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Assalammualaikum Wr. Wb.
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
PLN Unit Induk Wilayah NTB kembali
menorehkan prestasi. Indeks Kepuasan
Pe l a n g g a n t a h u n 2 0 1 8 m e n g a l a m i
peningkatan yang cukup signiﬁkan
dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018 ini, indeks
kepuasan pelanggan pelanggan di wilayah Nusa Tenggara
Barat mencapai 93,23 persen. Sementara pada tahun 2017
hanya sebesar 88,40 persen. Angka tersebut membuat PLN UIW
NTB menjadi unit dengan IKP tertinggi di PLN Regional Jawa
Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara.
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Rapat Kerja Triwulan I juga telah dilaksanakan. Berbagai strategi
telah kita tetapkan. Energi optimisme harus terus digaungkan,
demi mewujudkan Nusa Tenggara Barat menjadi Nusa Terang
Benderang Tumbuh Berkualitas.
Dalam proses bisnis korporasi, peningkatan pendapatan
(revenue) dan efektiﬁtas Biaya Pokok Penyediaan (BPP) selalu
menjadi goal untuk menentukan keberhasilan perusahaan.
Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai dua hal tersebut.
Begitu juga dengan PLN.
Tahun ini, berbagai upaya akan kita lakukan demi meningkatkan
pendapatan dan menurunkan BPP. Upaya-upaya tersebut akan
dikawal dengan tools 4DX yang selama ini sudah kita gunakan.

Ÿ

Ÿ

Mari, dengan semangat bersama kita wujudkan Nusa Terang
Benderang Tumbuh Berkualitas dengan pencapaian rasio
elektriﬁkasi 100 persen, pendapatan yang terus meningkat, dan
penurunan BPP. Tentunya semua akan berujung pada
peningkatan kepuasan pelanggan dan keuntungan
perusahaan.
Wassalammualaikum Wr. Wb.
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untuk diterbitkan.

Liputan Utama

TINGKATKAN RASIO ELEKTRIFIKASI,
PLN UIW NTB LUNCURKAN PROGRAM 75000 TERANG GEMILANG

Executive Vice President Operasi Regional MPNT, Indradi Setiawan meresmikan Program 75 000 Terang Gemilang
pada saat Rapat Koordinasi Semester I Tahun 2019 Direktorat Bisnis Regional MPNT

P

LN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB terus
melakukan terobosan dalam upayanya
mencapai Rasio Elektriﬁkasi (RE) 100% di
tahun 2020 ini. Salah satunya melalui program
yang baru saja diluncurkan pada pertengahan
bulan Februari 2020, yaitu “75 000 Terang
Gemilang”, yang diluncurkan pada saat
pelaksanaan Rapat Koordinasi Semester I
Tahun 2019 Direktorat Bisnis Regional
Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (MPNT).
“Program ini merupakan sinergitas antara visi
PLN dengan visi Pemerintah Provinsi NTB,
yaitu NTB Gemilang. Karena dengan adanya
listrik, taraf perekonomian meningkat
sehingga kehidupan bisa menjadi lebih baik”,
jelas Fauzi Arubusman, Senior Manager
Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Unit
Induk Wilayah NTB.

Selain peningkatan RE, transparansi dan juga
kemudahan untuk memperoleh akses listrik
tentunya juga menjadi tujuan program 75 000
Terang Gemilang ini. Tanpa perlu membayar
Biaya Penyambungan di awal permohonan,
masyarakat sudah dapat menikmati listrik di
rumahnya.
“ Ya n g d i s a s a r d a r i p r o g r a m i n i a d a l a h
masyarakat yang belum berlistrik dan ingin
mendapatkan pasang dengan mudah dan
murah. Cukup datang ke kantor PLN dan
membayar 75 ribu saja, masyarakat dapat
menikmati listrik daya 450 VA. Sedangkan untuk
Biaya Penyambungan, dapat diangsur hingga 12
kali angsuran”, tutur Fauzi.

