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Assalamualaikum Wr. Wb.
Semangat Pagi..!!
PLN..!! BerAKHLAK, ANDAL, TERBAIK!
Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT
Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kebaikan yang
dilimpahkan-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat
melaksanakan tugas untuk terus menjaga dan mengamankan
pasokan listrik demi terang di Nusa Tenggara Barat.
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Bapak Ibu insan PLN’ers, kendaraan listrik menjadi salah satu
isu hangat di dunia saat ini. Kita memasuki sebuah era baru,
yaitu era kendaraan listrik sebagai salah satu solusi
transportasi masa kini dan masa depan. Kendaraan listrik
menjadi sebuah keniscayaan dan kita harus siap menangkap
peluang tersebut. Kita perlu terus mendukung
pengembangan kendaraan listrik.
Ekosistem kendaraan listrik harus digagas melalui pembinaan
yang berkelanjutan untuk mengembangkan potensi
kendaraan listrik di masa depan. Hal ini tentunya akan menjadi
support penting dalam mendorong tumbuhnya iklim industri
berbasis kelistrikan yang bisa melahirkan inovasi baru di
sektor energi terbarukan di Provinsi NTB.
PLN Unit Induk Wilayah NTB siap bekerjasama dengan
Pemerintah Provinsi NTB dengan meluncurkan Era Kendaraan
Listrik. Sinergi ini juga berperan dalam mewujudkan Visi NTB
Gemilang, Asri dan Lestasi.
Saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan yang terus
memberikan kinerja terbaik. Terima kasih.
Saya menghimbau kepada Bapak Ibu untuk terus menjaga
kesehatan agar kita tetap dapat memberikan pelayanan
terbaik di masa pandemi.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembina: Lasiran, Pemimpin Redaksi: Handi Biantoro, Redaktur Pelaksana :
Roﬁa Fitri, Redaksi: Nanoe Rolin Prasetyo, Bagus Nurrachman,
Gema Riyadiansyah, Racharto Mandala, Endang Sumartini
PLN Unit Induk Wilayah NTB
Jl. Langko 25 - 27, Ampenan,
Kota Mataram

2

Menah Tandur - Maret 2021

Redaksi menerima artikel, kritik dan saran, serta foto-foto dari pembaca. Kirimkan ke
email humas.plnntb@gmail.com. Redaksi berhak memilih dan mengedit naskah masuk
untuk diterbitkan.

Liputan Utama

SINERGI PLN DAN PEMPROV NTB,
LAUNCHING ERA KENDARAAN LISTRIK UNTUK NTB GEMILANG

Gubernur Provinsi NTB memukul gong sebagai simbol dimulainya era kendaraan listrik
untuk NTB Gemilang

P

LN Unit Induk Wilayah NTB kembali
bersinergi dengan Pemerintah Provinsi
NTB untuk mewujudkan Visi NTB Gemilang,
Asri dan Lestari, yaitu dengan meluncurkan
“Era Kendaraan Listrik untuk NTB Gemilang”.
Kegiatan dilaksanakan di halaman kantor
Gubernur Provinsi NTB (26/02) dan dihadiri
oleh Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB,
pimpinan DPRD Provinsi NTB, Forkopimda
tingkat Provinsi, Kepala Dinas di lingkungan
provinsi NTB beserta seluruh Bupati/Walikota
di provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Gubernur NTB,
Zulkieﬂimansyah menyambut baik langkahlangkah yang dilakukan PLN untuk
mewujudkan NTB Asri dan Lestari.
“Kendaraan listrik menjadi keniscayaan
menyongsong era sekarang ini, dan kita harus
siap menangkap peluang.”ujar
Zulkieﬂimansyah.

Dalam acara tersebut, PLN NTB dengan
Pemerintah Provinsi NTB juga menandatangani
MoU Komersialisasi Pelet.
“Sampah masalah kota atau kabupaten. Namun
masalah kita semua. Penandatanganan MoU
kali ini merupakan satu langkah awal. Dengan
adanya mesin pengolah sampah ini, maka satu
masalah NTB akan dapat dikurangi dan diatasi”,
ujar Zulkieﬂimansyah.
Gubernur NTB juga memberikan penghargaan
kepada PLN NTB dalam dukungannya
mewujudkan NTB Asri dan Lestari melalui
program Waste to Energy dan sebagai pelopor
penggunaan kendaraan listrik bebas polusi di
NTB. Selain PLN NTB, penghargaan Pelopor
Kendaraan Listrik Bebas Polusi juga diberikan
kepada 10 instansi yang lain yaitu, PLN UP3
Bima (Matric B), Le Bui, NgebUTS, SMKN 1
Lingsar, SMKN 3 Mataram, Nazar Susan, Grab,
Gojek dan Gesits.
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“Semoga PLN bisa memberikan pelayanan
yang lebih baik. PLN Hadir agar kehidupan
kita lebih baik. Dengan sinergitas, semoga
NTB Gemilang tidak hanya teori saja, namun
dapat terealisasi”, tutur Zul.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga
mengukuhkan komunitas motor listrik di
NTB, yaitu Mandalika, Komunitas
Kendaraan Listrik Mataram, yang diketuai
oleh Lalu Muliadi.

