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Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
kita masih diberikan kesehatan yang prima.
Saat ini, dunia tengah menghadapi pandemi
global yang memiliki pengaruh atau dampak
terhadap proses bisnis kita. Namun, kita
harus tetap siaga menjaga pasokan listrik.
Menghadapi Covid-19, PLN terus tingkatkan kesiagaan dan
kesigapan untuk menjaga pasokan listrik kepada masyarakat di
tengah meningkatnya wabah Covid-19 dengan menerapkan
standar yang lebih tinggi terutama pada operasi penyediaan
listrik, mulai dari penyediaan energi primer, pembangkitan
memastikan unit pembangkit beroperasi untuk memenuhi
kebutuhan listrik, pengaturan beban, transmisi, dan distribusi
untuk tetap menjaga pelayanan pasokan listrik ke pelanggan.
Selain itu, kita juga akan terus mengawal program-program
Pemerintah di antaranya pemberian token gratis untuk
pelanggan 450 VA dan diskon tagihan listrik untuk pelanggan
900 VA. Tentunya kita harapkan bersama tujuan program ini
benar-benar bisa membantu meringankan beban masyarakat
kita yang saat ini terdampak oleh situasi pandemi virus corona.
Saya juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk selalu
menjaga kesehatan dan terus melaksanakan physical distancing
serta protap pengamanan kesehatan selama siaga Covid-19.

SANG PENERANG
Hermawan (11)
Ÿ LENSA NTB (12)

Ÿ

Ÿ

PLN PEDULI
Aksi YBM PLN UIW NTB (13)

Ÿ

INFO KESEHATAN (14)
Meningkatkan Sistem
Imunitas Tubuh

Apresiasi saya setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu yang terus
berjuang menjaga keandalan pasokan listrik hingga dinikmati
oleh masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat.
Saya Bisa, Kita Bisa, Pasti Bisa.
Akhir kata, semoga kita semua selalu dalam naungan Tuhan
Yang Maha Esa.
Wassalammualaikum Wr. Wb.
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email humas.plnntb@gmail.com. Redaksi berhak memilih dan mengedit naskah masuk
untuk diterbitkan.

Liputan Utama

PEMBEBASAN TAGIHAN DAN DISKON LISTRIK
DIMULAI 1 APRIL 2020

Petugas PLN sedang melaksanakan proses penyambungan baru pada salah seorang pelanggan di Lombok Timur

P

LN langsung menjalankan langkah taktis untuk
melaksanakan kebijakan Presiden Joko Widodo
dalam kaitannya untuk membebaskan pembayaran
listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt
Ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen
bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA
bersubsidi. Keringanan biaya listrik ini akan berlaku
selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.
Hal ini dilakukan sebagai tindakan konkrit dan
kepedulian PLN dalam upaya untuk meringankan
beban masyarakat akibat wabah pandemi Covid-19.
“Kemarin, PLN langsung menyiapkan pelaksanaan
teknis atas kebijakan Bapak Presiden. Pelanggan
450 VA dan 900 VA bersubsidi di PLN ada dua jenis,
yakni yang memakai kWh meter pascabayar dan
prabayar atau menggunakan token. Untuk yang
pascabayar, tidak ada masalah, karena pembebasan
tagihan akan diterima pelanggan pada setiap
periode pembayaran" ujar Direktur Utama PLN
Zulki i Zaini.

Zulki i menambahkan, Sementara untuk
pelanggan pra bayar akan diberikan token gratis
sebesar pemak aian bulanan ter tinggi dari
pemakaian tiga bulan terakhir.
"Saat ini ada sekitar 24 juta data pelanggan 450 VA,
ditambah 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi yang
harus dimasukkan ke dalam sistem. Proses ini akan
tuntas dalam sepekan ke depan, sehingga seluruh
pelanggan yang digratiskan dan mendapatkan
diskon sudah dapat terlayani seluruhnya.
Mekanismenya kami buat yang paling mudah dan
mungkin, sehingga tidak menyulitkan pelanggan.”
Imbuhnya.
Sementara itu, pelanggan yang terlanjur membeli
token, token gratis akan tetap diperhitungkan pada
pembelian bulan berjalan. "Jadi token yang telah
dibeli tidak hilang" Ujar Zulki i.
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Liputan Utama

