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Assalamualaikum Wr. Wb.
Semangat Pagi..!!
PLN..!! BerAKHLAK, ANDAL, TERBAIK!
Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa atas segala nikmat dan kebaikan yang dilimpahkan-Nya
kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas
mulia yaitu menjaga dan mengamankan pasokan listrik untuk
terang di Nusa Tenggara Barat.

Ÿ

LIPUTAN UTAMA
Kiprah Rudi P. Membangun NTB (3)

Ÿ

BERITA
Sertijab GM PLN UIW NTB (6)
PLN Bima Operasikan 2 Jalur Baru (7)
Waspada HOAX Rekrutmen PLN (8)
PLN Raih Penghargaan BUMN
Marketeers Award (9)
Sosialisasi Pengamanan Kantor (10)

Penerimaan Penghargaan SMK3 (11)
Gelar Pasukan Launching Kompetisi
Serentak dan Apel Siaga Pilkada (12)
Ÿ KILAS NTB (13)
Ÿ SANG PENERANG

Ricky Djatnika (15)
Ÿ

CSR PLN
Launching Rumput Laut (16)

Ÿ

LENSA NTB (17)

Ÿ

GALERI PURNA KARYA (18)

Ÿ

INFO KESEHATAN
Mencegah Kolesterol & Asam Urat (19)

Kepada Bapak Ibu, insan PLN'ers di Unit Induk Wilayah NTB,
saya mengajak kita semua untuk tetap produktif dan berkarya
maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan
serta mencapai target kinerja Unit Induk Wilayah NTB di
tengah tantangan akibat pandemic Covid ini.
Keandalan pasokan listrik menjadi prioritas utama, tidak hanya
bagi rumah sakit rujukan Covid dan dunia usaha, tetapi juga
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat
akibat Work From Home, School From Home, Pray From
Home dan lain sebagainya. Selain itu, eﬁsiensi dan
optimalisasi penggunaan anggaran harus ditingkatkan, setiap
rupiah yang dibelanjakan harus mendatangkan revenue dan
gain bagi perusahaan.
Marilah tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan
namun tidak perlu paranoid yang berlebihan. Semoga kita
semua selalu sehat, terbebas dari paparan Covid-19, serta
dalam lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
Terakhir, saya mengingatkan kita semua untuk terus
meningkatkan kesiagaan dan kesigapan dalam menjaga
pasokan listrik kepada masyarakat di tengah wabah Covid-19.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembina: Lasiran, Pemimpin Redaksi: Handi Biantoro, Redaktur Pelaksana :
Tauﬁq Dwi N, Redaksi: Roﬁa Fitri, Nanoe Rolin Prasetyo, Bagus
Nurrachman, Gema Riyadiansyah, Racharto Mandala, Endang Sumartini
PLN Unit Induk Wilayah NTB
Jl. Langko 25 - 27, Ampenan,
Kota Mataram
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email humas.plnntb@gmail.com. Redaksi berhak memilih dan mengedit naskah masuk
untuk diterbitkan.

Liputan Utama

KIPRAH RUDI PURNOMOLOKA MEMBANGUN
KELISTRIKAN DI NUSA TENGGARA BARAT

Rudi Purnomoloka secara simbolis menyalakan listrik di desa Gili Gede Indah yang
menandakan seluruh desa di Pulau Lombok telah teraliri listrik

S

elama 2 tahun 3 bulan berkarya di PT PLN (Persero)
Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat banyak
pencapaian yang ditorehkan oleh Rudi Purnomoloka.
Dengan jargon “Nusa Terang Benderang Tumbuh
Berkualitas - Saya Bisa, Anda Bisa, Kita Bisa, Pasti Bisa” ,
Rudi sukses menahkodai PLN UIW NTB. Dari pemulihan
pasca gempa dahsyat yang menimpa Lombok di tahun
2018 hingga kesuksesan mencapai 100% desa
berlistrik di Provinsi NTB. Selain itu, PLN Unit Induk
Wilayah NTB pun dibawanya mampu berprestasi
sampai ke tingkat nasional.
Pasca gempa bumi berkekuatan 7.0 SR dan ratusan
gempa susulan yang melanda wilayah NTB dan
sekitarnya pada Minggu, 5 Agustus 2018 pukul 19.46
WITA, Rudi mengomandoi gerak cepat PLN dalam
memulihkan pasokan listrik yang terdampak oleh
gempa.

