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Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa karena hingga saat ini kita
masih diberikan kesehatan untuk
melaksanakan tugas yang sangat mulia,
menjaga pasokan listrik untuk terang di
Nusa Tenggara Barat.
Tak terasa, sudah dua bulan pandemi Covid-19 ini kita lalui.
Beberapa hal sudah kita lakukan untuk mencegah penyebaran
Covid-19, salah satunya adalah dengan melaksanakan Work
From Home. Saya harap, WFH yang dilakukan dapat maksimal
dan tetap produktif.
Bapak Ibu yang saya hormati, PLN telah meluncurkan program
Transformasi PLN - Power Beyond Generations di mana
dengan program tersebut, dapat memberikan perubahan
untuk membawa PLN ke arah yang lebih baik lagi.

Ÿ

LIPUTAN UTAMA
Transformasi PLN (3)

Ÿ

BERITA
Stimulus Pelanggan
Bisnis dan Industri (6)
Listrik untuk Lokasi Karantina (7)
Cahaya di desa Oi Katupa (9)
Listrik di Terminal Gili Mas (10)

Ada empat hal yang harus dipahami oleh Bpk Ibu sekalian
terkait dengan Transformasi PLN ini, yaitu Green, Lean,
Innovative dan juga Customer Focused. Tak hanya PLN saja,
diharapkan program ini dapat juga diimplementasikan ke
anak perusahaan PLN.

Ÿ

SANG PENERANG
Jeremias Watu (11)

Saya berharap, kita terus meningkatkan kesiagaan dan
kesigapan untuk menjaga pasokan listrik kepada masyarakat
di tengah meningkatnya wabah Covid-19.

KILAS NTB (12)
Ÿ LENSA NTB (15)
Ÿ CSR PLN
Bantuan Covid 19 (16)
Ÿ INFO KESEHATAN
Menjaga Kesehatan Mental (17)
Ÿ

Saya juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk selalu
menjaga kesehatan dan terus melaksanakan physical
distancing serta protap pengamanan kesehatan selama siaga
Covid-19.
Apresiasi saya setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu yang terus
berjuang menjaga keandalan pasokan listrik hingga dinikmati
oleh masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat.
Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pembina: Rudi Purnomoloka, Pemimpin Redaksi: Sumarno, Redaktur
Pelaksana: Tauﬁq Dwi N, Redaksi: Roﬁa Fitri, Nanoe Rolin Prasetyo, Bagus

Nurrachman, Gema Riyadiansyah, Racharto Mandala, Administrasi: Geovanna Y.
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

TRANSFORMASI PLN,
POWER BEYOND GENERATIONS

Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulki i Zaini memberikan arahan pada saat launching Transformasi PLN,
Power Beyond Generations di Metro TV

s

elama hampir 75 tahun PLN telah menghadapi
berbagai tantangan untuk melistriki tanah air.
Listrik tak hanya jadi alat penerang, tetapi telah
menjadi penggerak kehidupan. Listrik tidak hanya
menjadi energi masa kini, tetapi juga masa datang.
Hal ini membawa PLN untuk terus bergerak maju
dengan melakukan transformasi guna menyiapkan
kebutuhan listrik masa depan. Melalui launching
Transformasi PLN ber tajuk “Power Beyond
Generations” pada Selasa (21/4), PLN ingin
membuat listrik dapat dinikmati semua pihak dan
berkontribusi besar bagi kehidupan masyarakat.
“Selama tiga bulan ini BOD mendengar dan
menangkap aspirasi dari insan PLN. Aspirasi itu
adalah keinginan untuk bertransfomasi. Membawa
PLN menjadi lebih baik,” tutur Direktur Utama PLN,
Zulki i Zaini.
Untuk bertransformasi menjadi lebih baik, PLN
berkomitmen untuk beroperasi lebih e sien, efektif

dan tepat sasaran untuk meningkatkan
perekonomian negeri. Optimasi daya bertujuan
untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk
meningkatkan kinerja dan kualitas kerja.
PLN memulai dari penggunaan green energy
sebagai pembangkit masa depan yang makin
m u r a h s e i r i n g b e r j a l a n ny a w a k t u . U p a y a
menghadirkan energi ramah lingkungan ini
dilakukan untuk melindungi generasi masa depan.
PLN melakukan Dispatch Optimization dengan
mengontrol dan memaksimalkan penggunaan
pembangkit-pembangkit yang paling andal dan
ekonomis. PLN juga mulai mengubah pembangkit
diesel dengan gas untuk menurunkan biaya pokok
penyediaan.
Guna menghadapi perubahan zaman, PLN juga
terus mendorong inovasi dengan mendigitalisasi
semua proses bisnis dan operasi.
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Liputan Utama