Program pembebasan tagihan dan keringanan
pembayaran tersebut dimaksudk an untuk
melindungi masyakarat yang paling terdampak
pandemi.
“Harapan kami, ini bisa meringankan ekonomi
untuk masyarakat ditengah menghadapi pandemi
virus covid-19." tutur Zulki i.
Cara Dapatkan Keringanan Tagihan Listrik Bagi
Pelanggan Rumah Tangga 450 VA dan 900 VA
Subsidi
PLN telah menyiapkan mekanisme atau cara
mendapatkan program tersebut. Untuk pelanggan
rumah tangga 450 VA pascabayar akan langsung
dibebaskan tagihannya pada bulan April, Mei dan
Juni.
Sementara untuk pelanggan pra bayar dapat
memperolehnya dengan mengirimkan nomor ID
Pelanggan ke WA dengan nomor 08122-123-123
atau melalui website PLN www.pln.co.id Dengan ID
tersebut, pelanggan akan mendapatkan token
senilai pemakaian tertinggi dalam 3 bulan terakhir.
Sedangkan diskon tarif untuk pelanggan subsidi
900 VA bagi pelanggan pascabayar, rekening yang
harus dibayarkan pada tiap bulannya akan
dikurangi 50%. Sementara bagi pelanggan
prabayar, token listrik gratis sebesar 50% akan
diberikan kepada pelanggan, dihitung dari
pemakaian bulanan tertinggi dalam 3 bulan
terakhir.
Dan berikut mekanisme pengambilan token gratis
untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan
diskon 50% untuk Pelanggan Rumah Tangga daya
900 VA bersubsidi.
Mekanisme website dengan cara:
1. Buka Alamat www.pln.co.id kemudian masuk ke
menu pelanggan dan langsung menuju ke pilihan
stimulus covid-19
2. Masukkan ID Pelanggan/ Nomor Meter. Kemudian
Token Gratis akan ditampilkan di Layar.
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3. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis
tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID
Pelanggan.
Atau anda juga bisa mengakses melalui WA ke
nomor 08122-123-123. Dengan cara :
1. Buka Aplikasi WhatsApp
2. Chat WhatsApp ke 08122-123-123 , ikuti
petunjuk, salah satunya masukkan ID Pelanggan.
3. Token gratis akan muncul
4. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis
tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID
Pelanggan.
Dengan ID Pelanggan tersebut, pelanggan akan
mendapatkan token senilai pemakaian tertinggi
dalam 3 bulan terakhir.
Saat ini ada sekitar 24 juta data pelanggan rumah
tangga 450 VA, ditambah 7 juta pelanggan rumah
tangga 900 VA bersubsidi yang harus dimasukkan
ke dalam sistem. Proses ini akan tuntas dalam
sepekan ke depan sehingga seluruh pelanggan
yang digratiskan dan mendapatkan diskon sudah
dapat terlayani seluruhnya.
"Proses pembagian Token Bebas Tagihan dan
Diskon Tarif Listrik ini memang bertahap, yang
sudah dimulai pada tanggal 1 April, paling lambat
tanggal 11 April seluruh pelanggan yang berhak
sudah bisa menikmati program tersebut" Ungkap
Executive Vice President Corporate
Communication & CSR PLN, I Made Suprateka.
Kebijakan pemberian keringanan tagihan listrik ini
sebagai bentuk kehadiran negara dalam
membantu perekonomian masyarakat miskin dan
tidak mampu.
"Ini bukti PLN bersama Pemerintah siap hadir di
setiap kondisi" tutup Made.

Berita

PLN UIW NTB SIAGA AMANKAN PASOKAN LISTRIK
UNTUK PELAKSANAAN UNBK 2020

Seorang petugas PLN memastikan kehandalan pasokan listrik di salah satu sekolah
penyelenggara UNBK tahun 2020