Turut hadir secara virtual dalam kegiatan
tersebut Direktur Bisnis Regional Sulawesi
Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Syamsul
Huda, yang juga mengucapkan terima kasih
atas dukungan yang diberikan oleh
Pemerintah Provinsi NTB untuk PLN NTB.

“Ini bentuk komitmen kami untuk membuat
NTB Asri dan Lestari. Penggunaan
kendaraan listrik untuk mengurangi emisi
gas buang, pemanfaatan sampah menjadi
energi untuk proses co ﬁring PLTU
Jeranjang dan juga Komunitas Mandalika“,
tutup Lasiran.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi
menghadirkan energi yang ramah
lingkungan, khususnya di provinsi NTB” ucap
Syamsul Huda.
Sementara itu, Lasiran, General Manager
PLN Unit Induk Wilayah NTB mengatakan
pihaknya siap menyambut era kendaraan
listrik sebagai salah satu solusi transportasi
masa kini dan masa depan.
“Memasuki era kendaraan listrik, PLN siap
menjadi salah satu bagian dari era itu, salah
satunya dengan mempersiapkan
infrastruktur pendukungnya, seperti SPLU
untuk charging motor listrik dan SPKLU untuk
mobil listrik”, ujar Lasiran, General Manager
PLN Unit Induk Wilayah NTB.
Saat ini, Stasiun Pengisian Listrik Umum
(SPLU) dan SPKLU (Stasiun Pengisian
Kendaraan Listrik Umum) ini tersebar di 170
titik yang berfungsi untuk mengisi daya dari
motor listrik. Dengan SPLU/SPKLU,
pengguna motor/mobil listrik tidak perlu
khawatir apabila baterai kendaraannya
habis. Selain pengadaan SPLU dan SPKLU,
PLN NTB juga telah bekerja sama dengan
Grab dan Gojek untuk penyediaan
kendaraan listrik di NTB.
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GM PLN UIW NTB berfoto
bersama Gubernur NTB

Era Kendaraan Listrik resmi
diluncurkan di Provinsi NTB

Berita

TERAPKAN METODE PENYINARAN UNTUK TAMBAH PRODUKSI,
PLN LISTRIKI KEBUN BUAH NAGA

Program MCB On Game – Goes to Agriculture Market merupakan salah satu upaya yang dilakukan PLN
untuk terus mendukung usaha yang berkelanjutan, khususnya di sektor agrikultura

D

i tengah pandemi, agrikultura termasuk
salah satu jenis usaha yang mampu
bertahan untuk memenuhi kebutuhan
pangan masyarakat. Di dalam
pengelolaannya, PLN turut mengambil
bagian dalam proses penyediaan energi
listrik untuk meningkatkan produktiﬁtas dari
setiap bidang usaha.
Salah satunya adalah penggunaan metode
penyinaran di perkebunan buah naga yang
terletak di Dusun Dasan Baru, Desa
Murbaya, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok
Tengah. Dua perkebunan buah naga seluas
4 Ha miliki Kadri dan juga 4.5 Ha milik Sapi'i
meningkat produksinya setelah
menggunakan metode penyinaran, yaitu
dengan menempatkan satu buah lampu di
atas pohon buah naga.
“Lampu ini membuat pohon menjadi hangat
pada saat malam. Serangga juga akan lebih
tertarik pada lampu, dan tidak mendekati
bunga atau buah. Jadi, produksi kebun saya
naik. Dari yang sebelumnya 100 kg setiap
kali panen, sekarang menjadi 200 kg ,” ujar
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Kadri, petani kebun naga berusia 48 tahun
ini. Kadri menjelaskan bahwa setelah
menggunakan metode penyinaran, buah
naga yang dihasilkan juga semakin besar.
Bunganya juga selalu ada dan jarang ada
yang rusak. Selain itu, buah naga yang
dihasilkan juga terasa lebih manis.
Sementara itu, Samrun Haji, Manager PLN
Unit Layanan Pelanggan Paraya
menjelaskan bahwa kebun buah naga
tersebut dilayani melalui program MCB On
Game – Goes to Agriculture Market.
Program ini dibuat khusus yang ditujukan
bagi para pelaku usaha, khususnya di
sektor agrikultura.
Program ini menawarkan ﬂeksibilitas
layanan listrik, di mana para pelaku usaha
dilayani dengan listrik pra bayar.
Saat ini, di provinsi NTB, total sebanyak 50
pelaku usaha di bidang agrikultura telah
memanfaatkan program ini, yaitu terdiri
dari sektor peternakan, perikanan dan
kelautan, tambak dan juga perkebunan.

