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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 mulia untuk menjaga dan mengamankan
pasokan listrik demi terang di Nusa Tenggara Barat.
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Bapak Ibu, insan PLN'ers di Unit Induk Wilayah NTB, perayaan
Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, di tengah pandemi Covid 19
kali ini dirayakan berbeda oleh masyarakat NTB. Namun, kita
tidak boleh lengah dan tetap siaga menjaga keandalan listrik
agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat
dapat berlangsung aman dan lancar.
Saya gembira di awal tahun 2021 ini PLN Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram kembali meluncurkan
satu program inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada pelanggan, khususnya dalam hal mempercepat
penanganan pengaduan oleh masyarakat.. Inovasi yang
disebut Outage Management System (OMS) ini merupakan
pengembangan dari Lombok Command Center dan
merupakan salah satu perwujudan program transformasi PLN
yang diluncurkan pada bulan April 2020, yaitu Customer
Focused.
Marilah tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan
namun tidak perlu dilanda ketakutan yang berlebih. Semoga
kita semua selalu sehat, terbebas dari paparan Covid-19, serta
dalam lindungan Allah SWT.
Selamat tahun baru 2021!
Semangat kita, semangat melistriki negeri.
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
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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

PLN KEMBALI LUNCURKAN INOVASI BERBASIS IT 4.0
UNTUK TINGKATKAN PELAYANAN PELANGGAN

s

Program inovasi Outage Management System (OMS) merupakan perwujudan program
transformasi PLN, Customer Focused

etelah di bulan Desember 2020 meluncurkan
Lombok Command Center, di awal tahun
2021 ini PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan
(UP3) Mataram kembali meluncurkan satu
program inovasi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada pelanggan, khususnya dalam
hal mempercepat penanganan pengaduan oleh
masyarakat.

Selain untuk percepatan di sisi pelayanan teknis,
dengan adanya OMS ini, pelanggan ak an
memperoleh banyak sekali kemudahan dan juga
informasi apabila melakuk an pelaporan
pengaduan melalui kanal yang telah disediakan,
yaitu Contact Center PLN 123, twitter @pln_123,
facebook PLN 123, instagram @pln123_oﬃcial dan
juga aplikasi New PLN Mobile.

Inovasi yang disebut Outage Management
System (OMS) ini merupakan pengembangan
dari Lombok Command Center dan merupakan
salah satu perwujudan program transformasi PLN
yang diluncurkan pada bulan April 2020, yaitu
Customer Focused.

Setiap laporan gangguan yang masuk akan
diterima oleh Lombok Command Center, dan
langsung diteruskan ke petugas di lokasi terdekat.
Jadi penyelesaiannya akan menjadi lebih cepat
karena sistemnya borderless. Berbeda dengan
sebelumnya, laporan gangguan diterima di Unit
Layanan Pelanggan, sesuai dengan wilayah kerja
masing masing.

“Kami mengimplementasi arti cial intelligence
dan juga teknologi dalam inovasi ini. Proses
penanganan pengaduan akan menjadi lebih
e sien”, ujar Anton Sugiarto, Senior Manager
Transmisi dan Distribusi PLN Unit Induk Wilayah
NTB.

Dony Noor Gustiarsyah, Manager PLN UP3
Mataram juga menjelaskan bahwa OMS ini akan
semakin mudah apabila pelanggan telah memiliki
aplikasi New PLN Mobile.
Menah Tandur - Januari 2021
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Liputan Utama

“Pelanggan juga akan menerima noti kasi
untuk setiap pelaporan gangguan. Lokasi
petugas dapat diketahui dan diupdate langsung
melalui aplikasi New PLN Mobile. Saat ini,
aplikasi tersebut sudah bisa didownload di
Appstore dan juga playstore”, jelas Dony.
Dalam pengembangannya, OMS ini akan
menjadi one stop service bagi masyarakat yang
memiliki permasalahan masalah kelistrikan.

Misalnya noti kasi di New PLN Mobile apabila
di daerahnya padam yang diakibatkan
pemadaman terencana ataupun gangguan di
jalur utama, pelayanan pengaduan di sisi
instalasi pelanggan, dan masih banyak lagi.
“Tentunya seluruh upaya ini kami lakukan
untuk memberikan kemudahan kepada
pelanggan dan memastikan bahwa pelayanan
kepada seluruh pelanggan adalah prioritas
bagi kami”, tutup Dony.

