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SUKSESKAN KTT G20 INDONESIA
Penerbitan IKPLN News edisi akhir tahun
secara natural memang lebih istimewa
daripada edisi periode lainnya. Hal ini
dikarenakan pada periode ini bangsa
Indonesia memperingati beberapa hari besar
nasional seperti Hari Listrik Nasional 27
Oktober, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober,
Hari Pahlawan 10 Nopember dan Hari Ibu 22
Desember. Banyak event-event yang bisa
dilaporkan dan dimuat dalam bulletin IKPLN
News tercinta ini. Pada edisi ke-19 akhir
tahun 2022 ini menjadi lebih istimewa dan
semarak lagi karena pada periode ini akan
diselenggarakan event akbar kelas dunia yaitu
pertemuan puncak Konperensi Tingkat Tinggi
(KTT) negara negara anggota G-20. Presiden
RI Joko Widodo yang menjadi Ketua KTT
sejak 2021, akan memimpin pertemuan yang
akan berlangsung di Bali pada tanggal 15 –16
November 2022.
Banyak yang belum paham dan bertanya
apa keuntungan yang diperoleh Indonesia
dengan peran sebagai Ketua G-20 ini?
Keuntungan sebagai tuan rumah bisa didapat
dari 4 (empat) aspek. Pertama, dari aspek
politis sebagai tuan rumah Indonesia bisa
mendorong topik atau agenda yang dianggap
penting bagi dunia untuk dibahas pada KTT
ini. Kedua, dengan kehadiran sedemikian
banyak anggota delegasi, akan mendorong
gerak maju tumbuhnya ekonomi Indonesia
dan Bali khususnya. Ketiga, sebagai sarana
mempromosikan diri dengan keindahan
alam, adat dan budaya guna meningkatkan
pariwisata Nusantara dan terakhir Keempat,
memperkuat citra Indonesia di mata investor
global sebagai negara dengan tujuan investasi
utama yang pada akhirnya mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
rakyat Indonesia.

Dalam mempersiapkan diri sebagai tuan
rumah KTT G-20 ini, banyak hal yang sudah
dilakukan pemerintah Indonesia khususnya
kesiapan infrastruktur di beberapa kota di
Indonesia tempat berlangsungnya diskusidiskusi yang mendukung KTT G-20.
Diantaranya infrastruktur kelistrikan di
beberapa kota di Indonesia dan khususnya
di Bali. Pasokan tenaga listrik di Bali
diperkuat dengan memindahkan gas engine
dari PLTG Grati ke Pusat Pembangkit
Listrik Pesanggaran di Denpasar. PLN juga
menyediakan banyak Charging Station untuk
tempat mengisi listrik bagi mobil-mobil listrik
(EV) yang akan dipakai selama KTT G-20 ini
berlangsung.
Untuk lebih mengoptimalkan kesiapan ini,
tentu tidak hanya dari sisi infrastruktur fisik
saja. Perlu juga dibarengi kesiapan dari sisi
sumber daya manusia dan ikhtiar non-fisik
agar KTT G-20 berjalan lancar dan sukses
dengan melakukan doa bersama. Seperti
yang sudah dilakukan oleh komunitas
(Sukaduka) Hindu PLN dengan melakukan
persembahyangan dan doa bersama di Pura
Kertabumi, Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta pada tanggal 25 September 2022#).
Persembahyangan dan doa bersama ini diikuti
oleh pegawai dan pensiunan PLN baik dari
Jakarta maupun dari luar Jakarta seperti dari
Lampung, Maluku, NTB, Bali dan lainnya.
Doa bersama dilanjutkan dengan pertemuan
IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022

3

SAPA REDAKSI
sambung rasa (Simakrama) dengan Direksi
PLN untuk menyatukan tekad kuat agar KTT
G-20 berjalan lancar dan sukses. Direksi
yang hadir pada acara ini, Pak Evy Haryadi
– Direktur Transmisi dan Perencanaan
Sistem, Pak Adi Priyanto – Direktur Distribusi,
Pak Adi Lumakso – Direktur Manajemen
Pembangkitan (via Zoom dari Bali) dan pak
Haryanto WS – Special Assistance to CEO,
sebagai Koordinator Harian Keandalan
Operasi Pembangkitan, Penyaluran dan
Distribusi (yang saya istilahkan dengan
Senior Direktur) dimana salah satu tugasnya
mengkoordinir pengamanan operasi listrik
PLN mendukung KTT G20. Informasi upaya
PLN dalam mengawal penyelenggaraan
KTT G20 dapat disimak dalam Rubrik Info
PLN, yang juga menyajikan informasi terbaru
mengenai transformasi PLN menjadi Holding
Subholding. Serta artikel ulang tahun Anakanak Perusahaan yang saat ini menjadi Sub
holding yaitu : PLN Indonesia Power, PLN
Nusantara Power dan PLN ICON +

dapat menemukan tulisan :

Berita Utama edisi 19 mengangkat peran
anggota IKPLN Daerah Bali yang juga
berkontribusi dalam Presidensi G20 Indonesia,
serta Sekilas Laporan Progres Kegiatan
IKPLN Pusat selama Semester I-2022 yang
dipaparkan dalam pertemuan berkala dengan
seluruh Pengurus IKPLN Daerah & Cabang
pada tanggal 31 Agustus 2022. Info baru
yang disajikan dalam pertemuan tersebut
adalah hasil survei pemetaan potensi anggota
IKPLN serta pemberdayaan kompetensi yang
dipunyai. Survei dikaitkan dengan adanya
kebijakan baru dalam hal pendanaan yang
berasal dari Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero).

Karisma Pemimpin ; Nostalgia masa kecil di
Jawa. ; Cerita dari Daerah S2JB

Disamping cerita dan foto-foto terkait KTT
G-20 di atas, pembaca diajak memaknai
hari besar nasional dalam tulisan tentang Hari
Listrik Nasional, Hari Sumpah Pemuda, Hari
Pahlawan dan Hari Ibu yang dapat ditemukan
pada rubrik Tahukah Anda. Selain itu juga
ada berita tentang Negeri Laskar Pelangi,
Belitung yang untuk pertama kalinya sebagai
penyelenggara event internasional yaitu
Development Ministerial Meeting, sebagai
rangkaian KTT G-20.
Dalam rubrik Berita Pusat / Daerah , pembaca
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Gowes IKPLN memperingati HUT ke 77
KemerdekaanRI di Yogyakarta; Musyawarah
Daerah IKPLN Transmisi Jawa Timur;
Kegiatan IKPLN Cabang Kantor Pusat dalam
membangun usahanya dengan PT Pos ; Berita
dari Serambi Mekkah oleh IKPLN Daerah
Aceh ; Pelantikan Pengurus IKPLN Daerah
Maluku & Maluku Utara
Juga dapat ditemukan dalam kolom Berita
Dalam Foto :
Foto persembahyangan dan doa bersama
untuk suksesnya KTT G-20 ; Foto-foto
kegiatan IKPLN Pusat & Daerah ; Asuransi
PLN (APLN) yang memberikan tanda kasih
kepada anggota IKPLN yang Manfaat
Pensiunnya dibawah Rp 1 jt dalam rangka
HUT ke 31 APLN; FGD Kajian Hukum terkait
Transisi Energi
Ada pula tulisan menarik dalam rubrik Serbaserbi :

Tidak ketinggalan, rubrik Info DPPLN yang
mengajak kita lebih mengenal pengelolaan
Dana pensiun serta mengingatkan adanya
DATUL 2022; Info YPK yang mengetengahkan
PT SmartRisk anak perusahaannya yang
baru; Info Keagamaan tentang Maulid Nabi
dan Makna Natal; Info Kesehatan tentang
Wabah cacar Monyet yang perlu diwaspadai .

Mudah-mudahan IKPLN News edisi ke-19
triwulan IV- 2022 kali ini dapat memperluas
wawasan dan memberi pencerahan informasi
bagi para pembaca khususnya para
purnakarya PLN. Mari kita doakan bersama,
semoga penyelenggaraan pertemuan puncak
G-20 berjalan dengan lancar dan sukses
yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Semoga…

*) IGA Ngurah Adnyana
Penasehat IKPLN Pusat

BERITA UTAMA

Peran IKPLN Daerah Bali
Dalam Mendukung

Presidensi KTT G20 Indonesia
Oleh: Nyoman Sudara*)

Akhir tahun ini Indonesia khususnya Bali bakal menjadi tuan rumah sebuah event
internasional yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan pada
tanggal 15 - 16 November 2022.
Akan dihadiri oleh 19 negara serta satu kawasan
ekonomi, yaitu Uni Eropa. Kesembilan belas
(19) negara tersebut adalah : Afrika Selatan,
Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina,
Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia,
Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik
Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok dan Turki.
Dengan mengusung tema “Recover Together,
Recover Stronger”, Indonesia mengajak seluruh
dunia untuk Bekerja Sama Memulihkan Diri
Dari Pandemi Serta Membangun Dunia Secara
Berkelanjutan.
Beberapa manfaat Presidensi G20 di Indonesia
yang dapat dirasakan:
 Presidensi G20 di tengah pandemi
membuktikan persepsi yang baik atas
resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis.

 Merupakan bentuk pengakuan atas status
Indonesia yang juga dapat merepresentasikan
negara berkembang lainnya.
 Indonesia dapat mengorkestrasi agenda
pembahasan pada G20 agar mendukung dan
berdampak positif dalam pemulihan aktivitas
perekonomian Indonesia.
 Kesempatan menunjukkan kepemimpinan
Indonesia di kancah internasional, khususnya
dalam pemulihan ekonomi global.
 Membuat Indonesia menjadi salah satu fokus
perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku
ekonomi dan keuangan.
 Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia
menjadi sarana memperkenalkan pariwisata
dan produk unggulan Indonesia kepada dunia
internasional, sehingga diharapkan dapat
IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022
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turut menggerakkan ekonomi Indonesia.
Beberapa dampak ekonomi yang bagus untuk
Indonesia :
 Gelaran G20 akan menciptakan kontribusi
US$ 533 juta atau sekitar Rp7,4 triliun pada
PDB Indonesia.
 Peningkatan konsumsi domestik hingga Rp.
1,7 triliun.
 Dari sisi pariwisata, gelaran G20 akan
berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan
wisatawan manca negara hingga 1,8 juta –
3,6 juta orang dan juga 600 ribu – 700 ribu
lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus
sektor kuliner, fesyen, dan kriya.
 Rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan
melibatkan UMKM dan menyerap tenaga
kerja sekitar 33.000 orang.
 Presidensi G20 juga akan mendorong
investasi pada UMKM dalam negeri,
mengingat saat ini 80 % investor global
berasal dari negara negara G20.
G20 Indonesia terdiri dari beragam pertemuan
(sekitar 157 pertemuan) yang akan digelar di
beberapa kota di Indonesia. Sekitar 19 kota
selain Bali akan dilibatkan, seperti Jakarta,
Bogor, Semarang, Solo, Batam, Bintan,
Belitung, Medan, Yogyakarta, Bandung,
Sorong, Lombok, Surabaya, Labuan Bajo,
Danau Toba, Manado, Malang, dan lainnya.
Lokasi, KTT G20 yang berlangsung di pulau
Bali ini, rencananya akan digelar di kawasan
Nusa Dua. Pemerintah Indonesia sudah
mempersiapkan sejumlah infrastruktur di Bali
untuk menyambut datangnya para anggota G20
serta delegasi yang akan hadir pada pertemuan
istimewa ini. Jalan tol yang menghubungkan
Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan
Nusa Dua telah dipercantik dengan penataan
ulang, penanaman berbagai macam bunga,
serta penanaman pohon bakau. Kawasan
Nusa Dua sendiri telah memiliki dua convention
center. Nantinya, convention center tersebut
akan dijadikan tempat berlangsungnya KTT
G20. Enam belas hotel berbintang serta 3 villa
mewah dengan layanan dan fasilitas eksklusif
juga telah tersedia untuk menampung sekitar
21.000 orang delegasi.

6

IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022

Its time For Bali.
Dengan berlangsungnya KTT G20 di Bali,
pemerintah Indonesia juga berupaya untuk
mengajak seluruh masyarakat NKRI juga
seluruh wisatawan asing untuk kembali lagi
menginjakkan kakinya di pulau Bali yang
sungguh mempesona ini.
Bagaimana dengan kesiapan keandalan
kelistrikan PLN Bali dalam kegiatan acara KTT
G20 agar tidak terjadi byarpet dikawasan ITDC
(Indonesian Tourism Development Corporation)
Bali?
Mempersiapkan keandalan PLN untuk
keperluan acara KTT G-20 Bali Indonesia,
anggota IKPLN Daerah Bali ikut berperan di
dalamnya.

Kontribusi Purnakarya IKPLN Daerah Bali

Kehidupan setelah pensiun dari PLN merupakan
fase baru yang menantang bagi sebagian
purnakarya anggota IKPLN Daerah Bali. Meski
begitu, jika tidak menjalaninya dengan tepat,
kondisi ini bisa menimbulkan kebingungan.
Wajar saja, mereka biasanya menghabiskan
setengah harinya produktif bekerja. Namun
demikian kita akan banyak belajar dengan
dua orang anggota IKPLN Daerah Bali, Bli
Made Sumarta (5784075H) dan Bli Haryono
(5579020H) mengisi kegiatan setelah pensiun
yang menarik kita bahas, khususnya peran

BERITA UTAMA
mereka berdua dalam perhelatan mendukung
kegiatan PLN pada acara KTT G20 di Bali.
Berbekal keahlian di bidangnya dengan bukti
Sertifikat Kompetensi yang dimiliki mereka
berdua dari LSK PT Sertifikasi Kompetensi
Ketenaglistrikan dan LSK PT Eleska Teklis
Mandaka, tenaganya masih handal dibutuhkan
oleh Manajemen PT PLN (Persero) UID Bali
untuk melaksanakan Uji Riksa atas instalasi
listrik untuk keselamatan ketenagalistrikan.
Berbicara tentang Keselamatan
Ketenagalistrikan di kawasan Wisata Hotel
bertaraf International juga membutuhkan gerak
cepat. Segala teori dipraktekkan, seluruh
perhitungan digelarkan, semua kemampuan
dijalankan, begitu banyak pengorbanan
diikhlaskan, kerja sama tim diikat rapat-rapat.
Seluruh target order dari PT PLN (Persero)
UID Bali dapat diselesaikan hingga tengah
malam. Seluruh tahapan penyelesaian masalah
dituntaskan.

Asesmen Instalasi Milik Pelanggan (IML) Venue KTT G-20
di Bali (membantu PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi)

Kesulitan yang tak terkira.Tak pernah kita
bayangkan mendampingi petugas PLN diluar
sana. Sepanjang hari mereka tak pulangpulang, berdiskusi dan mengeksekusi setiap
waktu, tidur jadi barang mewah saat kita lelap
sudah. Mendampingi mereka berhari-hari
melakukan layanan kelistrikan bagai bayangan,
tak terlihat, tak dipenuhi puja-puji yang penting
seluruh layanan pendistribusian kelistrikan
berjalan aman terkendali.

Manfaatkan waktu luang setelah pensiun
Para purnakarya
PLN harus
memahami
terlebih dahulu
bahwa masamasa setelah
pensiun bukan
berarti waktu
bermalasmalasan menjadi
semakin banyak.
Justru, melakukan
berbagai aktivitas
dapat membantu memperpanjang usia.
Mengapa demikian?. Pasalnya, aktivitas
tersebut memberi tujuan hidup yang
berpengaruh terhadap kesehatan serta
panjang usia. Masa-masa purnakarya
memang memberikan waktu luang
yang jauh lebih banyak, oleh karena itu,
usahakan mengalokasikan waktu tersebut
untuk beraktifitas yang produktif apalagi
mendatangkan penghasilan. Menjelajahi dunia
baru yang sebelumnya tidak terjamah. Hal ini
dilakukan oleh beberapa purnakarya yang
berwirausaha di bidang di luar ketenagalistrikan.
Salah satu purnakarya yang produktif semasa
pensiun adalah Ketut Mindiawan (5986137H)
panggilan lelaki energik banyak senyum
mengelola penginapan selepas pensiun dari
PLN Daerah Bali. Lahan diwariskan dari leluhur
IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022
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dikelola dengan baik, luas dan nyaman tampak
menyenangkan dengan view hamparan sawah
didepan penginapan sederhana yang elok nan
menawan, lalu lalang keluar masuk tamu dari
berbagai belahan dunia dan domestik. Hanya
dengan Rp. 250K per malam, membuat Paktut
Mindiawan bisa hidup berkecukupan tanpa lagi
pernah memikirkan uang pensiun bulanan yang
saban hari berharap bisa naik.
Dengan luas lahan 700 m2 sisa dari lahan
perumahan yang hanya terpakai sebagian saja
dan masih menyisakan sejumlah lahan kosong,
bisa dimanfaatkannya menjadi penginapan
sederhana yang mendatangkan penghasilan.

Dengan beberapa tips mengubah homestay
yang nyaman, mulai menata kembali taman agar
lebih asri, menyediakan furniture di teras dan
taman, merapikan dan melengkapi area dapur
dengan perabotan memadai agar bisa dipakai
bersama-sama, mendandani kamar serta kamar
mandi, dan tambahan fasilitas kolam renang.
Melengkapi fasilitas pendukung yang memadai,
perlengkapan di dalam kamar, fasilitas kamar
mandi, listrik dan internet yang memadai.
Menyediakan layanan sewa kendaraan (mobil/
motor) serta tour guide nya sekaligus.

Mengelola 6 kamar tidur mengisi sela waktu
pensiun untuk beraktifitas, tidak perlu bicara
skala yang besar, memulai bisnis penginapan
dengan memanfaatkan lahan kosong di
samping rumahnya….harapnya.

Mengelola guest house Paktut Mindiawan
menjiplak cara manajemen PLN saat aktif,
dengan menerapkan disiplin serta semangat
bekerja agar fasilitas terjaga dengan baik.
Mengingat penginapan akan dipakai oleh orang
yang berbeda-beda.

Rama Guest House Nama penginapan
sederhana atau yang lebih dikenal dengan
homestay menjadi populer selama belasan
tahun belakangan ini ikut menyemarakan
limpahan tamu Panitia penyelenggara
perhelatan KTT G20 yang kekurangan tempat
istiharat.
Konsepnya yang simpel dan bisa dilakukan
dengan memanfaatkan lahan yang ada, tentu
cukup menarik. Selain tidak membutuhkan
pengetahuan manajemen yang rumit dengan
memasarkan lewat OnLine advertising prinsip
bagaimana caranya agar tamu bisa menginap
dengan nyaman, minta masukan dari tamu yang
menginap kekurangan yang perlu dibenahi
saat tamu check out, sehingga homestay
memungkinkan di kelola sendiri.
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Saban hari Paktut Mindiawan melakukan
perawatan dan menjaga kebersihan area
penginapan dengan baik sepanjang waktu,
termasuk kamar-kamar yang disewakan
tersebut.
Mengganti sprei, sarung bantal dan juga
peralatan mandi dengan yang baru, agar
setiap tamu merasa nyaman ketika menginap.
Bersihkan juga area kamar mandi dengan baik
setiap hari, terutama ketika tamu sudah keluar.
Itu semua harus dilakukan secara konsisten
serta berkelanjutan.
Motto Penginapan Paktut Mindiawan “Berikan
Pelayanan Terbaik” menyediakan penginapan
dan layanan terbaik bagi setiap tamu yang
datang, agar selalu mendapatkan tamu
sepanjang waktu.
Bali sebagai destinasi wisata, membuka
peluang bagi siapapun tidak terkecuali bagi
purnakarya PLN.

BERITA UTAMA

Bagaikan saling melengkapi, setelah
Paktut Mindiawan berwirausaha di bidang
penginapan, I Gusti Agung Mastika (6183006P)
berwirausaha dibidang Transportasi.
Ajik Agung Mastika panggilan akrabnya,
sempat diam dalam renungan. Usaha sewa
mobilnya sempat anjlok di awal masa pandemi.
Adanya larangan mudik dari pemerintah
membuat pengusaha sewa mobil hanya bisa
mengelus dada karena sepi orderan, semua itu
tidak membuat Ajik Agung patah arang. Tertatih
ia, setapak langkahnya semakin sulit. Tapi
langkahnya tak goyah. Nyali membakar terus
semangatnya. Ia tak menghentikan langkahnya.
Beberapa strategi pernah ia coba dalam
menghadapi tantangan tersebut. Bontangbanting harga hingga 30 % demi menarik para
pelanggan. Sayangnya strategi tersebut kurang
mempan, sebab terlalu banyak pembatasan
dari pemerintah yang menghambat bisnisnya.
Mentari akan bersinar lagi dengan bergesernya
awan gelap menyelimuti langit pariwisata Bali.
Dalam perhelatan KTT G20, Indonesia akan
menerima 39 Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan negara-negara G20 dan negara
undangan serta pimpinan dari organisasi
internasional.

Dari sisi kebutuhan logistik, Panitia Nasional
Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 telah
mempersiapkan kendaraan bagi kepala delegasi
beserta rombongan yang menghadiri acara
KTT, menggunakan kendaraan listrik sebagai
kendaraan resmi KTT G20.

Namun transportasi pendukung diluar
kendaraan listrik sangat dibutuhkan sebagai
daya dukung kegiatan lainnnya. Celah peluang
itu telah dimanfaatkan oleh I Gusti Agung
Mastika, lewat PT BALI DANA GRHA yang
beralamat Jl. Gunung Andakasa Gg. Mawar No.
2 Lingk. Penamparan, Padang Sambian Kota
Denpasar Bali, kontak 0812-3950-999.
Dengan armada kendaraan berbagai merk
dan type mulai dari jenis mobil Toyota Alphard
Transformer, Innova Reborn, Avanza, bisnis
jasa rental mobil dia kembangkan untuk meraih
keuntungan. . Area pemasaran mencakup
wilayah Bali, NTB dan NTT. Melayani berbagai
instansi pemerintah dari PERTAMINA, POLRI,
PELNI, PT GARUDA, PLN serta Masyarakat
umum yang membutuhkan transport untuk
berwisata.
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Bisnis rental mobil sangat menjanjikan, karena
dianggap lebih praktis. Harga mobil yang cukup
mahal dan berbagai biaya tambahan yang
mengikutinya membuat banyak orang enggan
membeli untuk digunakan sendiri.
Selain itu kebutuhan akan kapasitas mobil
juga sering berbeda-beda, terkadang yang
dibutuhkan hanya mobil kecil untuk berwisata
bersama keluarga, Ajik Agung siap melayani
berbagai kalangan.
Suka duka dalam persiapan kebutuhan
transport, ketika perhelatan kunjungan wakil
dari belahan manca negara hadir bersamaan
saat diadakan pertemuan kecil menjelang
KTT G20. Ikut merasa terhormat dan menjadi
orang penting, bersuka cita hati mendampingi
delegasi berbagai negara. Susah senang selalu
berdampingan layaknya kakak adik, selama
delegasi manca negara berada di Bali, driver
dan kendaraan harus selalu siap stand by 24
jam dalam kondisi siaga tanpa cela serta tanpa
alasan/ dalih.

Bagi I Ketut Sueta (6389113H) selepas
purna tugas di PLN Daerah Bali, mencoba
terobosan baru dengan arah yang berbeda.
Kesibukan harus diciptakan yang berdayaguna
dan berguna. Tak pantas menggantungkan
kesibukan kita kepada siapapun, tak layak
kita tidak beraktifitas, bisa dimulai dari pikiran
sesederhana apapun itu, pungkasnya.

Tidak lengkap kalau di daerah wisata tidak
mengetahui makanan khasnya. Salah satu
anggota IKPLN Daerah Bali terpanggil untuk
mengenalkan makanan / jajanan khas Bali,
terlebih saat Bali menjadi tuan rumah KTT
G-20.
Jajan atau bahasa Bali disebut Sanganan/
Jaje adalah makanan kue tradisional Bali yang
nikmat dan murah. Jajan Bali sebagai bagian
dari tradisi turun-temurun penuh dengan makna
dan lambang kegembiraan serta bakti terhadap
kedua orang tua.
Dengan makna yang begitu dalam tersebut,
tak heran kalau jaje Bali menjadi sajian dengan
berbagai rasa yang wajib dicoba.

10
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Tut Sueta (kependekan nama I Ketut Sueta)
merintis usahanya berbekal modal nekad dan
keberanian. Mencoba tanpa takut masalah,
terus belajar keahlian otodidak kuliner Jajan Bali
Ibu Anik.
Dibantu istri tercinta, semula pesanan jajan Bali
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dari rumah ke rumah dari tetangga ke tetangga
merambah ke instansi Pemerintah, sampai hotel
kecil ke hotel besar. Sampai dipertemukan
dengan Tim BPOM Pusat Jakarta untuk
sampling tes pemeriksaan makanan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku,
sebelum kuliner tradisional Bali dihidangkan
kepada Delegasi KTT G20 manca negara, untuk
memperkenalkan jajanan Bali yang higienis
tanpa pengawet bersih dan sehat.
Bagi yang pernah menetap di Bali atau sempat
mengunjungi pasar tradisional di Bali, pasti
tidak asing dengan kuliner diatas. Umumnya
makanan ini disebut “Jaje Bali”atau jika
diistilahkan ke bahasa Indonesia berarti “Kue
Bali”.
Ada banyak varian jaje atau kue yang banyak
diperjualkan di pasar tradisional. Kuliner ini
menjadi favourite karena ada taburan kelapa
dan gula merah cair yang membuat rasa kue
semakin nikmat.
Menantang otak untuk terus berpikir dapat

membantu mempertajam fungsi otak. Oleh
karena itu, mempelajari hal baru bisa sangat
berguna sebagai aktivitas otak purna karya
yang menyehatkan. Tidak hanya membaca
buku, belajar bisa dilakukan dengan banyak
cara.
Melakukan aktifitas bekerja dengan senang
hati sama dengan melakukan olahraga
menyehatkan yang ada hasil. Sebagai
purnakarya, tentu tidak ingin menghabiskan
masa-masa setelah pensiun dalam keadaan
sakit. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan meski
sudah purnakarya adalah salah satu hal penting
yang harus dilakukan untuk bisa melakukan
berbagai kegiatan setelah pensiun.
Tak ada halangan yang sulit dilewati dalam
bekerja bersama jika dilakukan dengan ikhlas
dan penuh kegembiraan serta hanya berfikir
untuk kebaikan semua.
Mari kita semua berdoa semoga perhelatan
internasional KTT G20 yang diadakan di Bali
berjalan dengan sukses tanpa hambatan yang
berarti.
Catatan : disadur dari
berbagai sumber dan
wawancara.

*) Nyoman Sudara,
Sekretaris IKPLN
Daerah Bali

IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022

11

BERITA UTAMA

Progres Kegiatan IKPLN Pusat
Semester I-2022
Oleh: Tim Redaksi
Pelaksanaan pertemuan pengurus IKPLN Pusat
dengan seluruh Pengurus IKPLN Daerah selain
MUNAS dan Rakernas, dijadwalkan secara
berkala setiap triwulanan. Pertemuan berkala
pertama tahun 2022 diadakan pada tanggal 31
Agustus 2022 secara virtual /on line dengan
menghadirkan Pengurus IKPLN Daerah dan
untuk kali ini juga mengundang Pengurus IKPLN
Cabang.

rumah sebesar Rp 40 juta. Persetujuan
dana dari TJSL (Tanggung Jawab Sosial
& Lingkungan) PT PLN (Persero) diberikan
untuk 244 unit rumah dengan dana sebesar
Rp 4,8 Milyar dengan pagu per unit rumah
sebesar Rp 20 juta. Dengan adanya
perubahan besar pagu dana /unit, IKPLN
Daerah perlu mengatur kembali prioritas
pemberian perbaikan rumah ini. Ditekankan
dalam persetujuan tersebut, diprioritaskan
bagi Penerima MP di bawah Rp 1 juta.
 Perjanjian Kerja sama (PKS) DPPLN - IKPLN
Pada tanggal 8 Februari 2022, bertepatan
dengan HUT ke 21 IKPLN, ditandatangani
Perjanjian Kerjasama tentang Penyampaian
Informasi Kepensiunan dan Pemutakhiran
Data.