Mulai dari inventarisasi kondisi aset PLN, pemulihan
listrik di daerah padam secara bertahap sesuai
Standard Operating Procedure dan mengantisipasi
gempa susulan. Dengan kerja keras seluruh insan
PLN di NTB, listrik pun berangsur pulih relatif cepat.
Rudi memiliki prioritas dan tujuan utama agar dapat
mengamankan operasi kelistrikan dengan baik. Di
masa kepemimpinannya, PLN UIW NTB berhasil
melistriki kawasan Gili Gede yang terletak di
Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok
Barat.
Gili Gede yang dihuni sekitar 450 Kepala Keluarga
merupakan salah satu pulau yang memiliki potensi,
khususnya di bidang perikanan dan pariwisata.
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Pembangunan jaringan ini dilakukan melalui Program
Listrik Desa (Lissa). Untuk menyalurkan listrik dari Pulau
Lombok ke Gili Gede, PLN membangun dua kabel laut
berkapasitas 20 kV masing-masing sepanjang 2,4
kilometer sirkuit (kms).
Yang menggembirakan, tahun 2018 ditutup dengan
pencapaian 100 persen desa di provinsi NTB telah
berlistrik, setelah desa Sarae Ruma dan desa Pusu di
Kabupaten Bima berhasil dilistriki dan menjadi
pelanggan PLN.
Prestasi lain yang berhasil dicapai adalah PLTU
Jeranjang meraih penghargaan sebagai 1st Runner Up
Kategori Clean Coal Use and Technology Utilisation Sub Kategori Power Generation - Small Scale dalam
ajang ASEAN Coal Awards 2019 yang diselenggarakan
melalui ASEAN Centre for Energy (ACE) di Bangkok,
Thailand. Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti
nyata PLN UIW NTB berkomitmen menyediakan
pasokan listrik menggunakan pembangkit yang ramah
lingkungan.

Di tahun 2019 juga, PLN UIW NTB mampu
mempertahankan capaian tujuh penghargaan dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) melalui program Proper 2019. Program
Proper merupakan penilaian peringkat kinerja
perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Yang terbaru, PLN UIW NTB berhasil melakukan
s i n e r g i d e n g a n D i n a s Pe r i n d u s t r i a n N T B
menciptakan Mbojo Electric Bicycle (Matric-B),
yakni sepeda listrik unik dengan konsep vintage
chopper electric bike yang diciptakan oleh PLN UP3
Bima.
Dengan beragam capaian dan ikhtiar tersebut,
diharapkan mampu menjadi stimulus energi yang
dapat mewujudkan program unggulan Nusa
Terang Benderang yang dicanangkan oleh
Gubernur NTB.

DO YOUR BEST, AND LET GOD DO THE REST

Rudi Purnomoloka berhasil mendapatkan penghargaan atas prestasinya
dalam Inovasi Kategori Senior Leader di lingkungan PLN
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SERTIJAB GENERAL MANAGER PLN UNIT INDUK
WILAYAH NTB DIGELAR SECARA VIRTUAL

Serah Terima Jabatan General Manager PLN Unit
Induk Wilayah NTB berlangsung dengan khidmat

S

erah Terima Jabatan General Manager PLN
Unit Induk Wilayah NTB digelar secara virtual.
Sertijab dipimpin langsung oleh Direktur
Regional Bisnis Sulawesi, Maluku, Papua dan
Nusa Tenggara, Bapak Syamsul Huda, Beliau
menyerahkan jabatan GM PLN UIW NTB kepada
pejabat baru, Bapak Lasiran yang sebelumnya
dijabat oleh Bapak Rudi Purnomoloka.
Dalam sambutannya, Syamsul Huda
menyampaikan PLN UIW NTB merupakan salah
satu unit yang didukung dengan pasokan yang
memadai untuk memberik an pelayanan
kelistrikan di wilayah pulau Lombok dan
Sumbawa.
“G e n e ra l M a n a g e r ya n g b a r u a g a r b i s a
membuktikan bahwa pilihan manajemen tidak
salah dengan segera memberikan kinerja
terbaik.” tutur Syamsul.

Dalam sambutannya, Bapak Lasiran sebagai
General Manager baru di PLN UIW NTB akan
berupaya meningkatkan pemasaran dan
keandalan listrik di wilayah NTB.
“Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat akan
m e m a s t i k a n k i n e r j a ya n g d i te t a p k a n
perusahaan dapat tercapai sebaik mungkin.
Terlebih dengan kondisi situasi Covid-19 saat
ini, perusahaan terdampak, baik dari sisi
investasi maupun dari sisi pemasukan,” ujar
Bapak Lasiran.
Diketahui, selain Direktur Bisnis Regional
Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara,
Sertijab secara virtual ini juga diikuti seluruh
GM PLN di Regional Sulawesi, Maluku, Papua
dan Nusa Tenggara, serta seluruh jajaran
manajemen PLN UIW NTB dan unit Pelaksana.

Dengan hadirnya Bapak Lasiran sebagai nahkoda
baru di PLN UIW NTB diharapk an dapat
memberikan pelayanan terbaik untuk
mendukung pembangunan perekonomian di
wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.
Direg Sulmapana, Syamsul Huda memberikan
sambutan dalam acara Sertijab GM PLN UIW NTB
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PLN UP3 BIMA OPERASIKAN DUA JALUR BARU
UNTUK TURUNKAN GANGGUAN PELANGGAN
jalur sebelumnya. Jalur Samakai sebelumnya
memikul beban 1600 kW dan Jalur Saka sebesar
2371 kW. Setelah adanya jalur Kareke dan jalur
Bali Satu, maka beban yang dipikul oleh jalur
Samakai turun sebesar 25% menjadi 1200 kW,
sedangkan jalur Saka turun sebesar 54% menjadi
1071 kW.
“Penurunan beban ini berdampak pada kualitas
tegangan untuk pelanggan akan menjadi
semakin baik“ tutur Maman.
S elain memper baik i k ualitas tegangan,
pengoperasian jalur baru ini dapat
mempersempit area padam saat terjadi
gangguan.
Petugas memasang kabel di sepanjang jalur Kareke
yang merupakan pemecahan jalur Samakai & jalur Bali