Di tengah kewaspadaan penyebaran COVID-19,
PLN Unit Induk Wilayah NTB tetap mendukung
pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK) tahun 2020.
“Kami tetap siaga, meski saat ini NTB sedang
dalam kondisi waspada. Seluruh petugas
pelayanan, baik yang di lapangan maupun yang
berada di front liner, kami bekali dengan
perlengkapan K3 untuk melindungi diri dari
penyebaran virus, namun dengan tidak
mengurangi kesiagaan dari petugas”, ujar Anton
Sugiarto, Senior Manager Transmisi dan Distribusi
PLN Unit Induk Wilayah NTB.
Sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir
padam di sekolah penyelenggara UNBK ,
pemeliharaan jaringan telah dilakukan oleh PLN
sebelum pelaksanaan UNBK. Selain itu, PLN juga
berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi NTB, serta dengan sekolah
di mana UNBK akan diselenggarakan.
“Koordinasi dan persiapan telah kami lakukan.
Namun, terkadang ada hal-hal yang tidak kita
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duga, misalnya cuaca ekstrem, atau pohon
tumbang yang menyebabkan padam listrik.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita siapkan
personil supaya masalah itu dapat tertangani
dengan cepat” ucap Anton.
Sebagai salah satu bentuk dukungan untuk
kelancaran penyelenggaraan UNBK, PLN
melakukan pemeriksaan Alat Pengukur dan
Pembatas yang terpasang di SMK 1 Tarano,
Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa.
Dalam pelaksanaan UNBK k ali ini, PLN
menyiagakan 926 personil, 72 posko, 134 unit
kendaraan, yang terdiri dari 88 unit mobil dan
46 unit motor, 4 mobile ups, 15 mobile trafo dan
20 mobile genset yang tersebar di wilayah Nusa
Tenggara Barat.
Dari sisi pasokan daya, saat ini sistem kelistrikan
Lombok memiliki daya mampu sebesar 313
MW, dengan beban puncak siang sebesar 202
MW. Untuk sistem kelistrikan Sumbawa
memiliki daya mampu sebesar 129 MW,
dengan beban puncak siang sebesar 76 MW.

Berita

CEGAH PENYEBARAN COVID-19, PLN HITUNG
PEMAKAIAN LISTRIK RATA-RATA 3 BULAN TERAKHIR

Dukung pencegahan pandemi COVID-19, PLN menangguhkan pencatatan
dan pemeriksaan stand meter pelanggan untuk sementara waktu

D

alam upaya mencegah penyebaran wabah
virus corona, pencatatan dan pemeriksaan
stand meter pelanggan ditangguhkan sementara
waktu. Sebagai gantinya PLN menerapk an
kebijakan perhitungan rata-rata pemakaian listrik
selama 3 bulan terakhir untuk pelanggan paska
bayar. Hal ini berlaku untuk pembayaran rekening
bulan April.
"Artinya, untuk pembayaran rekening bulan april,
perhitungannya menggunakan data dari historis
rata-rata pemakaian kWh pada bulan Desember,
Januari dan Februari. Hal ini kami lakukan untuk
menghindari pembaca/ pencatat meter melakukan
kunjungan ke rumah-rumah pelanggan sehinggai
upaya pencegahan penyebaran virus corona
sebagaimana yang menjadi himbauan pemerintan
untuk melaksanakan Work From Home dan Physical
Distancing dapat berhasil. Kebijakan ini
diberlakukan agar pelanggan merasa tenang dan
tidak perlu repot dan kuatir untuk berinteraksi
dengan petugas." Ungkap Senior Executive Vice
President (SEVP) Dept. Bisnis & Pelayanan Pelanggan
PLN Yuddy Setyo Wicaksono.
Dirinya menambahkan, jika ada pengaduan atau
keluhan pelanggan terkait ketidaksesuaian

pencatatan stand ak hir kWh meter dan
perhitungan rekening, akan diperhitungkan
pada rekening bulan depan, sehingga pelanggan
tetap tidak akan dirugikan. Pengaduan bisa
disampaikan ke contact center PLN 123.
PLN juga menghimbau kepada masyarakat
untuk melakukan pembayaran secara online
untuk meminimalisir kontak sik antara
pelanggan dengan petugas.
Pembayaran listrik dapat dilakukan di mana saja
tanpa harus mendatangi kantor PLN.
Diantaranya melalui ATM, Internet Banking, SMS
Banking, Aplikasi Dompet Digital (E-Wallet)
seperti Link Aja, Gopay, dan sebagainya ataupun
melalui aplikasi E-Commerce seperti Tokopedia,
Bukalapak, Traveloka, dan sebagainya.
Tidak hanya pembayaran, pelanggan PLN juga
dapat memaksimalkan pelayanan PLN secara
online melalui Contact Center PLN 123 ataupun
Aplikasi PLN Mobile, baik untuk layanan
informasi tagihan, sambung baru, perubahan
daya, penyambungan sementara maupun
pengaduan pelanggan.
Menah Tandur - April 2020

