buah karma pada masa kini yang 
diterima pada masa kini juga. 

Ketiga, buah karma kehidupan masa kini 
yang akan diterima hasilnya pada kelahiran 
berikutnya (masa depan).

Sebagai contoh Karma Phala jenis kedua, 
seseorang yang walaupun kelahirannya penuh 
kekurangan - seperti Si B, dengan perjuangan 
yang tulus dan terus menerus, orang ini bisa 
membaik kehidupannya di masa tuanya atau 
pada sisa setengah umurnya. Dia bisa menjadi 
orang sukses atau bisa memiliki keluarga 
bahagia dengan anak-anaknya yang tumbuh 

dengan baik walaupun secara ekonomi masih 
pas-pasan.

Sebaliknya bagi orang yang lahir dengan penuh 
kecukupan - seperti Si A, jika dia melakukan 
hal-hal negatif pada perjalanan hidupnya masa 
kini, misalnya karena ketercukupannya secara 
ekonomi menjadi sombong, ke-akuannya tinggi, 
sering berjudi, terjebak narkoba, melegalkan 
segala cara untuk mencapai tujuannya, maka 
dia menanam benih karma buruk yang tentu 
akan dipanen atau diterimanya pada sisa 
hidupnya masa kini atau pada kelahiran kembali 
berikutnya (masa depan). 

Lalu setelah meninggal, bagaimana proses yang 
dijalani rohnya Si A atau Si B?. Seorang gadis 
indigo (Crystal Child) blasteran Jawa - Batak 
yang punya kemampuan melihat alam lain 
dalam salah satu podcastnya mengatakan, sang 
roh  akan masuk ke “ruang tunggu”, sebelum 
kelahirannya kembali. Lahir sesuai karma baik 
atau karma buruk yang ditanamnya. Prinsip ini 
sejalan dengan keyakinan agama Hindu. Kalau 
karma baiknya sudah sangat besar, sang roh 
akan bebas dari kelahiran kembali yang disebut 
dengan Moksha

Demikianlah sedikit berbagi cerita kisah nyata 
dan pengetahuan ini. Semoga dengan uraian 
ini, teman-teman bisa lebih memahami agama 
Hindu dan perbedaan hari rayanya dengan 
agama Budha. Semoga pikiran yang baik 
datang dari segala penjuru sehingga hidup 
menjadi lebih harmonis di dunia ini.

Jakarta, Agustus 2021

*) Ngurah Adnyana
 Penasihat IKPLN Pusat

KARMA PHALA
Sancita Karma Phala Kriyamana Karma Phala

Prarabda 
Karma Phala

MASA LALU MASA KINI MASA DEPAN
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Setelah sukses melaksanakan kegiatan 
Focus Group Discussion (FGD) 1 pada 
tanggal 10 Juni 2021 yang membahas 
isu-isu terkait Transisi Energi maka pada 
tanggal 30 Agustus 2021 Dewan Pakar 
IKPLN telah melaksanakan FGD2 dengan 
pembahasan bertema “Pengurangan 
bertahap PLTU Batubara Melalui Program 
Early Rertirement Menuju Transisi 
Energi“. Tema ini dipilih Dewan Pakar 
melalui diskusi cukup panjang dengan 
memperhatikan perkembangan isu ini 
terkait  di tengah masyarakat. 

FGD 2 dilaksanakan  dengan menampilkan  
4 Pembicara  sebagai berikut :
1. Dr. Herman Darnel Ibrahim dengan 

sub-tema  ‘Peranan PLTU Batubara 
Dalam Sistim Ketenagalistrikan 
Indonesia Masa Kini & Masa Depan’ 
(Pembahas Dr.Djoko Prasetijo & Djoko 
R. Abumanan) ; 

2. I Made Ro Sakya dengan sub-tema 
‘Beberapa Opsi dalam Implementasi 
Early Retirement PLTU ‘(Pembahas 
Bambang Praptono dan Antonius RT 
Artono) ; 

3. Prof. Dr. Aminullah Assagaf dengan 
sub-tema ‘Aspek Finansial dan Strategi 
Bisnis terkait Early Retirement PLTU ‘ 
(Pembahas Yusuf Hamdani dan Dewi Sri 
Wahyunie);

4. Rex Panambunan dengan sub-tema 
‘Regulasi, Aspek Legal dan Kontraktual 
Terkait dengan Early Retirement PLTU 
Batubara ‘(Pembahas  Dr. Santoso 
Gitosusastro dan Assistia Semiawan).  

Bertindak sebagai Moderator Ali Herman Bertindak sebagai Moderator Ali Herman 
Ibrahim dan Tony Agus Mulyantono.Ibrahim dan Tony Agus Mulyantono.

FGD 2 berjalan dengan lancar diikuti dengan FGD 2 berjalan dengan lancar diikuti dengan 
antusias oleh seluruh peserta,  yang dimulai antusias oleh seluruh peserta,  yang dimulai 
sejak pukul 08.00 pagi dan selesai ditutup pada sejak pukul 08.00 pagi dan selesai ditutup pada 
pukul  14.00 WIB. FGD 2 diikuti oleh sebanyak pukul  14.00 WIB. FGD 2 diikuti oleh sebanyak 
53 peserta , jauh lebih banyak dari FGD 1 yang 53 peserta , jauh lebih banyak dari FGD 1 yang 
diikuti 36 orang peserta . Diskusi berjalan diikuti 36 orang peserta . Diskusi berjalan 
dengan santai namun sangat hangat dan penuh dengan santai namun sangat hangat dan penuh 
dengan pemikiran dan ide ide. dengan pemikiran dan ide ide. 

Saat ini Tim Perumus Dewan Pakar sedang Saat ini Tim Perumus Dewan Pakar sedang 
menyelesaikan perumusan hasil  FGD 2 menyelesaikan perumusan hasil  FGD 2 
untuk disumbang sarankan kepada PT PLN untuk disumbang sarankan kepada PT PLN 
(Persero) sebagaimana telah dilaksanakan (Persero) sebagaimana telah dilaksanakan 
sebelumnya dari FGD 1. Direncanakan FGD3 sebelumnya dari FGD 1. Direncanakan FGD3 
akan dilaksanakan kembali pada akhir bulan akan dilaksanakan kembali pada akhir bulan 
September 2021 membahas isu strategis September 2021 membahas isu strategis 
ketenagalistrikan sebagai sumbang saran IKPLN ketenagalistrikan sebagai sumbang saran IKPLN 
kepada PLN guna keberlanjutan usaha dan kepada PLN guna keberlanjutan usaha dan 
kemajuan PLN yang kita cintai.kemajuan PLN yang kita cintai.

*) Nasri Sebayang
 Ketua Dewan Pakar IKPLN

Kegiatan
FGD ke-2
DEWAN PAKAR IKPLN

 Oleh: Nasri Sebayang *)

TAHUKAH ANDA
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Agustus merupakan bulan keramat dan 
bersejarah bagi Bangsa Indonesia, karena pada 
tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia 
diproklamirkan yang pada tahun ini genap 76 
tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) menjadi negara yang  Merdeka dan 
Berdaulat.

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa 
dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas 
dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai 
dengan Perikemanusiaan dan Perikeadilan. 
Demikian bunyi kalimat yang tercantum didalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
saat ini sudah jarang dibaca.