Berita

PLN NTB MANFAATKAN SEKAM DAN SERBUK KAYU
MENJADI SUMBER ENERGI

Pengembangan energi biomassa merupakan salah satu komitmen PLN
untuk mengurangi emisi dan juga meningkatkan peran energi baru terbarukan (EBT).

P

LN Unit Induk Wilayah NTB melalui
anak usahanya PT Indonesia Power
memanfaatkan sekam padi dan serbuk
kayu untuk dijadikan sebagai alternatif
sumber energi biomassa karena
ketersediaannya relatif banyak di Pulau
Lombok.

Ia menyebutkan sekam padi merupakan
lapisan paling luar dari padi atau sering
disebut kulit padi. Sekam yang digunakan
dalam proses co-ﬁring di PLTU Jeranjang
diambil dari salah satu pabrik penggilingan
padi di Kecamatan Kediri, Kabupaten
Lombok Barat.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah
NTB Lasiran mengatakan pengembangan
energi biomassa merupakan salah satu
komitmen PLN untuk mengurangi emisi dan
juga meningkatkan peran energi baru
terbarukan (EBT). Salah satunya adalah
dengan memperbanyak mekanisme coﬁring di pembangkit listrik tenaga uap
(PLTU).

Dari 50 ton beras yang digiling, akan mampu
menghasilkan 20 ton sekam. Selama ini,
sekam dimanfaatkan untuk membakar batu
bata merah dan juga penghangat kandang
ayam. Untuk serbuk kayu, dihasilkan dari
penggergajian kayu yang berada di Desa
Suranadi, Kecamatan Narmada.

"Sebelumnya, kami telah menggunakan
pelet yang berasal dari sampah. Mulai
Desember 2020, pelet masuk dalam tahap
komersil, dan ditambah dua sumber energi
yang lain, yaitu sekam dan juga serbuk
kayu," katanya.

Saat ini total energi biomassa yang
digunakan mencapai 30 ton/hari
dikarenakan terdapat 2 unit PLTU yang
beroperasi.
"Penggunaanya pun juga dapat
dimanfaatkan secara bersamaan dalam
proses co-ﬁring, antara pelet, sekam dan
serbuk kayu, selama tidak melebihi dari 15
ton/hari/unit," kata Lasiran.
Menah Tandur - Maret 2021
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Berita

890.777 PELANGGAN PLN KEMBALI PEROLEH
STIMULUS COVID-19 BULAN FEBRUARI 2021

Kebijakan stimulus ini merupakan lanjutan dari bantuan bagi pelanggan rumah tangga bersubsidi
maupun bisnis dan industri golongan tegangan rendah yang diberikan pada tahun 2020 lalu

Sebagai bagian dan upaya perlindungan
sosial bagi masyarakat yang terkena dampak
akibat pandemi Covid-19, tahun ini
pemerintah melalui PLN kembali memberikan
stimulus atau bantuan keringanan biaya listrik
kepada masyarakat.

Selain itu, Lasiran juga menjelaskan bahwa
diskon tagihan listrik dari PLN berlaku hingga
akhir Maret 2021. Adapun khusus untuk kategori
pelanggan rumah tangga adalah masyarakat
yang memperoleh subsidi, yaitu terdaftar pada
Basis Data Terpadu TNP2K.

Kebijakan ini merupakan lanjutan dari bantuan
bagi pelanggan rumah tangga bersubsidi
maupun bisnis dan industri golongan
tegangan rendah yang diberikan pada tahun
2020. Hal tersebut diungkapkan oleh General
Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB,
Lasiran.

“Bantuan keringanan biaya listrik atau stimulus
ini merupakan komitmen pemerintah untuk
membantu kehidupan warga masyarakat yang
terdampak COVID-19.” ujar Lasiran.

"Pada bulan Januari 2021 terdapat 884.656
pelanggan yang menikmati stimulus Covid-19.
Hingga tanggal 24 Februari 2021, ada
penambahan pelanggan tarIf subsidi
sebanyak 6.121 pelanggan. Jadi, ada
890.777 pelanggan yang memperoleh
manfaat stimulus di bulan Februari 2021." kata
Lasiran.
Lasiran juga menambahkan bahwa jumlah
pelanggan ini juga akan bertambah,
mengingat masih ada 4 hari terakhir di bulan
Februari yang belum terhitung.
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Stimulus tersebut diberikan untuk pelanggan
rumah tangga daya 450 volt ampere (VA)
dengan diskon 100 persen tagihan listrik. Lalu
diskon 50 persen tagihan listrik bagi pelanggan
kategori daya 900 VA bersubsidi. Kemudian,
diskon tagihan listrik sebesar 100 persen turut
diberikan bagi pelanggan bisnis dan industri
berdaya 450 VA.
Selain itu, stimulus juga diberikan untuk
pedagang kecil, penyandang masalah sosial,
atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
PLN berharap pelanggan listrik penerima
stimulus dapat memanfaatkan program ini
dengan bijaksana.