D

ua jalur kelistrikan Jaringan Tegangan
Menengah ( JTM) baru berhasil
dioperasikan oleh PLN Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan (UP3) Bima. Dua jalur
te r s e b u t a d a l a h j a l u r K a re k e ya n g
merupakan pemecahan dari jalur Samakai
dan jalur Bali Satu, pemecahan dari jalur
sebelumnya, yaitu jalur Saka.
“Tujuan dibangun jalur baru ini adalah
untuk meningkatkan keandalan listrik di
kabupaten Dompu, khususnya di Desa Bali
Satu, Desa Manggeasi dan Desa Lepadi”
jelas Maman Sulaeman, Manager PLN UP3
Bima.
Dengan beroperasinya 2 jalur baru ini,
terdapat penurunan beban yang dipikul di

“Kalaupun terjadi gangguan, akan dapat
memperpendek durasi padam karena dapat
supply listrik dapat dialihkan melalui jalur yang
baru”, jelas Maman.
Dengan bertambahnya 2 jalur kelistrikan baru
tersebut, mak a jumlah total jalur yang
dioperasikan oleh PLN UP3 Bima adalah
sebanyak 49 jalur.
Saat ini, infrastruktur kelistrikan yang telah
terbangun adalah JTM sepanjang 1.504 kms dan
total 1046 gardu distribusi, yang melistriki
sebanyak 243.833 pelanggan listrik di PLN UP3
Bima.
“Pastinya, kami akan terus berupaya untuk terus
memenuhi kebutuhan listrik dan juga
meningkatkan kualitas pelayanan kami untuk
masyarakat Bima”, pungkas Maman.
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WASPADA!
PENIPUAN REKRUTMEN MENGATASNAMAKAN PLN

"Untuk rekrutmen, kami tegaskan, PLN tidak
memungut biaya apapun kepada peserta
rekrutmen ataupun calon pegawai,” jelas
Arsyadany.
Dalam menjaring tenaga kerja unggul baru,
PLN hanya merekrut pegawai melalui alamat
we b re k r u t m e n . p l n . co. i d. Ap l i k a s i i n i
memungkinkan siapapun untuk melihat
informasi tentang lowongan yang dibuka serta
pengumuman hasil seleksi calon pegawai PLN.

Masyarakat diminta waspada terhadap maraknya
informasi yang tidak benar terkait rekrutmen PLN

P

LN mengimbau para pelamar kerja yang
berminat untuk bergabung ke PLN
berhati-hati terhadap maraknya penipuan
terkait rekrutmen yang mengatasnamakan
PLN.
Vice President Public Relations PLN, Arsyadany
G. Akmalaputri menjelaskan, PLN tidak
melakukan korespondensi terkait rekrutmen
dan tidak memungut biaya apapun selama
pelamar mengikuti seleksi yang
diselenggarakan PLN.
Selain itu, tidak ada sistem refund atau
penggantian biaya transpor tasi dan
akomodasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan seleksi.
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Pelamar cukup masuk ke aplik asi dan
mendaftar sebagai anggota dengan
menyiapkan soft copy KTP, foto, ijazah,
transkrip akademik, akte kelahiran dan
serti kasi kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL
ITP, TOEFL IBT, TOEFL prediction, TOEIC dan
IELTS).
“Selain di web rekrutmen.pln.co.id semua
lowongan ataupun panggilan untuk seleksi
tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi
silahkan buka web tersebut untuk info
rekrutmen,” tegas Arsyadany.
Arsyadany menambahkan, jika ada
pengumuman perihal rekrutmen PLN maka
peserta akan diinformasikan melalui email
rekrutmen@pln.co.id dan sms blast dengan
masking PT PLN.
"Informasi tersebut hanya bisa dilihat secara
pribadi melalui menu PENGUMUMAN TES
setelah peserta login menggunakan akun yang
dimiliki masing-masing peserta," pungkas
Arsyadany.

Berita

PLN RAIH 3 PENGHARGAAN DI AJANG
BUMN MARKETEERS AWARD 2020

PLN berhasil menyabet 3 penghargaan bergengsi dalam ajang
BUMN Marketeers Award 2020