Guna menghadapi perubahan zaman, PLN juga
terus mendorong inovasi dengan
mendigitalisasi semua proses bisnis dan operasi.
“PLN harus adaptif terhadap tuntutan zaman,
kreatif menangkap peluang dan mencari solusi,”
tegas Zulki i.
PLN juga semakin berorientasi terhadap
kepuasan pelanggan dengan membuat proses
pelanggan semakin terintegrasi. Salah satunya
dengan terus mengembangkan aplikasi PLN
Mobile untuk memudahkan pelanggan dalam
menikmati layanan PLN.
“Kekuatan untuk bertransformasi sudah ada
dalam insan PLN. Berani menerima tantangan.
Itulah yang akan menggerakkan transformasi
PLN. Karena transformasi adalah aspirasi dari
insan PLN sendiri,” papar Zulki i.

Empat hal yang harus dipahami dan
dilaksanakan oleh dalam Transformasi PLN ini
adalah :
1. Green, yaitu dengan memaksimalkan program
renewable energy.
2. Lean, yaitu dengan optimasi biaya dan juga
implementasi ISO 37001.
3. Innovation, yaitu dengan cara optimasi di
bidang pelayanan, penggunaan teknologi untuk
mempermudah kegiatan pemeliharaan ataupun
operasi, dll
4. Customer Focus, yaitu dengan program power
solution dan juga aplikasi PLN Mobile.
Diharapkan keempat hal tersebut dapat
diimplementasikan di seluruh unit oleh seluruh
pegawai PLN dan juga anak perusahaan untuk
mendukung pelaksanaan Transformasi PLN Power Beyond Generations.

Alm. Didi Kempot, salah satu pengisi acara launching Transformasi PLN, Power Beyond Generations
yang memberikan semangat kepada seluruh pegawai PLN yang bertugas
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Berita

TARIF LISTRIK TETAP, TIGA RIBU PELANGGAN TARIF BISNIS
DAN INDUSTRI PLN NTB PEROLEH STIMULUS COVID-19

Seorang pemilik toko kelontong tengah menjaga barang dagangannya di tengah pandemi COVID-19

T

ak hanya untuk pelanggan subsidi tarif
rumah tangga daya 450 dan 900 VA, mulai
bulan Mei 2020 stimulus Covid-19 juga diberikan
kepada pelanggan tarif bisnis dan industri skala
kecil daya 450 VA.
Hal tersebut diputuskan oleh pemerintah pada
rapat terbatas tanggal 29 April 2020 lalu.
“Pembebasan tagihan listrik ini merupakan
kebijakan dari pemerintah untuk meringankan
beban masyarakat selama pandemi ini.” Ujar Rudi
Purnomoloka, General Manager PLN Unit Induk
Wilayah NTB.
“Pada kebijakan yang kedua ini, pemerintah akan
m e n g grat i s k a n t a gi h a n re k e n i n g l i s t r i k
pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA selama
enam bulan, yaitu mulai bulan Mei sampai
Oktober 2020.” Jelas Rudi.
Di provinsi NTB sendiri, berdasarkan data per
Maret 2020, total pelanggan bisnis dan industri
skala kecil yang akan memperoleh stimulus ini
adalah sebanyak 3.074 pelanggan.
“Mekanismenya sama seperti sebelumnya. Untuk
mendapatkan token gratis, pelanggan dapat
langsung mengakses website PLN, www.pln.co.id
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atau melalui aplikasi pesan singkat Whats App ke
nomor 08122 – 123 -123. “ jelas Rudi.
Pelanggan hanya perlu memasukkan ID Pelanggan
atau nomor meter untuk memperoleh 20 digit
nomor token gratis. Selanjutnya, token dapat
langsung dimasukkan ke meter pra bayar di rumah
masing masing seperti biasa. Sebelumnya,
sebanyak 868.552 pelanggan subsidi tarif rumah
tangga di NTB memperoleh program serupa.
Dengan adanya kebijakan kedua ini, total 871.626
pelanggan yang akan mendapatkan stimulus
Covid-19.
“Sejak tahun 2017, tarif listrik belum berubah.
Fluktuasi pembayaran atau pembelian token
dipengaruhi pada pemakaian listrik di masing
masing pelanggan.” Jelas Rudi. Saat ini, harga
rupiah per kwh untuk pelanggan tegangan rendah
Rp 1.467/kWH dan rumah tangga non subsidi Rp
1.352/kWH.
“Semoga pemberian stimulus covid-19 ini dapat
membantu meringankan beban para pelaku usaha
di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Mari
kita sama sama berdoa agar pandemi ini segera
berakhir.” pungkas Rudi.