Materi pertemuan meliputi :
1. Laporan kegiatan-kegiatan dalam kurun
waktu Semester I -2022, disampaikan oleh
Ketua Umum Bpk Bambang Praptono, a.l:
 Syukuran HUT ke 21 IKPLN dengan
memperkenalkan Pembina Utama dan
Pembina IKPLN Pusat yaitu Bpk Darmawan
Prasodjo Dirut PT PLN (Persero) dan Bpk
Yusuf Didi Setiarto DirMSDM PT PLN
(Persero) sekaligus Launching Hymne dan
Mars IKPLN hasil Sayembara Cipta Hymne
dan Mars akhir 2021. Pemenang Sayembara
Cipta Hymne IKPLN : Bpk Rahardjo, Anggota
IKPLN Daerah Jawa Timur dan Pemenang
Sayembara Cipta Mars IKPLN : Bpk Sri
Nugroho Adi Wibowo, anggota IKPLN Daerah
Jawa Tengah & DIY.
 Program Rumah Sehat, ada 22 Daerah yang
mengusulkan total sebanyak 354 unit rumah
dan perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp
13,6 Milyar dengan asumsi pagu per unit
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Cakupan Kerjasama meliputi:
1. Sosialisasi tentang Kepensiunan
2. Survei Data Ulang bagi Penerima MP yang
belum melakukan
3. Pemutakhiran Data Penerima MP.
Perjanjian efektif berlaku mulai tanggal 1 April
2022. Progres pelaksanaannya dirasakan
oleh Pengurus DPPLN, masih perlu dilakukan
penjelasan dan pemantauan yang lebih
intensif.
 Dompet 4 Pilar Peduli, diluncurkan pada
saat Gowes bersama 4 Pilar dalam rangka
HUT ke 21 tahun IKPLN. Hal ini dimaksudkan
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untuk membantu Anggota IKPLN yang
terdampak bencana alam. Donatur berasal
dari Institusi 4 Pilar grup dan individu/
perorangan. Saldo terakhir per Agustus 2022
, sebesar > Rp 61 juta rekening: BRI nomor:
141401000146305 a.n. IKPLN Pusat
 Santunan Duka, selama Semester I
tahun 2022, telah diberikan sejumlah Rp
2.284.000.000,- (dua milyar dua ratus
delapan puluh empat juta) kepada 1.143
(seribu seratus empat puluh tiga) orang.
Terjadi perubahan kebijakan tentang nilai
Santunan Duka yang semula Rp 2 Juta/
orang, menjadi Rp 1 juta/orang yang
meninggal per 1 Juni 2022. Perubahan
ini terjadi mengingat ketersediaan dana
YPK PLN berkurang sebagai dampak dari
pandemi.

di Jakarta dan sekitarnya. Dalam acara
Gowes Bersama 4 Pilar pada hari Minggu
tgl 13 Maret 2022 diikuti oleh Pembina
Utama IKPLN, Dirut DPPLN, Ketua Umum
YPK dan Ketum IKPLN beserta jajaran
pengurus IKPLN Pusat serta para Goweser.
3. Komunitas Olah Sehat Golf/ PPS
(Persatuan Pegolf Senior) PLN
- Melakukan Latihan rutin setiap bulan
sekali
- Bakti sosial pada saat acara Golf
bersama dalam rangka peringatan HUT
PPS PLN
- Anggota senior ada yang sudah berusia
94 tahun
 Kegiatan Knowledge sharing terkait aktifitas
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) dari para purnakarya di lingkungan
PLN Grup yang dikemas dalam “UMKM
TALK”,diselenggarakan secara rutin setiap
3 (tiga) bulanan. UMKM Talk Series #1
dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2022
dengan pemateri a.l:
- Superkiosk (eksternal PLN)
- Wood Pellet (internal PLN)
- Pengelolaan SMK Brantas (internal PLN)

 Kegiatan komunitas Olah Sehat dalam
Semester I -2022, antara lain sbb:
1. Komunitas Olah Sehat Ling Tien Kung :
Latihan Bersama selama pandemi secara
on line, diikuti Daerah Aceh s/d Papua
setiap hari Selasa, Kamis dan Minggu.
Dilanjut diskusi Pola Hidup dan Pola Makan
Sehat, Olah jiwa berupa Penggugah Hati.
Bincang2 masalah Kesehatan setiap
hari Selasa, Rindu Berpantun dan Canda
Bermakna setiap hari Kamis dan Berbagi
Cerita serta IKPLN Berdendang setiap
hari Minggu. Latihan Bersama secara on
line disediakan juga oleh IKPLN PJB dan
Komunitas Bandung, sehingga Latihan
bersama secara on line terselenggara
setiap hari. Telah terbentuk beberapa
Sasana Ling Tien Kung IKPLN di Jakarta,
Surabaya (PJB), Samarinda, Semarang
serta beberapa Kota lainnya.
2. Komunitas Olah Sehat Gowes IKPLN
Pusat : Gowes bersama tiap hari Minggu

 Kegiatan Dewan Pakar dalam FGD dengan
mengundang para pihak yang terkait untuk
menyusun usulan solusi bagi manajemen
PLN dalam menghadapi tantangan. Topik
bahasan Dewan Pakar, antara lain : Apa &
Bagaimana Organisasi Perusahaan Holding
Berikut Subhodling & Afiliasinya, 21 Februari
2022. Bagaimana Pengaruh Restrukturisasi
Korporat PLN Terhadap Industri
Ketenagalistirikan Nasional , 28 Maret 2022.
 Sertifikasi Kompetensi bertujuan membekali
kompetensi bagi anggota yang masih
berminat bekerja kembali dibidang
ketenagalistrikan, sesuai yang dipersyaratkan
oleh Undang-Undang. Pelaksanaan
Sertifikasi atas kerjasama antara IKPLN,
YPK PLN dan PT STT. Jumlah anggota yang
telah disertifikasi tahun 2021–2022 sebanyak
167 orang Kuota Sertifikasi sampai akhir
tahun 2022 masih sebanyak 158 orang, yang
akan dilaksanakan bulan September 2022
s/d Januari 2023. Pelaksanaan Sertifikasi
akan dilaksanakan dengan prioritas
sesuai Bidang Kompetensi yang diusulkan
IKPLN Daerah. Bantuan pemberdayaan
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bagi yang sudah mendapatkan sertifikat
belum optimal (Selama Pandemi Covid 19).
Diharapkan dengan adanya MoU IKPLN
dengan PT PLN (Persero) Pusmanpro, DP
PLN dan YPK PLN serta Reorganisasi PT
IKAMAS, pemberdayaan anggota yang telah
bersertifikat akan lebih optimal.
 Media komunikasi IKPLN
1. Penerbitan IKPLN News Edisi 16 (Januari
– Maret 2022) dan Edisi 17 (April – Juni
2022).
2. Migrasi domain website IKPLN dari https://
ikpln.com ke https://ikpln.id
3. Updating Informasi & Berita kegiatan IKPLN
pada Website IKPLN.
4. Upload Berita & Kegiatan IKPLN pada
channel IKPLN.
5. Pembuatan
Aplikasi berbasis
Web untuk
mendukung
kegiatan IKPLN :
- Iuran
Kepesertaan
IKPLN.

NO.
1
2
3
4
5
6
7

KEGIATAN
SOSIALISASI HASIL SURVEY
PERMINTAAN DATA DETAIL
PENYAMPAIAN DATA DETAIL
EVALUASI TIM
HASIL EVALUASI
USULAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PERSETUJUAN PROGRAM DAN ANGGARAN

DARI
IKPLN PUSAT
IKPLN PUSAT
IKPLN DAERAH
IKPLN PUSAT
IKPLN PUSAT
IKPLN PUSAT
PLN PUSAT

potensi SDM sekaligus pemberdayaannya di
Daerah/Cabang. Ketua IKPLN Cabang selaku
pengelola anggota yang mengisi kuesioner
melalui media google form diharapkan
mewakili suara para anggotanya. Oleh sebab
itu, Ketua IKPLN Cabang kali ini dihadirkan
dalam pertemuan berkala untuk menyaksikan
hasil kuesioner yang ditampilkan. Hasil survei
melalui kuesioner ditanggapi oleh pejabat
Bidang TJSL/CSR PT PLN (Persero) yang
mensosialisasikan program TJSL untuk tahun
2023 sesuai arahan Kementerian BUMN.
Hasil survei telah dibagikan kepada Pengurus
IKPLN Daerah melalui Grup What’sApp IKPLN
Indonesia dan tindak lanjut penyusunan
Program Kerja tahun 2023 sesuai jadwal sbb:

KE
IKPLN DAERAH, IKPLN CABANG, PLN PUSAT
IKPLN DAERAH
IKPLN PUSAT
IKPLN DAERAH
PLN PUSAT
IKPLN PUSAT, IKPLN DAERAH, UNIT2 PLN

AGS

SEPT

2022
OKT

2023
NOV

DES

JAN

FEB

,

- Data Pengurus Pusat, Daerah & Cabang.
- Program Peduli Sehat.
- Monitoring SK Pengurus IKPLN.
- Laporan Kegiatan IKPLN.
- Monitoring Kegiatan Media IKPLN.

Materi utama pertemuan selain melaporkan
pelaksanaan program kerja IKPLN Pusat
Semester I-2022, juga menyampaikan adanya
perubahan kebijakan Bantuan dana Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan / Corporate
Social Responsibility (TJSL/CSR) dari PT PLN
(Persero) sesuai dengan arahan Kementerian
BUMN. Upaya dilakukan Tim IKPLN Pusat
dengan menyusun kuesioner untuk menggali

14

IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022

2. Pemberian Motivasi agar Para purna karya
tetap bersemangat dalam berkarya “Membina
semangat kerja para Purna karya” dari
Bpk Dharmono (Senior IKPLN yang lama
berkecimpung di bidang Manajemen SDM
dan produktif berkarya menulis beberapa
buku maupun membudayakan Pantun). Beliau
cukup terkejut mengetahui dari tayangan
kegiatan IKPLN, ternyata para purna karya
masih bersemangat berkarya dengan
mengelola organisasi IKPLN yang semakin
banyak anggotanya dan semakin banyak pula
permasalahannya.
3. Berbagi cerita pengalaman mengelola
Organisasi IKPLN Daerah Jawa Barat oleh
Bpk Ismail Dwi Asmara. Organisasi IKPLN
dengan Cabang yang terbanyak yaitu 21

BERITA UTAMA
sesuai dengan yang memang dibutuhkan
ataupun diinginkan oleh para anggotanya,
sehingga diharapkan akan menjadikan
para purna karya sehat jasmani rohani yang
mendasari kegiatan lainnya. Jiwa merasa
nyaman dalam tubuh yang terawat dengan
baik (dr. Tan Shot Yen).

Cabang dengan hampir 6.500 Anggota.
Diceritakan juga kegiatan - kegiatan yang
dilakukan untuk a.l: mendorong anggotanya
untuk hidup sehat, membantu proses
sertifikasi kompetensi melalui kerjasama
dengan Lembaga sertifikasi kompetensi
setempat. Juga kendala-kendala yang
dihadapi a.l: semangat kolaborasi 4 Pilar
pesannya belum sampai ke tingkat pelaksana
di unit-unit PLN, termasuk pemberian
fasilitas ruang kantor untuk kegiatan IKPLN,
pemanfaatan idle asset PLN belum mendapat
tanggapan nyata.
4. Mengingatkan kembali Daerah/Cabang untuk
membentuk Komunitas Olah Sehat yang
disampaikan oleh Ibu Dewi SW mewakili Bpk
Achmad Rofik selaku Ketua Forum Komunitas
Olah sehat. Pilihan olah sehat diserahkan
kepada Daerah /Cabang masing – masing

5. Mengingatkan kembali penyelenggaraan
Musda disampaikan oleh Bpk Rex
Panambunan selaku Ketua Bidang
Organisasi, Advokasi & Komunikasi, yang
intinya adalah:
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus
lama
- Pengesahan Program Kerja Pengurus
Periode berikutnya
- Pemilihan Ketua.
6. Penutup
Pada saat pembukaan diputarkan video
Hymne dan Mars IKPLN yang menyajikan
paduan gambar-gambar / video saat paduan
suara membawakan lagu, maupun kumpulan
berbagai kegiatan IKPLN Pusat / Daerah /
Cabang. Video Hymne & Mars IKPLN tersebut
dapat diunduh dari link:
https://drive.google.com/file/
d/1HEi40YHqImm86IjePqddwympvG9l-AdJ/
view?usp=sharing

Video Hymne & Mars IKPLN
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Transformasi Struktur PT PLN (Persero)
Oleh: Tim Redaksi
PT PLN (Persero) pada hari Rabu (21/9/2022)
resmi bertransformasi dengan dibentuknya
holding dan subholding di tubuh perusahaan.
Hal ini ditandai dengan peluncuran holding dan
sub holding PLN yang dilakukan Menteri BUMN
Erick Thohir.
Dalam sambutannya, Erick Thohir mengatakan,
PLN merupakan jantung Indonesia. Dia juga
mengatakan, industrialisasi membutuhkan listrik.
“Konteksnya bagian penting kebangkitan
industri Indonesia,” katanya dalam peluncuran
holding subholding PLN, di Kantor Pusat PLN
Jakarta.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo
menjelaskan, dua setengah tahun lalu Menteri
BUMN Erick Thohir memberikan arahan
kepada PLN melakukan inovasi, transformasi
dan efisiensi di mana digitalisasi menjadi
pondasinya. Digitalisasi ini mencakup banyak
hal dari pembangkit, transmisi, sistem
keuangan, pengadaan hingga pelayanan
pelanggan.
“Hasilnya sistem pelayanan pelanggan sudah
lebih cepat dan sistem keuangan, pengadaan
sudah lebih efisien, sistem operasional juga
lebih andal,” katanya.
Namun hal itu tak cukup. Erick Thohir, kata
Darmawan, meminta agar PLN untuk melakukan
transformasi 4.0.
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“Beliau memberi arahan agar PLN melakukan
transformasi 4.0 perubahan struktur organisasi
dalam bentuk holding dan subholding,” ujarnya.
Kementerian BUMN resmi membentuk holding
dan subholding di tubuh PT PLN (Persero).
Induk PLN sendiri bertugas sebagai holding
dan terdapat 4 subholding di bawahnya dengan
urusan bisnis yang terpisah.
Pertama, PLN Energi Primer Indonesia:
Subholding ini akan fokus pada pengadaan
energi primer seperti halnya pengadaan
batu bara untuk kebutuhan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) miliknya. Di mana
sebelumnya, pengadaan batu bara ini tersebar
di lima titik dan akan dikonsolidasikan di satu
titik agar lebih efisien.
Kedua, PLN Nusantara Power/Genco 1:
Subholding ini akan fokus pada urusan
pembangkit listrik atau Generation Company.
Ini sama halnya juga dengan subholding yang
ketiga, yakni PLN Indonesia Power/Genco 2.
Keempat: PLN Icon Plus: Subholding ini akan
fokus pada bisnis pengembangan di luar
kelistrikan seperti misalnya layanan internet,
Marketplace, EV Charging, Baterai Swab,
sistem Charge-in, Rooftop, ListriQu, dll.
“Super App kami New PLN Mobile, menjadi
ujung tombaknya,” ujar Direktur Utama PLN,
Darmawan Prasodjo,

INFO PLN
Sementara induk PLN sendiri fokusnya sebagai
holding untuk hal yang lebih strategis. Misalnya
seperti pengelolaan dan pengembangan
portofolio bisnis. Lini bisnis transmisi, distribusi,
dan pemasaran listrik untuk peningkatan dan
perluasan layanan pelanggan.
“Dengan Subholding Holding PLN ini bisnis
proses lebih efisien utilisasi aset lebih optimal.
Kami juga bangun yang jauh lebih fit dalam
menghadapi tantangan zaman,” kata dia.
Menurut Darmawan pembentukan Subholding
PLN masing-masing memiliki peran yang
strategis dalam pengelolaan aset negara.
Adapun dengan adanya Holding Subholding,
maka aset-aset pembangkitan PLN yang
tadinya tersebar di seluruh wilayah akan
dikonsolidasikan.
“Perubahan struktur organisasi dalam bentuk
Holding-Subholding atas arahan pak Erick.
Maka dengan adanya Holding-Subholding aset
pembangkit kami konsolidasikan subholding
GenCo,” kata Darmawan.
Menurut dia konsolidasi aset pembangkitan
yang membentuk 2 Subholding GenCo akan
menjadi Generation Company terbesar se-Asia
Tenggara. Dengan unit bisnis PLN Indonesia
Power dan PLN Nusantara Power.

“Kami juga bentuk entitas baru Renewable
Energy dan juga Geothermal dan ini adalah
sebagai komitmen PLN dalam akselerasi transisi
energi menuju energi bersih,” katanya.
“Kami juga bangun core kompetensi baru yaitu
energi berbasis biomassa sebagai komitmen
kami pada akselerasi untuk menuju transisi
masa depan. Dengan struktur baru maka
pengelolaan dan pengadaan energi primer jadi
andal dan mampu bangun value creation yang
besar,” kata dia.

Reff. a.l www.cnbcindonesia.com
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Upaya Penuh PLN
Kawal Gelaran Puncak KTT G-20
Oleh: Tim Humas PT PLN (Persero) Distribusi Bali
A . UMUM
Sesuai dengan Keppres No 12 Tahun
2021 telah ditetapkan Bali sebagai
tempat penyelenggaraan Presidensi
G20 , menggantikan Labuhan Bajo yang
pernah ditetapkan sebagai calon tempat
penyelenggaraan pada beberapa tahun
sebelumnya .
Dengan adanya keputusan ini maka PLN segera
berbenah diri ditengah masa pandemi dimana
keterlibatan PT PLN (Persero) menghadirkan
keandalan listrik pada gelaran Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang menjadi
salah satu kunci penting suksesnya kegiatan ini.
PLN menetapkan setidaknya 123 Action
Program untuk menurunkan risiko dalam
pengamanan pasokan kelistrikan KTT
G20. Keseluruhan program aksi yang telah
dicanangkan antara lain terbagi dalam
pengamanan pasokan kelistrikan pada operasi
sistem, pembangkitan, transmisi, distribusi
penyediaan stasiun pengisian kendaraan
listrik umum, dan beautifikasi yakni perapihan
berbagai jaringan listrik serta showcase Energi
Baru Terbarukan.
Hingga saat ini perkembangan pekerjaan
keseluruhan mencapai 94,82 persen dengan
rincian masing – masing yakni kesiapan
operasi sistem mencapai 99,67 persen;
bidang pembangkitan mencapai 95,08 persen;
keandalan transmisi telah mencapai 98,82
persen; keandalan distribusi 91,38 persen;
penyelesaian pekerjaan showcase Energi Baru
Terbarukan 84,37 persen; dan pemasangan
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
(SPKLU) mencapai 98,58 persen.
“Dengan pencapaian ini, kami optimis pada
akhir Oktober mendatang keseluruhan 123
action programs dapat diselesaikan dengan
baik,” jelas General Manager PT PLN (Persero)
Unit Induk Distribusi Bali, I Wayan Udayana.
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Untuk memastikan listrik berfungsi baik sampai
di titik penggunaan , PLN juga melakukan
assessment kelistrikan di venue/ lokasi
kegiatan yang terdiri dari 4 venue utama,
1 bandar udara, 23 hotel tempat menginap
delegasi dan 6 Rumah Sakit rujukan yang
masing – masing telah ditentukan kriteria
pengamanannya.
PLN juga melakukan program beautifikasi
yakni penataan infrastruktur kelistrikan yang
dilakukan di 3 lokasi, yakni di Taman Hutan
Raya Ngurah Rai yang telah selesai 100%, jalur
Siligita – Kempinski yang telah terselesaikan
98,75%.

B . Kesiapan Pembangkit dalam
mendukung pelaksanaan KTT G20
Mendukung pelaksanaan KTT G20, PLN
mempersiapkan keandalan pembangkit
– pembangkit listrik yang ada di Bali dan
sekitarnya. Beberapa Langkah mitigasi yang
dilakukan dalam menjaga keandalan tersebut
antara lain:
- Secara rutin melakukan Monitoring Asset
Wellness pembangkit
- Melakukan pemeliharaan preventive maupun
predictive pembangkit
- Mengatur Jadwal overhaul pembangkit yang
ada di Bali dan sekitarnya agar dilaksanakan
diluar periode acara KTT G20.
- Melakukan pemeriksaan & Re-setting Relay
Proteksi Pembangkit untuk Defence Scheme
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- Memastikan kecukupan Energi Primer untuk
Pengoperasian pembangkit
- Melakukan Uji Houseload, Black Start &
Line Charging di PLTDG Pesanggaran untuk
menjaga kesiapan pembangkit.
- Relokasi PLTGU Grati (1x 100 MW) dari Grati
ke Pesanggaran untuk menambah kesiapan
daya di Sistem kelistrikan Bali,.
Pada tanggal 25 September 2022, GT 1.1
sudah berhasil melaksanakan First Firing dan
direncanakan COD pada tanggal 27 Oktober
2022 yang bertepatan dengan peringatan Hari
Listrik Nasional.

C . Peningkatan Kapasitas Saluran
Transmisi dan Keandalan Penyaluran
Listrik .
Unit Transmisi Jawa Timur dan Bali ( UIT JBM
) melakukan peningkatan keandalan saluran
transmisi dari dua sisi wilayah dengan jumlah
kegiatan utama 33 action progr. Di sisi wilayah

Bali , pekerjaannya meliputi rekonfigurasi
penghantar, peningkatan kapasitas konduktor
(rekonduktoring), pembersihan isolator,
penggantian Ground Steel Wire (GSW).
Sementara di sisi Jawa Timur pekerjaannya
meliputi, pembersihan isolator, penggantian
current transformator pada Gardu Induk,
pemeliharaan cable head Ketapang dan
Gilimanuk, serta pemeliharaan Interbus Trafo
Paiton, penambahan bus section 150 kV di
Gardu Induk Paiton, serta penggantian relay
proteksi pada 51 titik Gardu Induk di Jawa
Timur juga Bali. Pekerjaan dalam rangka
persiapan meningkatkan keandalan untuk
memenuhi pasokan kebutuhan G20 ini telah
mulai dikerjakan sejak awal tahun 2022 dan
ditargetkan selesai pada akhir September 2022
Sampai tulisan ini dibuat , progres Pekerjaan
Investasi (AI) dan Pekerjaan Operasi (AO)
sejumlah 33 action program meliputi keandalan

GI, jaringan,
dan proteksi
telah
mencapai
98.82%.
Upaya
antisipatif
lainnya
yang telah
, sedang
dilakukan adalah penertiban terhadap
layang-layang yang sering menjadi penyebab
gangguan pada sistem kelistrikan Bali . PLN
membentuk Tim Khusus yang bekerjasama
dengan Desa ADAT yang secara rutin
melakukan sidak pada jalur-jalur transmisi,
melaksanakan sosialisasi bahaya yang dapat
ditimbulkan jika bermain layang-layang dengan
radius yang dekat dengan jaringan transmisi,
serta dampak yang ditimbulkan apabila
layangan mengenai jaringan transmisi.

Perhatian terhadap layang-layang ini juga
disampaikan Gubernur Bali, I Wayan Koster,
bahwa dukungan dari pemerintah daerah
untuk ikut bersama menjaga keamanan
infrastruktur PLN serta sistem kelistrikan di Bali
menjadi hal penting bagi PLN. PLN senantiasa
membutuhkan dukungan stakeholder untuk
bersedia secara bersama-sama dengan PLN
menjaga sistem kelistrikan Bali agar tetap
andal. Dukungan berupa himbauan dari
Gubernur dan Dinas terkait perihal “bijak
bermain layang-layang” ini, terutama selama
perhelatan G20 berlangsung, akan sangat
membantu upaya pengamanan transmisi dari
layang-layang selain langkah pemasangan
jaring-jaring diatas Gardu Induk yang telah
dilakukan PLN.
Lebih lanjut, kondisi kesiapan serta upaya
IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022
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antisipatif yang telah dilakukan PLN ini juga
telah disampaikan PLN sebagai langkah proaktif
berkoordinasi dengan Dirpamobvit Polda Bali
dan Polda Jawa Timur, serta Komite Intelejensi
Daerah Bali dan Jawa Timur.

D . Kegiatan Perbaikan di Sistem Operasi
Untuk bidang Operasi Sistem dalam mendukung
keandalan sistem saat KTT G20, PLN UIP2B
mengerjakan 24 action program yang
progressnya saat ini sudah mencapai 100%.
Action plan tersebut terbagi menjadi dua yaitu,
21 action plan terkait peningkatan keandalan
dan 3 action plan terkait dengan island
operation system. Action plan terkait keandalan
sistem meliputi pemutakhiran rencana beban
sistem Bali, penjadwalan ulang pemeliharaan
unit pembangkit dan transmisi sebelum KTT
G20, penyelesaian aktivasi Free Governor dan
Load Frequency Control PLTU Celukan Bawang,
review dan implementasi setting proteksi
pembangkit, review dan implementasi defense
scheme eksisting, perbaikan catu daya dan
SCADA di Control Center dan GI, pembuatan
SOP Contingency dan memastikan kesiapan
petugas siaga di sisi P2B Jamali.
Terkait dengan action plan island operation
system, UIP2B Jamali melakukan upgrade
defense scheme island operation Bali yang
semula statis menjadi Adaptive Defense
Scheme (ADS), dimana tingkat keberhasilan
ADS adalah lebih tinggi daripada skema statis.
Defense scheme ADS juga di implementasikan
untuk area Bali Selatan. Selanjutnya saat
hari-H KTT G20 nanti, UIP2B Jamali akan
mengoperasikan sistem secara khusus dengan
pola operasi ANDAL.

E. Fasilitasi Kendaraan Listrik PLN
Siapkan Charging Station

Berbeda dengan event-event International
sebelumnya , misalnya APEC, Konferensi IMF
, moda transportasi para delegasi dari negara
G20 akan menggunakan mobil listrik sejumlah
636 unit . Untuk keperluan chargingnya
PLN menyiapkan 66 unit SPKLU Ultra Fast
Charging, 21 unit SPKLU Fast Charging dan
200 Unit Home Charging di Bali.
Selain itu PLN juga menyediakan catu daya utk
SPKLU khusus puluhan Bus dan SPKLU lain
untuk sekitar 300 Mobil kendaraan operasional
serta sekitar 296 Sepeda Motor Patwal dan
operasional.
“Kami sudah mempersiapkan semuanya. Saat
ini capaian persiapan sudah 98 persen. Kita
kebut proses ini supaya sebelum KTT semua
sudah aman dan siap pakai,” ujar Udayana.
66 unit SPKLU Ultra Fast Charging ini
rencananya akan dipasang tersebar di 2
tempat. 28 unit di Hotel Apruva Kempinski
dan 38 unit ada di ITDC (Indonesia Tourism
Development Corporation) Nusa Dua. Untuk
memastikan kebutuhan infrastruktur kendaraan
listrik terpenuhi, PLN juga mempersiapkan 4
unit cadangan MOBILE SPKLU lagi yang dapat
direlokasi sesuai kebutuhan.
Sementara itu, untuk 21 unit SPKLU Fast
Charging akan dipasang tersebar di 15 lokasi
di Pulau Bali. Sedangkan 200 unit Home
Charging kesiapannya mencapai 98.75%
akan digunakan untuk kendaraan operasional
lainnya selama KTT berlangsung. Pemerintah
berencana menggunakan seluruh moda
transportasi listrik untuk kegiatan operasional
baik itu mobil listrik, motor listrik hingga bus
listrik selama penyelenggaraan KTT G20.
Langkah yang dilakukan PLN ini bukan hanya
semata mata untuk perhelatan KTT
G20 saja. Mengingat Bali merupakan
wilayah destinasi wisata, maka usai
acara ini SPKLU bisa langsung
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Hal ini merupakan wujud komitmen
PLN dalam meningkatkan awareness
masyarakat terhadap kendaraan
listrik. Dengan adanya infrastruktur
yang sudah memadai maka
masyarakat di Bali tak perlu ragu lagi
untuk memiliki kendaraan listrik.
“Ini juga sebagai bukti nyata bagi
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dunia bahwa Indonesia sudah bergerak cepat
dalam transisi energi, khususnya beralih dari
mobil yang berbahan bakar fosil menjadi
berbahan bakar listrik,” ujar Udayana.

F. Showcase Energi Baru Terbarukan
untuk Dukung Pelaksanaan KTT G20
PLTS adalah 0,35 Ha atau 1% dari luas Waduk)
dengan kapasitas 100 kWp yang nantinya akan
dikembangkan menjadi 1.500 kWp dan akan
disalurkan ke Jaringan PLN 380 Volt.
Upaya PLN dalam mempercepat transisi energi
bersih ini sejalan dengan Peraturan Gubernur
Bali No 45 tahun 2019 tentang Bali Energi
Bersih yang harus didukung dan direalisasikan
dengan komitmen bersama PLN dan anak
perusahaan.
PT PLN (Persero) juga berkomitmen dalam
penambahan kapasitas pembangkit berbasis
Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) atap berkapasitas 890,55 kilowatt peak
(kwp) di 32 lokasi gedung kantor milik PLN UID
Bali, dan 1 gedung milik PT Indonesia Power.

Mohon doa dari Senior PLN dan pembaca
IKPLN News , agar hajatan besar Bangsa
Indonesia ini berlangsung sukses , PLN sukses
menyediakan listrik yang andal dan berkualitas.

Pemasangan PLTS atap sudah rampung
pengerjaannya di bulan Agustus,” ungkap
Udayana.
PLTS atap ini, juga menjadi bentuk dukungan
PLN bagi penyelenggaraan Presidensi G20
mendatang yang mengusung isu transisi energi
sebagai salah satu sektor prioritas.
“Pemasangan PLTS atap ini juga akan menjadi
showcase saat penyelenggaraan presidensi
G20 nanti, yang sekaligus menunjukkan peran
PLN dalam mengawal transisi menuju energi
hijau yang berkelanjutan,” terangnya.
Bekerja sama dengan PT INDONESIA POWER
, saat ini tengah berjalan juga pembangunan
PLTS Hybrid di Nusa Penida yang dapat
menyumbangkan pasokan listrik sebesar 3,5
Megawatt (MW) sebagai langkah antisipatif
adanya lonjakan kebutuhan listrik di Sistem
Kelistrikan Nusa Penida dan Kepulauan
sekitarnya saat Presidensi G20 berlangsung.
Selain PLTS Hybrid di Nusa Penida, PT
INDONESIA POWER tengah membangun
PLTS Terapung Waduk Muara Nusa Dua Bali
yang dibangun di Kawasan Waduk Muara Nusa
Dua seluas 35 Ha (area yang digunakan untuk
IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022
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Menjadi Power Generation Company
Terbesar se-Asia Tenggara,
PJB Bertransformasi menjadi PLN Nusantara Power
Oleh: Fenny Nurhayati*)
Di momen perayaan ulang tahun ke-27 PT
Pembangkitan Jawa Bali (PJB) secara resmi
diluncurkan logo dan nama baru perusahaan
menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).
Acara ini diadakan pada hari Senin tanggal
03 Oktober 2022 bertempat di Dyandra
Convention Center, Surabaya. Perubahan nama
dan logo perusahaan ini merupakan perubahan
perusahaan menjadi subholding PLN yang telah
diumumkan pada tanggal 21 September 2022
lalu oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Melalui surat dari Kementerian BUMN nomor
SR590/MBU/0912022 tanggal 20 September
2022, perubahaan PT PJB yang semula adalah
anak perusahaan PT PLN (Persero) berubah
menjadi subholding PLN Nusantara Power
sebagai Generation Company 1 (Genco 1).
Ke depannya, PLN NP tetap akan berjalan di
bidang pembangkitan.
Ruly Firmansyah selaku Direktur Utama PLN
NP menyambut baik perubahan organisasi
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ini. Menurutnya PLN NP yang menerima
penugasan ini akan memaksimalkan kompetensi
dan skill yang dipunyai sebagai perusahaan
pembangkitan.
“PLN Nusantara Power mengambil peran
penting dalam Subholding PLN. Dengan
adanya Holding Subholding, maka aset-aset
pembangkitan PLN yang tadinya tersebar di
seluruh wilayah akan dikonsolidasikan. PLN
NP akan mengelola unit pembangkit yang lebih
banyak, sesuai dengan core compentency kami
yang telah terbukti”, ucap Ruly.
Ia juga menegaskan pembentukan subholding
akan menjadi momentum bagi perusahaan
untuk menegaskan kompetensinya di bidang
pembangkitan, apalagi konsolidasi aset
pembangkitan yang membentuk 2 Subholding
GenCo (PLN Nusantara Power dan PLN
Indonesia Power) akan menjadi Generation
Company terbesar se-Asia Tenggara.
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Evy Haryadi selaku Komisaris Utama PLN
Nusantara Power juga turut membenarkan
pembentukan Holding dan Subholding ini.
Ditambahkan, PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) akan mendapatkan dampak positif
bagi upaya Indonesia untuk mengambil bagian
pada rantai pasok global di tengah momentum
transisi energi saat ini.