P

LN meraih 3 penghargaan dalam ajang BUMN
Marketeers Award 2020. Adapun tiga kategori
tersebut yaitu Gold Winner untuk “The Most
Promising Company in Branding Campaign”, Silver
Winner untuk “The Most Promising Company in
Entrepreneurial SOEs”, dan Bronze untuk “The Most
Promising Company Marketing 3.0”. Penghargaan
ini digelar oleh Markplus.Inc sebagai rangkaian
kegiatan “Jakarta Marketing Week” 2020” secara
daring, Rabu (16/9).
Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam sambutannya
menyampaikan bahwa BUMN merupakan ujung
tombak yang membantu pemerintah dalam
menghadapi Covid-19.
“Sejak Maret 2020, bangsa Indonesia menghadapi
tantangan yang berat, Covid-19. BUMN Indonesia
sebagai salah satu pilar pembangunan Indonesia
harus menunjukan kreati tas, inovasi,
enterpreneurship dan leadership untuk membantu
mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi. Ajang
ini mendorong BUMN memacu kreati tas, inovasi,
enterpreneurship dan leadership untuk mencapai
kinerja BUMN lebih tinggi dari tahun ke tahun,” ucap
Erick.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN,
Bob Saril menyampaikan bahwa penghargaan ini
merupakan bentuk apresiasi atas upaya PLN
untuk terus berinovasi memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat.
“Terima kasih atas apresiasi ini. Hari ini, kami
sedang bertransformasi, menekankan 4 pilar
yaitu Lean, Green, Innovative dan Customer
Focused, guna menghadirkan layanan terbaik
kepada pelanggan,” ujar Bob Saril.
Selain 3 kategori tersebut, Bob Saril juga menjadi
Finalis Special Mention Chief Marketing Oﬃcer of
The Year 2020 Kategori “Entrepreneurial SOEs”.
Direktur Human Capital dan Management PLN,
Syov F. Roekman dan Direktur Keuangan PLN,
Sinthya Roesly juga dinobatkan sebagai Dewi
BUMN atas perannya sebaga wanita dalam
memajukan perusahaan BUMN.
Penyelenggaran BUMN Marketers Awards tahun
ini merupakan gelaran yang ke-8. Mengangkat
tema “Seize the New Normal Momentum, New –
Next – Post”, ajang ini mendorong perusahaan
untuk terus inovasi, kreatif, dan inovatif.
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TINGKATKAN KESELAMATAN DI LINGKUNGAN KERJA,
PLN UP3 MATARAM GELAR SOSIALISASI PENGAMANAN

Sosialisasi pengamanan pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan
perkantoran yang diadakan PLN UP3 Mataram digelar secara daring dan terbatas

P

LN UP3 Mataram mengadak an Sosialisasi
Pengamanan pada masa pandemi Covid-19 di
lingkungan perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam rangka menunjang komitmen terhadap
p e n i n g k at a n k e s e l a m at a n d a n k e a m a n a n d i
lingkungan kerja PT PLN (Persero) UP3 Mataram.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut
adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram, Kombes
Pol. Guntur Herditrianto, S.I.K, M.H dan Manager PLN
UP3 Mataram, Dony N. Gustiarsyah.
Dalam paparannya, Kombes Pol. Guntur Herditrianto
menyampaikan, di masa pandemi saat ini kondisinya
sangat berbeda. Karena terasa menurun drastis dari
sebelum masa pandemi Covid-19. Diingatkan bahwa,
pengamanan pada masa pandemi ini mengarah
kepada kebersihan benda dan kesehatan seseorang.
Pola pengamanan benda dapat dilakukan dengan
membersihkan benda-benda di sekitar menggunakan
disinfektan. Kemudian pengamanan orang dilakukan
dengan cara pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan dan
kemudian jaga jarak sehingga penyebaran virus dapat
dicegah.
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Pengamanan pandemi covid-19 di lingkungan
perkantoran penting dilaksanakan, karena bisa
mencegah penyebaran Covid-19. Kepolisian dan
pemerintah terus berupaya mengingatkan
masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Di kegiatan tersebut, Kapolresta didampingi oleh
Kabag Ops dan Kasat Reskrim Polresta Mataram.
Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Kadek Adi
Budi Astawa juga memberikan materi tentang
pengamanan Covid-19 di Lingkungan
Perkantoran.
Dasarnya dengan berpedoman pada Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
RI. Lalu berdasarkan KUHP dan UU Nomor 6 Tahun
2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta
Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang
penanggulangan penyakit menular. Dengan
dasar itu, lingkungan kerja diminta melaksanakan
upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.
Antara lain tim penanganan Covid-19 di tempat
kerja selalu memperhatik an info terk ini,
himbauan pemerintah, dan memperbaharui
kebijakan serta prosedur di lingkungan kerja.

Berita

PLN NTB RAIH 4 PENGHARGAAN K3 TAHUN 2020
DARI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

Pelaksanaan penyerahan penghargaan K3 Tahun 2020 oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah yang dilakukan secara daring

PLN Unit Induk Wilayah NTB berhasil meraih empat
penghargaan K3 Tahun 2020 dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI.
Penghargaan diserahkan secara daring oleh Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah kepada
Pejabat Pengendali K3L PLN UIW NTB, Warjito dan
Manager PLN UP3 Mataram, Dony Noor Gus arsyah
sesuai dengan kategorinya masing masing (08/10)
“Tidak ada yang lebih pen ng dari jiwa manusia. Dan kita
harus memegang teguh komitmen tersebut, terutama
bagi pegawai yang bekerja di lingkungan dengan potensi
bahaya nggi”, tegas Lasiran, General Manager PLN Unit
Induk Wilayah NTB.
Empat penghargaan yang berhasil diraih adalah
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) untuk PT
PLN (Persero) UIW NTB dan PT PLN (Persero) UP3
Mataram, Ser ﬁkat Emas dan Bendera Emas Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
untuk Kantor PT PLN (Persero) UIW NTB.