Outage Management System (OMS) yang merupakan pengembangan
dari Lombok Command Center ini akan menjadi one stop service bagi masyarakat
yang memiliki permasalahan terkait kelistrikan
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Berita

BERIKAN PELAYANAN TERBAIK BAGI PELANGGAN,
PLN LUNCURKAN APLIKASI NEW PLN MOBILE

Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) meluncurkan aplikasi layanan pelanggan New PLN Mobile
yang menghadirkan tur dan tampilan baru

P

LN meluncurkan aplikasi layanan
pelanggan New PLN Mobile.
Menghadirkan tur dan tampilan baru, New
PLN Mobile hadir sebagai platform digital
unggulan untuk memenuhi semua kebutuhan
pelanggan, memberikan kemudahan serta
pengalaman layanan listrik yang berbeda.
"Ini merupakan bagian dari transformasi yang
kami lakukan untuk memberikan pelayanan
terbaik bagi pelanggan. Tak hanya sekadar
aplikasi, melalui New PLN Mobile ini, kami ingin
memberikan pengalaman baru serta
kemudahan kepada pelanggan," kata Wakil
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Saat ini, PLN Mobile memiliki beberapa tur
utama, yaitu pembelian token bagi pelanggan
pra bayar, pembayaran tagihan listrik bagi
pelanggan paska bayar, monitor penggunaan
listrik dan pembelian token.
PLN Mobile juga hadir dalam kemudahan
transaksi untuk pembayaran tagihan dan
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pembelian token listrik yang bekerja sama
dengan beberapa Bank dan Fintech.
Selain itu, aplikasi tersebut juga
memungkinkan pelanggan untuk
mengajukan layanan pengubahan daya,
swadaya catat angka meter (Swacam), serta
layanan pengaduan pelanggan.
"PLN Mobile juga menjadi alat komunikasi
PLN dengan pelanggannya. Saat mengajukan
pengaduan, pelanggan akan mendapatkan
informasi progres penyelesaian gangguan,"
ujar Darmawan.
Ia menambahkan, PLN Mobile juga telah
dicustomized hanya pada pelanggan yang
terdampak saja informasi diberikan.
"K ami gunak an tek nologi geospatial,
sehingga posisi setiap pelanggan dapat
diketahui, dan informasi apa yang paling
mereka butuhkan dapat dikelola secara
akurat," tutup Darmawan.

Berita

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELANGGAN,
PLN NTB LUNCURKAN “LIBAS” DI BULAN DESEMBER 2020

Seorang petugas PLN tengah memeriksa kWh meter pelanggan

i penghujung tahun 2020, PLN Unit
Induk Wilayah NTB kembali
m e l u n c u r k a n p ro gra m p e n i n g k at a n
pelayanan, khususnya penyambungan baru
untuk masyarakat NTB yaitu “LIBAS”, Lima
Belas Ribu Sambungan yang harus
direalisasikan di bulan Desember 2020.

D

belakangi lahirnya program adalah karena di
masa pandemi sekarang ini seluruh aktivitas
baik sekolah, kantor, pelatihan, dll semuanya
dilakukan secara daring. Listrik, tentunya
menjadi kebutuhan yang utama untuk
melaksanak an seluruh kegiatan online
tersebut.

Program Libas ini merupakan realisasi salah
satu program transformasi PLN yaitu
“Customer Focused”, yang berorientasi
kepada pelanggan untuk memperoleh
pelayanan terbaik dari PLN.

Seluruh infrastruktur yang diperlukan untuk
mendukung program Libas telah disiapkan,
yaitu terkait material penyambungan yang
diperlukan dan juga Sumber Daya Manusianya.

“Libas ini adalah penyambungan baru yang
saat ini sudah berjalan. Namun, kami
berharap dengan adanya program ini, dapat
lebih memacu semangat dan dapat semakin
mendorong masyarak at yang belum
menikmati listrik untuk segera mendaftar
pasang baru”, jelas Lasiran, General Manager
PLN Unit Induk Wilayah NTB.

“Setiap Unit Layanan Pelanggan akan ditambah
jumlah regunya untuk mempercepat
pelaksanaan penyambungan baru, yaitu
menjadi 5 regu”, jelas Lasiran.

Selain untuk mempercepat pelayanan
pasang baru, alasan lain yang melatar

Total lima belas ribu sambungan ini akan
terbagi ke 3 Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan (UP3) yang tersebar di NTB, yaitu
11.250 calon pelanggan untuk UP3 Mataram,
1.500 untuk UP3 Sumbawa dan 2.250 di UP3
Bima.
Menah Tandur - Januari 2021
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PLN NTB SIAGAKAN 1.114 PERSONEL
UNTUK SIAGA NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021
Tantangan menjaga keandalan listrik ini semakin
meningkat seiring dengan cuaca yang ekstrim
yang terjadi.
“Dua hal ini menjadi tersendiri untuk PLN,
pandemi Covid 19 dan cuaca. Namun, kami terus
berusaha untuk memberikan yang terbaik”, ujar
Lasiran.

Operator pembangikt mencatat parameter di PLTD Ampenan

P

erayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, di
tengah pandemi Covid 19 kali ini akan
dirayakan berbeda oleh masyarakat NTB. Namun,
PLN Unit Induk Wilayah NTB tetap siaga menjaga
keandalan listrik agar seluruh kegiatan yang
dilaksanakan oleh masyarakat dapat berlangsung
aman dan lancar.
“Kami siagakan 1.114 personil untuk terus siaga
selama Natal dan Tahun baru saat ini, mulai dari sisi
pembangkit hingga pelayanan gangguan. Selain
itu, kami juga siapkan 20 buah gen set yang akan
stand by di beberapa lokasi utama perayaaan Natal”,
jelas Lasiran, General Manager PLN Unit Induk
Wilayah NTB.