7

Tim Komunikasi PLN UIW NTB
Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Kilas NTB

PELAKSANAAN VICON SEBAGAI UPAYA PHYSICAL DISTANCING
Covid-19. Namun, kegiatan koordinasi saat ini
lebih banyak digelar melalui aplikasi chat dan
video conference.
Video conference dilakukan dengan tetap
memenuhi protokol keamanan Selain mengatur
jarak tempat duduk peserta, sebelum memasuki
lingkungan kantor masing-masing peserta
melewati bilik sterilisasi, mencuci tangan
menggunakan sabun, dan pengecekan suhu
tubuh.
Pelaksanaan Video Conference sebagai salah satu
media untuk tetap berkoordinasi selama pandemi Covid-19

Kegiatan rapat dan koordinasi di lingkungan PT
PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB tetap
bergulir di tengah mewabahnya virus corona atau

Hal ini penting dilakuk an sebagai upaya
m e n d u k u n g k e b i j a k a n p e m e r i nt a h ya n g
memberlakukan Physical Distancing untuk
memutus rantai penyebaran virus corona. Selain
itu, hal ini juga untuk memastikan semua pegawai
dapat tetap bekerja dengan aman dan nyaman.

PEMBERIAN VITAMIN DAN EXTRA FOODING
UNTUK PEGAWAI OPERASIONAL
Sebagai upaya antisipasi penyebaran virus Corona, PLN
Unit Induk Wilayah NTB membagikan vitamin dan
ekstrafooding bagi para petugas operasional.
Para petugas tersebut merupakan para pegawai PLN
yang bertugas di lapangan yang menjadi ujung tombak
terdepan dalam pemberian pelayanan kepada para
pelanggan.

ini. Dalam pelayanan operasional, petugas diwajibkan
untuk menggunakan kelengkapan Alat Pelindung Diri
(APD), masker, sarung tangan, kaca mata, dan
menerapkan social distancing dengan menjaga jarak
antar individu yang berada di ruang publik,”

PLN Unit Induk Wilayah NTB sendiri terus melakukan
berbagai upaya untuk mencegah potensi penyebaran
virus Corona di lingkungan kerja, salah satunya dengan
membagikan vitamin dan ekstrafooding kepada para
pegawai yang berada dalam barisan depan pelayanan
operasional.
Vitamin ini dikonsumsi setiap hari untuk memastikan
bahwa SDM PLN UIW NTB tetap prima dan sehat dengan
mematuhi protokol pelayanan selama masa pandemik
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Pemberian vitamin ke perwakilan Tim PDKB PLN
UP3 Mataram sbg bentuk komitmen pencegahan Covid-19

Kilas NTB

CEGAH MEREBAKNYA COVID-19, PLN UIW NTB LAKUKAN
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sudut
ruangan dan di sekitar lingkungan kantor. Kegiatan
tersebut dilakukan untuk memastikan pegawai PLN
dapat bekerja di lingkungan yang bersih dan aman,
sehingga bisa tetap fokus dalam berkarya.

Seorang petugas sedang melakukan penyemprotan
desinfektan di area lobi kantor PLN UIW NTB

Pandemi virus corona telah menyebabk an
kekhawatiran global, Apalagi, virus corona sangat
mudah menular. Guna mengantisipasi penyebaran
wabah virus ini, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB

Selain itu, PLN UIW NTB juga meningkatkan peralatan
penunjang pelayanan kesehatan di sejumlah titik.
Mulai dari penyediaan sabun cuci tangan, penggunaan
thermo gun di pintu masuk kantor, penggunaan
masker, dan gerakan physical distancing. Salah satunya
dengan video conference untuk rapat, hingga
melaksanakan kegiatan Work From Home (WFH).
S emua langk ah ini merupak an upaya untuk
mengurangi penularan COVID-19 di lingkungan PLN.
PLN juga siap siaga untuk menjaga kelistrikan di
tengah wabah corona ini.