Menah Tandur - Februari 2020

3

Liputan Utama

2019 dan PLN UPPK NTB sebagai Init Terbaik II
Pelaksana proyek Ketenagalistrikan Tahun 2019.
Penghargaan diserahkan pada saat
pelaksanaan Rapat Koordinasi dan diterima
langsung oleh Manager Unit Pelaksana masing
masing.

Manajer Unit Pelaksana yang berhasil terpilih menjadi
Unit Terbaik Direktorat Bisnis Regional MPNT

Hingga bulan Januari 2020, jumlah pelanggan
PLN UIW NTB telah mencapai 1,5 juta
pelanggan. Pertumbuhan penjualan juga
mengalamai kenaikan yang sangat signiﬁkan,
yakni sebesar 9,75 persen selama tahun 2019.

“Semoga bisa menjadi semangat dan motivasi
bagi unit lain untuk meraih prestasi menjadi Unit
Terbaik di tahun 2020”, pungkas Robert Aprianto
Purba, Executive Vice President (EVP)
Konstruksi Regional Direktorat Bisnis Regional
MPNT.

Rapat Koordinasi Semester I Tahun 2019
diselenggarakan di Lombok pada tanggal 10 - 11
Februari 2020 dengan mengangkat tema
“Accomplishing The Missions”. Kegiatan ini
dihadiri oleh seluruh EVP dan juga seluruh
Secara Year on Year, di bulan Januari 2019 dan Manager Unit Pelaksana di Direktorat Bisnis
Januari 2020, penambahan pelanggan PLN UIW Regional MPNT.
NTB sebesar 10,56%.
“Tentunya capaian ini bagus untuk NTB. Semakin
banyak konsumsi listrik, artinya perekonomian
semakin berkembang. Dan PLN siap
mendukung semua investasi di NTB.” ucap
Fauzi.
Program 75 000 Terang Gemilang ini berlaku di
seluruh wilayah PLN UIW NTB dan tersedia
khusus untuk pelanggan rumah tangga mulai
daya 450 VA sampai dengan 1300 VA.

Paparan kondisi kelistrikan saat ini di Regional MPNT
oleh EVP Operasi Regional MPNT, Indradi Setiawan

“Semoga program PLN ini dapat bermanfaat luas
dan sebagai wujud nyata upaya membantu
pemerataan ekonomi bagi masyarakat NTB
khususnya", jelas Fauzi.
Tak hanya meluncurkan Program 75 000 Terang
Gemilang, PLN UIW NTB juga berhasil
menorehkan prestasi pada ajang penilaian Unit
Terbaik Tahun 2019.
PLN UPK Lombok terpilih menjadi Unit Terbaik
Pengelolaan Pembangkit PLTD Skala Kecil
Tahun 2019, PLN UP3 Sumbawa sebagai Unit
Terbaik Pengelolaan Jaringan Distribusi Tahun
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Foto bersama usai pelaksanaan Rapat Koordinasi
Semester I Tahun 2019 Regional MPNT
“Accomplishing The Mission”

Berita

PERINGATI BULAN K3 NASIONAL, PLN UIW NTB LAKSANAKAN
APEL PEMBUKAAN BULAN K3 NASIONAL TAHUN 2020

Apel Pembukaan Bulan K3 Nasional Tahun 2020 dilaksanakan di halaman kantor PT PLN (Persero) UIW NTB,
dipimpin oleh Senior Manager Pembangkitan selaku PLH General Manager PLN UIW NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB,
Senin (20/1), melaksanakan Apel Pembukaan Bulan
K3 Nasional Tahun 2020. Kegiatan rutin tahunan ini
diadakan dalam rangka memperingati Bulan K3
Nasional yang digelar selama sebulan. Apel dipimpin
oleh Senior Manager Bidang Pembangkitan PLN UIW
NTB, Edyson Rajagukguk. Tidak hanya di Mataram,
kegiatan ini juga serentak dilaksanakan unit-unit PLN
di Sumbawa dan Bima.

meniscayakan kewaspadaan kita akan pentingnya
mengantisipasi potensi masalah K3 baru, sembari
terus memastikan agar pekerjaan yang bersifat
manual tetap terlindungi keselamatan dan kesehatan
kerjanya.
PLN berkomitmen untuk mengawal seluruh program
dan strategi nasional dapat berjalan efektif, dalam
kerangka membangun SDM Unggul untuk mencapai
Indonesia maju.

Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang ditandai
dengan adanya inovasi, otomatisasi, super computer,
artiﬁcial intelligence dan ﬂeksibilitas pola kerja yang
telah membawa perubahan ekonomi berbasis digital,
Tema pokok bulan K3 tahun ini adalah Optimalisasi
Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 pada Era
Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi.
Penerapan K3 pada Revolusi Industri 4.0 masih
menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah
kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi digitalisasi.
Perubahan tersebut akan menimbulkan hilangnya
beberapa jenis pekerjaan dan memunculkan jenisjenis pekerjaan baru dengan pendekatan digital dan
IT. Fenomena ini dapat berdampak pada timbulnya
jenis potensi bahaya baru. Situasi ini tentu
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SRM Pembangkitan PLN UIW NTB bertindak sebagai
pembina apel menyerahkan bendera K3 kepada
Pejabat Pengendali K3L sebagai tanda dibukanya
Bulan K3 Nasional Tahun 2020

Berita

DUKUNG GERAKAN ZERO WASTE, PLN UIW NTB TANDA TANGANI
KESEPAKATAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NTB

General Manager PLN UIW NTB menandatangani kesepakatan bersama dengan Gubernur Provinsi NTB
disaksikan Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara

U

ntuk mendukung program Zero Waste dan juga
mewujudkan salah satu visi NTB Gemilang, yaitu
“NTB Asri dan Lestari”, PLN Unit Induk Wilayah (UIW)
NTB sepakat melakukan upaya peningkatan
Kerjasama dalam hal penelitian dan pengembangan
teknologi pengolahan sampah menjadi sumber
energi dengan Pemerintah Provinsi NTB.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan
Kesepakatan Bersama antara General Manager PLN
UIW NTB, Rudi Purnomoloka dengan Gubernur
Provinsi NTB, Dr. Zoelkiﬂimansyah, dan disaksikan
oleh Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan
Nusa Tenggara, Ahmad Roﬁk (22/01).
Dalam acara yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas
ESDM Provinsi NTB, M. Husni dan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Madani
Mukarrom, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi
kepada PLN atas perhatiannya terhadap
permasalahan pengelolaan sampah di NTB.

Bahkan, apabila memang applicable, metode ini
dapat diimplementasikan juga di Sumbawa.” ungkap
Dr. Zoel.
“Output pengolahan sampah ini adalah pelet yang
digunakan sebagai energi alternatif bahan bakar
semacam briket yang dapat digunakan sebagai
bahan bakar pengganti minyak/arang untuk rumah
tangga. Saat ini juga sedang dilakukan penelitian dan
uji coba untuk melihat hasil pengolahan dapat
dimanfaatkan sebagai campuran / coﬁring bahan
bakar untuk pembangkit PLN memanfaatkan nilai
kalor yang masih terkandung di dalam olahan
sampah tersebut” jelas Ahmad Roﬁk.
Direncanakan bentuk kerjasama tersebut PLN
memberikan pendampingan dan transfer
pengetahuan mengenai pengelolaan sampah
menjadi sumber energi alternatif guna mendukung
program zero waste NTB Gemilang.

“Semoga ini menjadi solusi alternatif pengelolaan
sampah
di NTB dan sebagai salah satu bentuk
“Terima kasih atas kontribusi PLN untuk mendukung
program Zero Waste. Program ini menjadi salah satu dukungan nyata PLN terhadap perbaikan masalah
lingkungan di NTB ini” pungkas Ahmad Roﬁk.
solusi pemanfaatan sampah bagi masyarakat.
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Berita

DORONG PENGGUNAAN EBT, PLN TAMBAH PLTS DI LOMBOK

Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, Ahmad Roﬁk beserta rombongan meninjau lokasi PLTS Sambelia