Syarat berdirinya suatu negara dan bangsa 
yang berdaulat ditentukan oleh 3 hal pokok 
yakni:

 Oleh: Bambang Purwo Handoko *)

1. Adanya Pemerintahan 
2. Adanya Rakyat
3. Adanya Wilayah.

Berbicara tentang  “kedaulatan”, NKRI 
mempunyai batas wilayah dari Sabang sampai 
Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 
demikian dinyanyikan orang untuk menyebut 
batas Wilayah terluar Nusantara tercinta.

Relevan dengan peringatan Proklamasi 
Kemerdekaan ke 76 Republik Indonesia, saya 
menyumbangkan sebuah tulisan tentang 
kelistrikan di Pulau terluar RI dengan judul : 
“Miangas, Menjaga Kedaulatan Kelistrikan di 
Pulau terluar RI.“ 

Angin laut terasa sejuk menyapa saat 
rombongan Dewan Komisaris bersiap diri untuk 

MIANGAS
Menjaga Kedaulatan Kelistrikan 
Pulau Terluar RI
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mengawali pagi dengan agenda kunjungan kerja 
ke pulau Miangas,  pulau terluar dari Provinsi 
Sulawesi Utara dan NKRI yang merupakan satu 
dari sekian puluh ribu pulau yang tersebar di 
seluruh Nusantara.

Miangas secara geografis masuk kedalam 
wilayah Kabupaten Sangir Talaud, sementara 
dalam oganisasi PLN masuk UP3 (Unit 
Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Tahuna yang 
merupakan ujung tombak pelayanan pelanggan 
PT PLN UIW SULUTENGGO. Pulau Miangas 
ini berbatasan dan lebih dekat dengan negara 
tetangga Philipina daripada ke Menado. 

Berdasar data tahun 2010, populasi penduduk 
Pulau Miangas hanya 728 orang namun saat ini 
sudah tumbuh dan berkembang menjadi hampir 
dua kali lipat atau sekitar 1.200-an orang 
dengan luas pulau 3,15 km2 dan panjang 3 km, 
sehingga tidak memerlukan waktu lama  untuk 
menelusuri pulau ini dari ujung Barat keujung 
Timur.

Matahari bersinar cerah menyambut senyum 
rombongan yang terdiri dari pegawai PLN UIW 
Suluttenggo, Unit Induk Pembangunan (UIP) 
Sulawesi yang mendampingi rombongan Plt 
Komisaris Utama Ibu Ilya Avianti, Komisaris 
Independen Bapak Darmono, didampingi 
Direktur Regional Kalimantan dan Sulawesi Pak 
Syamsul Huda  serta para General Manager 
setempat mengunjungi pulau Miangas dan 
menyapa masyarakat di sana khususnya 
pegawai PLN yang bertugas di pulau tersebut.

Sehari sebelumnya rombongan selain 
mengunjungi kantor PLN Unit Induk Wilayah 
Sulutenggo dan mendapat penjelasan dari 
General Manager UIW Sulutenggo dan 
UIP Sulawesi tentang kondisi kelistrikan 
diwilayahnya serta pembangunan yang 
sedang dilaksanakan, juga telah mengunjungi 
Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) milik 
IPP di Likupang dengan kapasitas sebesar 
15 MW yang mulai beroperasi sejak tahun 
2019. Dengan beroperasinya PLTS ini, dapat 
memperkuat pasokan daya PLN selain dari 
pembangkit-pembangkit lain yang sudah 
ada sebelumnya diwilayah Kota Menado dan 
Gorontalo.

Bandar Udara Miangas

TAHUKAH ANDA

KELISTRIKAN DI MIANGAS
Perjalanan dengan pesawat ATR 72 type 
500/600 propeler dengan kapasitas 70 
penumpang milik Wings Air ditempuh 
dalam waktu 1 ½ jam,  sehingga 
keberangkatan dari Bandara Sam 
Ratulangi pada jam 07.30 WITA pesawat 
ini mendarat dengan mulus diatas run way 
pendek bandara Miangas tepat pada pukul 
9.00 WITA. 

Turun dari tangga pesawat rombongan 
disambut dengan tarian adat masyarakat 
Miangas yang dilakukan oleh pria  paruh 
baya mengenakan pakaian laskar baju dan 
celana putih dengan selempang warna 
merah menggenggam parang kayu dan 
perisai, seperti layaknya pakaian prajurit 
Suku Dayak di Kalimantan.

Setelah bersalaman dan disambut oleh 
Ketua adat setempat, rombongan menuju 
ruang tunggu bandara Miangas yang 
belum diberi nama karena baru diresmikan 
oleh Presiden RI Pak Djoko Widodo 
beberapa waktu sebelumnya. 

Tanpa membuang kesempatan, segera 
beberapa anggota rombongan menyebar 
untuk mengambil angle yang bagus 
untuk berswa foto disekitar Bandara atau 
bersama anggota laskar Miangas maupun 
prajurit TNI dan Polri yang bertugas disana 

Keluar dari bandara kami menuju 
kendaraan yang disiapkan untuk 
mengantar rombongan keliling Pulau 
Miangas yang terdiri dari 2 (dua) micro 
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bis milik Departemen 
Perhubungan 1 (satu) 
kendaraan operasional  
milik Polsek Miangas, 
1 (satu) kendaraan 
double cabin dan 
beberapa sepeda 
motor yang mengawal 
kami menuju tempat 
tujuan.

Dapat dikatakan 
kunjungan kerja ke 
Pulau Miangas ini 
merupakan perjalanan 
yang singkat, tidak 
banyak waktu 
berkunjung karena 
pesawat milik Wings Air hanya mengantar 
dan menunggu rombongan selama 2 jam 
saja di Miangas, setelah itu harus kembali 
lagi ke Menado. Jadi selama kurang lebih 2 
jam itu rombongan harus dapat mengunjungi 
beberapa obyek yang dirasa penting.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Pusat 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pusat Listrik 
Tenaga Diesel (PLTD) yang berada pada 
satu area. Semula Miangas diterangi dengan 
memanfaatkan PLTS yang ada, namun karena 
PLTS ini mengalami kerusakan pada battery 
penyimpan, maka PLTS milik Departemen 
Perhubungan ini tidak dapat beroperasi lagi. 

PLN mengambil alih menerangi Miangas 
dengan mengoperasikan 2 unit PLTD masing-
masing berkapasitas 2 x 100 kW, yang 
didanai sebagian dengan memanfaatkan 
dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari 
Pemerintah.

Oleh karena salah satu tugas Dewan 
Komisaris adalah melaporkan kegiatan 
pembangunan yang didanai dengan PMN, 
untuk itulah dirasa perlu mengetahui kondisi 
atau kemajuan proyek tersebut dengan 
berkunjung ke Miangas.

Alhamdulillah pada saat kunjungan, PLTD 
Miangas berfungsi dengan baik untuk 
penerangan, kebutuhan rumah tangga, 
instansi serta kebutuhan listrik lainnya di 
Pulau tersebut. 

Rombongan dijamu oleh Bapak dan Ibu 
Jeremias kepala Pos PLN di Pulau Miangas, 
yang menjadi penjaga kedaulatan listrik 
dipulau tersebut, dengan menu masakan 
khas ala Miangas dan lobster raksasa hasil 
perburuan staf Pak Jeremias, lengkap dengan 
kelapa muda bulat yang baru dipetik dari 
pohonnya, tanpa gula dan pengawet, terasa 
segar dan manis ditenggorokan dalam cuaca 
panas Miangas saat itu, terasa sangat nikmat. 