UTAMAKAN PELAYANAN, PLN UIW NTB
LAYANI PELANGGAN TANPA TATAP MUKA
Sesuai anjuran pemerintah untuk melakukan physical
distancing demi mencegah penyebaran virus COVID19, PLN menghimbau agar masyarak at dapat
menggunakan layanan secara daring, atau saluran
Contact Center 123 dan PLN Mobile untuk bisa
menghubungi PLN tanpa harus datang ke kantor PLN.

Center 123 yang bisa dimanfaatkan yaitu telepon (0370)
123, email pln123@pln.co.id, website www.pln.co.id,
Facebook PLN 123, twitter @pln_123 dan Instagram
@pln123_oﬃcial.

Namun, apabila pelanggan memang harus tetap
datang ke kantor PLN, maka pelanggan akan dilayani
melalui video conference yang telah disiapkan. Salah
satu unit yang telah mengimplementasikan proses
tersebut adalah PLN ULP Tanjung.
Diharapkan dengan upaya ini, PLN tetap menjaga
kualitas layanannya di tengah pandemi Covid-19
berlangsung.
Namun, diharapkan pelanggan untuk dapat
memaksimalkan layanan online PLN, yaitu Contact

Pelayanan tanpa tatap muka di PLN ULP Tanjung
yang dilakukkan selama siaga Covid-19

Menah Tandur - April 2020
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Sang Penerang

HERMAWAN
“Masa depanmu adalah

apa yang Anda kerjakan hari ini”

P

ria penyayang keluarga yang memiliki hobi olahraga
ini dikenal sebagai sosok pekerja keras di Unit
Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bima. Sejak tahun
2018, ia dipercaya sebagai Manager ULP Sape. Hermawan,
menjadi pilihan untuk rubrik Sang Penerang edisi bulan
April 2020 ini.
Berikut petikan wawancaranya dengan tim Menah Tandur
Assalammualaikum wr.wb.
Bagaimana kabar, Pak Hermawan?
Wa’alaikumsalam wr.wb. Alhamdulillah kabar baik.
Angkatan berapa dan tahun berapa masuk ke PLN?
Saya angkatan 1 Tingkat SMK tahun 2002
Sudah berapa lama di bergabung di PLN UIW NTB dan
di UP3 Bima, ULP Sape?
Alhamdulillah, saya bergabung di PLN UIW NTB sudah 17
tahun 8 bulan. Pertama penempatan di PLN Sub Ranting Sape
sebagai tenaga Operator pembangkit di PLTD Sape. Tahun
2005 pindah posisi ke bagian jaringan distribusi. Tahun 2008
pindah tugas ke Sub Unit Wera sebagai Penanggung jawab
Unit (PJ) selama 3 tahun. Tahun 2011 diangkat menjadi
Supervisor Pelayanan Pelanggan di ULP Sape sampai tahun
2016, selanjutnya mutasi ke UP3 Bima sebagai Supervisor
Pelayanan Pelanggan di UP3 Bima. Di tahun 2018 sampai
dengan saat ini, dipercaya sebagai Manager ULP Sape.

Pengalaman yang tidak dapat dilupakan selama
menjadi pegawai PLN?
Saat menjadi operator pembangkit tahun 2003, ketika itu
saya akan melaksanakan acara resepsi pernikahan pada
sore harinya. Nmun dari pagi sampai sore saya masih
melaksanakan kegiatan pemeliharaan mesin yang
membuat saya telat ke acara resepsi pernikahan saya
sendiri .
Bagaimana penerapan siaga Covid-19 di PLN ULP
Sape yang telah berjalan?
Kami telah menerapkan sejumlah aturan di antaranya
melakukan kegiatan penyemprotan cairan desinfektan di
seluruh area kantor ULP Sape secara berkala, pengecekan
suhu tubuh dan menghimbau agar mencuci tangan
menggunakan sabun sebelum memasuki area kantor,
menyediakan sabun cuci tangan di beberapa titik di area
kantor ULP Sape, menginstruksikan untuk selalu menjaga
jarak aman setiap hari, Pembelian APD untuk semua
pegawai dan rekanan antara lain : masker, hand sanitizer,
sarung tangan, membuka loket pelayanan pelanggan
sampai dengan pukul 12.00 WITA, dan memberlakukan
WFH untuk pegawai yang baru pulang dari luar UP3 Bima.
Selama di PLN, penghargaan apa saja yang pernah
diraih?
Unit pertama NIHIL 1 Lembar di Tahun 2018 di UP3 Bima
Apa yang ada di benak Bapak tentang PLN?
PLN merupakan perusahaan kelas Dunia yang bertumbuh
kembang, unggul dan terpercaya yang bertumpu pada
potensi insani.
Harapan dan cita-cita Bapak untuk PLN ke depan?
Agar PLN bisa menunjukkan kinerja nomor satu di mata
masyarakat dan memberi spirit untuk terus berjuang
memberikan layanan terbaik, karena listrik untuk
kehidupan yang lebih baik atau ILO RU'U MORI
MANCEWI TAHO.