S

etelah tiga Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) memperkuat sistem kelistrikan Lombok di
bulan Juli 2019 lalu, satu lagi PLTS berhasil
dioperasikan oleh PLN di akhir bulan Desember 2019.
Dengan kapasitas 5 Mwac, PLTS Sambelia ini
merupakan salah satu wujud komitmen PLN terhadap
pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di
Provinsi NTB.
Pembangungan PLTS Sambelia ini sendiri telah
dimulai sejak bulan Agustus 2017, hingga beroperasi
di bulan Desember 2019. Selain ramah lingkungan,
PLTS ini juga berdampak pada eﬁsiensi produksi
listrik karena dapat mengurangi penggunaan bahan
bakar minyak untuk pembangkit di NTB.
“Kami terus berkomitmen mengembangkan
pemanfaatan EBT di NTB. Rencana jangka panjang,
masih akan ada beberapa titik yang akan kita
eksplorasi lagi,” jelas General Manager PLN UIW
NTB, Rudi Purnomoloka.
Pengoperasian PLTS ini juga memberikan kontribusi
positif terhadap bauran energi di NTB. Di bulan Juni
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2019, PLTS hanya memberikan kontribusi sebesar
0.1% terhadap bauran energi di NTB. Namun, pada
akhir tahun 2019, kontribusinya meningkat menjadi
2.8%.
“PLTS jauh lebih eﬁsien terhadap biaya produksi yang
dikeluarkan. Selisihnya sekitar Rp 900,- per kWH
terhadap pembangkit yang menggunakan solar.
Meski lebih murah, ini tidak akan mempengaruhi mutu
dan kualitas layanan kami kepada masyarakat,” tutur
Rudi.
Selain energi yang ramah lingkungan, pengoperasian
PLTS ini akan berdampak pada eﬁsiensi karena akan
mampu mengurangi pemakaian Bahan Bakar Minyak
(BBM) pada beberapa pembangkit di NTB.
Secara keseluruhan, PLN UIW NTB telah
mengoperasikan PLTS di tujuh lokasi tersebar, yaitu
Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, Sengkol, Selong,
Pringgabaya dan Sambelia. Ketujuh PLTS tersebut
mampu menyuplai sebesar 8.5% dari dayamampu
total pada siang hari untuk sistem Lombok yang
mencapai 233 MW.

Pastikan Anda telah membayar listrik sebelum
tanggal 20 setiap bulan

Kilas NTB

TINDAK LANJUTI MoU ZERO WASTE,
GUBERNUR NTB KUNJUNGI TPA KEBUN KONGOK
Menindaklanjuti kerja sama dalam hal penelitian dan
pengembangan teknologi pengolahan sampah
menjadi sumber energi antara Pemerintah Provinsi
NTB dengan PLN UIW NTB, Dr. Zoelkiﬂimansyah
mendatangi Tempat Pembuangan Akhir Kebun
Kongok pada hari Jumat (31/1).
Tu j u a n k e d a t a n g a n D r. Z u l a d a l a h u n t u k
menyaksikan langsung proses pembuatan pelet
ataupun briket yang menggunakan sampah sebagai
bahan baku utamanya.

General Manager PLN UIW NTB menjelaskan proses
pembuatan pelet kepada Gubernur NTB,
Dr. Zoelkiﬂimansyah

Briket dapat digunakan sebagai pengganti bahan
bakar untuk rumah tangga, sedangkan pelet dapat
digunakan sebagai bahan campuran proses Co
Firing di PLTU Jeranjang.
Pada kesempatan tersebut, Dr Zul memperikan
apresiasi atas upaya solutif permasalahan sampah
yang merupakan sinergi beberapa pihak.