Sayang justru rombongan Komisaris dan 
Direksi tidak sempat ikut mencicipi lobster 
karena masih akan berkeliling pulau, saat 
kami meninggalkan halaman PLTD masuklah 
rombongan Pilot dan pramugari Wings Air 
memasuki area PLTD, barangkali memang 
rejeki mereka menikmati lobster yang sudah 
disediakan.

Selanjutnya rombongan menuju dermaga 
dan tugu batas yang terpasang dipinggir 
pantai karang laut Pulau Miangas. Deburan 
ombak laut yang merupakan pertemuan 
arus samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan, 
membawa keindahan serta suasana yang 
menyegarkan ditengah panasnya mentari 
pukul 10 WITA.

Tugu batas Negara ini berdiri tegak berupa 
bangunan beton kasar yang sederhana, dicat 
warna abu-abu tua seperti warna kapal-kapal 
Angkatan Laut RI. Tugu dengan tinggi kurang 
lebih 10 meter ini, dibangun di atas plasa 
berlantai keramik warna putih yang sebagian 

Mercusuar Pulau Miangas
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sudah terkelupas karena cuaca dipinggir pantai 
yang cukup ekstrim.

Tugu batas Negara berbentuk mirip dengan 
tugu Pancasila Sakti yang berdiri di depan 
plasa Museum Pancasila Sakti di Lubang Buaya 
tersebut, tegak menghadap kelaut lepas seakan 
ingin menunjukkan eksistensi Negara Kesatuan 
Repubik Indonesia kepada kapal-kapal 
yang melintasi laut didepannya bahwa anda 
memasuki wilayah Kedaulatan Negara Republik 
Indonesia.

Agak kekanan dari bangunan tugu sekitar 30 
meter, terdapat Pos Keamanan Lintas Batas 
baik dari Indonesia maupun Philipina. Pos 
keamanan ini dijaga oleh beberapa petugas dari 
TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Polri. 
Dari para petugas penjaga kedaulatan inilah 
diperoleh keterangan bahwa Pulau Miangas 
dipertahankan dengan kekuatan satu Peleton 
TNI AD dengan anggota 30 orang, satu peleton 
dari TNI AL dan satu Sektor petugas Polri. 
Mungkin karena Negara kita merupakan Negara 
Yang Cinta Damai, bayangan saya tertepis 
membayangkan petugas ini dilengkapi senjata 
mutakhir, ternyata salah sama sekali. Mereka 
tidak menyandang senjata api bahkan sepucuk 
pistolpun tidak.

TAHUKAH ANDA
Setelah menancapkan Sang Merah Putih yang 
terpasang di atas sebatang tiang bendera, Pak 
Presiden membasuh tangan dan wajah beliau 
di lekukan batu berisi air di dekat tiang bendera 
tersebut. Maka peristiwa itupun berkembang 
sehingga rombongan Dekom pun berswa foto 
dengan wajah ceria dan senyum mengembang 
di tempat tertancapnya Sang Merah Putih dan 
membasuh wajah seperti yang dilakukan Pak 
Presiden di Mata Air Jokowi.

Usai mengunjungi ujung utara perbatasan 
kedaulatan NKRI tersebut, rombongan 
berkeliling mengitari pulau dengan melewati 
beberapa rumah pemukiman warga, kantor 
Polsek, kantor Camat dan Desa untuk 
selanjutnya kembali ke bandara. 

Kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Pulau 
Miangas ini merupakan kunjungan kerja terakhir 
bagi Pak Darmono sebelum mengakhiri masa 
tugasnya sebagai Komisaris Independen di PT 
PLN (Persero), karena tidak lama kemudian  
tanggal 16 Oktober 2019 beliau berpamitan 
kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris 
untuk mengakhiri masa tugasnya selama 
kurang lebih 6 (enam) tahun di PLN. 

MATA AIR JOKOWI
Di Miangas ada satu cerita yang kemudian 
berkembang dimana pada waktu Pak Joko 
Widodo meresmikan beroperasinya Bandara 
Miangas, beliau sempat berkunjung ke pinggir 
pantai ini.

Sungguh indah kain pelekat

Berbenang emas diatas sutera nan 
biru

Walau tangan tak lagi saling berjabat,

Budi baik kan terkenang selalu. 

Propeller pesawat ATR Wings Air 
berputar membawa badan pesawat 
perlahan meninggalkan landasan pacu 
bandara Miangas menuju Bandara 
Sam Ratulangi Menado dengan diiringi 
lambaian tangan para petugas TNI-
POLRI dan sejawat rekan-rekan PLN 
yang bertugas menjaga kedaulatan 
kelistrikan di Miangas

Dengan demikian berakhir sudah Kunjungan 
Kerja Dewan Komisaris ke Pulau Miangas dan 
PT PLN UIW Suluttenggo, MERDEKA !!! .

Gandul, Awal Agustus 2021

*) Bambang Purwohandoko
 Mantan Anggota Komite Manajemen
 Risiko Dekom PLN
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Orang bepergian sering menjumpai  hal-hal di 
luar dugaan. Oleh sebab itu siapapun dalam 
perjalanan, harus siap mental bila terjadi sesuatu 
yang tidak terduga dan tidak mengenakkan. 
Kalau ketinggalan pesawat atau ketinggalan 
kereta api, itu sudah hal sering kita dengar. Entah 
disebabkan kemacetan sewaktu menuju airport 
atau  stasiun atau karena  penyebab lain. Ada 
lagi, berbagai kendala tentang bagasi, seperti 
overweight, hilang dan lain lain. Cerita berikut, 
beberapa kejadian yang menggelikan di seputar 
airport.

1. Airport ADI SUCIPTO, Yogyakarta.
Grek…grek, dua pintu ditutup. Setelah itu 
terdengar mengaum suara mesin, meraung-
raung memekakkan telinga. Semua penumpang 
diam berdoa masing-masing. Tak lama kemudian 
burung besi yang kami naiki mulai vertikal naik 
pelan-pelan meninggalkan bumi. Tradisi terjadi 

yaitu ……lambaian tangan dengan para pengantar 
di bawah. 

Belum lima menit mengudara, co pilot* 
menyampaikan bahwa kita akan mendarat 
kembali. Deg deg….. ada apa dengan helikopter 
ini ?. Kalimat berikut, membikin tertawa geli. “ Tas 
bapak Dirut ketinggalan ”. Hah….. ??

Begitu mendarat, terlihat para pengantar ya 
rombongan  staf PLN pada tertawa saling 
menunjuk. Mencari kambing hitam. Ada 
seseorang lari mendekat sambil membawa tas 
dimaksud. Ya kemudian take off kembali. Kali ini 
tanpa lambaian tangan lagi, heli pelan pelan naik 
keudara. 

Cerita saat itu,  Direktur Utama PLN, Pak Djiteng 
Marsudi dengan beberapa staf PLN Pusat 
mengadakan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. 
Saya sebagai Pemimpin PLN Distribusi Jateng 
& DIY mengawal beliau. Ketika rombongan 
kami sampai di airport, staf PLN saling berebut 
membawakan tas Pak Djiteng ke VIP room, 
sedangkan barang-barang  bagasi langsung 
masuk ke helikopter. Sewaktu rombongan 
berjalan menuju heli, tak ada  yang melihat tas 
Pak  Djiteng tersebut. Ya begitulah, tas teronggok 
diam  di samping pilar. Masih untung ketahuan 
ketika baru saja take off.  