“Saya sangat bangga dengan prestasi ini. Semoga
pencapaian ini dak hanya sekedar ser ﬁkat, namun
benar-benar terimplementasikan dengan baik dan
benar di seluruh unit. Dan bagi unit pelaksana yang
belum, saya berharap dapat segera memperoleh
prestasi serupa” jelas Lasiran.
Proses untuk mencapai penghargaan ini tentunya
daklah mudah. Berbagai peraturan yang telah
disyaratkan di dalam undang-undang harus terpenuhi.
Misalnya untuk penghargaan kecelakaan nihil.
Perusahaan harus memas kan bahwa dak terjadi
kecelakaan kerja di perusahaannya selama ga tahun
berturut turut. Sedangkan untuk SMK3, diberikan untuk
perusahaan yang berhasil mengintegrasikan SMK3
dengan sistem manajemen perusahaan.
“K3 adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita
kawal secara konsisten semua kegiatan operasional
PLN mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi
sampai ke pelayanan pelanggan”, tutup Lasiran.
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PLN NTB GELAR APEL SIAGA PILKADA 2020 DAN
KOMPETISI PEMELIHARAAN ANTAR UNIT UNTUK KEANDALAN
Lasiran juga menjelaskan bahwa selama ini PLN UIW NTB
telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk kegiatan
pemangkasan ran ng atau pohon yang mengganggu
kabel jaringan listrik.

Di PLN UP3 Mataram, kompe si ini bernama Kompe si
Perabasan atau “Kobas”, di PLN UP3 Bima dinamakan
“Bangkalis”, Tebang Pangkal Habis dan PLN UP3
Sumbawa disebut “Sirapadang”, Kompe si Rabas Tanpa
Padam Gangguan.
Pelaksanaan Gelar Pasukan dan Launching Serempak
Kompe si Pemeliharaan
Dan Apel Siaga Pilkada 2020 di PLN UP3 Mataram (06/10)

S

ebagai salah satu langkah upaya mengurangi durasi
dan juga frekuensi padam, PLN Unit Induk Wilayah
NTB meng gelar kompe si pemeliharaan untuk
mengurangi gangguan yang terjadi di masyarakat yang
disebabkan oleh pohon (06/10).
Kegiatan ini dilaksanakan serempak di ga unit pelaksana
di PLN Unit Induk Wilayah NTB, yaitu PLN UP3 Mataram,
PLN UP3 Sumbawa dan PLN UP3 Bima.
“Kita harus menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia
Tenggara. Salah satunya adalah menekan durasi dan juga
frekuensi padam padam di pelanggan.” jelas Lasiran,
General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB dalam
sambutannya.

Di NTB sendiri, sebanyak 17% gangguan yang terjadi
disebabkan oleh pohon. Terlebih, memasuki musim
penghujan, dahan atau ran ng yang basah berpotensi
menyebabkan gangguan apabila menyentuh jaringan
listrik.
“Untuk itu, sebagai upaya an sipa f, kita harus terus
melakukan pemangkasan pohon di seluruh unit di NTB”
jelas Lasiran.
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“Masing masing unit pelaksana memiliki strategi dalam
memenangkan kompe si ini. Saya berharap, dengan
adanya kompe si ini, kita dapat lebih meningkatkan
semangat m untuk terus menjaga dan meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan.” tutup Lasiran.
Tak hanya itu, gelar pasukan juga dilaksanakan dalam
rangka apel siaga kesiapan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) 2020.
“Pilkada serentak merupakan kegiatan nasional yang
harus kita sukseskan. Dan kegiatan kali ini adalah
langkah awal yang baik untuk kita, supaya dapat
mempersiapkan diri.” ujar Lasiran,
Kegiatan ini dihadiri oleh Senior Manager, Manager Unit
Pelaksana, m pemeliharaan dari seluruh Unit
Pelaksana dan juga mitra kerja.

Kilas NTB

PLN NTB GELAR MEDICAL CHECK UP UNTUK
PASTIKAN KESEHATAN PEGAWAI
lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman.
Senior Manager SDM dan Umum, Handi Biantoro
dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa
selain komitmen manajemen, MCU ini juga
merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan
penyebaran Covid-19.

Tampak pegawai Kantor PLN UIW NTB tengah
melakukan pengecekan kesehatan

PLN Unit Induk Wilayah NTB menggelar Medical Check
Up (MCU) untuk seluruh pegawai yang tersebar di
provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang
dilakukan rutin setiap tahun ini merupakan salah satu
komitmen manajemen untuk menciptakan

Untuk lingkup kantor PLN UIW NTB, pemeriksaan
dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai hari Senin, 14
September 2020 sampai dengan Rabu, 16 September
2020. Kegiatan MCU ini akan diikuti oleh 131 pegawai
Terdapat beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan
pada MCU kali ini. Mulai dari pemeriksaan sik,
elektrokardiogram,urine, darah dan rontgen. Selain di
kantor PLN UIW NTB, program MCU ini juga akan
dilakukan bertahap kepada seluruh pegawai di NTB.