6. Karyawan Aji sebagai Direktur Manajemen
Human Capital dan Administrasi

“Melalui mekanisme holding dan subholding
ini PLN dan PLN NP akan berfokus pada
pengkonsolidasian serta optimalisasi aset yang
akan membentuk ekosistem industri hijau yang
kuat ke depan’, ujar Evy Haryadi.

Selain itu, RUPS juga mengangkat Evy Haryadi
sebagai Komisaris Utama PLN Nusantara Power
dan memberhentikan dengan hormat Dedeng
Hidayat sebagai Komisaris Utama.

Dengan adanya Holding Subholding, aset-aset
pembangkitan PLN yang tadinya tersebar
kini akan dikonsolidasikan. Proses bisnis
pengelolaan pembangkitan disederhanakan.
Utilisasi aset yang tadinya belum maksimal,
akan makin dioptimalkan.
Berikut adalah Susunan Direksi PLN Nusantara
Power.
1. Ruly Firmansyah sebagai Direktur Utama.
2. Rachmanoe Indarto sebagai Direktur Operasi
Pembangkit Batubara.
3. M. Yossy Noval A sebagai Direktur Operasi
Pembangkit Gas.
4. Muhamad Reza sebagai Direktur
Pengembangan Bisnis dan Niaga.
5. Dwi Hartono sebagai Direktur Keuangan.

Dalam keputusan tersebut juga
memberhentikan dengan hormat Gong Matua
Hasibuan sebagai Direktur Utama PJB, Iwan
Purwana sebagai Direktur Pengembangan
Bisnis dan Niaga, serta Rawan Insani sebagai
Direktur Keuangan.

Adapun susunan komisaris PLN Nusantara
Power adalah:
1. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama
2. Jisman H. Hutajulu sebagai Komisaris
3. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris
4. Bagus Puruhito sebagai Komisaris
5. Komang Parmita sebagai Komisaris
6. Hendra Iswahyudi sebagai Komisaris.
PLN NP akan menjadi perusahaan pembangkit
terbesar se-Asia tenggara dengan total
kapasitas pembangkit yang dikelola mencapai
23.5 GW.

*) Fenny Nurhayati
Kepala Bidang Stakeholder Management PLN
Nusantara Power
Rilis No 002.PR/BSHM/X/2022
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Optimalkan Aset,

PLN Kembangkan Bisnis Internet
Hingga Digital Service Melalui
Sub Holding Icon Plus
Oleh: Corporate Secretary ICON +
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) optimistis pembentukan Holding
Subholding PT PLN (Persero) akan ikut
mengakselerasi inovasi bisnis di luar kelistrikan
atau Beyond kWh yang bakal menjadi sumber
pendapatan baru bagi PLN.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan,
inovasi bisnis Beyond kWh yang dulunya
belum dikembangkan dengan maksimal, dapat
diakselerasi melalui pembentukan subholding.
Erick mengatakan PLN saat ini memiliki aset
jaringan kabel yang bisa dioptimalkan untuk
bisnis di luar mengalirkan listrik.
“Melalui subholding ini PLN bisa
memaksimalkan jaringan kabel yang sudah ada
saat ini untuk fiber optik dan jaringan internet.
Ini bisa menjadi lini bisnis baru bagi PLN,” kata
Erick.
Apalagi, kata Erick saat ini banyak negara yang
sudah menggerakkan ekonomi digital. Indonesia
pun termasuk sebagai negara dengan digital
ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena
itu, perlu ada infrastruktur tambahan untuk bisa
memasok kebutuhan ekonomi digital ini.
“Pastinya ketika ekonomi digital tumbuh, kita
bicara yang namanya infrastruktur itu ya salah
satunya ya fiber optic itu atau kabel yang
dipunyai PLN yang bisa mengalirkan yang
namanya wi-fi dan lain-lain. Potensi itu ada
dan mekanisme Beyond kWh itu juga banyak
implikasinya,” ujar Erick.
Erick pun mengapresiasi upaya bersama Dirut
dan jajaran Direksi PLN dalam menyukseskan
pembentukan Holding - Subholding.
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Menurutnya, PLN berhasil melakukan
digitalisasi mulai dari Pembangkit, Transmisi,
Distribusi, pengelolaan Keuangan, Pengadaan,
sampai layanan Pelanggan.
“Ini semua dilakukan secara end-to-end.
Proses bisnis yang tadinya kompleks dan
berbelit, menjadi efektif dan efisien. Layanan
yang dulunya lambat, sekarang sangat cepat
dan memuaskan. PLN menjadi lebih sehat,”
pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur
Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo
mengatakan, Subholding Beyond kWh yang
akan memimpin transformasi produk layanan
PLN dan peningkatan pengalaman pelanggan
sehingga bisa mendorong penjualan non listrik.
Sub holding ini memiliki tiga klaster bisnis, yaitu
kelistrikan, layanan konektivitas dan layanan IT
PLN.
PLN ICON Plus juga diharapkan dapat
meningkatkan peluang aliansi strategis,
khususnya di bidang teknologi dan pendanaan
serta melakukan manuver bisnis yang lebih
lincah untuk mendukung PLN sebagai induk
usaha.
Aset-aset kelistrikan yang tadinya digunakan
hanya untuk layanan kelistrikan, dikembangkan
untuk layanan Beyond kWh.
“Ada layanan internet, ada PLN market place,
ada EV Charging, baterai swap, sistem Chargein, rooftop hingga ListriQu. Super App kami New
PLN Mobile, menjadi ujung tombaknya,” ujarnya.
Darmawan berharap, dengan Holding Sub

INFO PLN

holding ini, maka proses bisnis menjadi jauh
lebih efektif dan efisien. Utilisasi aset menjadi
jauh lebih optimal.
Selain itu, Core Competency dan Technical
Skills, akan jauh lebih fit dan jauh lebih
relevan dalam menghadapi tantangan
zaman. Darmawan menambahkan, corporate
culture akan menjadi jauh lebih produktif dan
profesional. Transisi Energi pun, akan menjadi
lebih terakselerasi.
Adapun susunan Direksi PT PLN Indonesia
Comnets Plus sebagai berikut:

2. Chipta Perdana sebagai Direktur Electricity
Related Business.
3. Sigit Witjaksono sebagai Direktur Bisnis
Konektivitas.
4. Yohanes Sukrislismono sebagai Direktur
Pelayanan Teknologi Informasi.
5. Doni Aris Setiawan sebagai Direktur Jaringan
dan Infrastruktur.
6. Teguh Widhi Harsono sebagai Direktur
Keuangan.
7. Daru Tri Tjahjono sebagai Direktur
Manajemen Human Capital dan Administrasi.

Susunan Direksi:
1. R. Ari Rahmat Indra Cahyadi sebagai Direktur
Utama.

Press Release No. 725.PR/STH.00.01/IX/2022
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Generation Company Terbesar Se-Asia Tenggara,

PLN INDONESIA POWER TERDEPAN
DALAM TEKNOLOGI, INOVASI &
ENERGI BARU TERBARUKAN
Oleh: Agung Siswanto *)
Melalui Brand baru sebagai salah
satu Subholding PT PLN (Persero),
PT Indonesia Power bertransformasi
menjadi PT PLN Indonesia Power. Hal ini
tertuang dalam Keputusan Pemegang
Saham pada tanggal 21 September
2022, yang juga diikuti dengan
perubahan logo dengan menyertakan
logo PLN yang menegaskan PLN sebagai
Holding Company.
Momentum Rebranding ini bersamaan
dengan HUT PLN Indonesia Power ke 27 yang
bertemakan “Bigger Power Brighter Future”
dan 100 tahun EBT PLN Indonesia Power yang
ditandai dengan 1 abad PLTA Plengan. Hal
ini menegaskan bahwa PLN Indonesia Power
sangat komit terhadap target Net Zero Emission
(NZE) untuk mewujudkan Carbon Neutral pada
2060 mendatang.
“Sesuai skenario Holding Subholding, PLN
Indonesia Power akan menjadi Generation
Company terbesar se-Asia Tenggara. Fokus
Strategi Korporat pasca menjadi Subholding
yaitu peningkatan “Produktifitas” aset
pembangkit korporat yang di dalamnya terdapat
aspek keamanan, keandalan, ketersediaan,
daya saing, efisiensi termal, emisi CO2, BPP
dan anti blackout system,” ujar Direktur Utama
PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra.
Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PT
PLN (Persero), membenarkan bahwa dengan
adanya Holding Subholding di PLN, asetaset pembangkitan akan dikonsolidasikan,
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proses bisnis pengelolaan pembangkitan
disederhanakan dan utilisasi aset akan
dioptimalkan.
“Konsolidasi aset pembangkitan ini membentuk
2 Subholding GenCo yang akan menjadi
Generation Company terbesar se-Asia
Tenggara, yaitu PLN Indonesia Power dan PLN
Nusantara Power,” ujar Darmawan.
“Saya juga bangga khususnya kepada PLN
Indonesia Power terhadap transformasi
digitalnya yang berhasil dilakukan, saya selalu
pamer dalam setiap pertemuan dengan semua
orang, baik di dalam maupun di luar negeri,
bahwa di PLN Indonesia Power ada REOC,”
tambahnya.
Dalam skema Holding Subholding PLN
Indonesia Power akan berperan penting dalam
rantai pasok bisnis PLN dari sisi Pembangkitan.
Hal ini diyakini akan menjadikan proses bisnis
PLN menjadi jauh lebih efektif dan efisien,
utilisasi aset menjadi jauh lebih optimal, Core
Competency serta Technical Skills akan jauh

INFO PLN

lebih fit dan tentunya menjadi lebih relevan
dalam menghadapi tantangan zaman. Skema
ini juga akan menjadikan corporate culture lebih
produktif dan professional, struktur organisasi
yang sebelumnya statis menjadi lebih dinamis
dan akan membawa dampak pada transisi
energi yang lebih terakselerasi.
Disamping itu, dalam Keputusan Pemegang
Saham pada tanggal 21 September 2022
telah memutuskan melakukan pengangkatan,
pemberhentian dan perubahan susunan Direksi
dan Komisaris PLN Indonesia Power.
Mengangkat dan menetapkan Direksi PLN
Indonesia Power sebagai berikut :
1. Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Utama
2. Rachmad Handoko sebagai Direktur Operasi
Pembangkit Batubara
3. Djoko Mulyono sebagai Direktur Operasi
Pembangkit Gas
4. Bernadus Sudarmanta sebagai Direktur
Pengembangan Bisnis dan Niaga
5. Endang Astharanti sebagai Direktur
Keuangan
6. Wisnoe Satrijono sebagai Direktur
Manajemen Human Capital dan Administrasi.
Dalam keputusan tersebut juga
memberhentikan dengan hormat Muhammad
Ahsin Sidqi sebagai Direktur Utama, M.
Hanafi Nur Rifai sebagai Direktur Operasi I, R.
Bambang Anggono sebagai Direktur Operasi
II, Harlen sebagai Direktur Pengembangan dan

Niaga, dan Bagus Setiawan sebagai Direktur
SDM dan Administrasi.
Bersamaan dengan hal itu juga
memberhentikan dengan hormat Mohamad
Oemar sebagai Komisaris Utama, Munir
Ahmad sebagai Komisaris dan Ulil Abshar
Hadrawi sebagai Komisaris Independen
serta mengangkat dan menetapkan susunan
Komisaris PLN Indonesia Power sebagai berikut:
1. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Komisaris Utama
2. Djoko Siswanto sebagai Komisaris
3. Iskandar Simorangkir sebagai Komisaris
4. Muhammad Priharto Dwinugroho sebagai
Komisaris
5. Haryanto WS sebagai Komisaris
6. Lukmanul Hakim sebagai Komisaris
Independen.
Dengan mengamplifikasi semangat Holding
PLN untuk menjelma menjadi perusahaan
energi yang berbasis teknologi, inovasi, dan
berorientasi pada masa depan menuju The
NEW PLN 4.0 UNLEASHING ENERGY and
BEYOND, PLN Indonesia Power bersiap untuk
menjadi Generation Company terbesar se-Asia
Tenggara.

*) Agung Siswanto
Corporate Secretary PT PLN Indonesia Power
Sumber : Press release No.28/RELEASE/
IP/2022
IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022
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Memahami Pengukuran
Tingkat Kesehatan Dana Pensiun
Oleh: M Ismed Surianegara*)
Pengelolaan Dana Pensiun secara umum
tidak berbeda jauh dengan pengelolaan
bank, yaitu sangat ketat dengan peraturan
dan Edaran OJK. Peraturan dan Edaran OJK
memang diperlukan untuk membentengi dan
mengamankan kegiatan Dana Pensiun. Dalam
hal pengukuran tingkat Kesehatan Dana
Pensiun, OJK telah menerbitkan POJK Nomor :
28/POJK.05/2020, - Tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : 22/SEOJK.05/2020, - Tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun,
yang dipakai sebagai panduan dalam mengukur
tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
Barang kali Barangkali banyak yang memahami
bahwa penilaian kesehatan dana pensiun hanya
diukur melalui pencapaian Rasio Kecukupan
Dana (RKD) saja. Sesuai POJK POJK Nomor
: 28/POJK.05/2020 dan SEOJK Nomor :
22/SEOJK.05/2020, pengukuran Tingkat
Kesehatan Dana Pensiun dilakukan melalui
penilaian terhadap beberapa faktor antara lain:
I. Tata kelola Dana Pensiun
II. Profil Risiko
III. Rasio Rentabilitas dan
IV. Rasio Pendanaan

I. Tata Kelola Dana pensiun
Tata Kelola Dana Pensiun yang baik (Good
Pension Fund Governance /GPFG), merupakan
proses dan struktur yang digunakan oleh Dana
Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan
Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
Tata Kelola Dana Pensiun itu sendiri telah diatur
dalam Peraturan OJK NOMOR Nomor :15/ /
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POJK.05/2019 , - Tentang Tata Kelola Dana
Pensiun, yang dijadikan sebagai landasan
penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. Oleh
karena itu Dana Pensiun wajib memiliki
Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dan
menerapkan prinsip Tata Kelola tersebut
dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi, yang
diwujudkan dalam beberapa pelaksanaan dan
penerapan, – sebagaimana di uraikan pada
gambar 1.

Gambar 1
Parameter dan Indikator Tata Kelola

Penilaian struktur tata kelola merupakan
penelaahan terhadap struktur dan infrastruktur
Tata Kelola Dana Pensiun untuk memastikan
bahwa proses penerapan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik dari dana pensiun memenuhi
harapan para pemangku kepentingannya
melalui :
1. Struktur tata kelola perusahaan yang baik
bagi Dana Pensiun meliputi Dewan Pengawas,
Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Komite
dan satuan kerja pada Dana Pensiun.
2. Infrastruktur tata kelola perusahaan yang
baik bagi Dana Pensiun meliputi kebijakan
dan prosedur Dana Pensiun, sistem informasi
manajemen serta tugas pokok dan fungsi
masing-masing struktur organisasi.
Adapun Penetapan peringkat Tata Kelola
Dana Pensiun dibagi dalam 5 (lima) peringkat
penilaian terdiri dari : Peringkat 1. Sangat
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Memadai, Peringkat 2. Memadai, Peringkat 3.
Cukup Memadai, Peringkat 4. Kurang Memadai
dan Peringkat 5. Tidak Memadai.
Pada tahun 2021, penilaian melalui Self
Assessment atas Tata Kelola Dana Pensiun
PLN, mendapat nilai peringkat 1. Hal ini
mencerminkan penerapan tata kelola Dana
Pensiun PLN dikelola Sangat Memadai dengan
pertimbangan Kekuatan aspek governance
structure, proses tata kelola (governance
process) dan penerapan tata kelola (governance
outcome), sesuai dengan ketentuan
perundangan dan ketentuan lain yang berlaku.

II. Profil Risiko
Profil Risiko dalam Penilaian Tingkat Kesehatan
Dana Pensiun yang bedampak pada kinerja
Dana Pensiun diidentifikasi secara keseluruhan
dengan cara memitigasi faktor internal dan
eksternal, sehingga dapat meminimalkan risiko
pada Dana Pensiun saat ini dan masa datang.,
Dana Pensiun diharapkan mampu mendeteksi
secara lebih dini akar permasalahan serta
mengambil langkah - langkah pencegahan dan
perbaikan secara efektif dan efisien dengan
memperhatikan Jenis risiko yang digunakan
dalam penilaian Kesehatan Dana Pensiun
berupa :

mampuan Dana Pensiun untuk memenuhi
kewajiban liabilitas yang jatuh tempo dari
sumber pendanaan arus kas, dan/atau asset
likuid yang dapat dengan mudah dikonversi
menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas
dan kondisi keuangan Dana Pensiun.
6. Risiko Hukum : Risiko yang timbul akibat
tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek
hukum.
7. Risiko Kepatuhan : Risiko yang timbul akibat
Dana Pensiun tidak mematuhi dan/atau
tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku.
8. Risiko Reputasi : Risiko akibat menurunnya
tingkat kepercayaan pemangku kepentingan
yang bersumber dari persepsi negatif
terhadap Dana Pensiun.
Aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun
dapat dijaga pada tingkat risiko yang
dapat diterima, dengan kualitas penerapan
manajemen risiko yang mencakup seluruh pilar
penerapan manajemen risiko. Dana Pensiun
PLN telah dikelola dengan baik, sehingga
mendukung pengelolaan secara aman dan
berkelanjutan. Adapun Penerapan Manajemen
risiko Dana Pensiun dapat dilihat pada Gambar
2.

1. Risiko Strategis : Risiko akibat ketidak tepatan
Dana Pensiun dalam pengambilan dan/atau
pelaksanaan suatu keputusan strategis serta
kegagalan dalam mengantisipasi perubahan
lingkunan bisnis.
2. Risiko Operasional : Risiko akibat ketidak
cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, kegagalan
system dan/atau adanya kejadian eksternal
yang mempengaruhi operasional Dana
Pensiun.
3. Risiko Kredit : Risiko akibat kegagalan pihak
lain dalam memenuhi kewajiban kepada Dana
Pensiun.
4. Risiko Pasar : Risiko pada posisi asset,
likuiditas, ekuitas, termasuk transaksi
derivative akibat perubahan secara
keseluruhan dan kondisi pasar, yang meliputi
antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar
dan risiko ekuitas.

Gambar 2
Penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun

5. Risiko Likuiditas : Risiko akibat ketidak

Peringkat 2. Agak Kuat (memadai),

Penetapan peringkat faktor Profil Risiko terdiri
dari 5 (lima) peringkat, yaitu :
Peringkat 1. Kuat (sangat memadai),
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Peringkat 3. Cukup (cukup memadai),
Peringkat 4. Agak Lemah (kurang memadai) dan
Peringkat 5. Lemah (tidak memadai).
Pada tahun 2021, penilaian Profil Risiko melalui
Self Assessment pada Dana Pensiun PLN,
mendapat nilai peringkat 2, yang mencerminkan
bahwa profil risiko Dana Pensiun PLN dikelola
dengan risiko sedang rendah, dengan
pertimbangan sbb :
a. Aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun
terhadap kemungkinan
kegagalan Dana Pensiun
dalam memenuhi
kewajiban kepada
peserta yang diakibatkan
oleh risiko inheren
komposit, tergolong
sedang rendah.
b. Kualitas penerapan
manajemen risiko secara
komposit memadai.
Dalam hal terdapat
kelemahan minor,
kelemahan tersebut telah dimonitor dan
ditindaklanjuti.

+ Unrealized, dan Rasio Beban Operasional
terhadap Total Aset tersedia.
3. Prospek rentabilitas dimasa datang :
Kesinambungan komponen yang mendukung
rentabilitas (outlook ekonomi makro, kondisi
pasar keuangan dan kondisi pasar modal).
4. Manajemen rentabilitas : Kemampuan Dana
Pensiun dalam mengelola rentabilitas untuk
menganalisis kemampuan menghasilkan
pendapatan dan kemampuan mengelola
beban secara berkelanjutan.

Tabel 1
Matrik Komponen Rentabilitas

Rasio Rentabilitas digunakan untuk mengukur
perbandingan antara hasil usaha dengan aktiva
atau modal yang menghasilkan laba pada
periode tertentu. Rasio

Penetapan peringkat Rasio Rentabilitas terdiri
dari 5 (lima) peringkat, yaitu :
Peringkat 1. Sangat Memadai,
Peringkat 2. Mmemadai,
Peringkat 3. Cukup memadai,
Peringkat 4. Kurang memadai dan
Peringkat 5. Tidak memadai.

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan
tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan
perbandingan kinerja Dana Pensiun dengan
kinerja kelompok yang setara (peer group) baik
melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek
kualitatif.

Pada tahun 2021, Kinerja Dana Pensiun PLN
dalam memperoleh hasil usahanya sangat baik,
melalui pencapaian peningkatan pendanaan,
sehingga penilaian Dana Pensiun PLN masuk
dalam katagori peringkat 1, yaitu Sangat
Memadai dengan analisis :

Parameter berikut ini merupakan standar
minimum yang harus digunakan dalam
melakukan penilaian komponen rentabilitas,
yaitu:

a. Kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan
pendapatan investasi (rentabilitas) dengan
indikator : ROI 9,85% (di atas target Renbis
9,31%), ROA 9,36% (di atas target Renbis
9,07%). Kinerja tersebut telah melampaui
target yang ditetapkan dalam Renbis 2021.

III. Rasio Rentabilitas

1. Kinerja menghasilkan pendapatan investasi :
Return on Asset (ROA), Return On Investment
(ROI), Beban Operasional terhadap
pendapatan (BOPO), Rasio Total beban
dan Kinerja Pendapatan Investasi terhadap
proyeksi pendapatan investasi.
2. Sumber yang mendukung rentabilitas,
antara lain : ROI - Realized, ROI - Realized

30

IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022

b. Sumber utama rentabilitas berasal dari
pendapatan investasi terealisasi dan hanya
sebagian kecil yang berasal dari pendapatan
investasi Unrealized.
c. Kemampuan pendapatan investasi dalam
mendukung pendanaan terus ditingkatkan

INFO DP-PLN
dengan strategi investasi yang mengutamakan pendapatan investasi yang tetap, berulang dan
jangka panjang (recurring income).
NO
1.

PARAMETER
Posisi Pendanaan

INDIKATOR

KETERANGAN

Penetapan kekayaan Untuk
Pendanaan

Nilai Kekayaan untuk Pendanaan = Aset Neto - kekayaan dalam
sengketa di pengadilan atau yang dikuasai atau disita oleh pihak
yang berwenang + iuran, + jenis kekayaan yang dikategorikan
sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain)

Kewajaran Penetapan
Asumsi Aktuaria

Kewajaran asumsi tersebut harus dinilai berdasarkan profesional
judgment aktuaris yang ditunjuk Dana Pensiun dengan
menggunakan asumsi ekonomis (Bunga teknis, kenaikan
Phdp, tingkat kenaikan manfaat), asumsi demografis (Tingkat
pengunduran diri, mortalita dan tingkat kecacatan), Asumsi lainnya
berupa biaya dan pajak

Surplus atau Defisit

Selisih Kekayaan untuk Pendanaan – Nilai Kini Aktuaria

Kualitas Pendanaan Dana
Pensiun

Kualitas Pendanaan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP
meliputi:
- Tingkat pertama dana terpenuhi
- Tingkat kedua apabila kekayaaan untuk pendanaan kurang dari
nilai kini aktuarial dan tidak kurang dari liabilitas solvabilitas
- Tingkat ketiga apabila untuk pendanaan kurang dari liabilitas dan
solvabilitas.

2.

Kemampuan
Pemberi Kerja
dalam mendanai
program pensiun

Rasio Pendanaan dan
Solvabilitas Dana Pensiun

- Rasio Pendanaan

Kondisi Keuangan Pemberi
Kerja

- Rasio Likuiditas

- Rasio Solvabilitas

- Rasio Profitabilitas
- Rasio utang terhadap modal
- Rasio Utang terhadap asset
- Rasio Iuran Jatuh Tempo thd Pendapatan usaha

Prospek Usaha Pemberi
Kerja

- RKAP
- Laporan Tahunan
- Laporan Keuangan
- Cash Flow

3.

Iuran

Komitmen Pemberi Kerja

Komitmen Pemberi Kerja dapat berupa pernyataan kesediaan
pemenuhan pendanaan dalam Laporan Aktuaris

Pengaruh sebaran Peserta
terhadap Iuran

- Sebaran peserta pendiri
- Sebaran peserta mitra pendiri
- Komposisi peserta aktif dan pensiun

Penetapan Iuran Jatuh
Tempo

- Iuran Normal Peserta
- Iuran Normal Pemberi kerja
- Iuran Tambahan

Penagihan Iuran

- Sentralisasi
- Desentralisasi

Penerimaan Iuran

- Penerimaan Iuran Peserta
- Penerimaan Iuran Pemberi Kerja
- Penerimaan Iuran tunai, transfer atau pindah buku

Piutang Iuran

Rasio piutang iuran terhadap asset neto

Denda Keterlambatan Iuran

Denda keterlambatan piutang iuran umurnya lebih dari 3 bulan
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IV. Rasio Pendanaan
Rasio Pendanaan merupakan alat ukur
kemampuan dana pensiun dalam memenuhi
kewajibannya, yang didapat dari hasil
perbandingan antara nilai kekayaan untuk
pendanaan terhadap kewajiban aktuaria.
Adapun komponen yang menjadi tolak ukur
dalam menilai pendanaan Dana Pensiun adalah:
Penetapan peringkat Rasio Pendanaan terdiri
dari 5 (lima) peringkat, yaitu :
Peringkat 1. Sangat Kuat (Sangat Memadai),
Peringkat 2. Kuat (memadai),
Peringkat 3. Cukup Kuat (Cukup memadai),
Peringkat 4. Lemah (Kurang memadai) dan
Peringkat 5. Sangat Lemah (tidak memadai).
Pada tahun 2021, Kinerja Dana Pensiun PLN
dalam menilai Rasio Pendanaan termasuk
dalam penilaian peringkat 1, yaitu Sangat Kuat
atau Sangat Memadai, yang dibuktikan oleh :
a. Memiliki Kekayaan untuk pendanaan sebesar
Rp. 9.204.643.751.044,- yang dipergunakan
untuk memenuhi Kewajiban Aktuaria sebesar
Rp. 10.602.751.444.490,- sehingga Tingkat
Pendanaan di tahun 2021 sebesar 86,81%.

Dana Pensiun
PLN telah
dikelola
dengan baik,
sehingga
mendukung
pengelolaan
secara
aman dan
berkelanjutan.