Apa yang membuat Bapak memilih bekerja di PLN?
Saya ingin mengabdi untuk membangun negeri menjadi
lebih baik serta membantu melistriki masyarakat kurang
mampu, khususnya daerah NTB.
Cerita apa yang paling menarik selama bekerja di
unit?
Saya pernah mengajak anak istri serta keluarga besar
pegawai PLN ULP Sape, beserta teman – teman alih daya
untuk melakukan sosialisasi dan turun langsung ke desa –
desa memberikan pemahaman saat emosi masyarakat
memuncak karena adanya pemadaman bergilir akibat
deﬁsitdaya selama kurang lebih 5 bulan.

Biodata
Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Angkatan
Tahun Pengangkatan
Unit Saat Ini
Status
Istri / Anak
Hobi

: Hermawan
: Bima, 31-12-1977
: 1 Tingkat SMK
: 2002
: PLN ULP Sape
: Menikah
: 1/4
: Olahraga
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LENSA NTB

TERIMA KASIH !
UNTUK MEREKA YANG TETAP SIAGA DI TENGAH PANDEMI
PLN JAGA LISTRIK KAMU

Insan PLN Unit Induk Wilayah NTB tetap siaga menjaga pasokan listrik masyarakat,
di tengah menghadapi COVID-19 dengan menerapkan standar keamanan yang lebih tinggi
dari operasi penyediaan listrik hingga pelayanan terhadap pelanggan
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INFO KESEHATAN

CEGAH VIRUS CORONA DENGAN
MENINGKATKAN SISTEM KEKEBALAN TUBUH
Bagaimana dengan intensitasnya? Menurut anjuran
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Physical
Activity and Adults, orang dewasa (18–64) harus
melakukan setidaknya 150 menit aktivitas sik aerobik
intensitas sedang dalam satu minggu. Bisa juga 75 menit
aktivitas sik aerobik intensitas tinggi dalam satu
minggu.

Menurut Immune Deﬁciency Founda on, virus yang
menyerang sistem pernapasan ini mudah menular
melalui kontak perorangan secara langsung. Apalagi
bagi orang yang memiliki imunitas sangat rendah, maka
berisiko nggi terinfeksi COVID-19. Untuk itu, bagi se ap
orang saatnya mulai menjaga sekaligus meningkatkan
imunitas tubuh untuk mencegah penularan COVID-19.