PLN LAYANI PASANG BARU
LAYANAN KHUSUS PREMIUM
pengusaha menunjukkan keseriusannya untuk menjadi
pelanggan premium PLN. Salah satu faktor utama
adalah adanya jaminan keandalan listrik yang
ditawarkan sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan
lancar. PLN juga terus berupaya menjaga pelayanan
terbaik kepada para pelanggannya.
Salah satunya adalah pelanggan PLN ULP Dompu atas
nama Kiu Handoko Kurniawan yang berlokasi di Jalan
Baru Karijawa Kabupaten Dompu berhasil dilayani
pasang barunya dengan tarif/daya LB2/105 kVA
Layanan Premium Bronze.
PLN berkomitmen untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada pelanggan

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, sektor bisnis
dan industri dari tahun ke tahun terus menunjukkan
peningkatan. Hal tersebut sejalan dengan laju
permohonan terhadap layanan premium PLN. Para

Kiu Handoko Kurniawan memiliki perusahaan industri
yang bergerak dalam bidang bisnis supermarket dan
depo bangunan. Dengan tarif layanan khusus, Kiu
Handoko Kurniawan akan memperoleh layanan
premium dari PLN UP3 Bima, Unit Layanan Pelanggan
Dompu.
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13

Kilas NTB

POTENSI PENYEBAB PADAM, PLN HIMBAU MASYARAKAT
BERMAIN LAYANGAN JAUH DARI JARINGAN LISTRIK
PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik
yang disebabkan oleh layang layang, yang
tersangkut di jaringan PLN.
Terkait hal tersebut, Manager PLN UP3 Mataram,
Dony Noor Gustiarsyah mengimbau kepada
seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan
kesadaran agar menjaga aset yang dimanfaatkan
untuk kepentingan umum, terutama listrik. Ia
menjelaskan frekuensi gangguan di Lombok
yang meningkat karena layang layang.
Petugas menemukan layang-layang di jaringan milik PLN.

“Dua bulan terakhir, sudah terjadi 26 kali
pemadaman di masyarakat yang diakibatkan
layang layang tersangkut di jaringan PLN. Kepada
seluruh masyarakat, sekali lagi kami minta untuk
tidak bermain layang layang di sekitar jaringan

PLN. Selain berbahaya untuk diri sendiri, juga
dapat mengganggu pasokan listrik untuk
masyarakat sekitar.” Jelas Dony.

YBM PLN UP3 BIMA SALURKAN AIR BERSIH
dusun terdampak kekeringan, seperti Dusun
Rasanggaro Desa Manggeasi Kecamatan
Dompu, Dusun Woro Utara, Dusun Woro Selatan
Desa Baka Jaya Kecamatan Woja, dan Dusun
Wodi Desa Nowa Kecamatan Woja.

YBM PLN UP3 Bima mendistribusikan bantuan
air bersih untuk masyarakat

Di tengah-tengah kekeringan yang melanda,
masih banyak daerah yang membutuhkan
uluran tangan kita, di antaranya yaitu wilayah
timur pulau Sumbawa, tepatnya daerah
kabupaten Bima dan kabupaten Dompu.
Pada kesempatan ini YBM PLN Unit Induk
Wilayah NTB melalui YBM PLN UP3 Bima telah
menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan
berupa pendistribusian air bersih di beberapa
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Untuk diketahui, wilayah tersebut adalah daerah
yang jarang ditemukan air bersih untuk
kebutuhan sehari-hari di saat kemarau seperti
ini. Sementara kebutuhan air bersih merupakan
kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda.
Sejak akhir bulan September lalu, YBM PLN UP3
Bima telah menyalurkan 22 tangki air bersih
yang meliputi wilayah kerja ULP Woha dan ULP
Dompu di PLN UP3 Bima.
Dengan aksi sosial kemanusiaan berupa
bantuan air bersih ini, YBM PLN berharap dapat
terus membantu meringankan beban
masyarakat.

Sang Penerang

RIKI DJATNIKA
“Never Give Up!!”

Pengalaman yang tidak dapat dilupakan selama
menjadi pegawai PLN?
Bekerja bersama tim untuk memperbaiki kelistrikan di
pulau Maringkik, Jerowaru.
Maringkik ini pulau yang memiliki sistem distribusi yang
unik. Jaringan tegangan menengahnya terbentang di
tengah laut, melewati beberapa gili.
Jadi tantangannya sungguh luar biasa dalam proses
pendiran tiang karena lokasinya. Kami ijuga harus
mempertimbangkan pasang surut air laut selama proses
pekerjaan.