Tingkat Pendanaan DP-PLN akan terus
ditingkatkan dengan strategi investasi yang
menitikberatkan pada recuring income,
dengan target mencapai tingkat pendanaan
fully funded di akhir 2023.
b. Tidak ada kesalahan dalam penetapan
kekayaan untuk pendanaan, mengingat
penetapan kekayaan untuk pendanaan
dihitung pihak independen, yaitu Aktuaris
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
c. Perhitungan nilai kini aktuaria DP-PLN setiap
tahun dilakukan oleh pihak independen,
sesuai ketentuan PDP dan ketentuan POJK
Nomor : 38 Tahun 2015. Asumsi-asumsi
aktuaria yang digunakan wajar, kecuali
asumsi bunga teknis yang ditetapkan
sebesar 8.25%, namun secara bertahap
asumsi bunga teknis ini secara gradual akan
diturunkan, menyesuaikan perkembangan
kondisi makro ekonomi, suku bunga pasar
dan kondisi pasar lain yang relevan serta
menyesuaikan kemampuan Pendiri untuk
memberikan kontribusi iuran tambahan.
d. Kualitas Pendanaan DP-PLN di tahun 2021
berada dalam kualitas pendanaan tingkat
tiga, memiliki RKD sebesar 86,81% dan
Rasio Solvabilitas sebesar 96,02%. . Hal
ini terkait dengan upaya DP-PLN dalam
memperbaiki fundamental keuangan dengan
cara : a). Menurunkan bunga teknis dari
8,5% menjadi 8,25% dan b). Mmelakukan
perubahan mortalitas dari CSO 58 menjadi
AMT 49,
e. Memiliki manajemen pendanaan yang cukup
baik, sehubungan terdapat peningkatan Rasio
Kecukupan Dana di tahun 2021 sebesar
86,81% lebih baik dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 82,37%.
f. Pendiri memiliki komitmen besar dalam
memberikan dukungan pendanaan kepada
DP-PLN berupa Iuran Peserta, Iuran Pemberi
Kerja dan Iuran Tambahan yang selalu
diterima DP-PLN tepat waktu.
g. Kondisi keuangan dan prospek usaha Pendiri
sangat baik, dengan tingkat rating kredit
AAA, sehingga mereflesikan kondisi dan
kemampuan Pendiri yang sangat baik dalam
mendukung pendanaan DP-PLN.
*) M Ismed Surianegara
Direktur Keuangan dan Administrasi -DPPLN
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DATA ULANG PENERIMA MANFAAT
Pensiun & Survei Pelayanan Tahun 2022
Oleh: Dana Pensiun PLN
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,
pada tahun 2022 Dana Pensiun PT PLN
(Persero) (DP-PLN) melakukan Data
Ulang (DATUL) 2022 bagi Penerima
Manfaat Pensiun (MP) yang telah
menerima MP sd 31 Desember 2021.
DATUL ini diatur dalam Keputusan Direksi PT
PLN (Persero) No. 0075.K/DIR/2022 tentang
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT
PLN (Persero) atau PDP DP-PLN pasal 37 Ayat
(3).
Seperti tahun sebelumnya, DATUL 2022
dapat dilakukan secara online melalui aplikasi
DP-PLN Mobile (DATUL Online) yang dapat
diunduh dari Google Play Store dan bagi yang
sudah terpasang aplikasi DP-PLN Mobile di HP
Androidnya, perlu melakukan update aplikasi
agar dapat melakukan survei dan DATUL 2022.
Aplikasi DP-PLN Mobile dilengkapi dengan
menu tutorial / panduan melakukan DATUL
online maupun survei, sehingga memudahkan
Penerima MP yang baru pertama kali
melakukan DATUL online. Selain itu tersedia
menu untuk melihat Data / Informasi Penerima
MP masing-masing yang disimpan dalam Sistem
Informasi Data Pensiun (SIDP) DP-PLN.
Dalam DATUL 2022 ada kewajiban bagi
Penerima MP untuk memastikan dan mengisi
Nomor Induk Kependudukannya (NIK) sesuai
yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk
(KTP) serta anggota keluarganya yang masih
sebagai Pihak yang berhak MP. NIK ini akan
digunakan atau disinkronisasikan dengan
data penerima fasilitas Kesehatan dari PT
PLN (Persero) yang administrasinya sekarang
dikelola oleh Anak Usaha DP-PLN, yaitu
Asuransi Perisai Listrik Nasional (APLN). Hal ini
memudahkan pemeliharaan dan peremajaan
data Penerima MP yang juga penerima fasilitas
Kesehatan.

Bersamaan dengan DATUL 2022 ini pula
dilakukan Survei Pelayanan DP-PLN karena
merebaknya Pandemi Covid-19 sejak awal tahun
2020 menuntut perubahan pola pelayanan
memenuhi tuntutan norma baru dalam upaya
mencegah meluasnya penularan Covid-19,
antara lain mengurangi kegiatan tatap muka
dan menjaga jarak. Hal ini disampaikan dalam
kata sambutan Direktur Utama DP-PLN,
Antonius Resep Tyas Artono, di pembukaan
tutorial pengisian survei, didampingi Direktur
Kepesertaan, Supriyono dan Direktur Keuangan
dan Administrasi, M. Ismed Surianegara,
bahwa Pandemi Covid-19 telah mengubah
seluruh sistem kerja organisasi a.l : mengurangi
kegiatan tatap muka. DP-PLN melakukan hal
tersebut agar dapat memberikan pelayanan
terbaik kepada seluruh Penerima MP dan Stake
Holder.
“Untuk itu, DP-PLN memerlukan masukan agar
dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitas
pelayanan dari berbagai aspek, terutama terkait
tiga tepat, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah,
dan Tepat Waktu,” tegas Antonius. “Survei
ini bertujuan untuk memperoleh informasi
terkait kualitas pelayanan agar kami dapat
terus beradaptasi dengan perubahan yang
IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022
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sedang terjadi,” lanjutnya. Disampaikan pula
bahwa DP-PLN pada tanggal 12 Juli 2022
telah memberikan insentif survei sebesar Rp.
500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai
wujud kepedulian terhadap Penerima MP yang
terdampak Pandemi Covid-19 dan himbauan
agar seluruh Penerima MP berpartisipasi dalam
survei ini, karena hasil survei akan sangat
berarti bagi peningkatan pelayanan DP-PLN.
Kembali pada DATUL 2022, bagi Penerima
MP yang pada tahun ini baru pertama kali
melakukan DATUL, selain DATUL bisa dilakukan
secara online dapat juga dilakukan secara
manual dengan mengisi formular DATUL yang
bisa diunduh dari website DP-PLN www.dppln.
co.id atau mendatangi Unit PLN terdekat,
IKPLN Daerah /Cabang terdekat atau mengisi
Formulir DATUL yang dikirim melalui Pos untuk
Penerima MP yang data nomor HP nya tidak ada
di database Penerima MP. Batas akhir DATUL
2022 adalah 26 Desember 2022. Penangguhan
pembayaran MP dilakukan mulai Januari 2023
bagi Penerima MP yang belum melakukan
DATUL.
DATUL secara online perlu melakukan Login
dengan mengisi Username dengan Nomor Induk
Pegawai dan Password adalah tanggal lahir
Penerima MP dengan format ddmmyyyy, yaitu
2 angka pertama adalah tanggal kelahiran,
2 angka berikutnya bulan kelahiran, dan 4

angka terakhir adalah tahun kelahiran. Bukti
keberhasilan melakukan DATUL dapat dilihat
dengan membuka kotak “BUKA BUKTI DATUL”
yang muncul setelah Penerima MP berhasil
melakukan DATUL, yang ada di dalam menu
“Data Ulang”. Khusus DATUL 2022, proses
DATUL dapat dilakukan setelah Penerima MP
mengisi survei terlebih dahulu.
Melaksanakan DATUL online dari ponsel
masing-masing Penerima MP, memudahkan dan
mempercepat pelaksanaan DATUL karena tidak
dibutuhkan lagi validasi atau legalisasi formulir.
Diharapkan jumlah pengguna DATUL on line
tahun 2022 meningkat dibandingkan DATUL
on line tahun 2021 yang mencapai 87,55%,
DATUL secara manual 11,63% dengan total
99,18% Penerima MP yang melakukan DATUL
sedangkan DATUL on line 2020 mencapai
65,70%, DATUL secara manual 33,32%
dengan total 99,02% Penerima MP yang
melakukan DATUL.

Bagaimana dengan Penerima MP yang langsung
datang 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, yaitu DP-PLN menyediakan sarana
mencuci tangan lengkap dengan sabun
dan hand sanitizer serta pemeriksaan suhu
tubuh dan kewajiban penggunaan masker
sebelum memasuki gedung DP-PLN serta
terjaganya jarak (physical distancing)
dalam ruang pelayanan.

Semoga Tuhan Yang
Maha Esa menolong
kita semua dan
Pandemi Covid-19 ini
semakin melandai dan
hilang, Aamiin.
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i ntegrated r i s k man a g e m e nt s olution

Partner in Managing your Risk
Oleh: Adi Supriono*)
Latar Belakang.
Trend kegiatan kehidupan baik sisi ekonomi
maupun cara berkehidupan terus mengalami
perubahan dan perubahan ini semakin lama
semakin cepat, didorong dengan semakin
cepatnya perubahan teknologi dan pemanfaatan
serta penemuan material baru. Umur sebuah
teknologi menjadi semakin pendek terdisrupsi
oleh teknologi yang lebih baru.

Perubahan-perubahan ini menimbulkan
ketidakpastian yang menyebabkan terjadinya
kebingungan atau ambiguitas. Kondisi ini dikenal
dengan terminologi VUCA kependekan dari
V = Volatility : sifat dan dinamika perubahan,
sifat dan kecepatan kekuatan perubahan
dan katalis perubahan. U = Uncertainty :
kurangnya prediktabilitas, prospek kejutan, rasa
kesadaran,pemahaman tentang masalah dan
peristiwa. C = Complexity : kekuatan ganda,
masalah yang membingungkan, tidak ada rantai
sebab-akibat dan kebingungan yang mengelilingi
organisasi. A = Ambiguity : ketidakjelasan
realitas, potensi salah membaca dan makna
beragam dari kondisi; kebingungan sebabakibat.
Terminologi ini tidak bertahan lama dengan

semakin kencangnya perkembangan dan
pemanfaatan teknologi, idea dan kecepatan
serta kemudahan dengan munculnya
terminology TUNA yaitu kependekan dari
Turbulency, Uncertainty, Novelty, Ambiguity.
Turbulency menggambarkan tingginya tingkat
perubahan sedangkan novelty menggambarkan
cepatnya muncul hal-hal baru.
Situasi VUCA atau TUNA membuat perusahaan
semakin sulit membuat rencana dan mencapai
target yang telah disusun. Mengantisipasi
kegagalan pencapaian adalah bagian utama
dari manajemen risiko yang merupakan
core business PT Solusi Manajemen Risiko
Terintegrasi atau biasa disebut “SmartRisk”. ISO
31000, merupakan landasan SmartRisk dalam
memberikan layanan pengelolaan manajemen
risiko.

Sejarah Pendirian.
Pendirian Perusahaan berawal dari keinginan
pendiri perusahaan yaitu Rifky “Roy” Assamady
untuk memberikan layanan kepada perusahaan
asuransi berupa jasa pemetaan atau profil
risiko suatu asset. Keinginan ini selanjutnya
IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022
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direalisasikan dalam bentuk pendirian PT
Solusi Manajemen Risiko Terpadu di tahun
2013. Perusahaan yang memilih menggunakan
nama singkat “Smart” sebagai nama dagang,
selanjutnya memposisikan diri menjadi
sebuah perusahaan yang menjual kedalaman
pengetahuan tentang perasuransian dan secara
konsisten memberikan layanan konsultansi
kepada perusahaan asuransi. Layanan ini
dibangun dari pengalaman panjang pendiri
dan pasukan-nya di bidang perasuransian.
Penyediaan keahlian yang sangat spesifik di
dalam perasuransian, untuk meningkatkan
penerapan pengelolaan risiko pada
operasionalisasi asset telah dipasangkan dengan
pembiayaan yang dialokasikan oleh perusahaan
asuransi dengan sebutan engineering fee.
Melalui engineering fee, perusahaan asuransi
membantu tertanggung yaitu pihak yang
memiliki asset yang dipertanggungkan untuk
meningkatkan kemampuan pengelolaan
operasional asset, seperti pengelolaan
operasi dan pemeliharaan asset, peningkatan
pengetahuan mengenai risiko yang dihadapi
dan mitigasi yang perlu dilakukan. Upaya yang
dibiayai melalui engineering fee, ternyata tidak
hanya memberikan benefit bagi pemilik asset
saja, namun juga memberikan manfaat kepada
perusahaan asuransi karena upaya ini akan
memperbaiki profil dan menurunkan tingkat
risiko dari asset yang dipertanggungkan. Dengan
profil risiko yang lebih baik, perusahaan asuransi
selaku penanggung risiko asset akan merasakan
penurunan jumlah klaim, karena dengan operasi
dan pemeliharaan yang baik serta mitigasi
yang baik, akan mengurangi banyaknya dan
fatalitasnya kecelakaan atau kerusakan asset.
Ujung dari perbaikan dan turunnya jumlah dan
nilai klaim juga akan memberikan benefit kepada
pemilik asset berupa penurunan nilai premi
asuransi.
Duet antara upaya peningkatan kemampuan
pengelolaan risiko operasional asset dan
engineering fee menjadi sebuah symbiosis yang
saling mengisi dan menjadi salah satu sumber
pendapatan dari Smart.
Memenuhi hasrat Yayasan Pendidikan
dan Kesejahteraan PLN (YPK PLN) untuk
memperbaiki pengelolaan risiko di PLN
group, maka pada Maret 2020 Smart dan
YPK PLN bersepakat untuk mendirikan
perusahaan cloning dari Smart dengan nama
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PT Solusi Manajemen Risiko Terintegrasi dan
menggunakan commercial brand “SmartRisk”.
Dengan terbentuknya SmartRisk, maka seluruh
personil, asset dan portofolio usaha Smart
beralih ke SmartRisk.

i nte grate d r i s k m anag e m e nt s o l uti o n

Partner in Managing your Risk

Ini adalah sebuah upaya cerdas dari YPK
PLN untuk membangun perusahaan yang
bisa langsung tune-in dan berlari kencang
memberikan layanan kepada anggota PLN
group dalam bidang pengelolaan risiko. Sangat
disayangkan, sesaat setelah SmartRisk berdiri
dan siap melaju memberikan layanan terbaiknya,
terjadi bencana berupa pandemi covid-19
yang menghentikan sebagian besar aktifitas
perekonomian dan perusahaan sehingga
mimpi yang dibangun sebelumnya tidak dapat
direalisasikan dengan baik. Situasi baru mulai
membaik di pertengahan tahun 2022 dimana
secara berangsur-angsur kegiatan perekonomian
kembali ke kondisi normal.

Misi Perusahaan dan Layanan Usaha.
Inti dari unsur yang memastikan perusahaan
bergerak adalah tenaga kerja. Tenaga kerjalah,
yang didukung dengan kecukupan data dan
sistem pengambilan keputusan yang baik, yang
akan mampu
memberikan
layanan yang
cepat dan
berkualitas
sehingga
akan dapat
memberikan
kepuasan
kepada
pelanggan.
Pemikiran, pengambilan keputusan dan eksekusi
rencana sangat tergantung kepada atau sangat
ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi
dan motivasi dari tenaga kerja. Memahami hal
tersebut dan sebagai implementasi dari misi
perusahaan, learning center menjadi bagian
dari layanan usaha dari SmartRisk. Learning
center merupakan bagian dari upaya penyiapan

tenga kerja yang kompeten dalam menjalankan
kegiatan usaha di lingkungan VUCA atau
TUNA yang salah satunya adalah kompetensi
berfikir dan berbudaya kerja yang berbasis
Risiko. Sebagai pengakuan atas pelatihan
dalam learning center yang akan memberikan
peningkatan keahlian dan kemampuan kepada
pekerja, SmartRisk akan melengkapinya dengan
sertifikat yang diakui secara nasional melalui
sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Pilihan
jenis layanan ini diharapkan dapat menjalankan
peran dalam usaha pengembangan ekonomi
nasional serta berkembang dan berkelanjutan
bersama stakeholder.
Upaya jenis usaha learning center dan
pembentukan LSP telah dijalani mulai
pertengahan tahun 2021 melalui penyusunan
standar kompetensi manajemen risiko
yang dijiwai oleh standar kompetensi yang
dikembangkan oleh Risk Management Institute
of Australasia (RMIA), yang berpusat di Australia
dan pendaftaran skema sertifikasi kompetensi.
Standar kompetensi ini telah didaftarkan dan
disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI,

perusahaan adalah memberikan layanan
konsultasi manajemen risiko dengan
mengutamakan kepuasan pelanggan. Layanan
ini diwujudkan dalam bentuk jasa asesmen
kematangan implementasi manajemen risiko,
pemetaan profil risiko, implementasi manajemen
risiko di perusahaan, konsultasi pengadaan
asuransi, pendidikan dan pelatihan manajemen
risiko, pengembangan solusi digital dalam
menyambut era industri 4.0.

Layanan implementasi dan asesmen
implemenatasi manajemen risiko telah
disampaikan kepada PT PLN Gas dan
Geotermal, PT PLN Enjiniring, dan PT PLN
ICON+. Sedangkan layanan pemetaan profil
risiko telah digunakan oleh PT PLN (Persero), PT
PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power
(dh PLN PJB), PT PLN Batam, juga sejumlah
industri non-kelistrikan lainnya sebagaimana
digambarkan pada gambar di halaman berikut
ini.

sedangkan skema sertifikasi kompetensi telah
disetujui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) RI.
Pada bulan september 2022 telah berhasil
didirikan badan usaha Lembaga Sertifikasi
Profesi dengan badan hukum bernama PT
Sasana Manajemen Risiko Terintegrasi (“LSP
SMART”) yang bergerak dalam bidang sertifikasi
SDM dalam bidang manajemen risiko.
Dengan terbentuknya LSP SMART, maka
SmartRisk akan memposisikan diri sebagai
lembaga pelatihan yang akan berpasangan
dengan LSP SMART sebagai lembaga penerbit
sertifikat yang berafiliasi kepada BNSP.
Pernyataan lain yang diangkat dalam misi

Secara kumulatif dalam angka, gambar di
samping ini menunjukkan rekaman pengalaman
perusahaan sejak 2013.
Pengalaman tambahan di 2021 dan 2022 adalah
pemberian layanan konsultansi pengadaan
asuransi kepada PT Geodipa Energi (GDE) dan
IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022
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PLN group, konsultasi
manajemen asset
kepada GDE, layanan
 Pembangkit (57x)
jasa risk profile kepada
 Minyak dan Gas (10x)
 Pertambangan (5x)
asuransi Artarindo dan
 Geothermal (4x)
 Agro Industri (6x)
Jasindo, pendampingan
 Petrokimia (6x)
capacity building di sub
 Pabrikasi (26x)
 Transportasi (2x)
direktorat Manajemen
 Pelabuhan (4x)
 Telekomunikasi (1x)
Risiko PT PLN (Persero)
 Gedung Bertingkat (5x)
 Warehouse (1x)
serta konsultasi
 TPL Aset Operasi / Proyek (1x)
perpanjangan asuransi
 Pelatihan & Sertifikasi
pada pembangkit
Tanjung Jati B kepada
Central Jawa Power dan PT PLN TJB di Jepara.
Portofolio berskala nasional dan
Internasional sejak tahun 2013
di Sektor :

Contoh output jasa risk profile yang diberikan
kepada perusahaan asuransi dan pemilik asset.

Tim dan Personil
Sebagai perusahaan yang
fokus pada jasa layanan
konsultasi dan learning
center, SmartRisk memilih
personel yang memiliki
kompetensi dan dedikasi
yang tinggi untuk dapat
menghasilkan layanan
bintang lima kepada para
pelanggannya.

bidangnya.

Risk Exposure Calculation
Layer of Protection Analysis

Last but not least, dalam menjalankan usaha
yang etis, kami telah memiliki peraturan
internal berupa Peraturan Direksi tentang Tata
Kelola Anti Korupsi yang
Finding & Recommendation mengatur insan-insan
SmartRisk untuk bertindak
etis dan tidak terlibat
dalam tindakan koruptif.
Pengakuan lain adalah
diberikannya sertifikasi
ISO 9001 untuk usaha
jasa konsultan oleh TSI
Sertifikasi Internasional

Tim berupa gabungan dari insan-insan yang
berpengalaman dalam bidang manajemen risiko
dan asuransi, teknik ketenagalistrikan serta
insan-insan milenial yang bersemangat mengejar
ilmu dan memberikan layanan prima.

Demikian sekilas tentang SmartRisk dan ijinkan
kami tutup dengan pantun,

Disamping tim organik di atas, kami juga
didukung oleh personil lain yang memiliki
pengalaman panjang di bidangnya masingmasing sebagai berikut.

Jangan lupa pada Smartrisk,

Tidak semua kami tampilkan, namun pada
dasarnya kami menggunakan tenaga
professional yang benar-benar kompeten di
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Cantik nian itik berbaris,
Berbaris lurus bak ukiran batik tulis.

Sebagai partner in managing your risk.

*) Adi Supriono
Direktur Utama PT Smart Risk

BERITA PUSAT & DAERAH

UPAYA IKPLN CABANG KANTOR PUSAT
MENYEJAHTERAKAN ANGGOTANYA
Oleh: Dodoh Rahmat & Yordan*)
Dilatar belakangi oleh keinginan
untuk meningkatkan kesejahteraan
para pensiunan PLN maka IKPLN
Cabang Kantor Pusat berupaya
melalui peningkatan peran Bidang
Pengembangan Usaha dalam
kepengurusan organisasi IKPLN Cabang
Kantor Pusat masa bakti 2021-2025.
Dengan arahan, bimbingan serta kerjasama
yang baik dengan IKPLN PUSAT maupun IKPLN
Daerah Jakarta dan Pusat-Pusat (IKPLN DJPP)
telah beberapa kali mengadakan Zoom Meeting
maupun bertatap muka langsung dengan pihak
- pihak yang berkompeten di bidangnya, antara
lain:
- Bisnis kopi (sebagai pengepul, roasting
maupun pelaku usaha kedai kopi).
- Pengolahan dan pemanfaatan pelet kayu.
- Agri bisnis (micro green, kelapa kopyor,
hidroponik).
- Perikanan (budi daya ikan lele).
- Budi daya ayam pedaging maupun petelur.
- Mini market (Super Kiosk, Wonderfull Mart/
WeMart).
- Sertifikasi khususnya di bidang teknik
kelistrikan.
- Kerjasama dengan pihak lain.
Pada tulisan ini kami akan mengkhususkan
membahas secara garis besar Kerjasama
dengan pihak lain khususnya dalam pengiriman
dokumen maupun barang. Pengiriman dokumen
maupun barang dipilih berdasar pertimbangan
dari berbagai pilihan kegiatan usaha.
Dalam merintis kegiatan ini dipilih kegiatan yang
tidak perlu merekrut personil dari luar maupun
dari dalam anggota IKPLN. Kalau pun terpaksa
harus merekrut tenaga dari luar IKPLN maka
harus diusahakan seminimal mungkin. Hal ini
mengingat biaya yang harus dikeluarkan secara
rutin a l: gaji.

Penyedia jasa ternyata ada beberapa pilihan
juga, semula kami melirik jasa pengiriman
barang dan jasa PT JNE. Hal ini sudah kami
jajaki sewaktu Ketua Umum IKPLN PUSAT
masih dijabat oleh Alm. Bapak Ir. Djuanda NIW,
kami telah memaparkan niat ini dan beliau
merestuinya.
Kami datang langsung ke kantor pusat JNE dan
menyampaikan maksud membuka agen JNE
di lingkungan kantor PT PLN (Persero) Kantor
Pusat serta persyaratan-persyaratan yang
harus dipenuhi.
Dalam persyaratan2 yang diberikan oleh JNE,
salah satunya adalah IKPLN Cabang Kantor
Pusat harus menyediakan ruangan khusus
untuk kegiatan JNE ini yang luasnya minimal
12 m2. Bersama Alm. Bapak Djuanda NIW
menghadap kepada pejabat PT PLN (Persero)
yang berwenang terhadap penyediaan
ruangan di lingkungan kantor PT PLN (Persero)
Kantor Pusat. Diperoleh penjelasan kebijakan
Direksi PT PLN (Persero) saat itu, bahwa
yang diperbolehkan mempunyai ruangan di
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lingkungan kantor PT PLN (Persero) Kantor
Pusat hanyalah kantor Bank saja, selain itu tidak
diperkenankan. Beliau Alm. Bapak Djuanda NIW
menyarankan mencari tempat diluar lingkungan
kantor PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan
cara menyewa. Namun setelah melihat kondisi
keuangan IKPLN Cabang Kantor Pusat, hal
tersebut tidak memungkinkan karena sumber
keuangan IKPLN Cabang Kantor Pusat hanyalah
dari iuran para anggotanya dan penggunaannya
sebagai santunan uang duka apabila ada
anggota (termasuk pasangannya) yang
meninggal dunia. Akhirnya cita-cita membuka
peluang usaha ekspedisi JNE ini kandas.
Dalam kepengurusan IKPLN Cabang Kantor
Pusat masa bhakti 2021-2025 salah satu
personil Bidang Pengembangan Usaha
membawa berita baik yaitu usulan untuk
melakukan kerjasama pengiriman barang
maupun dokumen dengan PT. Pos Indonesia.
Dengan mengingat bahwa PT Pos Indonesia
dengan PT PLN (Persero) adalah sama-sama
Badan Usaha Milik Negara, PT Pos Indonesia
memiliki jaringan Kantor Cabang sampai ke
pelosok Tanah Air dan biaya pengirimannyapun
diyakini lebih murah dibandingkan dengan
perusahaan ekspedisi pengiriman barang dan
jasa swasta. Maka dilakukanlah beberapa kali
pertemuan, diskusi dan presentasi. Bahkan PT.
Pos Indonesia menginformasikan bahwa mereka
sering dimintai bantuan oleh para ekspeditur
swasta untuk mengirim barang atau dokumen
ke tempat-tempat terpencil dimana mereka
tidak mempunyai cabang atau perwakilannya
disana. Akhirnya IKPLN Cabang Kantor
Pusat dan PT. Pos Indonesia sampai kepada
kesepakatan untuk menjalin kerjasama yang
saling menguntungkan.
Tidak lupa dalam mempersiapkan kerjasama ini
berkonsultasi dengan penasihat hukum yang
ada di lingkungan IKPLN PUSAT agar tidak
salah langkah secara legal dan tidak menyalahi
AD/ART IKPLN. Tim hukum mempertimbangkan
bahwa IKPLN Cabang Kantor Pusat posisinya
berada dibawah IKPLN DJPP dan IKPLN PUSAT
maka disarankan agar kesepakatan kerjasama
yang saling menguntungkan ini judulnya bukan
kontrak kerjasama akan tetapi KESEPAHAMAN.
Hasil konsultasi dengan konsultan pajak, IKPLN
Cabang Kantor Pusat berkewajiban membayar
pajak atas penghasilan yang didapatkan dari
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kesepahaman ini .
Adapun alur proses order pengiriman barang
maupun dokumen adalah sebagai berikut:
1. IKPLN Cabang Kantor Pusat membuat Nota
Kesepahaman dengan PT. Pos Indonesia.
2. IKPLN Cabang Kantor Pusat membuat Nota
Kesepahaman dengan para mitra kerjanya.
3. PT. Pos Indonesia adalah pelaksana
penjemputan dan pengiriman barang dan jasa
ke alamat yang dituju.
4. Tarif pengiriman barang maupun dokumen
yang digunakan adalah tarif resmi PT. Pos
Indonesia yang berlaku.
5. PT. Pos Indonesia memberikan resi bukti
pengambilan barang atau dokumen kepada
mitra yang bersangkutan.
6. Secara periodik PT. Pos Indonesia
melaporkan aktifitas pengiriman barang dan
jasa kepada IKPLN Cabang Kantor Pusat.
7. Berdasarkan laporan dari PT Pos Indonesia,
IKPLN Cabang Kantor Pusat megajukan
surat permohonan pembayaran kepada para
mitranya disertai copy resi pengiriman yang
diterima dari PT Pos Indonesia.
8. Para mitra membayar tagihan dengan
mentransfer ke rekening Bank yang resmi
milik IKPLN Cabang Kantor Pusat.
9. IKPLN Cabang Kantor Pusat mentransfer
uang ke rekening PT. Pos Indonesia setelah
terlebih dahulu memotong imbal jasa yang
telah disepakati.
10.IKPLN Cabang Kantor Pusat membukukan
penerimaan imbal jasa dari kesepahaman ini.
Diharapkan PT PLN (Persero) Kantor
Pusat, Dana Pensiun PLN (beserta anak2
perusahaan binaannya), Yayasan Pendidikan
dan Kesejahteraan PLN (beserta anak2
perusahaan binaannya) dan IKPLN sendiri tidak
lagi menggunakan jasa pengiriman barang
dan dokumen selain dengan PT. Pos Indonesia
dibawah Nota Kesepahaman IKPLN Cabang
Kantor Pusat dengan PT. Pos Indonesia.

*) Dodoh Rahmat : Ketua IKPLN Cabang Kantor
Pusat
Yordan : Bidang Pengembangan Usaha IKPLN
Cabang Kantor Pusat

BERITA PUSAT & DAERAH
Contoh rumah tidak layak huni di Kota Sabang

BERITA DARI
SERAMBI MEKKAH
Oleh: Darwin *)
Terinspirasi dari BERITA UTAMA IKPLN News edisi-11 Oktober-Desember 2020
tentang EMPAT PILAR, mulai bulan Maret 2021 dengan dukungan Manajemen PLN
Pengurus IKPLN Daerah Aceh melakukan kunjungan ke Cabang-cabang, untuk
mensosialisasikan apa itu EMPAT PILAR, PLN SOCIETY.
Setiap anggota harus memahami peran masing
- masing pilar yaitu PLN, YPK PLN, DPPLN
dan IKPLN, serta harus memahami hak dan
kewajibannya dalam organisasi IKPLN, demikian
juga sebaliknya.
Dengan semboyan Empat Pilar, PLN Society
tersebut Pengurus Daerah melakukan
pendekatan dengan Manajemen PLN,
Alhamdulillah pihak PLN UIW Aceh sangat
mendukung program kerja yang disampaikan
oleh Pengurus.
Sosialisasi EMPAT PILAR PLN SOCIETY
25 Maret 2021 di Langsa

BANTUAN PROGRAM RUMAH SEHAT PLN
PEDULI
“Pensiunan PLN itu menerima uang pesangon
cukup besar, tidak mungkin ada yang tinggal
di rumah tidak layak huni”, kesan inilah yang
membuat Pengurus selama ini terlena sehingga
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tidak pernah mencari tahu dan tidak pernah
mengusulkan Bantuan Program Rumah Sehat
ke PLN.