Dari sisi pasokan daya pembangkit, per tanggal
19 Desember 2020, kondisi kelistrikan di pulau
Lombok memiliki daya mampu pembangkit
sebesar 308 MW dan beban puncak malam
sebesar 247 MW. Sedangkan untuk sistem
interkoneksi Sumbawa, daya mampu
pembangkit sebesar 134 MW dan beban puncak
sebesar 103 MW.
“Untuk daya mampu pembangkit, masih ada
cadangan daya sebesar 61 MW untuk Sistem
Lombok dan 31 MW untuk Sistem Sumbawa”,
tutur Lasiran.
Selama masa siaga ini, PLN juga berkomitmen
untuk tidak mengadak an pemeliharaan
terencana. Meskipun demikian, gangguan listrik
yang diakibatkan gangguan alam, faktor teknis
ataupun gangguan lokal masih mungkin terjadi.

Sebanyak 29 lokasi perayaan Natal tahun ini telah
diperiksa dan juga disiapkan pasokan listriknya
untuk menjaga kekhidmatan umat nasrani
menjalankan ibadah.
Selain itu, tak hanya personil, PLN NTB juga
menyiagakan 15 buah trafo mobile, 4 buah UPS
Mobile, dan 134 buah kendaraan, baik roda 2
ataupun roda 4. Hal ini tentu saja supaya PLN dapat
merespon cepat apabila terjadi gangguan pasokan
listrik.

PLTD Ampenan, salah satu mesin pembangkit di
bawah pengelolaan PLN UPK Lombok

Menah Tandur - Januari 2021

9

Berita

896.450 PELANGGAN PLN UIW NTB
MEMPEROLEH STIMULUS DAN RELAKSASI COVID-19

Masyarakat merasa terbantu karena mendapatkan stimulus COVID-19

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa
Tenggara Barat mencatat sebanyak 896.540
pelanggan telah memperoleh keringanan
tagihan listrik (stimulus) dan juga relaksasi
pandemi COVID-19 hingga Desember 2020.
"Stimulus dan relaksasi tersebut merupakan
upaya pemerintah untuk meringankan beban
masyarakat tidak mampu dan rentan dalam
menghadapi masa pandemi COVID-19," kata
Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan
PLN Unit Induk Wilayah NTB Fauzi Arubusman di
Mataram.
Ia mengatakan pemerintah telah memberikan
stimulus dan juga relaksasi bagi beberapa
segmen tarif, yakni pelanggan tarif sosial, bisnis
dan industri hingga daya 900 volt Ampere (VA).
Jenis pemberian stimulus yang diberikan oleh
pemerintah berupa program keringanan
pembayaran listrik, yaitu pembebasan rekening
mininum dan biaya beban atau abonemen.
Sementara itu untuk pelanggan rumah tangga
daya 450 VA memperoleh diskon 100 persen dan
untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA
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bersubsidi menikmati diskon 50 persen yang
dimulai sejak April 2020.
"Selain itu, keringanan bagi pelanggan bisnis kecil
daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA dengan
diskon 100 persen sejak Mei juga telah
diperpanjang hingga Desember 2020," ujarnya.
Fauzi menambahkan untuk segmentasi tarif sosial,
bisnis dan industri mulai daya 1.300 VA ke atas,
memperoleh relaksasi berupa pembebasan
penerapan ketentuan rekening minimum yang
pemakaian energi listriknya di bawah ketentuan
rekening minimum (40 jam nyala)
"Segmentasi tarif terbesar masih didominasi tarif
rumah tangga, yaitu 99.69 persen. Selebihnya
adalah tarif bisnis dan juga tarif industri, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Program stimulus dan relaksasi bagi pelanggan
pascabayar akan langsung diperhitungkan dalam
tagihan masing-masing pelanggan. Sementara
untuk pelanggan prabayar atau yang
menggunakan sistem token, dapat diakses melalui
www.pln.co.id.

Berita

WUJUDKAN TRANSFORMASI PILAR “GREEN”,
PLN DORONG PENGEMBANGAN EBT DI NTB
kelayakan operasinya, yaitu bagaimana dampak dari
pengoperasian EBT tersebut ke sistem kelistrikan
yang telah beroperasi saat ini", jelas Lasiran.

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan salah satu
bentuk komitmen PLN untuk menghadirkan energi bersih

PLN terus berkomitmen terhadap pengembangan Energi
Baru Terbarukan (EBT), khususnya di NTB. Saat ini,
penggunaan EBT di NTB adalah sebesar 38 MW, yang
memanfaatkan dua jenis sumber daya alam yaitu
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan juga
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Ke depan, tentu saja pengembangan potensi EBT ini
akan sangat memerlukan dukungan dari banyak
pihak . Tak hanya PLN saja, namun seluruh
stakeholder dan juga seluruh masyarakat NTB. Hal
tersebut dikarenakan banyak faktor dan juga
persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses
pembangunan EBT. Terlebih, ada target bauran
energi yang harus dipenuhi yaitu sebesar 23% di
tahun 2025.
"Pengembangan EBT ini merupakan salah satu wujud
program transformasi PLN, yaitu “Green”. Ini
merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk
menghadirkan energi bersih di masyarakat”, jelas
Lasiran.