P

ria yang memiliki hobi olahraga tenis meja ini
merupakan sosok yang santun dan ramah di PLN UP3
Mataram. Ricky Djatnika, atau yang biasa disapa Bapak
Ricky ini menjadi pilihan untuk rubrik Sang Penerang edisi
bulan Oktober 2020 .
Berikut petikan wawancaranya dengan tim Menah
Tandur.
Bagaimana kabar, Pak Ricky?
Alhamdulillah, kabar baik dan sehat.
Tahun berapa Bapak masuk PLN?
Saya masuk PLN Angkatan 09 tahun 2007..
Sudah berapa lama bergabung di PLN UIW NTB?
Saya bergabung di PLN UIW NTB sudah 12 tahun .
Apa yang membuat Bapak memilih bekerja di PLN?
Salah satu cita-cita saya dan orang tua yang menginginkan
salah satu anaknya bisa bekerja di PLN. Ayah saya bekerja
sebagai instalatir listrik sehingga selalu mendoakan saya
agar bisa masuk bekerja di PLN.
Apa saja cerita yang paling menarik selama di PLN?
Pernah melaksanakan penggantian kWh Meter produksi di
Sub Ranting Lebin dan bekerja ditemani Kepala Sub Ranting,
setelah selesai saya tidak dapat kembali pada hari tersebut
dikarenakan tidak ada kendaraan untuk pulang akhirnya
harus menunggu 2 malam dan ikut mandi di rumah warga
sebelum bisa kembali ke rumah.

Namun, alhamdulillah.. berkat kerja keras tim dan
kekompakan, serta doa dari seluruh masyarakat, proses
perbaikan dapat selesai dalam waktu 2 hari.
Apa yang ada di benak Bapak tentang PLN?
PLN adalah perusahaan yang menerangi dari Sabang
sampai Papua. Salah satu tali erat pemersatu bangsa
Indonesia, kami bangga sebagai insan PLN mengemban
tugas mulia untuk menerangi Nusantara.
Harapan dan cita-cita untuk PLN ke depannya?
PLN terus tumbuh berkembang untuk menerangi bangsa
dan menjadikan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi
lebih baik.
Pernah meraih penghargaan apa saja?
Ada beberapa saat tugas di ULP Bima Kota dan ULP Selong
akan tetapi yang sangat berkesan adalah saat saat berhasil
Nihil tunggakan selain Kogol 1 tahun 2018 karena saat itu
pada posisi pemadaman pagi, siang dan malam, kami
Bersama tim berhasil NIHIL tunggakan.

Biodata
Nama
Tempat Tanggal Lahir
Unit Saat Ini
NIP
Status
Hobi

: Ricky Djatnika
: Bandung, 01-11-1986
: PLN UP3 Mataram
: 8608561Z
: Menikah
: Tenis Meja
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PLN PEDULI

PERKUAT KEGIATAN USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT,
PLN UPK TAMBORA BERIKAN BANTUAN CSR

PT PLN (Persero) UPK Tambora melakukan penyerahan bantuan CSR
Sarana Budidaya Rumput Laut di desa Kertasari, Taliwang, KSB.
Sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan
masyarakat Sumbawa Barat, khususnya masyarakat
yang ada di Desa Kertasari. PLN UPK Tambora terus
berupaya memberikan bantuan, salah satunya
memberikan bantuan pemberdayaan petani
rumput laut yang ada di desa kertasari melalui
bantuan Program Bina Lingkungan (PBL).
Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok
petani yang diwakilkan oleh Abdul Muin selaku
ketua kelompok BINTANG LAUT bersama masingmasing kepala dusun. Bantuan berupa sarana
rumput laut seperti tali nilon untuk pancang
penanaman bibit menjadi pilihan setelah melihat
kondisi kebutuhan para pertani. Selain perencanaan
kebutuhan kepada kelompok petani dan pengurus
desa, masukan dari dinas perikanan kabupaten
Sumbawa Barat jg menjadi salah satu dasar
pemberian bantuan tersebut.
Di hadapan perwakilan petani rumput laut Desa
Kertasari penerima manfaat bantuan, Ketua
Kelompok Bintang Laut, Abdul Muin memberikan
apresiasi sebesar besarnya kepada manajemen PLN
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UPK Tambora atas perhatiannya kepada masyarakat
setempat.
“Kita patut bersyukur dengan keberadaan PLN UPK
Tambora di Desa Kertasari, karena hampir setiap
tahun selalu berupaya membantu masyarakat
Kertasari semenjak berdirinya perusahaan di desa
ini.” kata Abdul Muin.
Ia berharap, dengan adanya bantuan tersebut,
masyarakat dapat memanfaatkannya secara
maksimal, sehingga bisa membantu meningkatkan
produksi pertanian rumput. Senada dengan hal
tersebut, Manager PLN UPK Tambora, Ardhi
Tirtahadi berharap bantuan ini dapat memperkuat
kegiatan usaha budidaya rumput laut di desa
Kertasari.
“K ita ak an terus mendorong peningk atan
kesejahteraan masyarakat dengan membangun
sinergitas dengan dinas terkait untuk melaksanakan
social mapping, sehingga setiap bantuan yang
diberikan bisa lebih fokus dan tepat sasaran.”
pungkas Ardhi.