KIAT MENYELESAIKAN DENGAN CEPAT
BANTUAN PROGRAM RUMAH SEHAT

Bapak Saiful Ali selaku Ketua Pengurus IKPLN
Daerah Aceh periode 2021-2025 melakukan
gebrakan berusaha mengubah semuanya
dengan menggerakkan seluruh jajaran
Pengurus Daerah dan Cabang - cabang untuk
aktif turun ke lapangan mencari informasi
kemungkinan adanya rumah Pensiunan yang
tidak layak huni.
Pada tanggal 05 Februari 2022, Pengurus
melakukan kunjungan resmi ke Kota Sabang,
di luar dugaan ditemukan satu rumah sangat
- sangat tidak layak huni. Bergerak dari KM
NOL inilah Pengurus Daerah meminta Pengurus
Cabang seluruh Aceh untuk lebih giat lagi turun
ke lapangan.
Setelah menyeleksi usulan - usulan dari
Cabang, pada tanggal 17 Maret 2022 Pengurus
mengusulkan 10 rumah yang tidak layak huni ke
IKPLN Pusat lengkap dengan rincian rencana
anggaran biayanya (RAB) sebesar Rp. 40 jt/
rumah.
Alhamdulillah PLN Pusat dengan surat nomor :
37839/CSR.00.01/C01060600/2022 tanggal
6 Juli 2022 menyetujui Program Rumah Sehat
di antaranya 9 (sembilan) unit untuk PLN UIW
Aceh, dengan rincian dalam tabel :

No

Unit IKPLN
Cabang

Kota

Jumlah
Rumah

1

Kantor UIW
Aceh

Banda Aceh

2

2

Banda Aceh

Banda Aceh

1

Jantho

1

Sabang

1

3

Sigli

Sigli

1

4

Langsa

Idie

1

Kutacane

1

Pulau
Banyak

1

5

Subulussalam
Jumlah
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Pemilihan rumah yang diusulkan ke PLN
untuk direhab harus disaksikan oleh pejabat
PLN setempat. Pengurus Cabang dalam
menyampaikan usulannya ke Pengurus Daerah
harus dilengkapi dengan foto secara detil
dan melibatkan tukang setempat menghitung
RABnya, untuk diteliti .kelayakannya
Pada tanggal 22 Juli 2022 Pengurus menerima
dana Program Rumah Sehat tersebut sebesar
Rp. 180 juta dari PLN UIW Aceh, diserahkan
secara simbolis oleh SRM Keuangan,
Komunikasi dan Umum (Bp Annas Kurniawan)
kepada Ketua IKPLN Daerah Aceh Bp Saiful Ali.
Penyerahan secara simbolis dana Bantuan
Program Rumah Sehat dari PLN ke IKPLN
Daerah Aceh
Ki-ka : Bpk. Khamrul (Wakil Ketua IKPLN
Daerah Aceh). Bpk. Annas Kurniawan {SRM
Keuangan, Komunikasi dan Umum PT. PLN
(Persero) UIW Aceh}, Bpk. Saiful Ali (Ketua
IKPLN Daerah Aceh), dan Bpk. Rahmad
Ardiansyah (Staf KKU)
Dengan telah diterimanya dana tersebut
Pengurus langsung mengambil langkah langkah sebagai berikut :
1. Menunjuk Wakil Ketua IKPLN Daerah Aceh
(Bpk. Khamrul) sebagai penanggung jawab
pekerjaan dan Bpk. Hermansyah sebagi
pengawas lapangan dibantu oleh para Ketua
Cabang.
2. Melakukan pertemuan dengan seluruh
Ketua Cabang lewat Virtual Zoom Meeting
untuk keseragaman langkah - langkah
penyelesaian.
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3. Ketua Cabang melakukan hitung ulang
dengan tukang calon pelaksana pekerjaan,
karena dana yang disetujui hanya 20 jt dari
40 jt yang diusulkan dan melaporkannya
kepada Penanggung Jawab pekerjaan.
Khusus rumah Bapak Bejo Hari di Pulau
Banyak, harus mendapat perlakuan khusus
karena letaknya yang jauh dari pusat kota,

yaitu jalan darat Banda Aceh – Singkil + 640
km kemudian naik kapal feri selama 3,5 jam
perjalanan dari Singkil ke Pulau Banyak.
Semua material bangunan untuk Pulau Banyak
harus didatangkan dari Kota Singkil. Delapan
rumah dari 9 sembilan rumah dalam program
yang sama mendekati penyelesaian 100 %,
sementara rumah Bpk. Bejo Hari masih 0 %.
Tanggal 15 Agustus 2022 Bapak Darwin
(putera asli Singkil) turun langsung ke lapangan
didampingi oleh 2 orang Pengurus Daerah dan
Ketua IKPLN Cabang Subulussalam menuju
Pulau Banyak. Tepat azan maghrib besoknya
rombongan tiba di Pulau Banyak.

Rumah Bpk. Bejo Hari sebelum diperbaiki (tampak depan).

Di kediaman Bpk. Bejo Hari, tim mengundang
calon tukang untuk menentukan biaya rehab
rumah disaksikan oleh keluarga Bpk. Bejo Hari.
Pekerjaan segera dilakukan setelah terjadi
kesepakatan Tim dengan tukang serta Tim
meyiapkan material dengan target selesai
selambat lambatnya tanggal 05 September
2022.
Pada kesempatan tersebut Tim juga
menyerahkan 1(satu) buah kursi roda
sumbangan dari Bpk. Syarifuddin Ibrahim
kepada Bapak Bejo Hari yang sakit karena
stroke.
Kisah pilu Ibu Maimunah Isteri Alm. Wan Majid
mantan Operator PLTD Lhokseumawe.

Rumah Bpk. Bejo Hari setelah diperbaiki (tampak depan).

Sehari menjelang Idul Adha 1443 H, tepatnya
pada hari Jum’at tanggal 08 Juli 2022 pukul
11.30, terjadi kebakaran besar dirumah alm.
Wan majid di Desa Hagu Teungoh Kota
Lhokseumawe.
Akibat kebakaran tersebut rumah ibu Maimunah
hangus dilalap si jago merah, tidak ada satupun
harta benda yang bisa diselamatkan, seluruhnya
musnah terbakar.
Cobaan untuk Ibu Maimunah janda Operator
PLTD ini sangatlah berat, beliau berucap : “ini
ujian dari Allah yang harus saya terima” sembari
mengusap air mata di depan Ketua IKPLN
Cabang Lhokseumawe Bapak Muhammad
Sakhi.

Penyerahan Kursi Roda kepada Bpk Bejo Hari sumbangan
dari Bpk Syarifuddin Ibrahim.

Pihak IKPLN Cabang Lhokseumawe
dan manajemen PT. PLN (Persero) UP3
Lhokseumawe datang memberikan semangat
dan bantuan darurat untuk ibu Maimunah dan
anaknya.
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Kondisi rumah setelah terbakar

Acara serah terima rumah Ibu Maimunah di Desa Hagu
Kota Lhokseumawe

Dilakukan langkah - langkah penaggulangan,
Manajemen PT. PLN (Persero) UP3
Lhokseumawe dan Pengurus IKPLN Cabang
Lhokseumawe yang berkoordinasi dengan
Ketua IKPLN Daerah Aceh mengumpulkan
bantuan sukarela dari karyawan dan para
pensiunan dari IKPLN Cabang seluruh Aceh
melalui nomor rekening penanggulangan
bencana.
Rumah Ibu Maimunah setelah diperbaiki.

Dalam waktu seminggu terkumpul dana
sejumlah Rp. 22.814.000,- (dua puluh dua juta
delapan ratus empat ribu rupiah).
Tim yang dibentuk memutuskan dana yang
terkumpul dan tambahan yang diusahakan
memenuhi kebutuhan rumah Type 36 semi
permanen lantai non keramik dengan total biaya
Rp 36.000.000,-

Ibu Maemunah bersama Ketua IKPLN Cabang
Lhokseumawe

Alhamdulillah berkat izin Allah SWT Kamis
tanggal 01 September 2022 rumah mungil indah
bersahaja diserahkan kepada Ibu Maimunah
oleh Pengurus IKPLN Cabang Lhokseumawe
dan PLN UP3 Lhokseumawe yang disaksikan
oleh Ketua IKPLN Daerah Aceh.

OLAH SEHAT RUTIN PENGURUS IKPLN
DAERAH ACEH
Bahwa olah raga Gowes merupakan jenis olah
raga yang paling digemari oleh anggota di
lingkungan IKPLN Daerah Aceh khususnya di
Banda Aceh.

Ketua IKPLN Daerah Aceh dan Manager PLN UP3
Lhokseumawe
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Sejak pertama kali olah sehat Ling Tien Kung
(LTK) dikenalkan, praktis tidak ada tanda-tanda
adanya minat dari anggota untuk mengikuti
acara tersebut, kecuali hanya beberapa orang.
Yang rutin mengikuti hanyalah Bpk. Syarifuddin
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Ibrahim dan Bapak Darwin, keduanya sebagai
Penasihat IKPLN Daerah Aceh.
Setelah dicermati dan dianalisis lebih jauh oleh
Pengurus, didapatkan usulan sebaiknya latihan
dilakukan bersama beberapa orang, dengan
difasilitasi layar lebar di Kantor.

Acara pembentukan Perkumpulan Ibu - ibu IKPLN

Perkumpulan Ibu-ibu IKPLN yang dibentuk
pada tanggal 2 Juni 2022 mengadakan
pertemuan di Sekretariat IKPLN Daerah Aceh,
mengundang Pengurus inti IKPLN Daerah Aceh,
dari pertemuan tersebutlah tercetus keinginan
dari Ibu-ibu ingin bergabung bersama Bapakbapak melaksanakan olah sehat Ling Tien Kung
bersama di Kantor IKPLN Daerah Aceh.
Latihan bersama dimulai pada hari Selasa
tanggal 5 September 2022, memilih hari Selasa
karena Pengurus Daerah mengadakan rapat
setiap hari Selasa, diharapkan setelah latihan
bersama, rehat sejenak dilanjutkan dengan
pertemuan rutin.
Alhamdulillah, dengan didukung layar lebar
lewat LCD Proyektor dan loudspeaker yang
memadai, peserta olah sehat Ling Tien Kung
setiap hari Selasa terus bertambah karena
merasakan manfaatnya terhadap kebugaran
tubuh.

PERKUMPULAN IBU-IBU PENSIUNAN
PLN ACEH
Pada tanggal 02 Juni 2022 bertempat di
aula PT. PLN (Persero) UPT Banda Aceh
telah dibentuk Perkumpulan Ibu - ibu IKPLN
gabungan Cabang Kantor UIW Aceh, Cabang

Pertemuan perdana Ibu - ibu di sekretariat IKPLN Daerah
Aceh

Banda Aceh dan Cabang KITLUR Aceh
(gabungan Unit Pembangkit dan Unit Penyalur).
Nama perkumpulannya disepakati PIIKPLN
WICAKLUR (Perkumpulan Ibu - ibu IKPLN
Cabang Kantor Wilayah, Cabang Banda Aceh
dan KITLUR)
Pembentukan tersebut berlangsung setelah
Pengurus IKPLN Daerah menyelenggarakan
sosialisasi tentang empat Pilar PLN Society,
perubahan kebijakan di bidang pelayanan
kesehatan dan proses santunan uang
duka dimana jumlah peserta sosialisasinya
didominasi oleh ibu-ibu isteri Pensiunan.
Pengurus terpilih :
Ketua

: Ibu Cut Fitri Marfiza

Sekretaris

: Ibu Nurlela

Bendahara

: Ibu Aliaman

*) Darwin
Penasehat IKPLN Daerah Aceh
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IKPLN GOWES MERAYAKAN
HUT KE-77 KEMERDEKAAN RI DI YOGYAKARTA
Oleh: Bagiyo Riawan*)

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI tahun
2022, komunitas pesepeda IKPLN Pusat merayakannya dengan bersepeda di
Yogyakarta mengambil route menelusuri Selokan Mataram dan route Candi to
Candi yang trending saat ini.
Keinginan gowes di Yogyakarta ini sebenarnya
sudah cukup lama diidamkan oleh para goweser
IKPLN. Banyak route pilihan di Yogyakarta yang
menarik untuk ditempuh, namun tentu harus
memperhatikan kemampuan para goweser
IKPLN yang umumnya sudah termasuk lansia,
meski semangatnya masih muda terus. Maka
dipilihlah route janda - janda (jalanan datar)
bukan jalan tante -tante (tanjakan terjal) yang
memaksa goweser harus nuntun gak kuat
mancal.
Pemilihan route ini sempat didiskusikan cukup
lama, mengingat tentu tidak diinginkan
terjadinya hal-hal buruk bagi para goweser
IKPLN. Tujuan gowes tour di Yogyakarta ini
adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi
diantara pensiunan, dengan olah sehat
bersepeda, bergembira sambil berolahraga
bersama,
Dipilihlah pelaksanaan gowes tour d’Jogja pada
hari kerja tanggal 24 dan 25 Agustus 2022,
yaitu setelah kegiatan - kegiatan Peringatan
Hari Kemerdekaan di kantor - kantor dan
lingkungan tempat tinggal telah selesai,
sehingga para peserta tidak terganggu dengan
rangkaian peringatan 17-an di lingkungannya

Peserta Tour d’Jogja menunggu keberangkatan kereta
Taksaka di Stasiun Gambir, Selasa 23 Ags 2022
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atau di tempatkerjanya. Kegiatan ini tidak
dilaksanakan pada hari libur, mengingat
Yogyakarta sebagai kota wisata tentu sangat
ramai dan akan susah mendapatkan tempat
penginapan / hotel yang diinginkan
Semua kemungkinan buruk dan mitigasinya
telah disiapkan dengan rapi oleh panitia,
mulai dari dukungan logistic, kesehatan, mobil
evakuasi, rest point to point untuk Heart Rate
recovery. Maka ditetapkan tahapan etape
yang disesuaikan jarak dan lokasi-lokasi untuk
dokumentasi photo yang instagramable.
Pentingnya menentukan rest point to point
diawal, selain untuk heart rate revovery dan
sekedar istirahat minum agar tidak dehidrasi,
juga sebagai tempat untuk re-grouping peleton
peserta yang mungkin ada yang tertinggal jauh
dari rombongan.
Diskusi selanjutnya adalah tempat
penginapan, guest house atau hotel. Setelah
mempertimbangkan berbagai kriteria, batasan
anggaran dan kebutuhan tempat penginapan,
bahwa: 1) Room-sharing cukup nyaman untuk
istirahat, 2) Ada tempat bercengkerama,
ngobrol - ngobrol yang nyaman, 3) Tempat

Gurauan dan canda tawa sepanjang perjalanan KA
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Semua senang dan kenyang, bersiap istirahat persiapan
gowes pagi
Kuliner malam pertama di Yogyakarta, gudeg bu Hj Amad

parkir yang memadai, dan yang terutama 4)
Tempat menaruh sepeda yang aman dan bisa
digunakan tempat unboxing dan bongkar
pasang sepeda yang memadai. Maka disepakati
sebuah hotel bintang-3 di daerah Kaliurang
yang berdekatan dengan tempat - tempat
kuliner dengan harga sewa kamar yang cukup
wajar.
Diskusi yang paling cepat diputuskan adalah
pilihan transportasi yang digunakan dari
Jakarta ke Yogyakarta, mayoritas memilih
Kereta Api yang memberikan diskon 20% bagi
penumpang lansia diatas 60 th, hingga menarik
para istri untuk bergabung dengan bapakbapak goweser yang seolah bertamasya ke
Yogyakarta. Hingga terdaftar peserta sejumlah
+ 40 orang sehingga memenuhi 1 gerbong
kereta Taksaka.
Adapun sepeda - sepeda telah diberangkatkan
terlebih dahulu dibawa dengan trukbox
yang sangat membantu keberangkatan dan
memulangkan kembali sepeda-sepeda para
goweser, sejumlah + 30 sepeda dari berbagai
jenis.
Dukungan manajemen Unit PLN setempat,
baik Unit Distribusi maupun Unit Transmisi
sangat membantu pelaksanaan IKPLN Gowes
tour D’Jogja ini, a.l: mobil pick-up sebagai
kendaraan evakuasi, mobil logistic dan
kesehatan yang selalu mengiringi rombongan
dan siap di rest point yang telah ditentukan.
Perjalanan Kereta Api Taksaka dari Jakarta
dengan pemberhentian akhir Yogyakarta
berjalan lancar dan tiba di stasiun Tugu tepat
waktu, dimana kendaraan jemputan sudah siap
menunggu.
Setibanya para goweser di hotel, masing-

masing goweser langsung memeriksa sepeda
nya yang telah diturunkan dari trukbox dan
ditempatkan di ruang khusus untuk dilakukan
perakitan kembali, agar esok hari siap untuk
dipancal.
Malam pertama di Yogyakarta, setelah penat
perjalanan kereta sepanjang pagi hingga sore
hari dan dilanjutkan merakit sepedanya masingmasing, panitia telah memesan tempat dan
menyiapkan kuliner khas Yogyakarta, di Gudeg
bu Hj Amad yang tidak jauh dari penginapan,
pilihan pak Bima.
Yogyakarta memang istimewa kulinernya,
saat diskusi menetapkan tempat-tempat
kuliner makan malam sempat berebut pilihan
diantara peserta, bahkan setelah diputuskan,
karena pilihannya kalah voting, maka ada
yang menyempatkan makan malam ke-2 di
tempat favoritnya, “mumpung di Jogja, kangen
kulinernya” selorohnya. Memang gowes dan
kuliner ini sudah menjadi tradisi goweser IKPLN
selain selfi-selfi pamer kegembiraan.

Gowes hari pertama
Route dan etape gowes di hari pertama telah
ditetapkan dengan jarak lebih dari 60 km PP
yang dikenal sebagai route “Luna Maya”
yaitu menelusuri jalan raya Kebon Agung,
Selokan Mataram di Kabupaten Sleman dan
melintasi Jembatan Kreo menyeberangi Kali
Progo menuju daerah persawahan Kecamatan
Nanggulan di Kabupaten Kulon Progo, kaki
Bukit Menoreh.
Adapun point to point nya terbagi menjadi
4 etape dengan jarak yang mencukupi bagi
goweser untuk beristirahat sejenak, merecovery
Heart-Rate dan minum serta berphoto-photo
sebagai dokumentasi.
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Etape-1, Hotel Cakem – Yayasan Daarut Taqwa
Ihsaniyyah.
Di pagi hari pihak hotel telah dipesan untuk
menyiapkan sarapan pada jam 5.30 agar
para goweser cukup bertenaga menempuh
route gowes yang cukup jauh bagi para lansia.
Sebelum start, sebagaimana kebiasaan gowes
bersama, maka wajib dilakukan senam ringan
dan stretching, doa bersama dan briefing route
perjalanan dari road marshal, start gowes
berangkat jam 6.30 pagi
Udara pagi yang mendung dan sejuk menambah
syahdunya di sepanjang perjalanan gowes di
Yogyakarta.

Rest Point nyaman di pendopo Panti Asuhan

Rest point pertama adalah Panti Asuhan
Yayasan Daarut Taqwa Ihsaniyyah, untuk
menyampaikan sedikit santunan kepada Panti
Asuhan yang merupakan titipan amanah dari
teman-teman IKPLN Pusat dan DP PLN kepada
panti asuhan yatim piatu yang dijumpai di
saat perjalanan gowes, semoga kesehatan,
kesejahteraan, rahmat dan keberkahan selalu
menyertai IKPLN.
Panti Asuhan Daarut Taqwa Ihsaniyyah
ini mengelola Pondok / Boarding School
yang berada di desa Sidomulyo, Kabupaten
Sleman, mempunyai anak asuh cukup banyak.
Tempatnya sangat sejuk dengan pepohonan
yang rindang dan halaman yang luas sehingga
sangat nyaman untuk duduk berlama - lama
beristirahat di halaman dan pendopo pondok
sambil menikmati logistik, pisang dan minuman
isotonic. Sayang, saat kunjungan banyak anakanak pondok yang masuk kelas dan hanya
beberapa yang masuk siang sehingga bisa ikut
bergabung dengan para goweser IKPLN untuk
menikmati logistik gowes

Charity IKPLN Gowes di Yayasan Daarut Taqwa
Ihsaniyyah
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Pak Zaenal, pak Tri Agus dan ibu Melly Ifyandri bersama
anak-anak panti asuhan

Etape-2: Yayasan Daarut Taqwa Ihsaniyyah –
Jembataan Talang Bowong
Puas istirahat dan menambah energy gowes,
peleton IKPLN Gowes start kembali menuju
jembatan Talang Bowong di Dusun Klepu, Kulon
Progro. Pada Pondasi Jembatan ini terdapat
tulisan Talang Bowong dengan latar belakang
Jembatan Konstruksi Besi Cremona, menjadi
tujuan para goweser menelusuri Selokan
Mataram, yang trending sebagai Jalur Luna
Maya.
Sebelum sampai di Jembatan Talang Bolong
, di perbatasan Kabupaten Sleman dan
Kulon Progo terdapat Jembatan Kreo yang
menyeberangi Kali Progo sebagai garis
batas kedua Kabupaten tersebut. Keindahan
pemandangan dari atas Jembatan Kreo ini
memaksa para goweser untuk berhenti dan
berphoto ria mengabadikan keindahan alam
Kali Progo. Photographer yang bertugas
mendokumentasikan momen Jembatan Kreo
ini cukup piawai dengan kamera drone nya,
sehingga keindahannya terdokumentasikan dari
segala sudut pemotretan.
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Sampai di Talang Bowong ibu-ibu yang tidak
ikut gowes telah menunggu dan menyiapkan
balon warna merah putih sebagai tanda
perayaan HUT ke-77 Kemerdekaan RI . Sayang
spanduk yang telah disiapkan oleh pak Zaenal
lupa dibawa, maklum panitia yang paling sibuk.
Tak henti-hentinya para goweser berphoto ria
di lokasi ini sambil memegang masing-masing
balon merah dan putih seolah masa kanak kanaknya belum terpuaskan… jadi lucu - lucuan,
menjadi bahan candaan kakek nenek.

Menikmati keindahan Kali Progo dari atas Jembatan Kreo

Dari Jembatan Talang Bowong perjalanan
dilanjutkan menuju Warung Klotok Menoreh di
Desa Nanggulan yang akan menelusuri Selokan
Mataran dan persawahan desa Nanggulan. Hari
masih pagi sementara pemesanan tempat di
Kopi Klotok pk 9.30, terlalu pagi untuk menuju
Kopi Klotok yang hanya berjarak kurang dari
4 km, jadilah para goweser berlama-lama di
Talang Bowong dan saat menuju Kopi Klotok
Road-Master mengambil jalan agak memutar
untuk sampai di Kopi Klotok.
Saluran Mataram adalah kanal irigasi yang
menghubungkan Kali Progo di Barat di daerah
Kulon Progo dengan Sungai Opak di Timur
di Kabupaten Sleman, masyarakat lebih
mengenalnya sebagai Selokan Mataram.
Saluran ini mempunyai panjang 31,2 km,
bermanfaat untuk pengairan di lahan pertanian
yang semula merupakan sawah tadah hujan
di desa Nanggulan, dibangun pada masa
Pendudukan Jepang oleh penduduk dengan
kerja paksa. Saat itu, dengan cerdiknya Sri
Sultan, berpikir daripada warganya dikirim untuk
romusha, mengusulkan kepada Jepang agar
warganya diperintahkan saja untuk membangun
selokan irigasi persawahan yang hasilnya
bermanfaat untuk mendukung logistik pasukan
Jepang melawan Sekutu.
Kopi Klotok Menoreh, Gebleg Pari dan
beberapa tempat di persawahan banyak

Di Jembatan Talang Bowong disambut ibu-ibu dan balon
merah-putih “Dirgahayu RI, MERDEKA”

Etape-3: Jembatan Talang Bowong – Kopi
Klotok Menoreh

Berpose di pintu air selokan Mataram dengan latar
belakang Bukit Menoreh
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dibangun restoran di desa Nanggulan dengan
konsep pedesaan menyajikan masakan khas
Jawa, menjadi tujuan para goweser yang
merindukan suasana pedesaan yang asri dan
alami khas setempat untuk tempat beristirahat.
Etape terakhir gowes hari pertama ini,
merupakan route yang paling panjang melalui
jalan raya yang langsung menuju ke Hotel
dengan jarak sekitar 25 km, tidak ada rest point
yang ditentukan mengingat tidak ada tempat
yang menarik yang instagramable. Namun mobil
logistik, mobil evakuasi dan mobil emergensi
tetap mengawal untuk mengantisipasi hal-hal
yang tidak diinginkan.
Peserta tiba di hotel pk 12.00 dan peserta
terakhir yang sampai di hotel pada pk 12.30.
Bintang goweser kali ini adalah ibu Melly
Ifyandri dan bapak Nasri Sebayang yang
menyelesaikan seluruh etape + 65 km dengan
murni bahan bakar nasi.

Sebenarnya masih ada beberapa candi yang
tidak dikunjungi, seperti Candi Dawangsari,
candi Ratu Boko dan banyak situs-situs
sejarah lainya di Kecapatan Prambanan
tersebut. Goweser IKPLN tidak berkesempatan
mengunjungi bangunan candinya, namun cukup
berphoto ria di halaman luar kawasan candi,
mengingat waktu yang terbatas harus kembali
di hotel sebelum pk 11.00 dan harus membeli
tiket.

Makan Malam di Mang Engking, Yogyakarta.

Berpose di halaman Candi Sari, Kalasan,
Sleman

Bersyukur, gowes hari pertama telah berjalan
lancar dan peserta dapat beristirahat siang
dengan cukup untuk menghimpun tenaga
kembali gowes pada esok hari. Malam kedua
di Yogyakarta kali ini, pak Bambang Muljodjati
bermurah hati untuk para goweser menjadi
sponsor makan malam di restoran Mang
Engking, …. nikmatnya pensiunan.

Diperjalanan antara Candi Sambisari
menuju Candi Sari, rombongan mampir di
Panti Asuhan Pesantren Al Lathif di desa
Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
untuk menyampaikan santunan / charity titipan
amanah dari teman-teman IKPLN Pusat dan DP
PLN.

“IKPLN Gowes dan Kuliner, jangan kasih kendor”

Gowes hari kedua
Gowes di hari kedua ini akan menempuh
jarak + 44 km dengan route yang dikenal
sebagai “Route Candi to Candi”, seperti Candi
Sambisari dan Candi Sari keduanya berada
di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman –
Yogyakarta. Perjalanan dilanjutkan menuju ke
Candi Prambanan dan terakhir menuju Candi
Kembar atau dikenal sebagai Candi Plaosan,
yang keduanya sudah memasuki Kecamatan
Prambanan, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah.
Jarak komulatif keempat candi-candi tersebut
kurang lebih hanya 10 km meskipun berada di
dua kabupaten berbeda propinsi.
Route gowes Candi to Candi dipilih melalui
pedesaan, kebon, sawah dan peternakan
penduduk yang mengasyikan dinikmati dengan
bersepeda.
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Panti Asuhan dan Pesantren Al Lathif ini
mempunyai anak asuh dan anak didik sekitar 25
anak, tidak sebesar Panti Asuhan Daarut Taqwa
Ihsaniyyah yang dikunjungi di hari pertama.
Semoga sedikit santunan tersebut memberikan
keberkahan bagi keluarga IKPLN dan DP PLN.

Penyerahan santunan oleh Pak Bagiyo Ketua Komunitas
Gowes IKPLN kepada Panti Asuhan dan Pesantren Al
Lathif
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Dari hotel tempat start gowes sampai dengan
Candi Plaosan, mampir di Panti Asuhan,
dengan memilih route jalanan pedesaan,
goweser akan menempuh jarak sekitar 20 km.
Panitia tidak menetapkan etape Rest Point to
Point, mengingat jarak Candi ke Candi cukup
berdekatan dan terakhir di Candi Plaosan yang
mempunyai halaman dan tempat parkir cukup
luas, hingga mobil logistik dapat parkir dengan
leluasa dan juga tersedia toilet yang memadai.

sebagian besar goweser kembali ke Jakarta
dengan Kereta Taksaka pk 21.00, hingga harus
late check out.
Kesempatan Kulineran lagi ?
Tentu, apalagi ada saja yang bermurah hati
merogoh dompetnya untuk mentraktir goweser
pensiunan IKPLN, kali ini pak Nasri Sebayang
mengundang makan malam ke-3 sebelum jam
keberangkatan pulang ke Jakarta. Dipilihlah
restoran Bale Raos, yang dikenal sebagai rumah
makan hidangan Sultan, hingga dipromosikan
sebagai “The Sultan’s Dishes, bukan main
nikmatnya pensiunan.

Candi Kembar Plaosan, Kecamatan Prambanan, Jawa
Tengah

Di kawasan Candi Kembar Plaosan ini, para
goweser dapat beristirahat dengan puas,
makan dan minum. Tentu juga berphoto-photo
sepuasnya.
Puas bercengkerama dan bersendagurau di
kawasan Candi Plaosan, para goweser kembali
ke Yogyakarta melalui jalan yang berbeda
namun berjarak sama sekitar 20 km menuju
Warung SGPC bu Wiryo.
Warung makan khas Sego Pecel Jogja Tempo
Doeloe ini sangat legendaris dan melayani
konsumen mahasiswa UGM sejak tahun 1959,
tentu membawa kenangan tersendiri bagi
goweser yang dulu pernah kuliah di Yogyakarta.
Pecelnya enak sekali komplit dengan lauk pauk
yang bisa memilih sendiri dengan minuman
juice buah yang segar. Lagi-lagi kali ini ada
saja yang bermurah hati membuka dompetnya
menseponsori sarapan siang sego pecel ini,
terima kasih bapak Riza Gustaf.
Para goweser tiba di hotel sekitar pk 10 pagi
dan langsung menyiapkan sepedanya masuk
ke dalam box agar memudahkan pengangkutan
kembali ke Jakarta dengan Truckbox yang telah
disiapkan.
Beberapa goweser sudah haru check out pada
pk 12.00 karena melanjutkan agenda kegiatan
yang lain dan ada juga goweser yang masih
kerasan berlanjut bermalam nambah hari
menikmati istimewanya Yogyakarta. Namun

Kenangan Manis Gowes Tour D’Jogja,
Pengalaman gowes di Yogyakarta ini rasanya
ingin diulang kembali, benar-benar bikin
ketagihan. Terbukti, bapak-bapak IKPLN yang
sudah pernah gowes di Yogyakarta lah yang
“meracuni” goweser IKPLN, mendorong dan
memprakarsai untuk menikmati istimewanya
Yogyakarta untuk bersepeda.
Selamat tinggal Yogyakarta, Insyaa Allah “Jogja
Kembali” kita explore dengan bersepeda.
Terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendukung kegiatan olah sehat IKPLN
bersepeda, para donatur yang bermurah hati
merogoh kantungnya serta tentu panitia kecil
yang telah bekerja untuk kelancaran semuanya,
semoga bernilai amal ibadah, Aamiin.
Dokumentasi Photo dan Video lengkap dapat
diunduh di https://youtu.be/170T1Mq_q9k
Memory IKPLN ngGowes Yogya Day-1. Agustus
24, 2022.
Salam Gowes, jangan kasih kendor !!!