Berita

MANFAATKAN KEMUDAHAN AKSES LAYANAN,
75.834 WARGA NTB GUNAKAN APLIKASI PLN MOBILE

Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah berfoto bersama setelah berhasil menginstall
aplikasi New PLN Mobile. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat aksesibilitas layanan PLN

P

LN Unit Induk Wilayah NTB mencatat
sebanyak 75 ribu warga NTB telah
memanfaatkan kemudahan akses layanan
melalui aplikasi New PLN Mobile yang
diluncurkan pada 18 Desember 2020.
"Data per 16 Februari 2021, aplikasi yang
memberikan kemudahan akses layanan PLN
tersebut telah dinikmati oleh 75.834 wrga NTB,"
kata General Manager PLN Unit Induk Wilayah
NTB Lasiran, di Mataram.
Ia menyebutkan bahwa platform digital itu
merupakan perwujudan transformasi PLN,
customer focused, yaitu pelayanan yang andal,
terintegrasi dan terkonsolidasi.
Menurut Lasiran, kenyamanan dan kemudahan
dalam mengakses semua layanan PLN
tentunya merupakan salah satu bentuk
pelayanan yang terus coba diwujudkan.
"Inovasi juga akan terus sebagai bentuk upaya
peningkatan layanan kepada pelanggan,"
ujarnya.
Ia menambahkan berbeda dari aplikasi
sebelumnya, yaitu PLN Mobile, aplikasi New
PLN Mobile menghadirkan banyak ﬁtur
tambahan yang semakin memudahkan.

Pelanggan dapat langsung melakukan
pelaporan gangguan, baca meter mandiri,
pembelian token, pembayaran tagihan listrik
dan juga dapat melihat token stimulus COVID19 bagi masyarakat yang memperoleh
bantuan keringanan dari pemerintah.
Fitur lain yang dapat dinikmati pada aplikasi
baru tersebut adalah pelanggan dapat
melakukan perubahan daya, melihat riwayat
pembelian token dan juga pembayaran
tagihan listrik.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa H
Mahmud Abdullah pada saat ditemui di
kantornya mengapresiasi aplikasi PLN Mobile
yang sangat memudahan pelanggan. Ia juga
mengajak seluruh masyarakat Sumbawa
untuk segera mengunduh aplikasi ini.
"Semua kemudahan layanan PLN telah
tersedia lengkap di aplikasi New PLN Mobile,"
kata Mahmud.
Ke depan, aplikasi tersebut akan terus
dikembangkan dan disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat. Misalnya notiﬁkasi
apabila di daerah sekitarnya sedang dilakukan
pemadaman terencana, solusi permasalahan
pada instalasi milik pelanggan, dan lain-lain.
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Kilas NTB

TINGKATKAN KEANDALAN PASOKAN LISTRIK,
PLN GELAR PEMELIHARAAN GABUNGAN
Untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik
serta performa mesin pada hari Kamis (25/2)
digelar kegiatan pemeliharaan gabungan,
kolaborasi unit pelaksana di lingkungan PLN Unit
Induk Wilayah NTB, yaitu PLN UP3B Mataram,
PLN UPK Lombok, PLN UP3 Mataram, dan PLN
UIW NTB.
Menurut Manager PLN UP3 Mataram, Dony Noor
Gustiarsyah, dengan adanya kegiatan
pemeliharaan ini dapat memaksimalkan kinerja
mesin pembangkit yang berdampak pada
keandalan pasokan listrik.

Petugas PLN menggelar kegiatan pemeliharaan gabungan
guna meningkatkan keandalan pasokan listrik

Untuk efektiﬁtas pelaksanaan pekerjaan, pihak
PLN telah menyiapkan tenaga yang berkompeten
dengan mekanisme kerja yang profesional agar
proses pemeliharan dapat berjalan dengan lancar
dan tepat waktu.