Tidak jelas, apakah dikenakan biaya landing lagi 
atau tidak. Mudah-mudahan tidak, … karena 
…..belum lima menit.  Oleh: Hizban Achmad *)

AIRPORT
ACCIDENT

Spesifikasi Helikopter PLN
(tampak khas dengan sabuk cat tiga warna… 
PLN) 
Jenis Helikopter BEL 412 EPI (Enhanched 
Performance Integrated) dengan Registrasi 
PK-LNA (Papa Kilo Lima November Alfa).

Ada : 4 blade dan double engine : Pratt 
& Whitney 
buatan Boeing 
Amerika,

Kapasitas : 15 
seats, pilot, 
co pilot + 13 
passengers. 
Kecepatan jelajah 
235 km/ jam dan mampu 
terbang sampai 687 km. 
Pay load 5.534 kg, kapasitas fuel 1.251 liter.

SERBA SERBI
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2. Airport AHMAD YANI, Semarang.
Saya buka HP masih di Bandara Soekarno Hatta 
dan ada berita, Bapak nanti kami jemput di 
VIP room. Wah… ini diluar kebiasaan. VIP room 
biasanya hanya untuk menjemput penumpang 
eselon satu ke atas. Tapi ya …. untuk kejutan 
mungkin. Saya sebagai Pemimpin PLN P2B 
berencana mengadakan acara kunjungan kerja 
ke Unit Pengatur Beban Ungaran.  

Sesampai di Ahmad Yani airport  saya terus 
menuju ke arah VIP room. Benar, beberapa staf 
UPB Ungaran termasuk Kepala UPB** sudah 
menunggu. Biasa, rame meriah khas P2B, basa 
basi  silaturahim  sesaat, lalu saya dipersilahkan 
menuju mobil untuk ke Ungaran. Karena masih 
relatif pagi maka kami menuju tempat sarapan 
khas Semarang,  yaitu Soto ayam. Ditambah teh 
Poci, wah terasa sekali nikmatnya.

Acara hari itu berjalan lancar, meskipun diikuti 
adanya diskusi akan tetapi suasana saling 
mendukung mempercepat tercapainya solusi. 
Acara dirangkai sedemikian rupa sehingga 
sehabis makan malam baru menuju hotel untuk 
menginap. Tidak perlu diceritakan, yang jelas 
makan ayam goreng pada  malam itu, lezat sekali. 
Langsung menuju hotel Patra Jasa. Staf langsung 
chek in dan memberi kunci kamar ke saya. Nah… 
disini, … terjadilah kejutannya. Mana tas  baju 

saya?. Begitu asyiknya pagi tadi  saling sapa, 
menyebabkan saya lupa memberikan strook tas 
bagasi kepada penjemput. Mereka juga tidak 
menanyakan. Serunya lagi,  saat itu ditahun 
1994, pukul 18.00 bandara sudah tutup. Nah…… 
Ya sudah,… strook saya titipkan agar besok pagi 
bagasi diambil dan diantar ke hotel. Saya tahu 
pukul 06.00 pagi bandara sudah buka. 

Malam itu untung bisa tidur nyenyak, tanpa 
masalah.

Paginya dengan maaf maaf sekretariat UPB 
Ungaran  menyerahkan tas bagasi saya. Drama 
berakhir.  

3. “Airport” lapangan rumput seberang 
kantor PLN Pusat.

Entah mengapa siang itu, Helikopter yang kami 
tumpangi bersama Dirut Pak Djiteng Marsudi 
mendarat di lapangan seberang kantor PLN 
Pusat.  Empat bulan sebelumnya, penerbangan 
dengan heli PLN itu mendarat di Halim. Karena 
musim kemarau, maka rumput di lapangan 
kering dan jarang jarang pula, bahkan cuma 
tanah. Accidentnya, pas mendarat, ….  debu 
beterbangan. Pak Djiteng begitu turun sudah 
disambut mobil dan segera meninggalkan 
lokasi. Kami terpaksa melawan debu bahkan 
masuk pusaran karena harus menunggu bagasi 
diturunkan.  Gelombang debu reda sebentar, 
akan tetapi begitu heli take off lagi, kami harus 
berlindung dibalik tas yang ada, pusaran debu 
lebih parah.

Saat  itu “menderita”, akan tetapi kalau 
menceritakan peristiwa tersebut selalu sambil 
tertawa. Ada cerita tersendiri , karena …. kapan 
lagi bisa mendarat di lapangan seberang kantor 
PLN Pusat?.

Berdoa sebelum bepergian itu harus. Kalaupun 
ada aral melintang, itu sebagai pengingat, siapa 
sih kita?.

Catatan:

*Co Pilot, Pak Embut Subiyanto

** Kepala Unit Pengatur Beban Ungaran, 
Pak Muljo Adji AG.

*) Hizban Achmad
Pemimpin PLN P2B (1992-1995) dan PLN 
Distribusi Jateng & DIY (1996-1998).
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Dampak COVID-19 memang lebih parah pada 
lansia, terutama bagi mereka yang telah 
menderita penyakit penyerta seperti diabetes, 
penyakit jantung, dan penyakit paru. Akan 
tetapi, tidak sedikit pula laporan kematian akibat 
COVID-19 pada pasien berusia 20 atau 30-an. 
Para ilmuwan menduga penyebab kematian 
COVID-19 tersebut berkaitan dengan Badai 
Sitokin.

Sitokin merupakan salah satu bagian dari sistem 
kekebalan tubuh. Sitokin seharusnya berfungsi 
melindungi tubuh dari infeksi. Namun, pada 
kondisi yang salah, keberadaan sitokin justru 
dapat membahayakan jiwa. Apa itu sitokin dan 
bagaimana kaitannya dengan COVID-19? 

Fungsi sitokin sebelum terjadi Badai 
Sitokin pada infeksi COVID-19.
Sistem kekebalan tubuh terdiri dari banyak 
komponen. Ada sel-sel darah putih, antibodi 
dan sebagainya. Tiap komponen bekerja sama 
untuk mengenali patogen (bibit penyakit), 
membunuhnya dan membentuk pertahanan 
tubuh jangka panjang.

Agar dapat menjalankan fungsinya, tiap 
komponen pada sistem kekebalan tubuh harus 
berkomunikasi antara satu sama lain. Di sinilah 
peran sitokin dibutuhkan. Sitokin adalah protein 
khusus pembawa pesan antara sel pada sistem 
kekebalan tubuh.

Sitokin terbagi berdasarkan jenis sel yang 

memproduksinya atau cara kerjanya dalam 
tubuh. Ada empat macam sitokin, yakni:

1. Limfokin, diproduksi oleh sel limfosit-T. 
Fungsinya untuk mengarahkan respons 
sistem imun menuju daerah infeksi.

2. Monokin, diproduksi oleh sel monosit. 
Fungsinya untuk mengarahkan sel-sel 
neutrofil yang akan membunuh patogen.

3. Kemokin, diproduksi oleh sel sistem imun. 
Fungsinya untuk memicu perpindahan 
respons imun ke daerah infeksi.

4. Interleukin, diproduksi oleh sel darah 
putih. Fungsinya untuk mengatur produksi, 
pertumbuhan, dan pergerakan respons imun 
dalam reaksi peradangan.