“Komposisi bauran energi untuk EBT adalah PLTMH 16 MW
dan PLTS 22 MW. Totalnya 38 MW, dari total daya mampu
pembangkit sebesar 310 MW”, jelas Lasiran, General
Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB.
Untuk potensi pengembangan EBT di NTB sendiri, saat ini
telah tercatat sebesar 102.74 MW dengan berbagai
macam sumber EBT, yaitu air (PLTMH dan PLTA), bayu atau
angin (PLTB), tenaga surya (PLTS), biomassa (PLTBm) dan
juga arus laut (PLTAL). Dari total potensi tersebut, sebesar
61.38 MW berada di pulau Sumbawa, 21.36 MW di pulau
Lombok, dan masing masing sebesar 10 MW berada di
Selat Lombok dan Selat Alas.
Sebesar 19,2% potensi EBT masih didominasi oleh PLTMH,
y a i t u s e b e s a r 1 9 , 7 4 M W. S e d a n g k a n p o t e n s i
pengembangan EBT yang lain adalah PLTA sebesar 18 MW,
PLTB 15 MW, PLTS 10 MW, PLTAL 20 MW dan PLTBm dengan
potensi daya sebesar 20 MW.
“Proses pengembangan EBT ini masih cukup panjang.
Kami harus melakukan beberapa kajian, misalnya terkait
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PLTS Gili Air, salah satu dari PLTS yang dibangun PLN
di kawasan Gili Mantra

Berita

RINGANKAN BEBAN MASYARAKAT, PLN JALANKAN
PERPANJANGAN STIMULUS COVID-19 HINGGA MARET 2021

Pemberian stimulus ini dipastikan tepat sasaran karena disesuaikan dengan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial

P

emerintah memutuskan untuk
memperpanjang waktu pemberian bantuan
keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN
kategori rumah tangga daya 450 VA dan 900VA
bersubsidi, serta kategori bisnis dan industri daya
450 VA hingga bulan Maret 2021. Perpanjangan
program subsidi tagihan listrik ini merupakan upaya
pemerintah untuk meringankan beban kelompok
masyarakat tidak mampu dan rentan dalam
menghadapi pandemi Covid-19.
Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut,
PLN siap untuk melanjutkan dan menyukseskan
penyaluran stimulus tersebut. Seluruh pelanggan
yang berhak mendapatkan pembebasan tagihan
maupun diskon sudah dimasukkan dalam sistem
sejak pemberian stimulus Covid-19 sebelumnya.
Stimulus covid bagi pelanggan PLN sudah mulai
bisa dinikmati pada tanggal 7 Januari 2021.
“Secara sistem kami sudah siap untuk kembali
menyalurkan, karena ini sifatnya perpanjangan.
Kami optimis penyaluran dapat berjalan dengan
baik,” ujar Direktur Niaga dan Manajemen
Pelanggan, Bob Saril.

Bagi pelanggan rumah tangga, program ini
memberikan diskon 100% kepada pelanggan
listrik kategori daya 450 VA dan diskon 50%
kepada pelanggan kategori daya 900VA
bersubsidi yang sudah terdata dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di
Kementerian Sosial. Demikian juga untuk
pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA
akan diberikan 100% tagihan listrik.
Sama seperti sebelumnya, bagi pelanggan
pasca bayar, bantuan ini akan langsung
masuk dalam tagihan masing-masing
pelanggan, sementara untuk pelangan
prabayar atau yang menggunakan sistem
token, besaran bantuan diberikan sama
dengan bantuan di Tahun 2020.
Untuk menjangkau pelanggan di daerah
terpencil, PLN juga akan bekerjasama dengan
perangkat pemerintah setingkat
Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk
memastikan bantuan listrik selama pandemi
Covid-19 dapat diterima masyarakat.

Menah Tandur - Januari 2021
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Kilas NTB

YBM PLN UIW NTB KEMBALI SALURKAN
BANTUAN PAKET SEMBAKO UNTUK DHUAFA
Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Senior
Manager SDM & Umum, Handi Biantoro yang
didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H.
Ahsanul Khalik dan Ketua Bidang Penyaluran YBM PLN
UIW NTB, Luth Sau Al Idrus bertempat di kantor
Dinas Sosial Provinsi NTB sekaligus dalam rangka
peringatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial
(BBKS), Hari Kesetiawakanan Sosial Nasional (HKSN),
dan bagian dari rangkaian peringatan HUT Provinsi
NTB ke-62 Tahun 2020.

SRM SDM & Umum PLN UIW NTB, Handi Biantoro secara simbolis
menyerahkan paket bantuan sembako

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Wilayah NTB
kembali menyalurkan bantuan sebanyak 62 paket
sembako untuk dhuafa.