OPTIMALKAN PELAYANAN, PLN SAMBUNG LISTRIK
PELANGGAN PREMIUM DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kali ini, 4 pelanggan daya besar yang
dinyalakan adalah :
1. Puskesmas Ubung di Bonjeruk - Lombok
Te n g a h , d e n g a n d a y a 6 6 . 0 0 0 V A
2. Puskesmas Bagu di Desa Bagu Pringgarata Lombok Tengah, dengan daya 66.000 VA
3. Gedung Masjid Poltekpar di Desa Puyung Lombok Tengah, dengan daya 105.000 VA
4. Gedung Kantin Poltekpar di Desa Puyung Lombok Tengah, dengan daya 105.000 VA.
PLN ULP Praya melakukan Penyambungan Daya
Layanan Premium di Kabupaten Lombok Tengah

Di tengah pandemi, PLN terus menyambung
pasang baru dan juga tambah daya dari sektor
kesehatan dan pendukung pariwisata.

Hal ini merupakan bagian dari perangkat
pendukung pertumbuhan ekonomi negara, yang
di mana PLN berperan penting dalam
peningkatan pelayanan di sektor kesehatan
melalui kemudahan penyediaan listrik bagi
pelaku usaha, sehingga berdampak terhadap
masyarakat.

Menah Tandur - Maret 2021
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TINGKATKAN KESIAGAAN,
PLN GELAR SIMULASI TANGGAP DARURAT BENCANA
Dalam rangka bulan K3 Nasional 2021
yang diperingati setiap tanggal 12 Januari –
12 Februari 2021, PLN Unit Induk Wilayah
N u s a Te n g g a r a B a r a t m e n g g e l a r
serangkaian kegiatan, di antaranya
simulasi tanggap darurat.
Simulasi dilaksanakan di tujuh Unit
Pelaksana yang tersebar di provinsi Nusa
Tenggara Barat.
Tujuan simulasi darurat adalah agar tim
tanggap darurat dan seluruh pegawai
memahami dan terlatih dalam menghadapi
keadaan darurat serta untuk memastikan
semua sarana/peralatan darurat selalu
dalam keadaan siap pakai dan berfungsi
dengan baik.

Kegiatan Simulasi Tanggap Darurat serentak digelar di 7 unit PLN NTB
guna memastikan kesiapan karyawan apabila terjadi bencana

CEGAH PENYEBARAN, SATGAS COVID-19 KOTA MATARAM
GELAR KEGIATAN TES USAP DI KANTOR PLN UIW NTB
Induk Wilayah NTB sebagai upaya pencegahan
penyebaran COVID-19.
Tes usap antigen di lingkungan kantor PLN UIW
NTB dilakukan secara keseluruhan
dimaksudkan untuk memutus mata rantai
penyebaran COVID-19.
Kegiatan tracing dan testing masif yang
dilaksanakan Satgas COVID-19 ini untuk
mengetahui kondisi kesehatan karyawan,
sehingga para karyawan bisa melaksanakan
aktivitas dengan nyaman karena sudah yakin
bahwa mereka bebas COVID-19.
Salah satu karyawan sedang menjalani tes usap
(swab test) antigen COVID-19

Pada hari Rabu (10/2), Satuan Tugas (Satgas)
COVID-19, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, melaksanakan kegiatan tes usap (swab test)
antigen COVID-19 secara massal, kepada 134
orang karyawan dan mitra kerja di kantor PLN Unit
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Kegiatan ini diharapkan berlangsung optimal
dan mampu menurunkan status kota Mataram
menjadi zona kuning (resiko rendah). Karyawan
juga diingatkan untuk tetap menerapkan 5M,
yaitu memakai masker, mencuci tangan,
menjaga jarak, menghindari kerumunan dan
mengurangi mobilisasi.

Kilas NTB

DUKUNG PENGEMBANGAN JAHE MERAH, PLN PEDULI DAMPINGI
KELOMPOK TANI DUSUN TATO, DESA SANDIK
Dukungan yang diberikan mulai dari
pengembangan jahe merah pada sektor
pembibitan benih jahe merah, kegiatan
penanaman di lahan kelompok tani, sampai
dengan olahan produk jadi.

Kegiatan pengembangan jahe merah ini
dimulai semenjak pandemi melanda NTB

Kelompok tani Sejahtera, yang terletak di Dusun
Tato, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Lombok
Barat, mengembangkan komoditi jahe merah yang
dimulai semenjak pandemi melanda NTB.
Kegiatan pengembangan jahe merah ini mendapat
dukungan dan pendampingan dari PLN Peduli.

Kelompok tani ini dibentuk karena faktor
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang
dialami sebagian masyarakat karena pandemi
covid-19, yang kemudian membentuk
kelompok tani jahe karena melihat potensi
produk tani yang dimiliki komoditi jahe itu
sendiri.
Sampai saat ini kelompok telah berhasil
membibitkan 15.000 bibit jahe merah siap
tanam, dan sebagian besar sudah kami
bagikan ke kelompok tani dan di tanam di
lahan tanam masing–masing.