Ketika SARS-CoV-2 memasuki tubuh, sel-
sel darah putih akan merespons dengan 
memproduksi sitokin. Sitokin lalu bergerak 
menuju jaringan yang terinfeksi dan berikatan 
dengan reseptor sel tersebut untuk memicu 
reaksi peradangan.

Sitokin terkadang juga berikatan dengan sel 
darah putih lain atau bekerja sama dengan 
sitokin lain saat terjadi infeksi. Tujuannya tetap 
sama, yakni mengatur sistem kekebalan tubuh 
dalam membasmi patogen.

Saat terjadi peradangan, sel-sel darah putih 
akan bergerak menuju darah atau jaringan yang 
terinfeksi untuk melindunginya dari penyakit. 

Mengenal Badai

pada Penderita COVID-19
 Oleh: dr. Irdawati Oemar*) 

SITOKIN

INFO KESEHATAN
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Pada kasus COVID-19, sitokin bergerak menuju 
jaringan paru-paru untuk melindunginya dari 
serangan SARS-CoV-2.

Peradangan sebenarnya berguna untuk 
membunuh patogen, tapi reaksi ini juga dapat 
menimbulkan demam dan gejala COVID-19 
lainnya. Setelah beberapa waktu, barulah 
peradangan mereda dan sistem imun tubuh 
dapat melawan virus dengan sendirinya.

Namun, jika diproduksi secara berlebihan, 
sitokin justru dapat menyebabkan kerusakan di 
dalam tubuh. Inilah yang disebut sebagai Badai 
Sitokin.

Seputar Badai Sitokin.
Badai Sitokin (cytokine storm) terjadi ketika 
tubuh melepaskan terlalu banyak sitokin ke 
dalam darah dalam jangka waktu yang sangat 
cepat. Kondisi ini membuat sel imun justru 
menyerang jaringan dan sel tubuh yang sehat, 
sehingga menyebabkan peradangan. Kondisi 
ini diketahui dengan pemeriksaan D-dimer dan 
CRP pada penderita COVID-19.

Tak jarang peradangan tersebut membuat 
organ-organ di dalam tubuh menjadi rusak atau 
gagal berfungsi. Hal inilah yang membuat Badai 
Sitokin perlu diwaspadai, karena bisa sampai 
menyebabkan kematian.

Pada penderita COVID-19, Badai Sitokin 
menyerang jaringan paru-paru dan pembuluh 
darah. Alveoli atau kantung udara kecil di paru-
paru akan dipenuhi oleh cairan, sehingga tidak 
memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen. 
Itulah sebabnya mengapa penderita COVID-19 
kerap mengalami sesak napas.

Gejala Badai Sitokin pada Penderita 
COVID-19.
Sebagian besar penderita COVID-19 yang 
mengalami Badai Sitokin mengalami demam 
dan sesak napas hingga membutuhkan alat 
batu napas atau ventilator. Kondisi ini biasanya 
terjadi sekitar 6–7 hari setelah gejala COVID-19 
muncul.

Selain demam dan sesak napas, Badai Sitokin 
juga menyebabkan berbagai gejala, seperti:

 ● Kedinginan atau menggigil
 ● Kelelahan
 ● Pembengkakan di tungkai
 ● Mual dan muntah

 ● Nyeri otot dan persendian
 ● Sakit kepala
 ● Ruam kulit
 ● Batuk
 ● Napas cepat
 ● Kejang
 ● Sulit mengendalikan gerakan
 ● Kebingungan dan halusinasi
 ● Tekanan darah sangat rendah
 ● Penggumpalan darah.

Penanganan Badai Sitokin.
Penderita COVID-19 yang mengalami Badai 
Sitokin memerlukan perawatan di unit 
perawatan intensif (ICU). Beberapa langkah 
penanganan yang akan dilakukan dokter, 
meliputi:

 ● Pemantauan tanda-tanda vital, yang meliputi 
tekanan darah, denyut nadi, pernapasan dan 
suhu tubuh secara intensif

 ● Pemasangan mesin ventilator
 ● Pemberian cairan melalui infus
 ● Pemantauan kadar elektrolit
 ● Cuci darah (hemodialisis)
 ● Pemberian obat untuk menghambat aktivitas 
sitokin

Meski demikian, masih diperlukan penelitian 
lebih lanjut untuk mengetahui penanganan 
yang tepat terhadap penderita COVID-19 yang 
mengalami Badai Sitokin.

Pada penderita COVID-19, Badai Sitokin 
dapat menyebabkan kerusakan organ yang 
bisa mengancam nyawa. Agar terhindar dari 
kondisi serius ini, Anda disarankan untuk selalu 
mematuhi protokol kesehatan kapan saja dan di 
mana saja.

Bila Anda atau anggota keluarga 
mengalami gejala COVID-19, seperti batuk, 
demam, pilek, lemas, sesak napas, anosmia, 
atau gangguan pencernaan, segera lakukan 
isolasi mandiri.

Pencegahan Badai Sitokin.
Karena dapat menyebabkan kematian, 
pentingnya juga untuk mengetahui bagaimana 
cara untuk mencegah serangan ‘badai’ 
mematikan ini. Munculnya Badai Sitokin bisa 
dibilang sangat sulit diprediksi lantaran imunitas 
setiap orang bereaksi berbeda saat terserang 
Covid-19. Namun ada beberapa hal yang bisa 
dilakukan untuk mencegahnya.
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INFO KESEHATAN
Jangan Terinfeksi Covid 19
Agar tidak terserang Badai Sitokin, sebisa 
mungkin jangan sampai terpapar Covid-19. 
Karena ini menjadi penyebab pemicu serangan 
ini. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga protokol 
kesehatan, karena Covid 19 masih ada.   

Segera Ke Rumah Sakit
Namun jika terpapar Covid 19, penting untuk 
mewaspadai berbagai gejala Badai Sitokin. Kalau 
gejala terasa memburuk, sebaiknya langsung 
mencari pertolongan ke rumah sakit meski sa-
turasi oksigen masih bagus. Dilansir dari kompas.
com, dr RA Adaninggar, SpPD, spesialis penyakit 
dalam, menjelaskan bahwa Badai Sitokin bisa 
diatasi bila si penderita melakukan pemantauan 
ketat selama infeksi Covid-19. “Waspada bila 
muncul demam tinggi setelah hari kelima, batuk/
sesak yang tambah parah dan penurunan ber-
tahap saturasi oksigen,” ujarnya.

Cegah Peradangan
Adanya serangan ‘badai’ mematikan ini dapat 
meningkatkan peradangan pada organ tubuh 
yang diserang. Oleh karena itu untuk mencegah 
serangan ‘badai’ ini lebih dahsyat, maka 
biasanya dokter akan mencoba untuk menyetop 
peradangan yang terjadi.

Pola Hidup Sehat
Penting untuk membiasakan pola hidup sehat, 
karena itu salah satu cara untuk menghindari 
terpapar Covid 19. Andaikan masih juga terpapar 
Covid 19, maka mereka yang biasa melakukan 
pola hidup sehat akan sangat membantu untuk 
mempercepat proses pemulihan tubuh yang 
terinfeksi virus.