Ac a ra te r s e b u t d i l a k s a n a k a n d e n g a n te t a p
memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
Semoga bantuan yang disalurkan dapat memberikan
manfaat untuk para dhuafa ( penerima).
Aamiin.

UTAMAKAN PELAYANAN, PLN KEMBALI SAMBUNG LISTRIK
2 PELANGGAN PREMIUM DI KABUPATEN DOMPU
Selain itu, PT Rangga Eka Energi juga dilayani
dengan Layanan Premium Bronze dengan daya
13,2 kVA untuk menunjang usaha SPBU yang
berlokasi di Soro Kecamatan Kempo Kabupaten
Dompu.

Selamat! Penyambungan Baru Layanan Premium
untuk 2 pelanggan di Kabupaten Dompu NTB

Akhir tahun 2020, dua pelanggan premium telah
berhasil disambung oleh PLN UP3 Bima ULP
Dompu. Corn Drying Center Bulog yang berlokasi di
Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa Kabupaten
Dompu dilayani dengan Layanan Premium Silver
d a y a 5 3 k VA u n t u k m e n u n j a n g p r o y e k
pembangunan pabrik pengeringan jagung yang di
kelola PT Bulog.

Melalui PLN ULP Dompu, kegiatan
penyambungan listrik premium ini berjalan
lancar. Tujuannya adalah untuk menunjang usaha
yang dilakukan. Dengan layanan premium ini,
Corn Drying Center Bulog dan PT Rangga Eka
Energi akan memperoleh layanan khusus dari
PLN, utamanya terkait dengan keandalan
pasokan listrik.
Diharapkan dengan layanan premium bronze ini,
PLN dan BRI Unit Woja sebagai perusahaan
pelayanan publik dapat lebih meningkatkan
kualitas pelayanannya ke pelanggan.

Menah Tandur - Januari 2021
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SEPEDA LISTRIK MATRIC-B BERHASIL LULUS UJI TIPE
OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB
Prototipe Sepeda Listrik Matric-B yang
dikembangkan oleh PLN UP3 Bima berhasil lulus
uji tipe yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Provinsi NTB.
Serti kat lulus uji tipe diserahkan langsung oleh
Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,
M.Pd. kepada General Manager PLN Unit Induk
Wilayah NTB, Lasiran di kantor Dinas Perhubungan
Provinsi NTB pada acara Grand Launching Bis
Disabilitas NTB Gemilang yang dirangkaikan
dengan Peresmian Dermaga PT Pantai Damai
Sejahtera dan juga Penyerahan Prototipe Sepeda
Listrik.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Lasiran
menerima serti katlulus uji tipe yang diserahkan oleh
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

APRESIASI PELANGGAN, PLN UIW NTB GELAR KEGIATAN
CUSTOMER LOYALTY AWARD 2020
berada di pulau Sumbawa, hadir secara virtual.
Turut hadir dalam acara tersebut General Manager
PLN Unit Induk Wilayah NTB, Lasiran, Kepala Dinas
ESDM Provinsi NTB,M. Husni, Kepala Ombudsman
RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim serta Ketua YPK
NTB, M. Saleh.

GM PLN UIW NTB berfoto bersama para tamu undangan
setelah sesi tanya jawab selesai

PLN Unit Induk Wilayah NTB menggelar kegiatan
Customer Loyalty Awards 2020 di Lombok
Astoria (22/12) sebagai bentuk apresiasi
terhadap pelanggan yang telah memilih untuk
menikmati listrik yang disediakan PLN.
Acara dihadiri oleh pelanggan yang
memperoleh apresiasi dari PLN yang berada di
pulau Lombok, sedangkan pelanggan yang
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Menurut Lasiran, GM PLN UIW NTB, pertemuan ini
bernilai positif dalam mempererat hubungan
silaturahmi antara PLN dan pelanggan.
“Melalui kegiatan ini kita bisa saling bertukar
informasi guna mengoptimalkan kualitas mutu
layanan.” ungkap Lasiran.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan
engagement antara PLN sebagai penyedia jasa dan
pelanggan sebagai pengguna, dan tentunya dapat
semakin meningkatkan kualitas pelayanan PLN
kepada pelanggannya.

Kilas NTB

SIAGA PERAYAAN TAHUN BARU DI TENGAH PANDEMI,
MANAJEMEN PLN NTB PANTAU KESIAPAN UNIT MELALUI DARING
Meski tahun baru kali ini dirayakan berbeda,
tanpa ada keramaian yang mengakibatkan
kerumunan massa, PLN tetap bersiaga menjaga
keandalan pasokan listrik.
Kegiatan video conference dengan seluruh Unit
Pelaksana dipimpin langsung oleh General
Manager PLN UIW NTB digelar untuk
memastikan kesiapan listrik di NTB.
Semoga perayaan tahun baru di tengah pandemi
kali ini berjalan dengan aman dan lancar, dengan
tetap berpedoman pada protokol pencegahan
penyebaran Covid-19.
GM PLN UIW NTB bersama manajemen memantau kesiapan
Unit Pelaksana di Provinsi NTB secara daring

Selamat tahun baru 2021!
Semangat menyongsong tahun yang lebih baik
dan lebih hebat!