PLN UP3 BIMA KREASIKAN AREA TERBUKA DENGAN PENGHIJAUAN
METODE VERTICAL GARDEN
Taman vertikal merupakan sebuah teknik
menanam tanaman dengan menggunakan panel
yang diposisikan secara vertikal. Tanaman bisa
ditempatkan pada dinding, atau dengan
menggunakan rak khusus. Intinya adalah untuk
menimalisir penggunaan lahan.
Di era modern, taman vertikal berkembang dan
diberi sentuhan populer sehingga makin banyak
orang yang tertarik menjadikannya untuk
dekorasi.
PLN UP3 Bima melakukan penghijauan untuk
area terbuka berupa pembuatan vertical garden

Masih dalam rangka memperingati bulan K3
Nasional tahun 2021, PLN UP3 Bima mengadakan
kegiatan penghijauan untuk area terbuka berupa
pembuatan Vertical Garden (Taman Vertikal).

Kegiatan dilakukan di halaman Kantor UP3 Bima
dan ULP Bima Kota dan melibatkan seluruh
pegawai, dengan tetap menerapkan prokes
pencegahan penyebaran Covid-19.
Adanya vertical garden ini tentunya dapat
meredam panas matahari dan juga polusi udara,
serta meningkatkan kualitas udara di sekitar area.
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Sang Penerang

Pernah Cerita apa yang tidak dapat dilupakan selama
bergabung bersama PLN NTB?
Jiwa kebersamaan yang luar dari rekan-rekan PLN
NTB, sehingga hal sulit pun bisa jadi mudah.
Alhamdulillah ada beberapa prestasi luar biasa yang
kita capai karena semangat dan kebersamaan, antara
lain tunggakan nihil, nilai SKP 100, pertumbuhan
penjualan 13%, pencapaian down load PLN Mobile
terbaik, pencapaian RCT dan RPT serta pencapaian
lainnya yang sangat luar biasa.

FAUZI ARUBUSMAN
Bekerja adalah ibadah,
Oleh karena itu bekerjalah yang terbaik.
Libatkan Tuhan dalam bekerja,
insyaa Allah semuanya akan berjalan lancar.

P

ria kalem yang hobi berolahraga sepakbola ini
merupakan sosok teladan di kantor PLN Unit
Induk Wilayah NTB. Ia dikenal ramah dan mudah
bergaul. Saat ini, ia mendapatkan amanah baru di
PLN Kantor Pusat. Fauzi Arubusman, atau yang
biasa disapa Bapak Fauzi ini menjadi pilihan untuk
rubrik Sang Penerang edisi bulan Maret 2021.
Berikut petikan wawancaranya dengan tim Menah
Tandur.
Bagaimana kabar, Pak Fauzi?
Kabar baik, Mas.
Tahun berapa Bapak masuk PLN?
Tahun 1994. Tugas pertama saya di PLN
Watampone PLN Wilayah Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Tenggara.
Sudah berapa lama bergabung di PLN?
Kami bergabung di PLN sudah 25 tahun, sudah
sebelas kali kami mutasi dan luar biasa bekerja di
PLN banyak teman dan banyak pengalaman baik
secara pribadi maupun pekerjaan..
Apa yang membuat Bapak memilih bekerja di PLN?
Salah satunya adalah untuk mengaplikasikan ilmu
yang sudah didapatkan dan juga untuk beribadah.
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Harapan dan cita-cita untuk PLN ke depannya?
PLN tetap menjadi pilihan pertama untuk kebutuhan
listrik, kita harus memenuhi apapun kebutuhan
pelanggan untuk produk layanan listrik.
Pengalaman apa yang tidak dapat dilupakan selama
menjadi pegawai PLN?
Pengalaman suka di PLN adalah bagaimana
membuat orang gembira dengan keberadaan PLN,
bagaimana kita mengatasi pemadaman sehingga
pelanggan bisa menggunakan listrik dengan baik.
Selain itu, kita membuat produk yang murah dan pasti
sehingga listrik bisa dirasakan oleh masyarakat.
Apa kesan dan pesan Bapak untuk PLN NTB?
Tetap jaga kebersamaan, karena ini merupakan kunci
sukses untuk menuju PLN NTB Terbaik.
Pesan khusus untuk generasi milenial?
Untuk rekan milenial, ayo semangat dan cintai PLN
ini, karena rasa cinta PLN akan membuat kita menjadi
semangat untuk memberikan kerja terbaik untuk PLN.
Teman-teman milenial di PLN NTB juga luar biasa. Ini
terbukti dengan jumlah inovasi dalam 2 tahun.
Jumlahnya selalu di kisaran 100 peserta, ini hanya
mampu disaingi oleh PLN Disjatim, rata-rata yang
membuat inovasi adalah rekan-rekan milenial.