Olahraga teratur
Salah satu pola hidup sehat yang dapat dilakukan 
untuk mencegah Badai Sitokin yaitu dengan 
rutin berolahraga. Aktivitas olahraga secara 
teratur dapat menyeimbangkan sistem kekebalan 
tubuh. Setidaknya, orang dewasa harus olahraga 
sedang selama 150 menit per minggu. Misalnya, 
olahraga 25 menit selama enam hari atau 30 
menit selama lima hari. Rajin berolahraga secara 
teratur juga dapat menjaga kondisi paru-paru 
dalam keadaan yang prima, dengan begitu bisa 
mencegah efek peradangan semakin parah.

Konsumsi makanan sehat
Cara lain untuk menjaga keseimbangan sistem 
kekebalan tubuh yaitu dengan mengonsumsi 

makanan sehat. Pastikan untuk makan banyak 
buah dan sayuran, memasak daging dengan 
benar dan tidak terlalu banyak mengonsumsi 
gorengan.

Jaga makanan yang meningkatkan sistem 
kekebalan
Ada beberapa makanan yang diketahui dapat 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oleh 
karena itu harus dihindari atau tidak dikonsumsi 
secara berlebihan. Jenis makanam itu seperti 
elderberi, jeruk, paprika merah, brokoli, pepaya, 
dan kiwi.

Konsumsi makanan cegah peradangan
Di sisi lain, ada beberapa makanan yang dapat 
membantu mencegah peradangan dalam tubuh. 
Beberapa jenis makanan tersebut yaitu seperti 
kunyit, merica, thyme, oregano, makanan laut, 
minyak ikan, serai, rosemary, sage dan delima.

Jangan merokok
Dengan tidak merokok berarti Anda menjaga 
kondisi paru-paru tetap sehat. Dan andaikan 
terserang Badai Sitokin, maka paru-paru Anda 
akan lebih mampu melawan peradangan, dengan 
begitu sakit yang diderita tidak semakin parah 
dan dapat sembuh lebih cepat.

Konsumsi  Vitamin D
Pasien Covid 19 memerlukan vitamin D yang 
cukup untuk mencegah kondisi kritis dan 
mempercepat proses kesembuhan. Vitamin D 
berfungsi dalam mengoptimalkan kerja sistem 
kekebalan tubuh dalam melawan virus, atau pun 
bakteri yang masuk ke dalam tubuh.

Demikianlah serba-serbi Badai Sitokin, semoga 
bermanfaat, tetap jaga 5M, tetap sehat.

*) dr. Irdawati Oemar
Dokter Koordinator PT PLN (Persero) 
Kantor Pusat
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Akhir pengabdian di PLN
Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai 
Deputi Direktur dan kemudian Vice President, 
saya dipindahkan ke PT Geo Dipa Energi 
sebagai Direktur Umum dan SDM, namun 
tidak berlangsung lama. Usai menyelesaikan 
Pendidikan S3 di Universitas Tarumanagara, 
saya diminta oleh Menteri PU (Pekerjaan 
Umum) pindah tugas ke Kementerian PU 
sebagai Staf Khusus Menteri PU. Suatu 
kebanggaan tersendiri karena jabatan ini 
setara dengan Eselon 1 dan suatu tambahan 
keberuntungan dapat memperdalam lagi 
Pendidikan program S2 ilmu hukum dan 
selesai tahun 2014. Pada masa sebagai Staf 
Khusus ini saya menjadi Ketua 1 Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, 
Wakil Ketua Badan Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian sengketa Konstruksi, Ketua 
Persatuan Guru Besar Indonesia DKI Jaya 
yang berlanjut hingga saat ini. Di samping  
tugas dan jabatan-jabatan tersebut, juga 
sebagai pengajar tetap di Universitas Mercu 
Buana dan mengajar di beberapa perguruan 
tinggi a.l. Tarumanagara, Parahyangan, Atma 
Jaya Yogyakarta, Muhammadiyah Jakarta, 
Universitas Diponegoro, Universitas Hasanudin 
dsb. Pada tahun 2017 dikukuhkan sebagai Guru 
Besar Bidang Manajemen Rekayasa Konstruksi 
di Universitas Mercu Buana. 

Selama masa bertugas sebagai Staf 
Khusus, setiap ada kesempatan kegiatan 
pengembangan kemampuan saya ikuti, ternyata 
kelak menjadi bekal saat pensiun. Setiap tahun 
saya diberi kesempatan sebagai pembicara 
dalam kegiatan FIDIC (Fédération Internationale 

Des Ingénieurs-Conseils) yang berpusat di 
Geneva, Switzerland, yaitu Annual FIDIC Asia 
Pacific Contract Users Conference sejak 2009 
hingga saat ini dan mengikuti FIDIC World 
Annual Conference, dimana setelah 3 kali 
mencoba untuk menjadi Member of Board of 
Director FIDIC, pada 2013 di Barcelona, 2018 
di Berlin dan 2019 di Mexico City  akhirnya 
berhasil menjadi orang Indonesia pertama dan 
orang Asia yang kelima sejak berdirinya FIDIC 
sebagai organisasi pada tahun 1913 di Ghent, 
Belgium. Di samping itu pada tahun 2016 
berhasil terpilih di Dispute Resolution Board 
Foundation (DRBF) yang berpusat di Charlotte 
USA, sebagai Director of Region 2 Responsible 
for Asia setelah sebelumnya menjadi Country 
Representative DRBF untuk Indonesia yang 
masih dirangkap hingga saat ini. 

Ternyata keberhasilan seseorang dalam 
mencapai apa yang diinginkannya sangat 
membutuhkan adanya keinginan, kerja keras 
dan kesempatan. Pada kesempatan ini saya 
mencoba berbagi yang saya alami dalam 
mengarungi kehidupan ini khususnya dalam 
pekerjaan yang ternyata berlanjut sampai masa 
pensiun sekalipun.

Keinginan
Keinginan untuk menekuni suatu pekerjaan 
tertentu dengan niat yang kuat dimulai bekerja 
di suatu perusahaan konsultan enjiniring 
PT Sangkuriang di Bandung, kemudian di 
PT Sekayu International, suatu perusahaan 
kontraktor yang mengerjakan infrastruktur 
PLTA Saguling. Membangun jalan hantar dan 

KEINGINAN, KERJA KERAS 
& KESEMPATAN
Faktor Utama Keberhasilan 
Mencapai Yang Diinginkan

 Oleh: Prof. Sarwono Hardjomuljadi *) 
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menyiapkan quarry site. Apa yang bisa saya 
dapatkan disini?. Kerja serabutan dari hari ke 
hari mulai dari Project Engineer sampai mandor 
dan operator tire roller serta pengatur screed 
untuk kerja pengaspalan, menyadarkan saya 
bagaimana karyawan kecil itu bekerja. Setiap 
malam sekembali dari lapangan, kami semua 
tinggal di ”base camp” karyawan yang lebih 
menyerupai barak tentara ketimbang rumah 
indekost semasa mahasiswa, bermain catur 
sampai jauh malam sambil menikmati keindahan 
malam dan mendengarkan suara suling khas 
daerah Pasundan yang saat ini sudah berganti 
dengan raung sepeda motor dan mobil tua yang 
lalu lalang. 