PLN UIW NTB GELAR KUIS RANKING 1
UNTUK PERINGATI BULAN K3 NASIONAL TAHUN 2020
Salah satu rangkaian kegiatan Bulan K3 Nasional
digelar di Kantor PLN Unit Induk Wilayah NTB, yaitu
“Kuis Ranking I”. Acara yang melibatkan seluruh
pegawai kantor PLN Unit Induk Wilayah NTB ini
mengadopsi kuis yang pernah muncul di salah satu
televisi nasional, dan mengambil tema Keselamatan
dan Kesehatan Kerja sebagai tema utama kuis.
Dilaksanakan setelah senam Jumat pagi (7/2), tampil
sebagai juara, yaitu Lalu Mulyadi dari bagian Niaga
dan Pelayanan Pelanggan.
Masuk ke dalam kegiatan yang bersifat promotif,
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi
semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan
budaya K3 di setiap kegiatan.
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Pelaksanaan Kuis Ranking 1 di halaman
Kantor PLN UIW NTB oleh seluruh pegawai

Kilas NTB
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Pelaksanaan Kuis Ranking 1 di halaman
Kantor PLN UIW NTB oleh seluruh pegawai

Sang Penerang

BAYU EKANANDA
“Where there is a will. There is a way.”

P

ria yang gemar berolahraga ini merupakan salah satu
pegawai berprestasi di Unit Pelaksana Pembangkitan
(UPK) Tambora. Lama bergelut dengan dunia pembangkit
dan memiliki pengalaman yang cukup banyak, Bayu
Ekananda menjadi pilihan untuk rubrik Sang Penerang edisi
kali ini.
Berikut pe kan wawancara Menah Tandur dengan Bayu,
panggilan akrabnya sehari hari :
Assalammualaikum wr.wb. Bagaimana kabar, Pak Bayu?
Waalaikumsalam wr.wb. Alhamdulillah kabar hari ini
sangat baik.
Angkatan berapa dan tahun berapa masuk ke PLN?
Saya angkatan 13 tahun 2010
Jadi sudah 16 tahun Bapak bergabung bersama PLN. Saat
ini Bapak ditempatkan di mana?
Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh manajemen untuk
menjadi Manager Unit Layanan ULPLTD Bima yang
membawahi PLTD Bima, PLTD Niu, PLTD Sape, PLTD Bajo
Pulau, PLTD Nggelu dan terakhir tahun 2019 mendapat
tambahan untuk pengawasan di PLTMG Bima 50 MW.
Apa yang membuat anda memilih bekerja di PLN?
Mungkin di luar sana ada ribuan orang yang mencaci PLN
(kita), tapi dak sedikit juga yang mengucap syukur karena
PLN (kita).
Apa suka suka menjadi Manager ULPLTD Bima?
Ditahun ini dengan masuknya PLTMG Bima 50 MW kami
dituntut untuk menurunkan BPP, salah satu cara selain
dengan pengop malan pembebanan PLTMG adalah
dengan pengoperasian kembali mesin MaK di PLTD Niu
menggunakan MFO. Walaupun masih cukup banyak
kekurangan di sisi kami akan tetapi support dari rekan-rekan
Manager Bagian dan Manager UPK Tambora cukup luar
biasa sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini kami
masih beroperasi menggunakan MFO.
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Pengalaman yang dak dapat dilupakan selama
menjadi pegawai PLN?
Mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang pengalaman
yang paling berkesan selama menjadi pegawai PLN adalah
pada saat terjadi musibah banjir bandang yang
meluluhlantahkan Kota Bima dan sekitarnya di
penghujung tahun 2016, dimana saat itu kami benarbenar diuji kekuatan ﬁsik, dan kekompakan m selama
musibah terjadi dan penanganan pasca musibah.
Alhamdulillah semua bisa terlewa dan teratasi dengan
cepat berkat kerja sama dan kekompakan m yang luar
biasa.
Dengan kondisi pembangkit yang harus andal, Pak Bayu
dituntut untuk kerja keras. Bagaimana dukungan dari
keluarga dengan hal tersebut?
Pekerjaan saya saat ini membuat saya terkadang harus
meninggalkan keluarga tanpa mengenal waktu. Siaga 24
jam dalam 7 hari sudah menjadi ru nitas saya dalam
beberapa tahun terakhir. Tapi Alhamdulillah keluarga
selalu memberikan dukungan penuh kepada saya. Mereka
sangat memahami ritme pekerjaan saya, Hal tersebut
semakin menyemanga saya untuk terus memberikan
yang terbaik buat PLN.
Selama di PLN, penghargaan apa saja yang pernah
diraih?
Kalau untuk pribadi, masuk kategori juara Lomba Karya
Inovasi Tingkat Wilayah tahun 2012, dan lolos seleksi
regional tahun 2012 dan 2013. Kalau secara unit,
alhamdulillah 2 tahun berturut-turut unit kami masuk
kategori juara se Regional JTBN.
Apa yang ada di benak Bapak tentang PLN?
Saat ini PLN harus selalu cepat beradaptasi menghadapi
era revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi harus
dikedepankan jika dak mau terdisrupsi oleh kemajuan
teknologi.
Harapan untuk PLN ke depannya?
Semoga PLN ke depan terus BERJAYA, pertama dalam
pemanfaatan teknologi, lebih efek f, dan Pembangunan
pembangkit energi terbarukan semakin dikedepankan.