*) Bagiyo Riawan
Ketua Komunitas OLah Sehat Gowes IKPLN
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Ketua II Pengurus IKPLN Pusat Ahmad Rofik saat melantik Pengurus IKPLN Daerah MMU masa bakti 2022-2026

PENGURUS IKPLN
DAERAH MALUKU & MALUKU UTARA
MASA BAKTI 2022 – 2026 RESMI DILANTIK
Oleh: Abdullah Malawat*)

Bertempat di auditorium PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3)
Ambon, Perkumpulan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKPLN) Daerah
Maluku Masa Bakti 2022-2026 resmi dilantik oleh Ketua II IKPLN Pusat
Ahmad Rofik (29/09/2022), sedangkan pengukuhan pengurus oleh General
Manager PT PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara yang diwakili SRM
Perencanaan Husein Sobri.
Acara pelantikan tersebut dihadiri pula oleh
Sekretaris Umum IKPLN Pusat Bima Putrajaya,
PLH General Manager PT PLN (Persero) UIW
MMU Husein Sobri, SRM Niaga dan Pelayanan
Pelanggan Maman Sulaeman, PLH Manajer
PT PLN (Persero) UP3 Ambon Nirwana, serta
Pengurus IKPLN Daerah Maluku dan Maluku
Utara Masa Bakti 2022-2026. Acara didahului
dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Hymne dan Mars IKPLN, pembacaan Keputusan
Pengurus IKPLN Pusat oleh Sekretaris Umum
Bima Putrajaya, pelantikan pengurus serta
sambutan-sambutan dan pembacaan do’a.
Dalam sambutannya Ketua II IKPLN Pusat
Ahmad Rofik menyampaikan selamat kepada
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Serah terima Pengurus IKPLN Daerah MMU oleh Ketua
IKPLN Daerah MMU sebelumnya Alex Mailuhuw kepada
Ketua IKPLN Daerah MMU yang baru Agustinus Lomo
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Foto bersama Pengurus IKPLN Pusat, Manajemen PT
PLN (Persero) UIW MMU dan Pengurus IKPLN Daerah
MMU Masa Bakti 2022-2026.

pengurus IKPLN Daerah Maluku dan Maluku
Utara yang telah terpilih sebagai pengurus dan
mengharapkan agar amanah dan kepercayaan
ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi.
Ini organisasi yang lebih bersifat pekerjaan
sosial, semoga pengabdian bapak ibu tercatat
sebagai amal ibadah dimata Tuhan Yang Maha
Kuasa, tandasnya.
Lebih lanjut Ahmad Rofik mengatakan bahwa
kalau sebelumnya Dana Pensiun PLN, YPK
PLN dan Afiliasinya bila ingin masuk di PLN
harus mengikuti tender, sedangkan sekarang
tahun 2022 sudah ada kebijakan bahwa bisa
dilakukan penunjukan langsung.
Ini artinya bahwa manajemen PLN semakin
menunjukan keberpihakannya kepada
pensiunan PLN dengan memberikan
kesempatan yang lebih luas bagi pensiunan
berkarya di PT PLN (Persero).
Dalam kesempatan itu pula Ahmad Rofik
menjelaskan tentang 4 pilar Masyarakat
PLN/PLN Society yang menaungi Pensiunan
yaitu: PLN, DP PLN, YPK PLN dan IKPLN,
dengan fungsi dan tugas masing-masing yang
pada pokoknya adalah untuk peningkatan
kesejahteraan pensiunan.
Terkait dengan sarana ruang Sekretariat
IKPLN Daerah Maluku dan Maluku Utara,
menurut Ahmad Rofik bahwa dalam beberapa
kesempatan sudah berkomunikasi dengan
General Manager PT PLN (Persero) UIW Maluku
dan Maluku Utara Adams Yogasara, bahwa
beliau sudah bersedia untuk menyiapkan ruang
Sekretariat sebagai wadah berkumpul pengurus
IKPLN Daerah Maluku dan Maluku Utara untuk
melakukan aktifitasnya.

Sekretaris Umum IKPLN Pusat Bima Putrajaya saat
memberikan pencerahan kepada Pengurus IKPLN Daerah
Maluku dan Maluku Utara Masa Bakti 2022 - 2026

Sementara itu Sekretaris Umum IKPLN Pusat
Bima Putrajaya, pada kesempatan tersebut
berkesempatan memberikan pencerahan
kepada Pengurus IKPLN Daerah Maluku dan
Maluku Utara masa bakti 2022 – 2026, tentang
prinsip-prinsip berorganisasi sesuai AD dan
ART IKPLN.
Khusus prosedur melaksanakan Musyawarah
Daerah (MUSDA) lanjut Bima Putrajaya
bahwa pelaksanaan Musda mengacu pada
enyelenggaraan Munas yang diberlakukan
sesuai ketentuan Ps. 37(6) ART IKPLN tahun
2021.
Menurutnya bahwa hal penting yang perlu
diperhatikan dan dilaksanakan dalam Musda,
sesuai ketentuan Ps. 37 jo 30 dan 42 ART
IKPLN tahun 2021 yaitu Pembentukan
Alat Kelengkapan Musda, Laporan
Pertanggungjawaban, Program Kerja Pengurus
Baru, Pemilihan Pengurus Baru dan Waktu
Pelaksanaan Musda itu sendiri, yaitu paling
lambat 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan
Munas atau menjelang berakhirnya masa kerja
Pengurus Daerah.
Pengurus IKPLN Daerah Maluku dan Maluku
Utara yang dilantik, sebagai Ketua Agustinus
Lomo, Wakil Ketua Arnold Kaloly, Sekretaris
Abdullah Malawat, Bendahara Ny. Ludya
Likumahuwa dibantu 3 ketua bidang, masingmasing Ketua Bidang I Organisasi dan
Komunikasi : Tofik Rumasukun, Ketua Bidang
II Kesehatan dan Kerohanian : Abdullah Toyo
dan Ketua Bidang III Usaha dan Kesejahteraan :
Christian Nanulaitta.

*) Abdullah Malawat
Sekretaris IKPLN Daerah Mamalut
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PELAKSANAAN MUSDA IKPLN
DAERAH TRANSMISI JAWA TIMUR
Oleh: Rex J Panambunan*)

Pada tanggal 21 September 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Daerah
IKPLN Daerah Transmisi Jawa Timur (IKPLN Daerah TJT) di kantor IKPLN
Daerah TJT yang berlokasi di kantor PLN UIT JBM Surabaya.
Musda diselenggarakan dengan memperhatikan
surat dari IKPLN Pusat No. 226/MUM/IKPLN
Pusat/IX/2022 tanggal 13 September mengenai
Pedoman Pelaksanaan Musda. Musda IKPLN
Daerah TJT dihadiri oleh Pengurus 5 (lima) IKPLN
Cabang dalam naungannya yaitu Cabang UPT
Surabaya, Cabang UPT Malang, Cabang UPT
Madiun, Cabang UPT Probolinggo dan Cabang
UPT Gresik dengan total jumlah anggota per
Agustus 2022 sebanyak 1008 orang.

Agenda Musda mencakup acara sebagai
berikut:

Musda dilakukan dengan membentuk Panitia
Musyawarah Daerah yang diketuai oleh Sdr.
Maryono Mulyono. Setelah menyanyikan lagu
Indonesia Raya, Hymne dan Mars IKPLN serta
doa, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua
Musda, Ketua IKPLN Daerah TJT (Bpk. Agoes
Priambodo) dan GM PT PLN (Persero) UIT JBM
(diwakili oleh Bpk. Fermi Travianto) sekaligus
membuka Musda secara resmi.

 Sidang Paripurna yang terdiri dari:
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 Sidang Pendahuluan Musda yang terdiri dari:
- Pembukaan Sidang;
- Pengesahan Kuorum;
- Pengesahan Jadwal Acara;
- Pengesahan Tata Tertib;
- Pemilihan & Pengesahan Pimpinan Musda;
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus;
- Pandangan Umum & Tanya Jawab;
- Pengesahan Pertanggungjawaban Pengurus;
- Pernyataan Pengurus Demisioner;
- Program Kerja IKPLN Daerah Transmisi Jawa
Timur;

BERITA PUSAT & DAERAH

- Penjaringan Calon Ketua Daerah

meliputi:

- Pemilihan & Pengesahan Ketua Daerah;

- Bidang Organisasi;

Setelah Musda menerima Laporan
Pertanggungjawaban Pengurus yang diikuti
dengan pengajuan Program Kerja IKPLN
Daerah TJT, Pengurus IKPLN Daerah TJT Masa
Bakti 2018 – 2022 dinyatakan demisioner.
Ketua sidang kemudian menawarkan apakah
pemilihan Ketua IKPLN Daerah TJT Masa Bakti
2022 – 2026 dilakukan secara pemungutan
suara atau aklamasi. Tawaran ditanggapi
oleh perwakilan setiap IKPLN Cabang yang
menghendaki pemilihan secara aklamasi atas
Bpk. Agoes Priambodo. Maka ketua sidang
menyatakan bahwa Bpk. Agoes Priambodo
sebagai ketua terpilih untuk memimpin kedua
kali IKPLN Daerah Transmisi Jawa Timur masa
bakti 2022 - 2026.

- Bidang Kesejahteraan;

Bpk Agoes Periambodo menerima hasil
pemilihan tersebut. Acara dilanjutkan dengan
pelantikan dan pengukuhan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pelantikan dan pengukuhan
ketua terpilih, Ketua Umum IKPLN memberikan
kesempatan kepada anggota yang berada pada
IKPLN Cabang untuk mengajukan pertanyaan.
Dari beberapa pertanyaan, Ketua Umum IKPL:N
menyampaikan informasi dan hal-hal mutakhir
yang terjadi di lingkungan PLN dan IKPLN, serta
sinergi antara 4 Pilar yang terbina dengan baik
sejauh ini.

- Pelantikan Ketua IKPLN Daerah TJT oleh
Ketua Umum IKPLN;
- Pengukuhan Ketua IKPLN Daerah TJT oleh
perwakilan GM UIT JBM;
- Sambutan Ketua terpilih IKPLN Daerah TJT;
- Sambutan Ketua Umum IKPLN Pusat;
- Pemberian Ucapan Selamat;
- Ramah tamah.
Didalam penyelenggaraan Musda, pemilihan
pengurus IKPLN Daerah TJT hanya dilakukan
untuk pemilihan Ketua, sedangkan pengisian
posisi kepengurusan akan dilakukan kemudian
oleh Ketua terpilih. Bidang-bidang yang akan
menangani kegitan IKPLN Daerah TJT adalah

- Bidang Usaha;
Sekalipun belum dilaksanakan pemilihan
pengurus pada bidang-bidang yang menangani
kegiatan IKPLN Daerah TJT, ketua terpilih
telah memperkenalkan calon-calon yang akan
menduduki posisi kepengurusan tersebut.
Program kerja kepengurusan IKPLN Daerah
TJT yang dibagi dalam bidang-bidang yang
disebutkan diatas mencakup juga kegiatan a.l
kerohanian, sosial, budaya, pola hidup sehat
(pikiran, jasmani & rohani), komunitas oleh
sehat (Gowes, Tennis Lapangan, Bulutangkis,
Ling Tien Kung) dan pemutakhiran data
pensiun.

Diharapkan Ketua terpilih segera mengirimkan
Susunan Kepengurusan IKPLN Daerah TJT
kepada IKPLN Pusat untuk diterbitkan surat
keputusan penetapannya sesuai dengan
prosedur dalam ART IKPLN Tahun 2021.

*) Rex J Panambunan
Ketua Bidang Organisasi, Advokasi dan
Komunikasi - IKPLN Pusat
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Maulid Nabi
Muhammad SAW

Oleh: Rachmat*)
Bulan Rabiul Awal tepatnya tanggal 12 Rabiul
Awal adalah tanggal kelahiran Nabi Muhammad
SAW atau dikenal sebagai Maulid Nabi. Di tahun
2022, peringatan Maulid Nabi akan jatuh pada
tanggal 8 Oktober 2022. Namun, memperingati
Maulid Nabi, bagi sebagian kalangan umat
Islam masih menjadi kontroversi. Tidak semua
umat Islam memperingati hari lahirnya Nabi
Muhammad SAW atau Maulid Nabi.
Sebagian umat Islam menganggap
memperingati Maulid Nabi adalah bid’ah,
karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak
mencontohkan untuk memperingatinya. Namun,
bagi umat Islam yang memperingatinya, hal
ini adalah sebagai bentuk kecintaan umat
Islam kepada Nabi Muhammad SAW (https://
alamisharia.co.id/).

Sejarah/asal-usul peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW.
Dalam sejarahnya, perayaan Maulid Nabi tidak
ditemukan baik pada saat Nabi masih hidup
maupun pada masa sahabat, tabi’in (generasi
yang berguru langsung kepada generasi
sahabat), hingga tabi’it tabi’in (generasi yang
berguru langsung kepada generasi tabi’in), dan
empat Imam Mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam
Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad). Para
sahabat hingga keempat Imam Mazhab tersebut
adalah orang-orang yang sangat mencintai
dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW.
Mereka pula kalangan yang paling bersemangat
dan menghayati setiap ajaran-ajaran yang

56

IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022

diwariskan olehnya namun di era mereka tidak
dilakukan perayaan Maulid.
Beberapa kalangan berpendapat bahwa
Maulid Nabi pertama kali muncul pada zaman
Shalahuddin al-Ayyubi (1193 M). Shalahuddin
disebut menganjurkan umat Islam saat itu untuk
memperingati Maulid Nabi guna membangkitkan
semangat jihad kaum Muslim. Kala itu,
Shalahuddin dan umat Islam memang berada
dalam fase berperang sehingga memerlukan
sosok/figur yang dapat membangkitkan
semangat juang.
Pendapat ini masih banyak diperdebatkan,
karena tidak ditemukan catatan sejarah yang
menerangkan perihal ini.
Selanjutnya ada juga yang berpendapat
bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW dipelopori oleh Dinasti Fatimiyah (Silsilah
keturunan Fatimah). Para khilafah Fatimiyah
memang memiliki banyak perayaan sepanjang
tahun diantaranya Perayaan Tahun Baru,
hari Asyura, Maulid Nabi, Maulid Ali bin Abi
Tholib, Maulid Hasan dan Husein dan lain-lain.
(Republika.co.id).
Pendapat ini pun tidak mempunyai bukti-bukti
yang valid bahwa Dinasti Fatimiyah yang
menginisiasi perayaan Maulid Nabi Muhammhad
SAW.
Terlepas dari catatan sejarah yang masih
diperdebatkan tersebut dan adanya kontroversi
peringatan Maulid Nabi, pada kenyataannya
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ummat Islam sampai saat ini masih banyak yang
memperingati hari kelahiran atau Maulid Nabi
Muhammad SAW.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
di Indonesia.
Di Indonesia, perayaan maulid nabi disahkan
oleh negara sebagai hari besar dan hari libur
Nasional. Tahun-tahun terakhir peringatan ini
diadalakan di Masjid Istiqlal dan selalu dihadiri
oleh Presiden. Di Indonesia, perayaan maulid
Nabi diselenggarakan di surau-surau, masjidmasjid, majlis ta’lim dan di pondok-pondok
pesantren dengan beragam cara yang meriah
dan dengan sejumlah acara, antara lain ;
khitanan masal, pengajian dan berbagai acara
keagamaan lainnya.
Malam hari tanggal 12 Maulid merupakan
puncak acara. Biasanya mereka membaca Siroh
Nabawiyah (sejarah hidup Nabi sejak kelahiran
sampai wafatnya) dalam bentuk prosa dengan
cara berganti-ganti dan kadang-kadang dengan
dilagukan. Masyarakat di setiap daerah memiliki
cara tersendiri untuk merayakan kelahiran
manusia agung tersebut. Meskipun seringkali
tidak ada hubungan langsung antara kelahiran
Nabi Muhammad dan upacara yang mereka
lakukan.
Seperti contoh di daerah Yogjakarta, tradisi
“muludan” dilakukan kegiatan tradisi budaya
Sekatenan. Sekaten merupakan upacara
pendahuluan dari peringatan hari kelahiran Nabi
Besar Muhammad SAW. Tradisi budaya Jawa
yang biasanya dilakukan masyarakat tertentu
adalah ritual memandikan benda-benda pusaka.
Benda-benda pusaka seperti keris, tombak atau
barang pusaka lainnya tersebut dimandikan
dengan air yang sudah di racik dengan ramuan
bunga tujuh warna yang kemudian air bekas
‘memandikan’ benda-benda pusaka tersebut
bisa diambil. Sebagian masyarakat meyakini
bahwa air tersebut mengandung berbagai
macam khasiat dan berguna untuk berbagai
keperluan dan keberkahan. Kata Sekaten
secara turun temurun merupakan bentuk
transformasi kalimat “Syahadat”. Syahadat
yang banyak diucapkan sebagai Syahadatain
ini kemudian menyatu dengan bahasa lokal
khususnya kultur dan sastra Jawa sehingga
menjadi Syakatain dan pada akhirnya
bertransformasi menjadi istilah Sekaten hingga
sekarang.

Di Kudus, Jawa Tengah lain lagi, warga Desa
Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah, memperingati kelahiran
Nabi Muhammad SAW dengan menggelar tradisi
”ampyang” maulid. Tradisi ”ampyang” yang
biasa dikenal oleh warga setempat merupakan
tradisi memperingati hari kelahiran nabi dengan
menyajikan makanan yang dihiasi dengan
”ampyang” atau krupuk yang diarak keliling
desa, sebelum menuju ke Masjid Wali At Taqwa
di desa setempat.
Di kecamatan Glagah kabupaten Lamongan,
peringatan Maulid Nabi diadakan dengan
pembacaan kitab al-Barzanji, anak-anak
dan orang dewasa datang dengan membawa
bermacam-macam buah-buahan. Yang unik
dalam peringatan ini selalu ada banyak bunga
yang di rangkai kemudian di tempelkan di atas
pohon pisang, dan jika acara mau selesai bunga
itu di bagi-bagikan kepada para hadirin.

Hikmah Peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW
Melalui peringatan Maulid kita dapat mengambil
beberapa hikmah antara lain adalah kita dapat
lebih mengenal sosok beliau Nabi Muhammad
SAW melaui bacaan Siroh Nabawiyah yang
biasanya dibacakan pada saat peringatan
Maulid Nabi Muhammad SAW.
Diharapkan dengan peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW kita dapat mencontoh akhlak
dan mengikuti sunnah-sunnah beliau.
Beliau Rasullulah SAW adalah sosok yang
mempunyai akhlak dan budi pekerti yang agung,
sesuai dengan firman Alloh SWT, dalam Al
Quran Surat Al-Qolam ayat 4 :
“Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di
atas akhlak yang agung.”
Beliau juga merupakan suri tauladan/panutan
yang baik sesuai firman Alloh dalam Al Quran
Surat Al-Ahzab ayat 21 :
“Sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul
teladan yang baik bagi yang mengharapkan
(ridha) Allah dan ganjaran di hari kemudian dan
dia banyak menyebut Allah”.
Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
janganlah hanya diisi dengan acara yang
bersifat euforia tapi mestinya dapat dijadikan
momen untuk mengambil pelajaran dari kisah
hidup beliau yang akan membawa manfaat
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terhadap perbaikan akhlak ummat.
Perlu juga berhati-hati jangan sampai
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi
dengan acara-acara yang bersifat kemusyrikan
atau menyekutukan Alloh SWT (Naudzubillahi
min dzalik).
Akhlak mulia Nabi Muhammad SAWpatut
diteladani. Beliau selalu berprasangka baik,
tidak pernah berbuat keburukan, tidak berkata
kasar dan tidak pernah marah. Bahkan, beliau
selalu mendoakan kebaikan kepada orang yang
berbuat keji kepadanya.
Selain beberapa akhlak mulia yang telah
disebutkan di atas, berikut ini adalah beberapa
keteladanan yang patut dicontoh terutama kita
sebagai umatnya :
1. Tidak gampang marah
Sifat dan karakter orang-orang beriman adalah
pemaaf dan pemurah kepada semua manusia,
serta tidak menaruh dendam pada saat marah.
Allah SWT berfirman, “Dan (bagi) orangorang yang menjauhi dosa-dosa besar dan
perbuatan-perbuatan keji, dan apabila marah,
mereka memberi maaf.”
Sementara Rasullulah bersabda, “Bukanlah
keras itu dengan otot. Sesungguhnya seorang
pemberani adalah orang yang mampu menahan
dirinya ketika marah.” (HR. Bukhari).
Dalam Shahih Bukhari diceritakan, ada sebuah
wasiat dari Nabi yang dikatakan oleh seseorang,
“Berwasiatlah kepadaku.”
Beliau berkata, “Jangan marah”. Beliau
mengulangi wasiat ini berkali-kali.
2. Sabar dan murah hati
Sabar dan murah hati merupakan sifat yang
dicintai Rasullulah. Beliau berkata kepada
Al-Asyaj Abdul Qais, “Sesungguhnya di dalam
dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah
dan Rasul-Nya, yakni sabar dan murah hati.”
3. Baik terhadap tetangga
Dalam hadis riwayat Muslim, Rasullulah
berkata, “Jibril senantiasa mewasiatkan agar
aku berbuat baik kepada tetanggaku sampaisampai aku mengira ia akan menyuruhku
memberi warisan kepada para tetanggaku.”
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Rasul juga pernah berkata kepada Abu Dzarr,
“Abu Dzarr, jika engkau memasak sayur,
perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada
tetangga-tetanggamu.” (HR. Muslim).
Riwayat lain juga menuturkan, bahwa Rasululloh
bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah
dan hari akhir, hendaknya ia tidak menyakiti
tetangganya.”
4. Menjenguk dan Menangis di sisi orang sakit
Suatu ketika diceritakan ketika Sa’ad ibn
Ubadah sakit, Rasulullah menjenguknya. Beliau
mendapati Sa’ad tengah dikelilingi keluarganya.
Beliau bertanya, “Sudah meninggalkah?”
Mereka menjawab, “Belum, Rasulullah.”
Seketika Rasulullah langsung meneteskan air
mata.
Ketika orang melihat beliau menangis,
mereka ikut menangis. Lalu beliau bersabda,
“Sesungguhnya Allah tidak menurunkan azab
karena air mata atau kesedihan hati. Akan
tetapi, Allah menurunkan rahmat-Nya juga
karena ini.” (HR. Muslim).
Penutup
Tentu masih banyak akhlak dan suri tauladan
yang dapat diambil pelajaran dari kisah
kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mudahmudahan dengan adanya peringatan Maulid
Nabi kita akan terus dapat mempertahankan
keimanan kita terhadap Rasulullah dan dapat
mengamalkan sunnah dan mencontoh akhlak
beliau.
Referensi :
1. NN, 6 okt 2021, “Sejarah Hingga Dalil Peringatan
Maulid Nabi”, https://alamisharia.co.id/blogs/sejarahhingga-dalil-peringatan-maulid-nabi/
2. Republika online, 19 Oktober 2021, “Memaknai Maulid
Nabi Muhammad”, https://www.republika.co.id/berita/
r188et430/memaknai-maulid-nabimuhammad
3. Moch. Yunus, n.d, “Peringatan Maulid Nabi (Tinjauan
Sejarah dan Tradisinya di Indonesia)”, https://core.
ac.uk/download/pdf/288101307.pdf

*) Rachmat :
Anggota IKPLN Cabang PLN Kantor Pusat
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MENERIMA dan BERBAGI
KASIH KARUNIA NATAL
Memaknai NATAL Tahun 2022
Oleh: Lilik Ismanto *)
Bapak dan Ibu Pensiunan PLN yang tergabung
dalam wadah IKPLN yang berbahagia, tanpa
terasa tahun 2022 hampir tiba di penghujung
akhir tahun dan kita semua akan memasuki era
baru tahun 2023. Adapun peristiwa penting
yang kita rayakan sebelum memasuki tahun
yang baru adalah merayakan Natal.
Yaaa … Natal segera tiba, dan kita bersiap
untuk merayakannya. Pertanyaannya apakah
kita akan terjebak dalam ritual perayaannya
saja, seperti memasang pohon natal,
menyiapkan kue -kue, berbagi hadiah dan lain lain. Namun melupakan makna natal itu sendiri
dalam kehidupan kita. Tentunya ada hal yang
lebih penting dari sekedar merayakan natal
sebagai ritual tahunan

Sebagai warga pensiunan dalam wadah IKPLN,
hal yang dapat kita lakukan pada saat natal
adalah melakukan perenungan dan introspeksi
diri. Merenungkan berapa banyak berkat dan
anugerah yang telah kita terima selama ini dari
Tuhan Yesus, seperti dalam nyanyian Kidung
Jemaat 439 : “…. Berkat Tuhan satu satu
hitunglah, kau niscaya kagum oleh KasihNya…..”
Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam
memaknai Natal 2022dan acuan introspeksi diri
adalah :

1. Natal adalah kasih karunia Tuhan
kepada seluruh umat manusia
Dalam menanti datangnya Natal marilah
bersama-sama menengok ke belakang
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kehidupan kita dan menghitung berkat karunia
yang telah diterima dari Tuhan Yesus di tengah
gejolak dan permasalahan dunia seperti
pandemi Covid 19, kenaikan harga kebutuhan
sehari hari, sulitnya memperoleh lapangan
pekerjaan dan lain-lain.
Meskipun permasalahan hidup akan selalu kita
temui, namun tangan kasih Tuhan Yesus tetap
kita rasakan, seperti tertulis dalam 1 Petrus 5 : 7
: “Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya,
sebab IA yang memelihara kamu”
Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita
kesehatan yang baik, kecukupan sandang
pangan, kehidupan yang bahagia bersama
keluarga. DIA telah mencukupkan kebutuhan
kita, meskipun terkadang kita mengeluh bahwa
Manfaat Pensiun yang diterima setiap bulan
tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan
sehari - hari. Namun kenyataannya bahwa DIA
tetap memelihara hidup kita, seperti tertulis
dalam Matius 6 : 26 : “Pandanglah burungburung di langit, yang tidak menabur dan tidak
menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam
lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu
yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi
burung-burung itu?”
Natal adalah sukacita besar, karena Yesus
Kristus telah hadir ke dunia untuk membawa
damai dan mengajarkan kasih kepada umat
manusia, sehingga sudah sepatutnya momen
Natal digunakan untuk merefleksikan diri akan
kasih karunia dengan lahirnya Yesus Kristus ke
dunia.

2. Natal mengajarkan kepada kita untuk
berbagi kasih kepada sesama
Momen perayaan Natal biasanya diikuti dengan
tradisi untuk berbagi kasih kepada sesama,
sebagai bentuk kepedulian kita. Apabila
memiliki rejeki berlebih, alangkah baiknya jika
kita mengingat kepada saudara saudara kita
yang berkekurangan dan berbagi sukacita
dengannya, sehingga mereka turut merasakan
kasih dan sukacita Natal. Tuhan Yesus memakai
kita menjadi saluran berkatNya, seperti tertulis
dalam Matius 25 : 40 : “Dan Raja itu akan
menjawab mereka : Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu
lakukan untuk salah seorang saudaraKu yang
paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk
Aku”.
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Tuhan Yesus telah lahir ke dunia membawa
kasih dan damai, sehingga sebagai umatNya
kita sudah seharusnya mengikuti perbuatanNya.
Perayaan Natal memang dilakukan hanya sekali
dalam setahun, namun makna Natal harus
diwujudkan dalam kehidupan kita sehari - hari.

3. Natal sebagai ungkapan syukur atas
kasih Tuhan Yesus
Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan
saat merayakan Natal adalah menyampaikan
ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus.
Mengucap syukur atas segala sesuatu yang
telah kita terima daripadaNya, baik sukacita
maupun dukacita, seperti tertulis dalam kitab 1
Tesalonika 5 : 18 yang berbunyi : “ Mengucap
syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi
kamu” .
Jadikan natal sebagai momen untuk mengucap
syukur akan kasih Tuhan Yesus yang telah
kita rasakan setiap hari dalam kehidupan yang
dijalani.
Bapak dan Ibu Pensiunan PLN yang berbahagia,
merayakan Natal tidak harus dilakukan dengan
penuh kemewahan, karena Yesus Kristus sendiri
datang ke dunia dengan penuh kesederhanaan.
Yang terpenting adalah kasih dan damai Natal
ada di dalam hati kita, dan dinyatakan dalam
kehidupan sehari-hari.
Selamat menyambut Hari Kelahiran Yesus
Kristus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin
Sumber : IDN Times

*) Lilik Ismanto :
Anggota IKPLN Cabang PLN Kantor Pusat
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Mengenang Sejarah
3 Hari Besar Nasional
Oleh: Dewi Sri Wahyunie*)
Kurun waktu terbit IKPLN News edisi 19 Oktober
s/d Desember 2022 terdapat 3 hari besar
Nasional yaitu :

dari gerakan fisik menjadi gerakan politik. Maka
bermunculan beragam organisasi kepemudaan
daerah.

1. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober

Beberapa di antaranya yang cukup terkenal yaitu;
Jong Java (Pemuda Jawa), Jong Sumatranen
Bond (Pemuda Sumatra), Jong Minahasa
(Pemuda Minahasa), Jong Celebes (Pemuda
Sulawesi).

2. Hari Pahlawan tanggal 10 November
3. Hari Ibu tanggal 22 Desember
Ada baiknya kita sejenak mengenang sejarah
yang terkait dengan peristiwa yang melatar
belakangi lahirnya 3 (tiga) hari besar nasional
tersebut untuk dapat mengambil inspirasi serta
mengenang perjuangan para pendahulu kita
untuk kemerdekaan Indonesia. Kita jadikan
renungan dan memaknainya untuk diri sendiri
maupun anak cucu, keteladanan serta semangat
kepahlawanannya.

1. HARI SOEMPAH PEMOEDA TANGGAL
28 OKTOBER
Sumpah Pemuda memiliki cerita sejarah dan
tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia.
Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan
semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam
menegakkan kemerdekaan dari penjajahan
negara asing. Peristiwa sumpah pemuda dilatar
belakangi oleh munculnya dorongan untuk
bersatu dalam diri pemuda Indonesia.
Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia terpecah
belah karena perbedaan suku, agama dan ras.
Para pemuda menganggap bahwa keadaan
tersebut membuat penjajah semakin mudah untuk
melakukan politik adu domba atau lebih dikenal
dengan devide et Impera.
Perlawanan terhadap penjajah pun sangat sulit
untuk dilakukan, karena perlawanan bangsa
Indonesia yang kala itu lebih banyak bersifat fisik
dan kedaerahan.
Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini dan
mulai berpikir untuk merubah strategi perlawanan

Menyadari pentingnya persatuan, mereka
menginginkan agar organisasi-organisasi yang
bersifat kedaerahan itu meleburkan diri menjadi
satu organisasi yang bersifat nasional untuk
bersama -sama melawan penjajah. Karena
pengalaman mengajarkan bahwa gerakan
yang bersifat kedaerahan sangat mudah untuk
dipatahkan oleh penjajah.
Akhirnya semua bersepakat mengadakan
Kongres. Kongres Pemuda diselenggarakan di
Jakarta dua kali, yakni Kongres Pemuda I yang
berlangsung pada tanggal 30 April - 2 Mei 1926
dan Kongres Pemuda II pada tanggal 27-28
Oktober 1928.
Kongres Pemuda II dihadiri oleh organisasiorganisasi pemuda antara lain Jong Java, Jong
Sumatranen Bond, Jong Batak Bond, Pemoeda
Indonesia, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes,
Sekar Rukun, Jong Ambon dan Pemuda Kaum
Betawi.
Kongres ini diselenggarakan di tiga gedung serta
tiga rapat yang berbeda untuk menghasilkan
Sumpah Pemuda:
1. Rapat Pertama (Sabtu, 27 Oktober 1928),
diselenggarakan di Gedung Katholieke
Jongenlingen Bond (KJB) Lapangan Banteng.
Dalam sambutannya, Soegondo berharap
kongres ini dapat memperkuat semangat
persatuan dalam sanubari para pemuda.
Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian
Mohammad Yamin tentang arti dan hubungan
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persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada
lima faktor yang akan memperkuat persatuan
Indonesia diantaranya Sejarah, Bahasa, Hukum
adat, Pendidikan dan Kemauan.
2. Rapat kedua (Minggu, 28 Oktober
1928), diselenggarakan di Gedung
Oost-Java Bioscoop dengan bahasan
utama tentang Pendidikan dengan
pembicara Poernomowoelan dan Sarmidi
Mangoensarkoro, yang berpendapat bahwa
setiap anak harus mendapat pendidikan
kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga
harus dididik secara demokratis dan ada
keseimbangan antara pendidikan di sekolah
dengan di rumah.
3. Rapat ketiga (Minggu, 28 Oktober 1928), yang
diselenggarakan di Gedung Indonesische
Clubhuis Keramat di jalan Kramat 106 yang
kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah
Pemuda. Pada rapat ini Soenario menjelaskan
pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain
gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan
mengemukakan, gerakan kepanduan tidak
dapat dipisahkan dari pergerakan nasional.
Gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik
anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri,
keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan
dalam hal perjuangan.
Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan
hasil kongres yang dikenal sebagai Soempah
Pemoeda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan
itu diucapkan sebagai Sumpah Setia. Sebelum
kongres ditutup, WR Supratman menampilkan
lagu ciptaannya “Indonesia Raya” yang mendapat
sambutan meriah. Indonesia Raya kemudian
diresmikan menjadi lagu kebangsaan yang
menjadi identitas bangsa Indonesia.
Dari kilasan sejarah tentang Kongres Pemuda
tersebut di atas bisa dipahami tentang Makna
Sumpah Pemuda sbb :
1. Menyatukan Perjuangan Bangsa Indonesia.
Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal
perjuangan anak muda. Kala itu, pemuda dan
pemudi rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran
moral bahkan harta benda demi menyatukan
bangsa Indonesia.Tanpa Sumpah Pemuda dan
perjuangan mereka, bisa jadi Indonesia tak
mencapai kesatuan dan tak berhasil melawan
penjajah.
2. Menekankan Kebanggaan akan Bahasa
Indonesia.
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Teks Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda tanggal 28
Oktober 1928

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu
bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan
bahasa Indonesia untuk berkomunikasi.
Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi
yang telah tercantum dalam Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945 pasal 36. Kebanggaan
akan bahasa Indonesia perlu dipertahankan,
karena berpengaruh pada intelegensi dan rasa
nasionalisme.
3. Menjaga Keutuhan Bangsa
Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang
harus dilakukan oleh masyarakat. Sebagai
generasi penerus bangsa saat ini, tentunya
kita juga harus tetap menjunjung tinggi rasa
nasionalisme serta memiliki rasa persatuan
dan kesatuan yang tinggi melanjutkan energi
positif mereka kepada generasi penerus demi
kemajuan dan persatuan bangsa Indonesia
Tokoh-Tokoh penting yang berada di balik
peristiwa kongres pemuda serta pembentukan
Ikrar Sumpah Pemuda antara lain :
1. Muhammad Yamin yang tergabung dalam
organisasi Jong Sumatranen Bond dan
menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang
dibacakan pada Kongres Pemuda II yang
menetapkan Bahasa Indonesia, yang berasal
dari Bahasa Melayu, sebagai bahasa nasional
Indonesia..
2. Sarmidi Mangoensarkoro merupakan aktivis
pendidikan, saat kongres pemuda I dan II
berlangsung, banyak berbicara soal pendidikan
untuk rakyat Indonesia.
3. Amir Syarifuddin Harahap merupakan wakil
ketua dari Jong Batak Bond, yang berkontribusi
dalam ide-ide brilian saat terjadinya perumusan
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sumpah pemuda.
4. Soegondo Djojopoespito ketua Persatuan
Pemuda Indonesia di Belanda (PPI), Ketua
Kongres Pemuda II, bersama dengan
Mohammad Yamin dan para pemuda lainnya
berhasil menciptakan Ikrar Satu Nusa, Satu
Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia yang
sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda.
5. W.R. Supratman yang menciptakan sebuah
lagu instrumental tanpa teks dengan alat musik
biola yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia
yaitu Indonesia Raya.
6. Theodora Athia Salim (Dolly Salim) Putri
dari Agus Salim yang melantunkan lagu
Indonesia Raya melalui biolanya meskipun ia
bukanlah anggota Kongres dan berinisiatif
untuk melantunkan lirik lagu Indonesia Raya
meskipun Kongres Pemuda dijaga oleh polisi
Belanda dan melarang kata ”merdeka”. Lirik
“merdeka” dalam lagu tersebut kemudian
diganti dengan “mulia” oleh Dolly Salim agar
tidak memicu pembubaran dan penangkapan
tokoh lainnya.
7. J. Leimena ketua dari organisasi pemuda Jong
Ambon yang menjadi panitia Kongres Pemuda
Pertama dan Kedua.
8. Prof. Mr. Soenari Sastrowardoyo menjadi
penasehat panitia dalam merumuskan sumpah
pemuda dan pembicaranya.
9. Djoko Marsaid ketua dari Jong Java sebagai
wakil ketua mendampingi Soegondo
Djojopoespito.

2. HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER
Peringatan Hari Pahlawan 10 November
ditetapkan oleh Pemerintah untuk mengenang
dan menghormati para pahlawan yang gugur
dalam pertempuran Surabaya yang terjadi pada
tahun 1945.
Setelah Bangsa Indonesia memproklamasikan
kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,
pemerintah mengeluarkan maklumat yang
menetapkan mulai tanggal 01 September 1945
bendera nasional Sang Saka Merah Putih
dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan
pengibaran bendera tersebut meluas ke seluruh
daerah salah satunya di Surabaya.
Pada pertengahan September 1945 tentara
Inggris mendarat di Jakarta dan mereka berada

di Surabaya pada tanggal 25 September 1945.
Tentara Inggris tergabung dalam AFNEI (Allied
Forces Netherlands East Indies) datang bersama
dengan tentara NICA (Netherlands Indies Civil
Administration). Tugas mereka adalah melucuti
tentara Jepang dan memulangkan mereka ke
negaranya, membebaskan tawanan perang yang
ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan
Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai
negara jajahan.
Namun gejolak antara tentara dan milisi pro
kemerdekaan Indonesia dan pihak Belanda sudah
dimulai pada tanggal 19 September 1945. Karena
malam sebelumnya, sekelompok orang Belanda di
bawah pimpinan W.V.Ch. Ploegman mengibarkan
bendera Belanda di sebelah utara Hotel Yamato,
Jalan Tunjungan Nomor 65 Surabaya, tanpa
persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya. Hal
ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka
menganggap Belanda menghina kemerdekaan
Indonesia dan melecehkan bendera Merah Putih.
Mereka protes dengan berkerumun di depan
Hotel Yamato, meminta bendera Belanda
diturunkan dan dikibarkan bendera Indonesia.
Pada tanggal 27 Oktober 1945, perwakilan
Indonesia berunding dengan pihak Belanda
dan berakhir meruncing karena Ploegman
mengeluarkan pistol, sehingga terjadilah
perkelahian dalam ruang perundingan hingga
mengakibatkan Ploegman tewas dicekik oleh
Sidik. Hotel Yamato ricuh. Warga memaksa masuk
ke hotel hingga Hariyono dan Koesno Wibowo
berhasil merobek bagian biru bendera Belanda
sehingga warna bendera menjadi Merah Putih.
Presiden Soekarno memerintahkan untuk
gencatan senjata pada 29 Oktober 1945, pihak
Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani
gencatan senjata. Pertempuran kembali pecah
pada 30 Oktober 1945.
Kedua pihak bentrok dan menyebabkan Brigadir
Jenderal Mallaby, pimpinan tentara Inggris,
tewas tertembak dan mobil yang ditumpanginya
di ledakkan oleh milisi. Mayor Jenderal Robert
Mansergh, pengganti Mallaby, mengeluarkan
ultimatum yang menyebutkan bahwa semua
pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus
melapor dan meletakkan senjatanya di tempat
yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan
mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum
pada tanggal 10 November 1945 pukul 06.00.
Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya
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marah, sehingga meletus pertempuran 10
November 1945. Perang antar kedua kubu
berlangsung sekitar tiga minggu, jumlah
kekuatan tentara sekutu sekitar 15.000 pasukan.
Tokoh perjuangan yang menggerakkan rakyat
Surabaya antara lain Sutomo, K.H. Hasyim
Asyari dan Wahab Hasbullah. Pertempuran
tersebut menewaskan ribuan korban. Korban dari
Indonesia diperkirakan 16.000 orang dan pihak
Inggris sekitar 2.000 orang.
Pertempuran Surabaya pada tanggal 10
November 1945 itu pun ditetapkan oleh Presiden
Soekarno sebagai Hari Pahlawan melalui Keppres
Nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember
1959.
Dalam pertempuran di Surabaya ini Sutomo
salah satu pahlawan nasional yang lebih dikenal
dengan sebutan Bung Tomo, berperan penting.
Sekilas tentu kita mengingat foto hitam putih
legendaris, di mana Bung Tomo berdiri dengan
gerakan tangan mengacungkan jari dan tatapan
mata tajam. Semangat itulah yang mencerminkan
perjuangan Bung Tomo dalam menghimpun
semangat rakyat Surabaya untuk melawan
gempuran tentara Belanda dan Inggris yang
masih berupaya menyerang.
Dengan mengetahui sejarah perjuangan para
pahlawan, disadari bahwa Kemerdekaan negara
Republik Indonesia diperjuangkan dengan
susah payah dan banyak pahlawan yang gugur
didalamnya. Kita harus mengisi kemerdekaan
dengan semangat perjuangan dengan sebaik
baiknya dan harus menjadi motivasi bagi seluruh
rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang
maju, beradab dan berjaya.

3. HARI IBU 22 DESEMBER .
Kasih sayang ibu sepanjang masa. Itulah
ungkapan yang sangat sering didengar. Bukan
tanpa sebab, karena pada kenyataannya
memang Ibu selalu menyayangi bahkan sampai
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akhir hayatnya. Jasanya tidak terbendung dan
tidak terhitung banyaknya, sejak kita dilahirkan
ke dunia dan pertama kali menangis, sang ibulah
yang menyambut kita dengan kebahagiaan
dan penuh harapan. Mungkin kita bak permata
baginya, di setiap doanya selalu disebut nama
kita walaupun tanpa kita ketahui.
Ibu, kata yang sarat makna. Ribuan puisi mungkin
telah dibuat oleh para penyair. Tetapi maknanya
akan sangat berbeda bagi setiap orang. Ada
yang beranggapan bahwa Ibu adalah sang
penyelamat, sahabat, orang yang menemani
saat sakit, selalu setia mendengarkan anaknya,
dan bahkan satu kata Ibu bisa mengandung
seribu makna. Islam menyatakan bahwa tanpa
persetujuan orang tua khususnya ibu, seseorang
tidak dapat masuk surga tidak peduli seberapa
besar perbuatan baik mereka. Sebuah hadits
bahkan mengatakan ‘surga terletak di bawah
kaki ibu’, artinya seseorang dapat masuk ke
surga setelah kematian jika dia adalah anak yang
penuh perhatian dan penyayang kepada ibunya.
Pencapaian tahap kesempurnaan terakhir, yaitu
surga, bergantung pada kepuasan ibu.
Karena jasa-jasa itulah, kita layak untuk
memberikan penghormatan kepada para Ibu
di dunia ini. Maka dibuatlah hari yang disebut
hari ibu di seluruh dunia. Peringatan Hari Ibu
Internasional biasanya dilakukan dengan
membebastugaskan ibu dari tugas domestik yang
sehari-hari dianggap merupakan kewajibannya
seperti memasak, merawat anak dan urusan
rumah tangga lainnya. Aktivis sosial Julia Ward
Howe pada 1870 menetapkan Mother’s Day
setiap tahunnya di peringati pada hari Minggu
kedua di bulan Mei. Ia mencanangkan bahwa
pentingnya perempuan bersatu melawan perang
saudara di Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu adalah
salah satu bentuk ucapan terimakasih dari
anak untuk seorang ibu yang telah melahirkan,
membesarkan dan mendidik secara baik.

Di Indonesia, Hari Ibu diperingati setiap tanggal
22 Desember. Berbeda dengan makna Hari Ibu
(Mother’s Day) di negara negara lain. Peringatan
Hari Ibu di Indonesia ditandai sebagai tonggak
sejarah kemerdekaan kaum ibu dan perempuan
Indonesia yang bermula dari Kegiatan Kongres
Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember
1928. Dalam semangat untuk merdeka, sampai
awal abad ke 20 banyak gerakan perempuan
yang muncul di Indonesia,berupa organisasi
perempuan, aktivis, hingga koran perempoean.
Puncak dari Gerakan para perempuan
Indonesia ini adalah dengan penyelenggaraan
Kongres Perempoean Indonesia pada
tanggal 22 Desember 1928. Kegiatan
tersebut diselenggarakan di Dalem
Jayadipuran,Yogyakarta dan dihadiri kurang
lebih 30 organisasi perempuan dari 12 kota di
Jawa dan Sumatra, diantaranya Wanita Oetomo,
Aisyiah, Poetri Indonesia, Wanita Katholik, Wanita
Moeljo dan bagian perempuan dalam Syarekat
Islam, Jong Islamieten Bond dan Wanita Taman
Siswa.
Kongres ini didasari oleh semangat Sumpah
Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kongres
pertama ini berfokus pada permasalahan
pendidikan dan perkawinan hingga menghasilkan
tiga tuntutan pada pemerintah kolonial.
Selain itu, lahir juga seruan 22 Desember untuk
diperingati sebagai Hari Ibu Nasional pada
kongres yang pertama.
Beberapa tokoh penting dalam Kongres
Perempoean I ini antara lain Ny. Hajar Dewantara
(wanita Taman Siswa), Ny. Sukonto (Wanita
Oetomo) dan Sujatin Karowiyono (Poetri
Indonesia). Perjuangan pun berlanjut pada
Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta pada
tanggal 20-24 Juli 1935. Hasilnya, kongres
tersebut menetapkan fungsi utama perempuan
Indonesia sebagai Ibu Bangsa yang memiliki
kewajiban untuk menumbuhkan dan mendidik
generasi baru yang lebih menyadari dan lebih
tebal rasa kebangsaannya.
Kongres Perempoean Indonesia kembali
dilanjutkan yang ketiga pada tanggal 23-28 Juli
1938. Dalam Kongres Perempoean yang ke III
inilah yang menghasilkan penetapan resmi Hari
Ibu 22 Desember yang selanjutnya pemerintah
melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor
316 Tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959
menetapkan Hari Ibu tanggal 22 Desember

sebagai hari nasional.
Melansir Pedoman Peringatan Hari Ibu oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), peringatan ini dimaksudkan
untuk terus mengingatkan seluruh rakyat
Indonesia, terutama generasi muda, tentang
makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan,
persatuan dan kesatuan perjuangan kaum
perempuan, yang tidak terpisahkan dari
kebangkitan perjuangan bangsa.
Demikianlah sekilas sejarah yang melatar
belakangi penetapan Hari Ibu tanggal 22
Desember di Indonesia yang terkait dengan
perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
Fakta sejarah tersebut haruslah tetap kita jaga
marwahnya agar tidak terdegradasi dengan
simbol atau seremoni yang lebih menekankan
pada penghormatan atas peran para ibu dalam
mengurus keluarga dalam Rumah Tangga.
Tidak ada yang salah dengan apresiasi yang
harus disampaikan oleh anak anak kepada
ibundanya atas semua dharma baktinya kepada
keluarga, yang bisa disampaikan setiap saat,
namun khusus untuk Hari Ibu tanggal 22
Desember mempunyai makna yang lebih besar
terkait dengan sejarah perjuangan kemerdekaan
Indonesia. “Hari Ibu juga dimaksudkan untuk
mewariskan api semangat perjuangan yang
mempertebal tekad melanjutkan perjuangan
nasional menuju terwujudnya masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD
1945,”
Dirangkum dari berbagai sumber.

*) Dewi Sri Wahyunie,
Pengurus IKPLN Pusat
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HAYATI GELORA PLN

DENGAN SEMANGAT BARU 4.0
Oleh: Hizban Achmad*)
“The New PLN 4.0 . Unleashing Energy and
Beyond”.
Terjemahan bebas, PLN baru, berjiwa milenial,
bernafaskan digital, siap menyalurkan energy
sampai kapanpun.
Suatu greget yang memang di setiap era harus
diperbaharui .
Ada gambar daun yang menyiratkan nuansa green.

Hari Listrik Nasional ke 77 mengambil tema
tersebut di atas
Memang sumber green energy yang akan
disasar untuk mencukupi kebutuhan energi
masa mendatang. Sumber energi baru
terbarukan (EBT), target bauran sebesar
23 % di tahun 2025 masih sebagai acuan.
Berbagai langkah teknis maupun peraturan
dan ketentuan selalu diperbaharui untuk
mencapai sasaran tersebut. Kolaborasi
berbagai Kementerian Lembaga dan BUMN
sangat diperlukan. Dengan adanya pandemi
menyebabkan langkah dan koordinasi harus
sering disesuaikan.
1945: Hari Listrik Nasional
Sejarah Peringatan Hari Listrik Nasional
(HLN) mengambil momentum nasionalisasi
perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang
semula dikuasai penjajah Jepang. Melalui
Penetapan Pemerintah No. 1 tanggal 27 Oktober
1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas
berada di bawah N.V. Handelsvennootschap.
Tanggal 27 Oktober kemudian diperingati
sebagai Hari Listrik Nasional yang tidak hanya
milik PLN namun dalam perkembangannya
menjadi milik seluruh pemangku
ketenagalistrikan dan seluruh masyarakat
Indonesia. Lebih jelasnya anggota MKI (
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia
) di Jakarta sering menjadi Panitia Hari
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Listrik Nasional. Akan tetapi di luar Jakarta
bagaimanapun PLN unit di daerah tetap menjadi
tulang punggung kegiatan HLN. Berbagai
kegiatan yang bersifat massal seperti Jalan
Santai, Nggowes, diikuti oleh para pensiunan
dengan antusias dan penuh kegembiraan.
Menjadi catatan tersendiri, selama Pandemi
Komunitas Olah Sehat IKPLN bidang Ling
Tien Kung berhasil mengadakan Peringatan
Hari Listrik Nasional dengan Latihan Bersama
seluruh Indonesia secara virtual. Peserta
mencapai hampir 200 orang. Tercipta
kebersamaan dan terwujud silaturahmi sesama
pensiunan sehingga pada gilirannya akan
terawat dengan prima baik Raga maupun Jiwa
para penggiatnya. Ungkapan dr Tan Shot Yen :
Jiwa akan merasa nyaman berada dalam tubuh
yang terawat dengan baik.
Kapan listrik pertama di Indonesia?
Kelistrikan di Hindia Belanda dimulai pada tahun
1897 ketika perusahaan listrik pertama yang
bernama Nederlandsch Indische ElectriciteitsMaatschappij (NIEM atau Perusahaan
Listrik Hindia Belanda), yang merupakan
perusahaan yang berada di bawah N.V.
Handelsvennootschap
Perusahaan itu, sebelumnya bernama Maintz &
Co yang berpusat di Amsterdam, Belanda. NIEM
kemudian berekspansi ke Hindia Belanda dan
menjadi perusahaan listrik pertama di Hindia
Belanda dan berkantor pusat di Gambir, Batavia.
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Di wilayah Batavia (Jakarta sekarang), NIEM
membangun PLTU di Gambir di tepi Sungai
Ciliwung. PLTU tersebut merupakan pembangkit
listrik tenaga uap pertama di Hindia Belanda
dan memasok kebutuhan listrik di Batavia dan
sekitarnya.
Dalam perkembangannya, NIEM mengadakan
ekspansi ke Surabaya dan mendirikan cabang
perusahaan lain dengan nama Nederlansch
Indische Gas Maastchappij (NIGM) pada
1909. Dari NIGM inilah,. Perusahaan Gas
Hindia Belanda ini berhasil mendirikan anak
perusahaan lain dengan nama Algemeene
Nederlandsch Indische Electriciteits
Maatschappij atau (ANIEM).
ANIEM, adalah perusahaan swasta yang diberi
hak untuk membangun dan mengelola sistem
kelistrikan di Hindia Belanda pada waktu itu.
Pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak
untuk membangun beberapa pembangkit tenaga
listrik berikut sistem distribusinya ke kota-kota
besar di Jawa,”
Berkembang memang tak mengenal henti.
Ekspansi pun dilakukan. ANIEM juga melakukan
percepatan ekspansi seiring dengan permintaan
listrik yang tinggi.
Puncak percepatan ekspansi ANIEM terjadi
pada 1937 ketika seluruh pengelolaan listrik di
Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Kalimantan
diserahkan kepada ANIEM.
Dengan luasnya wilayah cakupan pelayanan di
Hindia Belanda, perusahaan ini menerapkan
sistem desentralisasi produksi dan pemasaran
dengan cara mendirikan anak – anak
perusahaan baru.
Dengan adanya hal tersebut, muncullah tujuh
anak perusahaan lain dari ANIEM
Berkat pengelolaan yang baik, kinerja
perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien
terutama dari segi produksi dan pemasaran dan
segi finansial positif.
Dalam situasi dan konteks sekarang mungkin
seirama dengan apa yang dilakukan membentuk
Holding dan Subholding di PLN saat ini.
Selama pendudukan tentara Jepang,
perusahaan listrik diambil alih oleh pemerintah
Jepang.

Pengelolaan listrik oleh Djawa Denki Djigjo Sja
berlangsung sampai Jepang menyerah kepada
Sekutu dan Indonesia merdeka
Akan tetapi, dikarenakan banyaknya kerusakan
pasca perang kemerdekaan di beberapa
pembangkit listrik dan banyaknya salah urus
semasa pendudukan Jepang, maka ANIEM
harus banyak mengeluarkan biaya untuk
berbenah
Kemudian, untuk menjaga agar listrik tidak
menjadi sumber kekacauan, pada Oktober 1945
Pemerintah membentuk Djawatan Listrik dan
Gas yang bertugas untuk mengelola kelistrikan
di Indonesia yang baru saja merdeka.
Tanggal penetapan terbentuknya Djawatan
Listrik dan Gas yaitu 27 Oktober ditetapkan
sebagai Hari Listrik Nasional.
Dengan tagline PLN baru, berjiwa milenial,
bernafaskan digital, siap menyalurkan
energy sampai kapanpun, serta semangat
bertransformasi membentuk Holding
Subholding, diharap Perusahaan Induk dan sub
Induk PLN mempercepat Transformasi Digital.
Transformasi digital bukan masalah teknologi
tetapi perubahan cara pandang semua orang
dalam organisasi.
PLN selalu bergelora dalam dinamika perubahan
. Tantangan selalu muncul dan jawaban untuk itu
harus siap.
Mari kita hayati dan kita dukung generasi kini
yang sedang mengemudikan PLN saat ini
semoga tetap amanah sampai kapanpun.
PLN………. Jantung Indonesia !!!!!
Dirangkum dari berbagai sumber

*) Hizban Achmad
Pengawas IKPLN Pusat
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SALAH SATU RANGKAIAN

PRESIDENSI KTT G20,
TAHUN 2022
Oleh: Pengurus IKPLN Daerah Bangka Belitung

Perhelatan Development Ministerial Meeting
(DMM) Bidang Pembangunan yang merupakan
sebuah rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) G20, digelar di Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Kelayang, kabupaten Belitung
Propinsi Bangka Belitung, Rabu (7/9/2022)
hingga Jum’at (9/9/2022) berjalan sukses.
Bangka Belitung salah satu dari 15 kota tempat
pertemuan rangkaian KTT G20. Acara dihadiri
oleh para Menteri dari 19 Negara dan Uni Eropa.
Sepanjang perjalanan yang dilakukan, mulai
dari Bandar Udara Internasional H.A.S.
Hanandjoeddin hingga ke lokasi kegiatan di
Hotel Sheraton Resort Belitung, tidak ada
satu pun sampah plastik yang terlihat. Hal ini
disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut
Binsar Pandjaitan pada kegiatan Networking
Dinner Development Ministerial Meeting
(DMM) G20 di Sheraton Resort Belitung, Rabu
(07/09/2022).
“Saya kaget karena saya belum pernah ke area
ini. dan saya bilang ke gubernur, “Bagaimana
kamu membersihkan pulau ini?. Saya rasa kita
semua menyadari, dalam perjalanan dari airport
ke area ini, saya tidak melihat sampah plastik
satupun,” ungkapnya.
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Seperti yang diketahui, kegiatan ini merupakan
rangkaian kegiatan dari DMM G20. Delegasi
dari berbagai negara turut menghadiri kegiatan
tersebut. Mulai dari perwakilan dari bagian
barat, hingga bagian timur dunia.
Menko Luhut juga menyampaikan bahwa
membangun negara Indonesia tidak lah mudah.
Perlu kerja ekstra keras.Karenanya, momen
G20 ini menjadi salah satu peluang untuk
membuka jaringan dengan negara mana pun.
“Hari ini saya ingin menginformasikan bahwa,
negara ini akan melakukan kolaborasi dengan
negara mana pun. Segala bentuk kerja sama
yang dilakukan harus memberikan keuntungan
pada kedua belah pihak negara. Jangan hanya
menguntungkan satu negara,” jelasnya.
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Pada kesempatan yang sama, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Suharso Monoarfa pada sambutannya
menjelaskan alasannya mengapa kegiatan
G20 diadakan di Pulau Belitung, yang mana
sebelumnya Pulau Belitung belum pernah
menjadi tuan rumah kegiatan internasional
serupa. “Kalian pasti bertanya-tanya mengapa
kita mengadakan rapat ini di Pulau Belitung?.
Kita kembali pada masa sejarah 1918, pada
masa itu, Belitung menjadi penghasil timah,
yang memberikan dampak buruk bagi
lingkungannya. Di tahun 2000an mereka mulai
menyadari sustainable tourism. Spotlight pada
G20 ini mengarahkan pada kontribusi dalam
pemulihan pasca pandemi dan pembangunan
berkelanjutan di Belitung,” jelasnya.
Sebagai tuan rumah, Penjabat (Pj) Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel)
Ridwan Djamaluddin menyampaikan
kebanggaannya bahwa Kepulauan Bangka
Belitung bisa menjadi bagian penting dari
kegiatan G20 dengan melibatkan masyarakt
lokal untuk berkontribusi aktif.
“Kita menginterpretasikan kegiatan
development and sustainable berdasarkan
kekayaan alam dan budaya demi masa depan.
Udara nya sangat segar dan kami juga punya,
UNESCO Global Geopark Belitung. Tempat
ini juga merepresentasikan ‘Environmental
Development’ yang bisa kita lihat, sepanjang
jalan menuju hotel, kami berupaya agar tetap
ramah lingkungan,” jelasnya.