LENSA NTB

Proses CoD PLTS di Pringgabaya,
Selong dan Sengkol

Penandatanganan PKS penelitian dan Pengembangan Sampah Menjadi
Energi dengan Gubernur NTB, disaksikan oleh Direktur Bisnis Regional
Maluku, Papua dan Nusa Tenggara pada saat itu, Ahmad Ro q

Penerimaan penghargaan ISDA Award 2019 di Jakarta dan 1st Runner Up Kategori Clean Coal Use and Technology
Utilisation - Sub Kategori Power Generation - Small Scale dalam ASEAN Coal Awards 2019 di Bangkok

Kiri atas : Penyerahan BPBL One Man One Hope
kepada salah satu warga
Kiri bawah : Sebagai tuan rumah mobil listrik, Alap
alap dalam rangkaian Blitz 2020
Kanan atas : bekerja sama dengan RSCM Cipto
Mangunkusumo melalui program Bakti untuk
Lombok , pasca gempa yang mengguncang Lombok
bulan Agustus 2018
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INFO KESEHATAN

CARA DIET TURUNKAN KOLESTEROL DAN ASAM URAT

Kolesterol memang dibutuhkan tubuh untuk
memproduksi sel-sel tubuh yang sehat dan
menghasilkan hormon. Sebagian besar kolesterol
diproduksi di organ hati dan sebagian lainnya
diperoleh dari makanan. Bagaimana jika
kolesterol ternyata melebihi ambang batas?
Simak tips diet turunkan kolesterol dan asam urat

Diet rendah purin hanya memperbolehkan
seseorang mengonsumsi bahan makanan yang
mengandung sekitar 100-150 mg purin/hari.
Hindari mengonsumsi bahan makanan yang
mengandung tinggi purin, seperti : daging merah,
jeroan, roti manis, unggas, daging rusa, seafood..
Batasi konsumsi (masih boleh dikonsumsi, tetapi
dalam jumlah terbatas sekitar 1-2 porsi/hari) bahan
makanan yang mengandung purin dalam jumlah
sedang (sekitar 9-100 mg purin/100 g bahan
makanan) seperti jamur, asparagus, kembang kol,
kacang-kacangan, kacang kedelai, pisang, nangka,
bayam, jagung manis, tauge, buah yang
dikeringkan, dan lain-lain.
Bahan makanan yang mengandung rendah purin
diperbolehkan untuk dikonsumsi antara lain buahbuahan dan sayuran segar kecuali yang disebutkan
di atas, susu, keju, telur, cereal, pasta, mie, nasi, kopi,
cokelat, dan lainnya. Kurangi konsumsi lemak jenuh
karena lemak jenuh akan menurunkan kemampuan
tubuh mengeluarkan asam urat. Batasi alkohol, bir,
ragi, dan minum air putih dalam jumlah cukup
karena akan membantu mengeluarkan asam urat
dari tubuh.

Kadar kolesterol sebaiknya dipertahankan dalam
kadar yang normal, sebab kadar kolesterol yang
terlalu tinggi dalam darah akan meningkatkan
resiko terjadinya stroke dan penyakit jantung.
Kebanyakan orang yang memiliki kadar kolesterol
tinggi dalam darahnya, memiliki gaya hidup yang
tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat ditandai
dengan sering mengonsumsi makanan berlemak
* Diet turunkan kolesterol
jenuh, minuman beralkohol, merokok dan jarang
Kolesterol merupakan bahan seperti lemak yang
berolahraga.
ada dalam darah. Kolesterol yang berada dalam
Dengan kadar kolesterol yang tinggi dapat darah berasal dari tubuh yang mensintesis dan juga
meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dari makanan. Adapun bahan makanan yang kaya
akibat terbentuknya plak di pembuluh darah. Ada kolesterol seperti : Kuning telur 210 mg/butir, Cavier
beberapa hal yang dapat dilakuk an untuk 94 mg/satu sendok makan, Hati 564 mg/100 gr,
menurunkan kadar asam urat maupun kolesterol Kerang 105 mg/100 gr, Mentega 215 mg/100 gr,
Udang 260 mg/100 gr, Cumi 260 mg/100 gr, Fast
total yang agak tinggi, antara lain :
food 235 mg/100 gr.
*Diet turunkan kadar asam urat
Asam urat merupakan hasil dari pemecahan purin
yang didapat baik dari makanan maupun dari *Olahraga sebaiknya dilakukan secara teratur dan
tubuh sendiri yang memproduksinya. Diet rendah terukur sebanyak 3-4x seminggu.
asam urat bertujuan untuk mengendalikan
Sumber: :
produksi asam urat dalam tubuh dan membantu
https://lifestyle.kompas.com/read/2013/12/03/12221
meningkatkan pengeluaran asam urat dari tubuh.
59/Cara.Diet.Turunkan.Kolesterol.dan.Asam.Urat
Dalam makanan sehari-hari, jumlah purin yang
dikonsumsi sekitar 600-1.000 mg/hari.
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POJOK ISU

POJOK ISU
Punya ide, saran, atau usul untuk kemajuan perusahaan?
Sampaikan saja melalui email humas.plnntb@gmail.com.
Nantinya ide, saran, atau usul terpilih akan kita muat
pada rubrik POJOK ISU (Ide, Saran, Usul)
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