Berbekal pengalaman ini lah yang menyadarkan 
bahwa diperlukan adanya  dukungan atasan 
dalam bekerja sebagai faktor penambah sema-
ngat yang utama bagi karyawan untuk bekerja, 
me reka butuh panutan. Melihat saya yang mau 
men jadi operator roller dan pemutar screed ber-
sama dengan mereka saat dibutuhkan, memoti-
vasi mereka menjadi  lebih rajin dan bersungguh 
sungguh.

Hal lain yang menarik sebagai pembelajaran, 
saat bertugas di lapangan bekerja sama dengan 
konsultan asing kebetulan dari Jepang, NewJec. 
Saat ini perwakilannya di Jakarta dikelola oleh 
pensiunan PLN yang berusia 78 tahun tapi tetap 
tampak muda, pak Sudarmadji atasan saya 
saat lalu di Divisi Hidro. Perusahaan Jepang 
biasanya semua ahli tekniknya berasal dari 
Jepang tetapi orang yang menangani kontrak 
berasal dari Inggris dan Australia, negara yang 
berbahasa Inggris. Apa yang bisa saya pelajari 
adalah rupanya orang Jepang mempunyai rasa 
rendah diri dalam berbahasa Inggris, yang ini 
juga dipunyai oleh bangsa Indonesia.

Saya selalu katakan pada anggota saya 
bahwa kita tidak usah merasa kecil /rendah 
diri meskipun Bahasa Inggirs kita jelek yang 
penting mereka bisa mengerti dan kita bisa 
mengerti apa yang dimaksud. Setelah itu baru 
kita tingkatkan pengetahuan tentang bahasa 
Inggrisnya. Hal itulah menjadikan saya berusaha 
mengerti dan memahami kontrak yang 
kebetulan adalah FIDIC Conditions of Contract 
Edisi ke 2 tahun 1967 saat bekerja di PLTA 
Saguling, Edisi ke 3 tahun 1977 saat bekerja 
di PLTA Cirata dan Edisi 4 Tahun 1987 saat 
bekerja di PLTA Renun. Suatu kejadian yang 
bukan kebetulan mendapat kesempatan langka 

ini, menangani 3 proyek besar dengan kontrak 
form yang berbeda. Sebuah  kesempatan 
pembelajaran yang mungkin tidak dialami oleh 
orang lain. Dengan rasa syukur saya pelajari 
lebih dalam semua edisi model kontrak ini 
secara akademis saat mengikuti pelatihan di 
Swedia pada tahun 1993.

Kerja keras
Saya beruntung, setelah kembali ke Kantor 
Pusat dari penugasan di PLTA Cirata, 
menangani urusan Sumber Daya Manusia 
sebentar dan ditugaskan kembali ke lapangan 
di PLTA Renun Sumatera Utara yang 
kontraknya menggunakan FIDIC Edisi ke 4. 
Banyak pengalaman dalam menggunakan 
model kontrak tersebut yang kemudian bisa 
dijadikan beberapa buku, mulai dari The 
Importance of Management Decision in the 
Application of FIDIC Conditions of Contract 
(1999), Terowongan dengan cara NATM 
(2010), Terowongan mulai dari Pelaksanaan 
hingga Masalah Kontraktual (2006), Strategi 
Klaim Konstruksi (2006), Pengantar Kontrak 
Konstruksi (2014), Manejemen Klaim Konstruksi 
(2015) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Konstruksi (2016).  Ketiga buku yang terakhir,  
saat ini digunakan sebagai buku ajar di 
pendidikan tinggi untuk mata kuliah yang nama 
mata kuliahnya sama dengan judul ketiga buku 
tersebut.

Lakukan semua upaya untuk mendukung 
pencapaian keinginan di samping berusaha 
mendapatkan kesempatan pengembangan 
diri, meskipun harus disadari bahwa untuk 

PLTA Renun Tembus Terowongan
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mendapatkan kesempatan ini tidak hanya dari 
kerja keras semata  tetapi tergantung pada 
kehendakNya.

Kesempatan
Kesempatan adalah anugerah dari Tuhan Yang 
Maha Kuasa, yang ini tidak dapat diduga.

Selama di PLN Pusat saya mendapat kesempat-
an untuk menyempurnakan data kepegawaian 
(SIPEG-PLN), dirasakan  cukup drastis sebagai 
orang lapangan pindah menjadi adminstra-
tor kepegawaian yang semula saya pandang 
sebagai masalah kecil, ternyata justru ini sangat 
penting karena bisa menemui banyak orang 
dari segala type mulai yang halus-kasar, diam 
pasrah-pemrotes dsb. Kesempatan untuk 
belajar bagaimana mengatur manusia sebagai 
suatu sumber daya yang luar biasa, juga mem-
baca buku “Power” yang sangat luar biasa dan 
menginspirasi.

Bertugas di proyek PLTA Renun di Sumatera 
Utara, daerah yang sama sekali tidak pernah 
terbayang untuk bekerja di sana, maklum 
bayangan saya Sumut identik dengan orang 
Batak yang kalau bicara keras dan gayanya 
seperti orang marah, seperti rekan saya Pelly 
Butar-butar. Pada awalnya merasa sangat 
tertekan, namun ternyata mereka itu memang 
“berwajah sangar tetapi hatinya selembut 
Rinto”, ini terlihat dari lagu daerah mereka yang 
umumnya berirama mendayu-dayu seperti 
aliran air dan menggambarkan kelembutan hati 
mereka.

Apa yang saya dapat selama bertugas di 
tanah Pasundan dan di tano Batak ternyata 
sangat bertolak belakang, mulai dari cara 
mengutarakan pendapat yang sangat halus di 
Pasundan menjadi sangat kasar di tano Batak. 
Menarik memang dan mendorong saya untuk 
mempelajari budaya Batak, baik Toba, Pakpak 
maupun Karo, ketiga sub-suku Batak yang 
tinggal di daerah tempat proyek PLTA Renun 
berada. Tentang salam Batak “horas” ternyata 
kurang tepat, karena orang Karo akan menyapa 
dengan “mejuah-juah”, orang Pakpak dengan 
“njuah-njuah” dan juga ucapan terimakasih yang 
dalam Bahasa Batak Toba “mauliate”, dalam 
Bahasa Pakpak “liasate” serta dalam Bahasa 
Karo menjadi “bujur” yang kalau diucapkan di 
tanah Pasundan menjadi sesuatu yang tidak 
pantas dikatakan.

Bertugas di tano Batak ini mendorong saya 
menjadi seorang yang bicara apa adanya dan 
terkesan galak bagi orang di Jawa, menjadi 
lebih berani mengutarakan pendapat, tidak 
usah takut salah, kalau salah ya diperbaiki. 