diberikan kepada perwakilan dari India, Deepthi
Alanghat.
Minister for Development Cooperation and
Nordic Cooperation of Denmark, Flemming
Moeller yang turut memberikan sambutan
menyampaikan urgensi dunia saat ini. Dunia
di bawah tekanan serius, perubahan iklim,
pandemi Covid-19, ancaman krisis bahan
pangan, energi, bahkan krisis ekonomi.
“Untuk mencapai SDGs (Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan), living no one left behind. Untuk
ke sana, perlu pemimpin yang koorperatif, mitra
yang mampu mereformasi kebijakan dan inovasi
keuangan, di manapun, baik dunia bagian utara
hingga selatan, baik sektor publik maupun
sektor swasta jelasnya. Kami dari Denmark
sangat menghargai Indonesia yang telah
membuat topik energi transisi sebagai topik
pembahasan prioritas G20,” jelasnya.
Para peserta delegasi yang masih berada di
Belitung diajak meliihat-lihat gugusan pulau
kecil di sana, antara lain Pulau Berlayar, Pulau
Lengkuas, Pulau Pasir dan Pulau Garuda, Jumat
(9/9/2022).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Suharso Monoarfa dan Penjabat (Pj)
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep.
Babel) Ridwan Djamaluddin ikut menemani,

Tidak lupa, Pj. Gubernur Ridwan memberikan
‘something to remember’ yaitu, kopiah resam
bagi delegasi laki-laki, dan tas atau dompet bagi
delegasi wanita. Harapannya, para delegasi
dan tamu undangan yang hadir dapat kembali
berkunjung dan membawa keluargannya ke
Pulau Belitung. Secara simbolis, kopiah resam
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serta menjelaskan kekayaan alam yang dimiliki
pulau tersebut.
Mereka ingin memperlihatkan kepada delegasi
mengenai keunikan formasi bebatuan granit di
Belitung yang telah di akui UNESCO sebagai
Belitong UNESCO Global Geopark (UGG).
“I just really like the island with the rock, they
are just beautiful, every island with their own
character. The water is beautiful, and everything
is lovely. I just love all of Belitong, and the
Lengkuas Island with the lighthouse. It is just
beautiful. Saya sangat menyukai pulau dengan
bebatuannya yang indah, tiap pulau dengan
karakternya masing-masing. Airnya cantik
dan semuanya indah. Saya menyukai semua
hal mengenai Belitong dan Pulau Lengkuas
dengan Menara Mercusuarnya. Sangat indah,”
ungkap Satu Santala, seorang Associate VicePresident, External Relations and Governance
yang berasal dari organisasi International Fund
for Agricultural Development (IFAD).
Head of Cabinet for Commissioner Urpilainen
of Europian Commision Tanelli Lahti
menyampaikan keindahan Pulau Belitung. Tak
segan, dirinya ingin memboyong keluarganya
untuk mendatangi Belitung bersama. “It’s
amazing experience. I just arriving here and
seeing all of these, and that new for me. I’ve
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never seen like this before. It’s my first time
to experience anything like this. It’s unique,
I love the atmosphere, it’s great. The nature
is so incredible. Pengalamannya yang luar
biasa. Saya baru saja tiba di sini dan melihat
ini dan itu baru bagi saya. Saya belum pernah
melihat ini sebelumnya. Ini pertama kalinya saya
mengalami hal seperti ini. Uniknya, saya suka
suasananya luar biasa. Alamnya sangat luar
biasa,” jelasnya.
Bahkan ada Fatou Haidara, delegasi
Managing Director dari United Nations
Industrial Development Organization (UNIDO)
menyempatkan diri untuk naik ke puncak
menara mercusuar yang ada di Pulau Lengkuas.
“So beautiful, you have to go there. sangat
cantik, anda harus ke sana,” ungkapnya.
Melihat antusiasme para peserta delegasi
G20, Pj. Gubernur Kep. Babel pun menerima
komentar-komentar positif. “Pertama, mereka
banyak bertanya mengenai batu-batu ini.
Sangat besar dan bagaimana proses terjadinya.
Kita jelaskan secara ilmiah dan secara geologi.
Kemudian mereka sangat terkesan, sejak tahun
1882 sudah ada menara mercusuar ini, untuk
apa menara ini. Kita jelaskan menara ini untuk

TAHUKAH ANDA

kepentingan pelayaran, dan mereka terkesan
dengan ketersediaan informasi yang telah kita
upayakan. Kita bisa lihat, bagaimana delegasidelegasi bisa terkesan dengan persiapan kita
dan keterlibatan masyarakat. Mereka senang
melihat jalan dan kota yang bersih. Mereka
senang melihat anak-anak yang melambailambaikan bendera menyambut mereka. Mereka
sangat berterima kasih dengan kehangatan kita.
Mereka juga senang dengan produk-produk
UMKM kita yang ramah lingkungan, nilai seni
tinggi dan menggerakkan ekonomi masyarakat,”
jelasnya.
Dengan antusiasme para delegasi G20,
harapannya kegiatan ini dapat memberikan
dampak berkelanjutan kepada masyarakat.
Tidak hanya sisi ekonomi, tapi juga dari edukasi

masyarakat, wawasan mengenai ketertarikan
dunia mengenai suatu produk. Sehingga, ke
depan masyarakat bisa memasarkan produknya
hingga ke manca negara.
Dalam perhelatan yang berlangsung di
Belitung, ada hal yang sangat spesial yaitu
penggunaan kendaraan Listrik berupa mobil
listrik yang digunakan oleh Head of Delegate
(HoD) negara negara peserta dan anggota G20
saat menginjakkan kaki di pulau yang dikenal
sebagai Negeri Laskar Pelangi tersebut.
Ketika perhelatan besar diselenggarakan, PLN
harus hadir perdana, dan pulang terakhir.
Ojo dibanding bandingke
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NOSTALGIA
Masa Kecil Di Jawa
Oleh: Suripto*)

Pada dasarnya perantau setelah tua
berkeinginan pulang kampung.
Saat jaman kentongan yang
sedang ngetren, merupakan sarana
komunikasi visual efektif dijamannya.
Masih membekas disanubari hingga
kini, mungkin akan terbawa hingga
akhir hayat.
Bunyi kentongan tidak sembarang berbunyi,
setiap bunyi membawa arti tertentu pada
jamannya.
Berikut bunyi kentongan di kampung saya
Desa Prosutan, Kelurahan Kuncen, Kecamatan
Ceper, Kabupaten Klaten. Di daerah lain,
mungkin berbeda bunyi dan maknanya.
Bunyi awal, namanya bunyi uluk-uluk,
selanjutnya bunyi maknanya.
Bunyi uluk- uluk dan maknanya, sebagai
berikut:
- Thong sampai 8x, kemudian thong 1x,
membawa makna perhatian.
- Thong sampai 8x, kemudian thong 2x,
membawa makna agar persiapan kumpulan
untuk membahas sesuatu.
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- Thong sampai 8x, kemudian thong 3x,
membawa makna ada kali banjir
- Thong sampai 8x, kemudian thong 4x,
membawa makna ada kebakaran
- Thong sampai 8x, kemudian thong 5x,
membawa makna ada binatang piaraan dicuri
maling
- Thong sampai 8x, kemudian thong 6x,
membawa makna ada orang meninggal dunia.
Pada jaman itu, santri-santri kampung memakai
bakiak sebagai alas kaki, ilmu agamanya
sangatlah minim sekali, saat puasa Ramadhan
makan berbuka dan makan sahur lauknya
cukup krupuk karak dan tahu-tempe. Itupun
sudah bisa dikatakan orang kecukupan, kata
tetangga. Bahkan ada kata-kata yang nggak
sedap pun muncul, bahwa mbah Rejo, nama
panggilan orang tua saya, nama lengkapnya
Rejohartomo, kata sebagian tetangga punya
thuyul, karena bisa makan sehari sampai 3x
dan bisa menyekolahkan anaknya, pasti punya
pesugihan lanjutnya.
Pada saat mau puasa, ramai-ramai pergi
ke sawah di sore hari setelah maghrib untuk
melihat bulan. Jaman itu belum ada istilah
rukyat..hilal..masih tabu, bahkan kalau mau
buka puasapun lari ke sawah untuk melihat
kelelawar terbang dari sarangnya untuk mencari
makan dan kalau sudah ada kelelawar, itu
pertanda sudah saatnya berbuka. Masjid
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sangatl jauh sekali, kurang lebih 5 km dari
rumah. Suara adzan maqrib kadang terdengar
sayup-sayup yang terbawa oleh angin bertiup.
Kadang suara adzan hilang begitu saja bersama
hilangnya angina.
Ada pemuka masyarakat yang masih primitif,
namun sangatlah besar pengaruhnya terhadap
penduduk di sekitarnya dan rumah tinggalnya
tidak jauh dari rumah saya. Kadang-kadang
saya belajar mengaji di rumahnya, namanya
Mangoendikoro atau akrab dipanggil mbah
Mangoen.
Beliau berkeyakinan yang namanya satu bulan
itu ya jumlahnya harus 30 hari, jadi beliau kalau
berpuasa ya harus genap 30 hari. Sehingga
semua santri ikut berpuasa 30 hari termasuk
saya.
Setelah pak lurah mempunyai radio, ada berita
bahwa puasa bulan depan hanya 29 hari. Wah
hampir saja geger, mendengar berita yang
tabu ini. Ada yang menerima dan ada yang
menolaknya termasuk kiyai sepuh ini (mbah
Mangoen).
Yang menjadi masalah saat Idul Fitri tiba.
Semua santri shalat Ied, namun Kiyai sepuh
tidak ikut, tetap masih berpuasa untuk
menggenapi sebulan 30 hari, sehingga
terjadilah kegaduhan dan semakin gawat
saat bersilaturahmi dari pintu ke pintu,.
Sesampainya di rumah mbah Mangoen semua

santri kebingungan antara silaturahmi (Jawa :
ujung) atau tidak, karena beliau berprinsip yang
namanya satu bulan itu ya harus 30 hari full
(Jawa : telung puluh dino nutuk).
Singkat cerita walaupun yang lainnya sudah
berlebaran mbah Mangoen masih tetap
berpuasa, sehingga tidak jadi bersilaturahmi
kerumah mbah Mangoen hari itu.
Inilah salah satu kenangan saya yang sudah
pensiun dari PLN P3B, saat seperti itu sungguh
membuat kangen sekangen-kangennya dan
membuat selalu ingin pulang pada saat ada
acara-acara di Jawa.
Bahkan ingin selalu menetap di Jawa untuk
menghabiskan masa tua.

Kesimpulan :
Pada umumnya seorang perantauan setelah
pensiun/hari tua biasanya selalu berkeinginan
untuk kembali pulang ke kampung masingmasing untuk menghabiskan masa tuanya di
desa.
Disamping merasa hati tenteram juga
berkeinginan untuk bernostalgia.

*) Suripto
Anggota IKPLN Cab UIP2B & UITJBB
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CHARISMA of THE LEADER

KARISMA SEORANG PEMIMPIN
Oleh: Hizban Achmad*)
Tanpa disadari bahwa jabatan itu
membawa berbagai rentetan peristiwa
yang sering sulit dicerna karena bisa
bersifat non teknis atau bersifat batiniahspiritual. Jabatan itu amanah. Jabatan itu
“bertuah”. Ada korelasi antara bertuah
dan non teknis yang sulit dinalar karena
peristiwa tersebut bersifat cenderung
disingkat ….. yaitu kehendak dan rahasia
Allah semata. Disadari maupun tidak,
Pemimpin itu membawa dua “kekuatan”,
yaitu wibawa#) dan karisma ##).
Dua peristiwa berikut adalah sebuah contoh
dari sekian banyak peristiwa yang dialami oleh
seorang Pemimpin atau General Manager saat itu
, karena karismanya.
Melambungnya nilai tanda penghargaan
“PELANGGAN PLN TERBAIK”.
Kejadian atau peristiwa ini terjadi di PLN
Distribusi Jawa Timur. Saya sebagai Pemimpin
PLN Distribusi Jawa Timur saat itu, menerima
kunjungan Menteri Pertambangan dan Energy
Kuntoro Mangkusubroto. Terjadi dialog menarik
dalam suatu acara kunjungan tersebut saat beliau
ke Madura di tahun 1999.
Selesai pertemuan dengan Bupati di Pamekasan,
beliau mau menuju masjid untuk sholat Jum’at.
Tiba-tiba sekelompok masyarakat mendesak ke
depan ingin bersua bapak Menteri, sambil berkata
“ Pak, bapak ini yang menerima penghargaan
sebagai pelanggan PLN terbaik di Madura
ini tahun lalu. Terima kasih kami memperoleh
penghormatan. Kami senang bila bisa berjabat
tangan dengan bapak Menteri “. Berebut mereka
menyalami bapak Menteri. Sambil mengulurkan
tangan dan tersenyum pak Kuntoro melirik ke
saya, penuh ungkapan tanda tanya. Sambil
berbisik saya sampaikan bahwa kami PLN setiap
tahun memberi penghargaan kepada pelanggan
yang memang patut sebagai teladan. Pak Kuntoro
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mengangguk - angguk sambil berpesan “ Tolong
dijaga listrik ini dengan sebaik - baiknya. Saudara
saudara yang lain diajak tertib juga seperti bapak
ini. “ Mereka seperti koor menjawab, “siaaap
pak”. Ada beberapa pesan beliau yang intinya
masyarakat diminta sabar, PLN sedang berusaha
keras untuk menyalakan listrik di pulau Madura ini
secepat- cepatnya. Yang menggembirakan saya
adalah mereka menjawab “ ya kami mengerti, hal
ini bukan murni kesalahan PLN” Plong… sesaat.
Memang kehadiran Pak Kuntoro ke pulau Madura
waktu itu dalam rangka meninjau kesigapan insan
PLN menyalakan kembali listrik sepulau Madura
yang padam total. Apa sebab ?. Satu -satunya
kabel Laut 150 KV Jawa - Madura putus terseret
jangkar kapal saat itu.
Saya tidak habis berpikir, betapa sekelompok
pelanggan begitu bangga, begitu bahagia ada
warganya yang terpilih sebagai pelanggan PLN
terbaik. Pada hal apa yang saya berikan kepada
bapak itu, cukup sederhana, yaitu kain sarung
dengan tambahan uang sekadarnya.
Disini nilai ketulusan PLN memperoleh imbalan
yang di luar dugaan. Ternyata masyarakat
berharap tidak muluk - muluk terhadap pelayanan
PLN, yaitu jangan sering padam. Karena hobi
mereka saat itu adalah menonton Sinetron
dengan judul Tersanjung.
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Penghargaan “sederhana “ sudah dinilai
sedemikian tinggi dan membanggakan warganya
sampai ditunjukkan kepada bapak Menteri.
Ada karisma dari Pemimpin dalam peristiwa
sepert ini

Penghargaan dari Pemimpin, merubah jalan
kehidupan.
Secara rutin diadakan rapat koordinasi antar
Cabang pada waktu tertentu dan tempatnya
berpindah dari satu Kantor PLN Cabang ke

Kantor Cabang yang lain. Pada malam harinya
dilanjutkan dengan acara tatap muka, bertemu
seluruh karyawan sebagai media untuk dialog,
berbagi informasi serta momen yang tepat
untuk memotivasi mereka agar berbuat sebaik –
baiknya bagi Perusahaan.

sudah lima tahun menikah, tapi belum punya
anak. Tahun lalu saya hadir di acara seperti ini
dan menyaksikan kawan saya karena dia punya
anak, dia memperoleh kenangan dari Pak Hizban.
Dalam hati saya, alangkah nikmatnya bila tahun
depan saya memperoleh kenangan semacam ini
dari Pak Hizban. Sejak saat itu hati saya , pikiran
saya fokus bagaimana agar tahun depan saya
bisa berdiri di panggung dan berjabat tangan
dengan Pak Hizban karena saya bisa punya anak.
Doa ini yang saya panjatkan siang dan malam.
Alhamdulilah Allah mengabulkan doa saya,
sehingga malam ini adalah malam yang saya
dambakan. Terima kasih Pak Hizban“. Tercekat
leher saya, berkaca kaca mata saya, speechless.
Ternyata apresiasi sederhana yang dibawakan
oleh sesosok Pemimpin, bisa berdampak positif
mempengaruhi hidup seseorang, karena langkah
tersebut ternyata melandasi tumbuhnya dorongan
batin yang kuat pada orang tersebut, guna
memperoleh sesuatu yang diharapkannya selama
ini.
Saya ingat kejadian tersebut pada acara rapat
rutin yang diadakan di Kantor PLN Cabang Kudus
sekitar tahun 1997, saat saya sebagai Pemimpin
PLN Distribusi Jawa Tengah.

Diawali dengan makan malam bersama, sebelum
dialog ada acara khusus yaitu pemberian kenang
- kenangan sebagai bentuk simpati dari Pemimpin
kepada karyawan yang dalam tiga bulan terakhir
masuk dalam tiga kelompok;
a) Keluarganya meninggal,
b) Yang melaksanakan pernikahan dan
c) Yang mendapatkan keturunan.

Kantor PLN Cabang Kudus

Acara ini bersifat simpati murni dari Pemimpin
yang disampaikan dengan rasa penuh
kekeluargaan. Sambil menyerahkan kenang
- kenangan ada dialog pendek dengan
mereka, yang sifatnya a.l: menyemangati dan
mengarahkan. Kepala Cabang setempat dan
para Deputy ikut mengiringi menyalami mereka.

Catatan

Guna memeriahkan acara, seperti biasa Deputy
Administrasi pak Imam Mintardjo mewawancarai
mereka satu persatu menggali informasi lebih
jauh. Tibalah kepada Karyawan yang terakhir.
Sebelum ditanya dia malah menyampaikan “
Boleh saya cerita pak ?”. Pak Imam Mintardjo
kaget, tapi mempersilahkan. Sambil menarik
napas panjang, dia mulai bercerita. “ Saya

#) Wibawa : Pembawaan yang dapat menguasai
dan mempengaruhi orang lain yang mengandung
unsur kecakapan dan disiplin /ketegasan.
##)Karisma: Kepemimpinan yang mempunyai
daya tarik membangkitkan rasa kekaguman
disegani dan dihormati.

*) Hizban Achmad :
Mantan Pemimpin PLN Distribusi Jawa Tengah (
1996 - 1998) dan
Mantan Pemimpin PLN Distribusi Jawa Timur (
1998 - 1999)
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Temu Kangen Dan Tausiyah

Para Pensiunan PT PLN (Persero)
UIW S2JB
Oleh: Edy Juarsah*)

Dengan semakin melandainya pandemi
covid-19 khususnya di kota Palembang temanteman anggota IKPLN PT PLN (Persero)
UIW S2J mengadakan temu kangen, kali ini
dilaksanakan di ruang rapat PT PLN (Persero)
UP3 Palembang. Hadir Anggota IKPLN kantor
wilayah S2JB dan UP3 Palembang serta ikut
hadir General Manager PT PLN (Persero) UIW
S2JB Bp Ir. Saleh Siswanto didampingi oleh
Manager PT PLN (Persero) UP3 Palembang
bapak H. Triyanto.
Para pensiunan dalam acara tausiyah dan temu
kangen antusias dikarenakan sudah lama tidak
bertatap muka karena masa pandemi. Adapun
tausiyah diisi oleh Al Ustadz KGS. H. A Majid
Adnan.
Pada kesempatan beberapa bulan sebelumnya,
di ruang rapat lantai VI PT PLN (Persero) UIW
S2JB dilakukan tausiyah dan temu kangen
anggota IKPLN S2JB yang juga dihadiri PH
General Manager PT PLN (Persero) UIW S2JB

Bp Adhi Herlambang selaku Senior Manager
perencanaan. Tausiyah diisi oleh Prof. DR. dr. H.
Yuwono M. Biomed yang intinya mengajak hidup
sehat, selalu bersyukur dengan apa yang ada,
kondisi apapun agar bisa hidup tenang dapat
meningkatkan ibadah. Tausiyah dihadiri kurang
lebih 100 orang anggota IKPLN dilingkungan PT
PLN (Persero) UIW S2JB.
Para pensiunan PT PLN (Persero) UIW S2JB
khususnya yang berdomisili di kota Palembang
selain mempunyai kegiatan masing-masing di
dalam keluarga juga menyempatkan menjaga
kebugaran dan silaturahmi di lapangan tennis
komplek PLN Bukit Sangkal biasa disingkat
Busang oleh teman-teman para pensiunan dan
pencinta tennis. Kegiatan tennis dilakukan 2
(dua) kali dalam seminggu setiap hari Rabu dan
Sabtu.

*) Edy Juarsah
Ketua IKPLN Daerah S2JB
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WASPADA CACAR MONYET

PENYAKIT DARURAT
KESEHATAN GLOBAL
Oleh: dr Amalia*)
Badan kesehatan dunia atau WHO
menetapkan penyakit cacar monyet
sebagai penyakit darurat kesehatan
global.
Cacar monyet merupakan penyakit yang
disebabkan oleh virus human monkeypox
(MPXV). Virus ini masuk dalam genus
orthopoxvirus. Virus lain yang masuk genus
ini di antaranya virus variola (penyebab cacar),
virus vaccinia (digunakan dalam vaksin cacar),
dan virus cacar sapi.

terjadi. Masa inkubasi virus biasanya 6-16 hari,
namun untuk virus ini berkisar antara 5-21 hari.

Virus human monkeypox pertama kali
ditemukan pada monyet di tahun 1958,
sedangkan kasus pertamanya pada anakanak terjadi pada tahun 1970. Kini menyebar
di Inggris, Portugal, Spanyol, Kanada, AS dan
mulai masuk Indonesia.

• Panas Dingin

Sebenarnya infeksi antar manusia sangat jarang

• Ruam di Kulit.

Gejala cacar monyet bisa ringan, namun bisa
juga berat dan membutuhkan perawatan.
Gejalanya antara lain:
• Demam
• Kelelahan
• Sakit Kepala
• Pembengkakan Kelenjar Getah Bening
• Sakit Punggung
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terjadi :
 Penularan dari hewan ke manusia (Zoonotik)
dapat terjadi dari kontak langsung dengan
darah, cairan tubuh, atau lesi kulit atau
mukosa dari hewan yang terinfeksi.
 Penularan dari manusia ke manusia dapat
terjadi akibat kontak dekat dengan sekret
pernapasan, lesi kulit orang yang terinfeksi,
atau benda yang baru saja terkontaminasi.
 Penularan melalui saluran pernapasan
biasanya memerlukan kontak yang
berkepanjangan.

Kemenkes Umumkan Kasus Cacar Monyet
Pertama di Indonesia:
 Kementrian Kesehatan (Kemenkes) telah
mengkonfirmasi pasien virus cacar monyet
pertama di Indonesia di temukan di DKI
Jakarta. Seorang Laki-laki berusia 27 tahun.
Dari tes PCR. Pasien baru pulang dari luar
negeri.

 Penularan juga bisa dari hewan reservoir dari
Afrika Barat (anjing padang rumput, kelinci,
tikus, tupai, monyet, landak, rusa).
 Langsung (skin-to-skin) atau pernafasan
kontak dengan hewan atau orang yang
terinfeksi dapat menularkan infeksi.
 Penularan juga dapat terjadi melalui plasenta
dari ibu ke janin.

 Pasien mengalami beberapa gejala, ada
demam, kemudian ada pembesaran kelenjar
limfa, tapi keadaan baik.

Apa yang harus dilakukan jika memiliki gejala
cacar monyet?.

 Ada cacarnya atau ruam-ruam nya di muka,
di telapak tangan, kaki dan sebagian di alat
genetalia.

2. Konsultasi ke dokter untuk mendapatkan
perawatan.

Siapa yang berisiko terkena cacar monyet?.
• Riwayat kontak erat dengan seseorang yang
terinfeksi cacar monyet.
• Memiliki kontak rutin dengan hewan.
• Bayi/anak yang memiliki gangguan kekebalan
tubuh.

1. Jangan Panik.

3. Isolasi mandiri.
4. Jangan lupa bersihkan tangan secara teratur.
5. Pantau diri selama 21 hari apakah pernah
kontak dengan seseorang dengan ruam cacar
monyet. Batasi kontak erat dengan orang lain.
6. Terapkan pola hidup bersih dan sehat.

• Orang yang belum mendapat vaksin cacar.

*) dr Amalia ,

Transmisi atau penyebaran cacar monyet bisa

dokter PT Indonesia Power

78

IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022

BERITA DALAM FOTO

æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN PUSAT
1. Persembahyangan dan Doa Bersama
PLN demi suksesnya KTT G-20 ,
disambung dengan Simakrama
(sambung rasa) Komunitas Hindu PLN
“Suka Duka” dengan Direksi PT PLN
(Persero) serta beberapa EVP dan GM
serta Mantan Direksi.

2. Pemberian santunan dari PT
Asuransi PLN (APLN) kepada
anggota IKPLN dalam rangka
HUT ke 31 APLN.

Perwakilan penerima santunan bersama Manajemen PT
Asuransi PLN.

Manajemen PT Asuransi PLN beserta stake holder pada
peringatan HUT ke 31 PT Asuransi PLN
Penyerahan bantuan kepada Pengurus dan Pinandita
(Rohaniawan) Pura Kertabumi Taman Mini Indonesia
Indah (TMII) oleh Direktur Distribusi PLN dan Direktur
Transmisi & Perencanaan System

3. Focus Group Discussion
(FGD) Dewan Pakar IKPLN
Workshop ke - I Kajian Hukum
terkait Transisi Energi tgl 07
September 2022.

Sambutan dan Pembukaan oleh Ketua Umum IKPLN.

IKPLN NEWS | EDISI 19 | OKTOBER - DESEMBER 2022

79

BERITA DALAM FOTO

Sambutan Pengantar Diskusi oleh Ketua Dewan Pakar
IKPLN.

Diskusi Sesi I, Penjelasan hasil kajian Transisi Energi PLN
Proyeksi demand listrik s/d 2060 dan Skenario supply side
oleh EVP Perencanaan Sistem PLN.

Diskusi menghadirkan Prof Rinaldy Dalimi (External
Expert) sebagai salah satu pembicara.

Suasana workshop off line dan online di Grha Corpu PT
PLN (Persero) Pusdiklat Jl, RM Harsono Jakarta

æ KEGIATAN PENGURUS IKPLN DAERAH
I.

IKPLN Daerah Pembangkitan Sumatera Bagian
Utara, Muscab IKPLN Cabang UPDK Belawan.

Pembukaan dan sambutan Manajer UPDK Belawan.

II. IKPLN Daerah Jawa Barat.

Penyerahan secara simbolis Bantuan Program TJSL th
2022 oleh SRM Fasilitas dan Umum UID Jawa Barat
kepada Ketua IKPLN Daerah Jawa Barat .
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Terpilih sebagai Ketua IKPLN Cabang UPDK Belawan
Sudarman dan Sekretaris Syarifuddin Harahap.

BERITA DALAM FOTO

Iyan Sofyan anggota IKPLN Cabang Tasikmalaya
penggiat UMKM makanan ringan, pameran di JCC
Senayan Jakarta, mewakili Kabupaten Ciamis.

III. IKPLN Daerah Jawa Timur.

Muscab IKPLN Cabang Purwakarta tgl. 27 September
2022.
Ketua terpilih Adang Ruswandi (incumbent) bersama
Ketua IKPLN Daerah Jawa Barat dan Panitia Muscab.

IV. IKPLN Daerah
Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tengah.

Temu Kangen & Sosialisasi Kesehatan IKPLN Cabang
Surabaya Utara tgl 24 September 2022.

Anggota yang hadir mengikuti acara Temu kangen dan
Sosialisasi Kesehatan.

Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur dengan GM UID
Jawa Timur selaku Pembina utama, usai tatap muka dan
ramah tamah tgl 18 Agustus 2022

Latihan bersama olah sehat Ling Tien Kung IKPLN
Daerah KSKT hari Sabtu tgl 17 September 2022 di depan
Kantor PLN UIW Kaalselteng.
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V.

IKPLN Daerah Kalimantan Timur dan Utara.

Perbaikan rumah tinggal anggota IKPLN Cabang
Samarinda yang terendam banjir bulan September 2022
didanai YBM UP3 Samarinda.

Pemberian bantuan Modal Usaha kepada Anggpta IKPLN
dari YBM UIW Kaltimra.

Salah satu anggota IKPLN yang mendapatkan bantuan
Modal Usaha.

Pengurus mengunjungi serta memberikan bantuan
kepada anggota yang mengalami musibah.

VI. IKPLN Daerah Suluttenggo.

Penyerahan bantuan bencana kebakaran kepada anggota
IKPLN Cabang Manado di desa Woloan Tomohon tgl 10
September 2022 disaksikan oleh Pengurus Daerah IKPLN
Sulutenggo
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VII. IKPLN Daerah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

Silaturahmi GM PLN UIW Sulselrabar Andy
Achaminoerdin dengan Ketua & Pengurus IKPLN Daerah
Sulselrabar & IKPLN Cabang Makassar tgl 29 September
2022.
Silaturahmi Pengurus IKPLN Daerah dengan Direksi
DPPLN saat berkunjung ke Yan HC Regional Sulmapana
di Makassar tgl 12 September 2022.

VIII. IKPLN Daerah Bali
Pertemuan Rutin Arisan Anggota
Serta Sosialisasi Kesehatan.

Sambutan dan pencerahan oleh Ketua IKPLN Daerah Bali
Agung Suteja.

Sosialisasi tentang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
dari Yan HC Regional Jamali Denpasar disertai tanya
jawab.

*) Suhartoyo
Sebagian dari anggota yang hadir.

Pengurus IKPLN Pusat
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