Biodata
Nama
: Fauzi Arubusman
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 12-12-1970
Unit Saat Ini
: PLN Kantor Pusat
Status
: Menikah
Hobi
: Olahraga Sepakbola

Mitra Kerja

Selama 14 tahun ia berkarya di kantor PLN Unit Induk
Wilayah NTB, ia mendapatkan begitu banyak
pengalaman. Suka duka ia jalani dalam pekerjaannya
sehari-hari. Tak hanya melulu terkait bidang
pekerjaannya, ia juga merasakan hangatnya rasa
persaudaraan ketika berinteraksi dengan karyawan
maupun mitra kerjanya.
Ia menganggap jajaran manajemen dan pegawai
mengusung semangat kekeluargaan dan saling
membantu serta sangat memperhatikan keadaan
tenaga alih daya membuatnya merasa bahwa PLN
Unit Induk Wilayah NTB adalah tempat ternyaman
untuk bekerja dan beribadah.

ISWAN GEMBIRAWAN
Mitra Kerja di Kantor PLN UIW NTB

N

amanya Iswan Gembirawan, rekan-rekan PLN
dan kolega kerjanya memanggilnya dengan
nama sebutan Iswan. Lahir di Ampenan,
11 September 1986. Ia memiliki hobi olahraga
badminton.
Iswan masuk PLN sebagai cleaning service pada
April 2007 di kantor PLN Unit Induk Wilayah NTB.
Saat ini, lebih kurang 14 tahun ia telah mengabdikan
diri sebagai cleaning service di kantor PLN Unit
Induk Wilayah NTB di bawah pengelolaan
PT Semanggi Tiga.
Iswan memiliki semangat kerja yang tinggi dengan
mengusung slogan ‘jadilah yang terbaik’ dalam
hidupnya.
Dalam kesehariannya, ia memiliki tanggung jawab
sebagai Koordinator Cleaning Service, melakukan
kegiatan pembersihan di area gedung Kantor PLN
Unit Induk Wilayah NTB. Tugas-tugasnya antara lain
membersihkan area gedung kantor, melakukan
penyemprotan desinfektan, memastikan sabun cuci
tangan dan hand sanitizer tersedia.

Pengalaman yang tak pernah terlupakan baginya,
adalah ketika ia dipercaya bersama rekan-rekannya
untuk ikut serta mempersiapkan peralatan dan
perlengkapan saat acara kedatangan Presiden SBY
di kantor Gubernur NTB pada tahun 2010 silam.
Di sini ia merasakan kebersamaan tidak ada
perbedaan antara pegawai PLN dengannya, duduk
sama rendah berdiri sama tinggi.
Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan,
dimana COVID -19 melanda, wabah Corona sangat
mengganggu sistem kerja. Mulai dengan pengaturan
jarak kerja, hingga adanya rekan kerja yang kurang
sehat dan pekerjaan harus diselesaikanya,
membuatnya harus lebih bersemangat dan berhatihati. Berhati-hati manakala virus mengancamnya
dimanapun dan kapanpun.
Baginya PLN nyata hadir untuk masyarakat, baik dari
penyediaan tenaga listrik dan juga bantuan-bantuan
kemanusiaan yang tetap ada dan disalurkan
langsung kepada masyarakat sekitar.
Ia pun berharap PLN menjadi lebih baik lagi ke
depannya, menjadi pelita yang dapat berguna dan
bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
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PLN PEDULI

YBM PLN UNIT INDUK WILAYAH NTB GELAR KHITAN
PULUHAN ANAK MISKIN DI PEDALAMAN BIMA

Salah seorang peserta digendong oleh ayahnya
setelah mengikuti prosesi sunatan massal
Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk
Wilayah Nusa Tenggara Barat bersama
Komunitas Gerak Bareng menggelar program
khitanan massal yang diikuti sebanyak 29 anakanak miskin di pedalaman Kabupaten Bima.
Pelaksana harian Ketua YBM PLN Unit Induk
Wilayah NTB Mohammad Kukuh Amukti, melalui
keterangan tertulis yang diterima di Mataram,
Rabu, menjelaskan kegiatan sosial tersebut
sebagai bentuk kepedulian terhadap warga
kurang mampu.
"Khitanan massal ini merupakan wujud
kepedulian kami terhadap sesama. Ada
tanggung jawab moral untuk membantu saudarasaudara yang kurang mampu," katanya.
Khitanan massal berlangsung selama dua hari
dan dilaksanakan di dua titik, yaitu di Mushola Al
Musta'mir, kelurahan Tanjung, Bima dan
Musholla Al-Muhajirin/Musholla Ibu Sei,
kelurahan Pane, Bima.
Menurut dia, acara tersebut bukan saja
membantu kesehatan anak-anak di pedalaman
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Bima menuju jenjang remaja, tapi juga sebagai
bentuk syiar Islam tentang berapa pentingnya
lelaki muslim yang beranjak remaja untuk
disunat.
"Kegiatan tersebut sebagai langkah untuk
menjaga kebersihan kita untuk menjaga
kebersihan kita sebagai umat islam, lebih mudah
bersuci setelah berkhitan," ujar Kukuh.
Untuk diketahui, situasi pandemi COVID-19 saat
ini, proses khitanan tetap menerapkan protokol
kesehatan. Sebelum khitanan atau sunatan
dimulai, panitia penyelenggara terlebih dahulu
mengecek suhu tubuh dan penimbangan berat
badan.
Pada acara yang diikuti oleh 29 orang anak
tersebut, YBM PLN Unit Induk Wilayah NTB juga
membagikan sejumlah bingkisan kepada peserta
sunatan massal.
“Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan
meringankan beban para kaum dhuafa," kata
Kukuh.