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

: Bayu Ekananda
: Kediri, 28 Juli 1987
: 13
: 2010
: PLN ULPLTD Bima
: Menikah
: Tenis, futsal

PLN PEDULI

YBM PLN UIW NTB TANDATANGANI MoU PROGRAM DAI SAHABAT UMAT

Ketua YBM PLN UIW NTB, Tauﬁq Dwi Nurcahyo menandatangani MoU Program Da’i Sahabat Ummat,
dengan dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram

Yayasan Baitul Maal PLN UIW NTB bekerjasama
dengan Lapas Perempuan Kelas III Mataram
menandatangani MoU dalam bidang program
Da’i Sahabat Ummat, Rabu (05/02).
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk
Sinergi antara PLN melalui YBM dengan Lapas
Mataram dalam rangka memberikan bantuan
dan perhatian kepada warga binaan Lapas di
bidang sosial. Selain bimbingan kerohanian,
para warga binaan juga berkesempatan
mendapatkan pelatihan tata rias yang
bekerjasama dengan LKP Salon Dende.
Ketua LKP Salon Dende dalam sambutannya
menyampaikan apresiasi atas terlaksananya
kegiatan ini. Ia juga berharap kepada warga
binaan Lapas, agar setelah mengikuti pelatihan
bisa mencari rezeki dengan skill yang telah
didapatkan.
Adapun maksud dan tujuan dalam kerja sama
semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan
para warga binaan dan tentunya berdasarkan
peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999
untuk memberikan bimbingan kepribadian dan

kemandirian.
Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua YBM PLN
UIW NTB, Tauﬁq Dwi Nurcahyo, didampingi
sekretaris YBM PLN UIW NTB, Nanoe Rolin
Prasetyo, bendahara YBM PLN UIW NTB, Budi
Triyanto, dan 2 orang amil YBM PLN UIW NTB.
“Alhamdulillah program YBM PLN UIW NTB
sudah berjalan sejak beberapa hari lalu di Lapas.
Kami ucapkan terima kasih telah diberikan waktu
dan kesempatan untuk bisa bersinergi
m e m b e r i k a n m a n f a a t . ” k a t a Ta u ﬁ q D w i
Nurcahyo.
Para warga binaan terlihat antusias dengan
adanya bimbingan kerohanian dan pelatihan tata
rias ini. Mereka menyampaikan ucapan terima
kasih kepada YBM PLN yang telah mengadakan
kegiatan ini karena sangat membantu mereka
dan sekaligus mendoakan semoga para Muzaki
mendapat keberkahan rezeki dan balasan amal
setimpal.
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LENSA NTB

KEGIATAN PLN BERSAMA STAKEHOLDER

Penandatanganan Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) UIW NTB dengan Pemerintah Provinsi NTB

Gubernur NTB meninjau TPA Kebon Kongok, Lombok Barat

Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara meresmikan Lombok Command Center

16

Menah Tandur - Februari 2020

INFO KESEHATAN

TIPS MENCEGAH PENULARAN VIRUS CORONA
Cara mencuci tangan yang dianjurkan adalah dengan
menggunakan sabun dan air selama 20 de k dari air yang
mengalir. Jika dak ada air ataupun sabun, kita pun bisa
menggunakan gel pembersih tangan beralkohol sebagai
alterna f cuci tangan yang menjadi cara mencegah virus.