Kesempatan mempelajari dan meningkatkan 
keahlian terkait substansi kontrak, ternyata 
mendapat dukungan dari atasan pak Sunggu 
Aritonang yang setiap tahun mengirim saya 
ke Luar Negeri untuk mengikuti acara FIDIC 
Conferences, baik Annual World Conference 
sejak 2004 dst. Copenhagen, Beijing,  Hungary, 
Singapore, Quebec selama di PLN dan kemu-
dian setelah pindah ke PUPR sejak 2010 saya 
juga beruntung mendapat dukungan dari atasan 
saya pak Djoko Kirmanto dan kemudian pak 
Basuki Hadimuljono. Hingga saat ini secara 
rutin setiap tahun saya mengikuti conferences 
tersebut mulai New Delhi, Davos, Seoul, Barce-
lona, Rio de Janeiro, Dubai, Marakesh, Jakarta, 
Berlin, Mexico City, Tokyo, Geneva. Pada World 
Annual  Conference 2019 di Mexico City, berha-
sil terpilih sebagai Member of Board of Director 
dari FIDIC. Hal ini merupakan obsesi sejak lama 
karena motivasi yang dibangkitkan oleh Alm pak 
Husni Sabar atasan saya di PLN. Berbangga 
karena nama Indonesia selalu disebut dalam 
kegiatan FIDIC di seluruh dunia saat memperke-
nalkan saya “dari Indonesia”.

Setelah mencapai keberhasilan berkat “keingin-
an-kerja keras-kesempatan”, maka saatnya 
untuk berkontribusi dan bermanfaat bagi se-
sama. Sejak 2007 sebagai Sekretaris Yayasan 

Foto bersama Konsultan & Kontraktor PLTA Cirata.
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PLTA Renun Desa Silalahi, Sumatera Utara.

Universitas Pekalongan hingga saat ini sebagai 
Dewan Pembina, saya berusaha untuk mening-
katkan kualitas Universitas ini baik kualitas 
prasarana maupun kualitas pendidikannya. 
Saat ini prasarana yang dipunyai sudah sangat 
membanggakan dengan bangunan 9 lantai 
yang menjulang tinggi dengan warna kuning 
cerah yang dapat dilihat oleh semua pe ngen-
dara kendaraan yang melalui kota Pekalong-
an dari Semarang ke Jakarta dan menjadi 
kebanggaan bagi OPEK (Orang Pekalongan).  

Dalam bidang Pendidikan, mendirikan program 
studi D4 Konstruksi di Universitas Pekalongan, 
didukung rekan-rekan di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu p Djoko 
Santoso mantan Rektor ITB , p Hari Purwanto 
mantan Sekretaris Menteri Ristek dan p Nizam 
Dirjen Pendidikan Tinggi saat ini. Saat ini 
sedang dalam program praktek Penyelesaian 
Sengketa Konstruksi yang merupakan 
mitigasi kejadian yang niscaya terjadi pada 
suatu proyek konstruksi. Sedangkan perihal 
penyelesaian sengketa secara institusional 
didirikan Badan Arbitrase Penyelesaian 
Sengketa Konstruksi (BADAPSKI) selesai pada 
tahun 2014, bersama antara lain 

p Djoko Kirmanto, Prof Wiratman Wangsadinata, 
Prof Hadiman, p Abdul Rahman Saleh, Prof 
Hikmahanto Juwana, p Agus Rahardjo, Prof 
Satya Arinanto, Prof Roesdiman dan Prof Amad 
Sudiro, p Firman Wijaya, p Eri Heryadi. Juga 
kemudian bertugas menyelesaikan sengketa 
secara individual yaitu Perkumpulan Ahli 
Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) atau 
Institute of Dispute Board for Construction pada 
tahun 2020 bersama p Arsul Sani, p Wibisono 
Setiowibowo dan rekan-rekan pensiunan 
maupun yang masih aktif di Kementerian 
PUPR, LKPP, BPKP, Perguruan Tinggi, BUMN 
termasuk PLN guna mendapatkan “wisdom”dari 
para senior dalam menyelesaikan sengketa 
konstruksi sekaligus menciptakan lapangan 
kerja baru bagi rekan-rekan yang sudah 
pensiun. 

Pada usia 68 di tahun  ini, saya tetap teguh 
pada pendirian saya yang merupakan  tekad 
sejak dahulu ialah “jangan berhenti berkarya 
demi bangsa”. 

*) Prof. Sarwono Hardjomuljadi 
 Anggota IKPLN DJPP
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BERITA DALAM FOTO

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN PUSAT

 æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH
● IKPLN Daerah Aceh

Penyerahan Piala, Piagam dan sertifikat peghargaan 
dari Tim Stop Kontak kpd Pengurus IKPLN.

Piagam Penghargaan dan Piala dari Menteri BUMN serta 
Sertifikat Penghargaan dari Direktur MSDM PT PLN 
(Persero) kepada Tim Stop Kontak atas prestasinya sebagai 
Juara Harapan dalam lomba Berbalas Pantun 2021 diserah 
terimakan oleh Bpk Bambang Muljodjati kepada Pengurus 
IKPLN yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Mulyati.

Ketua IKPLN Daerah Aceh Syaiful Ali dan Wakil Ketua 
Kamrul bersama Hermansyah dari UPT Banda Aceh  
sedang serius mengikuti Ujian Tulis uji Kompetensi 
Pembangkit PLTD di Kantor IKPLN Daerah Aceh.

● IKPLN Daerah Jawa Barat
Pengurus IKPLN Daerah Jawa Barat dan Cabang2 

sedang melakukan Zoom meeting dengan EVP 
Asset PLN Pusat bersama SM Umum PT PLN 
(Persero) UID Jabar  tentang Pemanfaatan Asset 
PLN.

Acara sosialisasi alur Proses Santunan 
Uang Duka dengan nara sumber : Rudy 

Iskandar Lubis Asisten Manager Pelayanan 
Human Capital PT PLN (Persero) UIW Aceh, 
dilaksanakan secara virtual pada tanggal 09 

September 2021.
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● IKPLN Daerah Jawa Timur

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19, maka 
dalam rangka menenangkan anggota, IKPLN Daerah 
Jatim menyelenggarakan webinar dua kali:
“Mengelola Panik Di Masa Pandemi Covid 19”, tinjauan 
Populer Sel & Molekuler yang dilaksanakan tanggal  29 
Juli 2021 
“Mengelola Panik Di Masa Pandemi Dengan Religious 
Coping” memperkuat dan meningkatkan spiritual  tanggal 
26 Agustus 2021.

Penyerahan Dana Santunan 
Duka dari YPK PLN oleh  
Wakil Ketua IKPLN Daerah 
NTT kepada Anak Pensiun 
Janda Almh Nyonya Persis 
Umar sebesar Rp 2 juta. 
Jenazah di berangkatkan 
dari Kupang ke Pulau Alor 
menggunakan Kapal Ferry.

● IKPLN Daerah Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan 
Tengah (KSKT)

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

● IKPLN Daerah Nusa Tenggara 
Timur (NTT)

Pengurus IKPLN Daerah Kalsel Kalteng menerima 
Daging Qurban dari PT PLN UIW Kalsel & Kalteng  untuk 
dibagikan kepada para Pensiunan pada Hari Raya Idul 
Adha tahun 2021.

Dalam rangka menjaga kesehatan dan meningkatkan 
imunitas, Pengurus bersama anggota IKPLN Daaerah 
KSKT melakukan latihan bersama Ling Tien Kung secara 
offline dengan tetap mematuhi Prokes.

Penyerahan Dana Program  Rumah Sehat dari CSR-PLN 
oleh GM PT PLN  (Persero) UIW Sulselrabar kepada 
Ketua IKPLN Daerah  Sulselrabar untuk perbaikan rumah 
sejumlah 10 unit  rumah.

 Oleh: Suhartoyo
 Pengurus IKPLN Pusat
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