LENSA NTB

PLN NTB menggelar serangkaian kegiatan memperingati bulan K3 Nasional tahun 2021,
di antaranya simulasi tanggap darurat di 7 unit pelaksana tersebar seluruh NTB

Di tengah pandemi, PLN UP3 Mataram terus menyambung pasang baru
dan juga tambah daya dari sektor kesehatan dan pendukung pariwisata di Kabupaten Loteng.

GM PLN Unit Induk Wilayah NTB melepas peserta konvoi
pada saat launching era kendaraan listrik di Mataram
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INFO KESEHATAN

PERLU TAHU, BERIKUT FAKTA PENTING VAKSIN COVID-19!
2. Vaksin COVID-19 yang akan diedarkan
bukan untuk uji klinis
Beredar informasi di masyarakat yang
menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang
akan digunakan dalam program vaksinasi
hanyalah untuk uji klinis. Faktanya, vaksin ini
bukanlah untuk uji klinis dan telah memperoleh
izin penggunaan dari BPOM.
Sejak dikabarkan bahwa vaksin COVID-19
sudah tiba di Indonesia, muncul berbagai isu
yang membuat masyarakat ragu tentang
keamanannya. Ditambah lagi, banyak orang
belum paham mengenai proses distribusinya
ke seluruh Indonesia. Agar tidak termakan
isu, simak fakta vaksin COVID-19 berikut ini.
Di tahun 2021 ini, penyakit COVID-19 rupanya
masih menjadi momok terbesar bagi masyarakat
dunia. Selain penerapan protokol kesehatan,
pemberian vaksin COVID-19 merupakan salah
satu cara yang paling tepat untuk memutus mata
rantai penularan virus ini.

3. Vaksin COVID-19 tidak mengandung sel
vero
Pemerintah telah mengklariﬁkasi bahwa vaksin
COVID-19 buatan Sinovac tidak mengandung
sel vero yang dikabarkan tidak halal. Sel vero
hanya merupakan media kultur untuk tumbuh
kembang virus sebagai bahan baku vaksin.
4. Distribusi vaksin COVID-19 akan rampung
selama 15 bulan

Distribusi vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia
dikabarkan butuh waktu 3,5 tahun. Fakta
sebenarnya adalah waktu tersebut merupakan
penyelesaian vaksinasi ke seluruh dunia, bukan
Namun, kedatangan vaksin COVID-19 di
untuk Indonesia.
Indonesia menimbulkan berbagai isu yang justru
membuat masyarakat resah. Beredar informasi 5. Tahapan kelompok penerima vaksin
di dunia maya bahwa vaksin COVID-19 tidaklah COVID-19
aman digunakan atau mengandung bahan yang
tidak halal. Selain itu, masih banyak lagi Pasokan vaksin COVID-19 tidak cukup untuk
informasi keliru yang beredar dan perlu diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia
diluruskan.
sekaligus dalam satu waktu. Jadi, pemberian
vaksin COVID-19 oleh pemerintah akan
Berikut ini adalah fakta penting vaksin COVID-19 dilakukan secara bertahap.
yang perlu Anda ketahui:
Itulah berbagai fakta penting vaksin COVID-19
1 . Va k s i n C O V I D - 1 9 a m a n d a n h a l a l yang perlu kamu pahami. Di era digital saat ini,
digunakan
informasi dapat menyebar dengan sangat cepat
dan tanpa batas. Jadi, kamu perlu lebih waspada
Tidak sedikit masyarakat yang meragukan
dan bijak dalam menyaring informasi, termasuk
keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19.
informasi tentang vaksin COVID-19.
Namun, perlu diketahui bahwa vaksin yang akan
disebarkan di Indonesia harus dipastikan lulus uji Sumber:
klinis dan evaluasi dari BPOM terlebih dahulu.
https://www.alodokter.com/jangan-termakanisu-ini-fakta-penting-vaksin-covid-19
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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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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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