YBM PLN UIW NTB LAKUKAN BEDAH BALE SWADAYA
UNTUK DHUAFA
Solid dan Bapak Darmawan, keduanya merupakan
warga Lingsar, Lombok Barat.
Bantuan diserahkan langsung oleh Bapak Dony Noor
Gustiarsyah selaku Manager UP3 Mataram dan Bapak
Luth Sau Al Idrus selaku Ketua Bidang Perencanaan
YBM PLN Unit Induk Wilayah NTB.
Bapak Darmawan yang menerima bantuan tersebut
menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kepada
YBM PLN atas bantuan ini.
BANTU WARGA TAK MAMPU: YBM PLN UIW NTB menyerahkan
bantuan secara simbolis kepada dhuafa yang membutuhkan

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Wilayah
NTB bersinergi dengan YBM PLN UP3 Mataram
melakukan kegiatan Bedah Bale Swadaya untuk
dhuafa sebanyak dua unit rumah senilai Rp
30.000.000,- Bantuan ini diberikan kepada Inaq

"Terimakasih kepada PLN yang telah merubah tempat
tinggal Saya menjadi tempat tinggal layak huni, semoga
Allah membalas semua kebaikan Bapak/Ibu muzakki
YBM PLN dan keluarga besar PLN, aamiin YRA," ujarnya.
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Sang Penerang

Bersyukurlah
dan
Berikan yang Terbaik

ANDRI PONCO PRABOWO

P

ria yang memiliki hobi menonton lm ini
merupakan sosok teladan di PLN UPK Lombok.
Andri Ponco Prabowo, atau yang biasa disapa Bapak
Ponco ini menjadi pilihan untuk rubrik Sang Penerang
edisi bulan Januari 2021 .
Berikut petikan wawancaranya dengan tim Menah
Tandur.
Bagaimana kabar, Pak Ponco?
Kabar baik, Mas.
Tahun berapa Bapak masuk PLN?
Tahun 2009- angkatan XI.
Sudah berapa lama bergabung di PLN UIW NTB?
Saya bergabung di PLN NTB sudah 11 tahun.
Apa yang membuat Bapak memilih bekerja di PLN?
Di benak saya pada waktu lulus kuliah dulu, PLN adalah
salah satu BUMN terbaik di Indonesia, dengan aset yang
tersebar di seluruh Indonesia sehingga memberi banyak
kesempatan dan peluang untuk berkarir.
Apa saja cerita yang paling menarik selama di PLN?
Ketika terjadi Gempa Bumi dahsyat d Lombok bulan
Agustus 2018, saya merasakan betapa luar biasanya
semangat teman-teman PLN NTB untuk segera
memulihkan infrastruktur kelistrikan d Lombok yang
hancur terkena gempa.
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Pengalaman kedua adalah saat terjadi pemadaman di
Lombok sekitar bulan Oktober 2019. Setelah sekian lama
sejak tahun 2012 tidak ada pemadaman dengan skala
yang cukup luas. Sekali lagi saya melihat betapa
militannya semangat teman-teman PLN untuk segara
memulihkan pemadaman tersebut sesuai dengan porsi
dan bidang masing-masing.
Bagaimana menurut Anda proses transformasi di PLN
yang sedang berjalan saat ini?
Transformasi PLN yang di-lauching Dirut PLN medio bulan
April 2020 menurut saya merupakan langkah tepat yang
diperlukan oleh PLN untuk menghadapi tantangan dan
tuntutan yang makin kompleks di era yang disebut 4.0 ini.
Dengan bertransformasi, saya yakin PLN akan memilki
kinerja yang semakin baik dalam melistriki indonesia,
mampu memenuhi tuntutan konsumen dan memberikan
pelayanan yang semakin baik yang memuaskan
konsumen. Transformasi PLN is Must. Now or Never.
Di tengah pandemi Covid-19, apa yang Anda lakukan
untuk memberikan motivasi kepada rekan di
sekeliling Anda supaya kinerja tetap optimal?
Saya senantiasa mengingatkan rekan-rekan di sekeliling
saya meski dalam kondisi serba terbatas agar semuanya
tetap fokus dan menjaga semangat bekerja terutama
karena kita pegawai PLN punya tugas mulia untuk terus
menjaga kontinuitas penyedian listrik kepada pelanggan
dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan yang
sudah ditetapkan pemerintah dan PLN sendiri. Yakinilah
bahwa selalu ada hikmah di balik bencana. Istilah
kerennya, blessing in disguise.
Harapan dan cita-cita untuk PLN ke depannya?
Semoga PLN dengan semangat transformasi yang baru,
mampu bersaing menjadi BUMN dengan kinerja yang
paling excellent di antara BUMN yang lain.