S

istem kekebalan tubuh (imunitas) terdiri dari
sekumpulan sel, jaringan, dan organ tubuh yang
saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari
serangan virus, bakteri, jamur, dan parasit. Saat sistem
kekebalan tubuh lemah, kuman-kuman tersebut dapat
dengan mudah masuk ke dalam tubuh dan
menimbulkan infeksi. Berikut beberapa tips yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh:
1. Istirahat yang Cukup
Tidur malam yang berkualitas merupakan cara tersimpel
untuk memperkuat sistem imun. Menurut National Sleep
Foundation, orang dewasa setidaknya membutuhkan
tidur selama 7–9 jam tiap harinya.
2. Rutin Berolahraga
Keistimewaan olahraga amat beragam. Menurut ahli di
National Institutes of Health - Medlineplus, olahraga bisa
merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih. Sel
darah putih merupakan sel kekebalan tubuh yang
melawan berbagai penyakit. Melalui olahraga juga sel
darah putih bisa bersirkulasi lebih cepat. Alhasil, sel-sel
tersebut bisa lebih awal untuk mendeteksi penyakit.
Menariknya lagi, olahraga juga bisa membantu
mengeluarkan bakteri dari paru-paru dan saluran
pernapasan. Kondisi inilah yang bisa mengurangi risiko
terjangkit u atau penyakit lainnya.
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3. Makanan Bergizi Seimbang
Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari
yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang
sesuai dengan kebutuhan tubuh. Caranya dengan
memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan,
aktivitas sik, perilaku hidup bersih, dan memantau
b e r a t b a d a n s e c a r a t e r a t u r, d a l a m r a n g k a
mempertahankan berat badan normal untuk mencegah
masalah gizi.
4. Hindari atau Jangan Merokok
Mau rokok nikotin atau elektronik, baik perokok pasif
maupun aktif, terpapar nikotin amat merugikan bagi
sistem kekebalan tubuh. Nikotin bisa meningkatkan
kadar kortisol (hormon stres) yang mengurangi
pembentukan antibodi sel B dan respons antigen sel T
(kelompok sel dalam sistem imun tubuh).
5. Kelola Stres dengan Baik
Stres bisa memicu tubuh untuk terus memproduksi
hormon kortisol. Tingginya hormon kortisol dalam tubuh
bisa membuat sistem imun melemah. Oleh karena itu,
ketika stres menyerang, cobalah kelolanya dengan baik.
Bisa meluangkan waktu melakukan hobi, aktif
bersosialisasi, melakukan teknik relaksasi, atau olahraga.
Lampu Kuning di Usia 40 ke Atas
Menurut Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) Amerika Serikat, ada dua kelompok yang sangat
rentan terhadap serangan virus COVID -19.
Pertama, mereka yang memiliki penyakit kronis, seperti
jantung, diabetes, dan paru-paru. Kedua, mereka yang
masuk dalam k ategor i lansia. Apa sebabnya?
Lansia di sini sangat berkaitan dengan sistem kekebalan
tubuh. Singkatnya, semakin usia bertambah tua, sistem
kekebalan tubuh pun semakin tergerus. Untuk itu,
utamakan menjaga sistem kekebalan tubuh dengan
tetap menerapkan pola hidup sehat ya, sobat.
Sumber : halodoc.com

YBM PLN

YAYASAN BAITUL MAAL PLN NTB SALURKAN BANTUAN
DI TENGAH WABAH VIRUS CORONA

Penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah lokasi masjid dan pondok pesantren
yang tersebar di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara

T

ingkat penyebaran Corona Virus Desease-19
(COVID-19) di Indonesia, terutama di NTB
mengalami peningkatan yang signi kan dari hari ke
hari. Untuk mencegah semakin meluasnya
penyebaran virus ini, tentu saja diperlukan peran
dan kerja sama dari banyak pihak.
Yayasan Baitul Maal PLN Unit Induk Wilayah NTB
turut ser ta dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan virus ini. Penyemprotan
disinfektan pada sejumlah masjid dan pondok
pesantren dilakukan di 21 titik lokasi yang tersebar
di Kota Mataram, Kab. Lombok Barat dan Kab.
Lombok Utara pada hari Jumat (11/4).

keluarga dhuafa dan para pekerja sektor informal
yang berpenghasilan harian di sekitar unit instalasi
milik PLN yang terdampak pandemi.
“Semoga program ini dapat memberi manfaat
positif bagi masyarakat luas yang membutuhkan
dan menjadi gerakan kebaikan untuk membantu
sesama. Kami juga mohon doa dari seluruh
masyarakat supaya seluruh pegawai PLN yang
bertugas senantiasa diberikan kesehatan untuk
menjaga keandalan pasokan listrik.”pungkas Tau q.

“YBM PLN sebagai pengelola zakat para pegawai
PLN terus melakukan aksi-aksi sebagai bagian dari
gerakan kebaikan untuk Indonesia dalam upaya
meminimalkan dampak di masyarakat akibat Virus
COVID-19 ini," kata Tau q Dwi Nurcahyo, Ketua YBM
PLN Unit Induk Wilayah NTB.
Selain penyemprotan disinfektan, YBM PLN NTB
juga memberikan bantuan Alat Pelindung Diri bagi
para tenaga medis,hand sanitizer, sarung tangan
serta mendistribusikan 1.000 paket sembako untuk

Salah seorang penerima bantuan menyampaikan
rasa terima kasih atas bantuan yang diperoleh
Menah Tandur - April 2020
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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)

Menah Tandur - April 2020

15