Hindari Kontak Langsung dengan Hewan
Usahakanlah untuk memakai masker dan sarung tangan
saat akan bersentuhan langsung dengan hewan ternak.
Jika sudah, cucilah kedua tangan sebersih mungkin guna
menghindari kotoran yang masuk. Ha -ha juga saat
melakukan kontak langsung hewan yang sedang sakit.
Kasus virus Corona jenis baru, novel Coronavirus 2019
(nCOV) di pelbagai negara kian hari kian bertambah. Virus
yang merebak sejak 31 Desember 2019 berawal di Kota
Wuhan, China ini telah mencatatkan lebih 4.500 kasus.

P

enyebaran virus corona telah menjangki beberapa
negara di antaranya Australia, Thailand, Malaysia,
Singapura dan terbaru adalah Jerman. Namun untuk
status Indonesia sendiri hingga kini masih nega f kasus
virus corona.
Kenda begitu, bukan berar tak perlu bersiap-siap.
Kewaspadaan dan an sipasi harus tetap 'dinyalakan'.
Selain oleh pemerintah, pencegahan juga bisa dilakukan
dari kesadaran diri sendiri. Untuk meminimalisir terjangkit
virus corona, berikut ini merupakan ps mencegah virus
yang bisa langsung sobat aplikasikan.

Memakai Masker Tertutup
Cara mencegah virus corona yang pertama adalah dengan
memakai masker tertutup. Penyebaran virusnya yang
disinyalir terjadi, yang salah satunya, lewat udara
membuat memakai masker menjadi salah satu cara paling
tepat yang bisa kita lakukan saat akan pergi ke luar rumah.

Sering Mencuci Tangan
Cara mencegah virus corona selanjutnya adalah dengan
sesering mungkin mencuci tangan setelah menyentuh
barang-barang atau hal yang terlihat kotor. Hal ini
dilakukan untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang
m e n g e n d a p s a a t t a n g a n k i t a k o t o r.

Jalani Hidup Sehat
Menjalani hidup sehat adalah cara mencegah virus lainnya
yang bisa dilakukan. Menjalani hidup sehat sendiri tentu
dak hanya sekadar untuk mencegah virus corona saja.
Banyak keuntungan lainnya yang bisa didapat saat
menjalani hidup sehat se ap hari tentunya.

Hindari Mengonsumsi Produk Hewani Mentah
Siapa di sini yang doyan sushi? Nah, cara mencegah virus
corona selanjutnya ini ditujukan bagi sobat yang senang
mengonsumsi produk hewani mentah atau setengah
matang. Dengan virusnya yang bisa menyebar dari hewan,
ada baiknya untuk menghindari untuk mengonsumsi
p ro d u k- p ro d u k h ewa n i s e ka ra n g - s e ka ra n g i n i .

Pantau Gejala yang Muncul
Cara mencegah virus corona yang terakhir adalah dengan
memantau update terkini soal gejala yang muncul akibat
terjangkit virus corona. Update terakhir mewartakan
bahwa gejala akibat virus corona ini di antaranya adalah
demam nggi, batuk, sesak nafas, sakit kepala, dan sakit
tenggorokan. Sehingga, jika memang sobat mengalami hal
tersebut, cobalah untuk menghubungi dokter terdekat
guna memeriksa hal tersebut lebih lanjut.
Demikian ps untuk mencegah virus virus yang sedang
menjadi isu internasional ini. Walaupun di Indonesia, baru
di Bandung, yang melaporkan adanya suspect posi f
terjangkit virus corona, ada baiknya kita mulai
mewaspadai hal tersebut. Stay safe, ya sobat!
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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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