Biodata
Nama
Tempat Tanggal Lahir
Unit Saat Ini
NIP
Status
Hobi

: Andri Ponco Prabowo
: Sragen, 11-03-1982
: PLN UPK Lombok
: 8209122Z
: Menikah
: Menonton Film

Kompanyon

Menganggap jajaran manajemen dan pegawai
mengusung semangat kekeluargaan dan saling
membantu serta sangat memperhatikan keadaan
tenaga alih daya membuatnya merasa bahwa PLN UPK
Lombok adalah tempat ternyaman untuk bekerja dan
beribadah.
Memori yang tak pernah terlupak an ketik a ia
diikutsertakan sebagai salah satu squad sepak bola antar
PLN tahun 90an dan saat itu mendapat juara II serta
diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan SBO yang
diadakan PLN, merasakan hangatnya kekeluargaan di
lingkup kerja PLN UPK Lombok, hingga diangkat sebagai
marbot Mushola Baitun Nur PLN UPK Lombok.

MUHAMAD TAOBY
Mitra Kerja di PLN UPK Lombok

N

amanya Muhamad Taoby, tapi rekan-rekan PLN
dan rekan kerjanya lebih mengenalnya dengan
sebutan Taoby saja. Lahir di Mataram, 11 Desember
tahun 1976 dengan hoby olahraga sepakbola hingga
saat ini beliau telah di anugrahkan 2 putri. Namun di
tahun 2020 lalu, salah seorang putrinya meninggal
dunia dan kepedihannya dibagi bersama istri tercinta,
Mu'irah yang setia mendampingi suka dan duka dalam
keadaan apapun.

Tahun 2020 menjadi tahun yang tak akan terlupakan,
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 di selesaikanya, membuatnya harus
lebih bersemangat dan berhati-hati. Berhati-hati
manakala virus mengancamnya dimanapun dan
kapanpun.
“Pak Taoby adalah sosok pekerja keras, jujur dan taat
beribadah serta banyak memberikan dedikasi ke PLN
UPK Lombok, tanpa adanya rekan Cleaning Service
tentunya kenyamanan kerja akan terganggu” tutup Pak
Muhar Baladi MB KSA PLN UPK Lombok.

Diperkenalkan masuk PLN sebagai cleaning service dari
ajakan teman bernama Samsul Mahrif yang juga saat ini
sebagai cleaning service di kantor UPK Lombok juga.
Berawal dari CV Sinar Utama, Kopkar Koperlin, PT CUMP,
PT Tribuana Sakti, PT Cump hingga PT ISS saat ini sekitar
kurang lebih 24 tahun atau setidaknya telah 3 Windu
telah mengabdikan diri sebagai squad cleaning service.
Bapak Taoby memiliki semangat kerja yang tinggi
dengan mengusung slogan dalam hidupnya bahwa
Kerja adalah Sebagian dari Ibadah, maka jangan pernah
menunda pekerjaan, karena jika menunda pekerjaan
saat ini maka akan menambah beban kedepannya.
24 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk dilalui,
goresan perjalanan hidup Sebagian ia lalui bapak Taoby
di PLN UPK Lombok. Suka duka bergaul dengan sesama
tenaga alihdaya lainnya dan dengan seluruh pegawai
dan keluarga besar PLN UPK Lombok.
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PLN PEDULI

KALEIDOSKOP 2020, CSR PLN DI PROVINSI NTB BERFOKUS
PADA LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN EKONOMI

General Manager PLN UIP Nusra, Yuyun Mimbar Saputra tampak antusias
memperlihatkan penyu di penangkaran Pantai Mapak Indah, Mataram
Sepanjang Tahun 2020, PLN melalui dua unitnya di
Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu PLN Unit Induk
Pembangunan Nusa Tenggara dan PLN Wilayah
Nusa Tenggara Barat telah meningk atk an
kepedulian terhadap kehidupan masyarakat dan
lingkungan melalui program CSRnya.
Mulai dari program CSR yang bertema lingkungan
yaitu Pengolahan Faba yang dilakukan di PLTU
Jeranjang, Penangkaran Penyu Pantai Mapak indah
di sepanjang Jalur Transmisi, serta program program
penghijuan yang dilakukan dibeberapa titik di Nusa
Tenggara Barat.
Sementara di peningkatan ekonomi mulai dari
Dukungan Terhadap UMKM dengan memberikan
serti kasi dan pembinaan, pemberian Pelatihan
pelatihan terhadap warga disekitar pembangkit
seperti Pelatihan Sablon dan Pelatihan pengolahan
ikan menjadi Frozen Food, sampai dengan Bantuan
Sembako selama Pandemi Covid 19 yang sedang
berlangsung.
"Seluruh program CSR dan Bina Lingkungan yang
kami laksanakan sebagai wujud tanggungjawab
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sosial perusahaan kepada kehidupan masyarakat
khususnya di lingkungan proses bisnis yang
dijalankan oleh perusahaan," ujar Gregorius Adi
Tr i a n t o, S e n i o r M a n a g e r P L N U n i t I n d u k
Pembangunan Nusa Tenggara.
Program Kawasan Wisata Kreatif Sampah Kebon
Lelang (PLN UIW NTB) juga sempat memenangkan
penghargaan penghargaan Indonesia Sustainable
Development Goals Award (ISDA) pada tahun 2019.
Pelaksanaan Program CSR yang dilaksanakan di
p rov i n s i N T B te r u s m e m b a i k d i k a re n a k a n
implementasi ISO 26000 di tiap program.
Sebelumnya pada bulan Agustus 2020 PLN berhasil
meraih dua penghargaan dalam ajang TOP CSR
Awards 2020 yang diselenggarakan Majalah Top
Business. Yakni kategori Top CSR Award 2020 Star 5
dan TOP Leader on CSR Commitment 2020.
PLN masuk dalam kategori Top CSR Award 2020 Star
5 karena tata kelola dan program CSR PLN sejalan
dalam mendukung strategi bisnis perusahaan yang
berkelanjutan.

LENSA NTB

Personel PLN tampak memastikan peralatan di Gardu Induk
dapat berfungsi dengan baik sebagai bagian dari Siaga Nataru 2020

PLN UIW NTB sukses mengadakan acara Customer Loyalty Award 2020
sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan

PLN terus berkomitmen untuk terhadap pengembangan Energi Baru Terbarukan
yang menghadirkan energi bersih di tengah-tengah masyarakat
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INFO KESEHATAN

BEDA SWAB PCR, ANTIGEN DAN ANTIBODI
Namun, ini adalah cara yang baik untuk melacak
penyebaran virus corona melalui suatu populasi.

Selain perkembangan vaksin virus Corona,
perkembangan alat untuk mendeteksi virus
tersebut juga menjadi hal yang krusial karena
ada nya rasa ingin tahu ya ng tinggi da ri
masyarakat terkait dengan alat mana yang dapat
membantu mereka mendeteksi virus corona
secara akurat.
Selain PCR, alat yang sudah banyak digunakan
untuk mendeteksi virus corona, sekarang ini
beberapa tes lainnya juga mulai bermunculan. Ada
tes antibodi, yang mampu mengidenti kasi
seseorang yang pernah mengalami infeksi di masa
lalu, dan juga rapid test antigen. Berikut penjelasan
singkat setiap jenis tes.
1.Tes Diagnostik atau PCR
Dokter menggunakan PCR untuk mendiagnosis
orang yang saat ini sedang terinfeksi dengan
COVID-19. Cara kerjanya dengan menggunakan
sampel lendir yang biasanya diambil dari hidung
atau tenggorokan orang tersebut. Tes ini juga bisa
bekerja pada sampel air liur.
Tes diagnostik ini menggunakan teknologi yang
disebut PCR (polymerase chain reaction) yang dapat
memperkuat materi genetik virus yang ada. Materi
tersebut dapat dideteksi ketika seseorang terinfeksi
secara aktif.
2.Tes Antibodi
Tes antibodi mengidenti kasi orang-orang yang
sebelumnya sudah terinfeksi virus corona. Tes ini
tidak menunjukkan apakah seseorang saat ini
sedang terinfeksi.
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Tes bekerja dengan mencari antibodi terhadap virus
corona dalam sampel darah yang diambil melalui
tes darah. Tubuh kita menghasilkan antibodi
sebagai respons terhadap agen infeksi, seperti virus.
Sayangnya, antibodi ini biasanya muncul setelah
empat hari hingga lebih dari seminggu setelah
infeksi sehingga tidak bisa digunakan untuk
mendiagnosis infeksi saat ini. Namun, tes ini dapat
memberikan informasi yang baik tentang jumlah
infeksi dalam komunitas, di mana kesalahan dalam
hasil seseorang tidak memberikan pengaruh yang
besar.
3.Tes Antigen
Tes ini mengidenti kasi orang-orang yang saat ini
sedang terinfeksi virus corona. Tes antigen bisa
digunakan sebagai cara cepat untuk mendeteksi
infeksi aktif. Pada awalnya, tes ini tidak digunakan
untuk mendiagnosis penyak it, tapi dapat
digunakan untuk menyaring orang-orang untuk
mengidenti kasi mereka yang membutuhkan tes
yang lebih pasti.
Cara kerjanya, tes antigen mengidenti kasi virus
dalam sekresi hidung dan tenggorokan. Hal itu
dilakukan dengan mencari protein dari virus
(kebalikan dari tes diagnostik yang mencari materi
genetik). Ini adalah tes yang sama yang digunakan
dokter untuk menguji infeksi streptococcus secara
cepat.
Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai perbedaan
PCR, tes antibodi, dan tes antigen. Bila Anda
mengalami gejala-gejala yang mirip gejala penyakit
virus corona, Anda bisa melakukan pengecekan
COVID-19
Sumber:
h t t p s : / / w w w. h a l o d o c. c o m / a r t i ke l / ke t a h u i perbedaan-pcr-rapid-tes-antigen-dan-rapid-tesantibodi

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)

Menah Tandur - Januari 2021

31

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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