Berita

PLN KEMBALI SIAPKAN LISTRIK
UNTUK LOKASI KARANTINA DI SUMBAWA
Untuk keamanan, selain physical distancing,
seluruh petugas PLN UP3 Sumbawa dibekali
dengan Alat Pelindung Diri seperti masker,
sarung tangan dan hand sanitizer untuk
mencegah terjadinya penularan Covid-19.
“Listrik untuk rumah sakit rujukan Covid-19, yaitu
RSUD Provinsi H.L Manambai, juga sudah kami
siapkan. Jalur untuk menyuplai listriknya kami
siapkan berlapis untuk mengantisipasi apabila
terjadi gangguan pada jalur yang lain.” tambah
Irwanto.

Petugas PLN UP3 Sumbawa melakukan pemasangan
baru listrik di lokasi karantina di Sumbawa

S

etelah pemasangan Stasiun Pengisian Listrik
Umum (SPLU) di Gerung, Lombok Barat, PLN
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)
Sumbawa juga melaksanakan penyambungan baru
untuk lokasi karantina pasien PDP Covid-19 di
Genang Genis, Dusun Sering, Desa Kerato,
Kecamatan Unter Iwis, Sumbawa.

Irwanto juga menyampaikan bahwa untuk
layanan pasang baru, tambah daya maupun
layanan khusus bagi masyarakat masih tetap
dibuka. Dia juga mengimbau seluruh masyarakat
untuk memaksimalkan penggunaan layanan
online PLN, yaitu melalui Contact Center PLN 123,
instagram @pln123_oﬃcial, twitter @pln_123,
facebook PLN 123 atau melalui aplikasi PLN
Mobile

Manager PLN UP3 Sumbawa, Irwanto Wahyu
Ku s u m o m e n j e l a s k a n b a hwa h a l te r s e b u t
merupakan wujud dukungan PLN terhadap
percepatan penanganan pasien Covid-19, terutama
di Sumbawa.
“Yang kami sambung baru untuk lokasi ini adalah
sebesar 33 kVA. Apabila ke depan kebutuhan terus
meningkat, kami siap memenuhi sesuai dengan
permintaan Rumah Sakit supaya proses isolasi dapat
berjalan dengan baik. Tentunya dengan tetap
melaksanakan protokol kesehatan pencegahan
Covid-19.“ jelas Irwanto.

Pelaksanaan survey lokasi penyambungan
sebelum dilakukan pemasangan APP oleh petugas
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PLN SAMBUNG LISTRIK DI LOKASI
KARANTINA PASIEN COVID-19

Petugas PLN menggunakan APD sesuai dengan protokol pengamanan pencegahan penyebaran Covid-19
melakukan pemasangan baru listrik di lokasi karantina pasien COVID-19 di Sanggar Mutu Gerung, Lombok Barat.

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)
Mataram terus berupaya untuk memenuhi
kebutuhan pasokan listrik di beberapa lokasi
p e nye m b u h a n p a s i e n Cov i d - 1 9 . S e te l a h
memastikan keandalan pasokan listrik beberapa
rumah sakit rujukan di Lombok, PLN UP3 Mataram
melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik
Umum (SPLU) di Sanggar Mutu, Gerung, Lombok
Barat. SPLU ini akan digunakan untuk menyuplai
kebutuhan listrik lokasi karantina Covid-19 di
Lombok Barat.
Kapolres Kota Mataram AKBP Bagus Satriyo
Wibowo, S.I.K menyampaikan bahwa kebutuhan
terhadap listrik selama periode Siaga Covid-19 ini
sudah menjadi sangat vital, terutama di beberapa
t i t i k y a n g m e n j a d i l o k a s i u t a m a p ro s e s
penanganan pasien Covid-19.
“Sambungan listrik yang baru ini akan kami
fungsikan untuk pengamanan. Karena
bagaimanapun juga, proses pengobatan dan
isolasi pasien Covid-19 yang dilakukan di
manapun pasti akan memerlukan pengamanan.”
ujar Bagus.
Pada kesempatan yang berbeda, Manager PLN
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Up3 Mataram, Dony Noor Gustiarsyah
menjelaskan bahwa penyambungan tersebut
merupakan bentuk dukungan yang diberikan
PLN dalam rangka penyembuhan pasien Covid19 ataupun dalam proses pencegahan
penyebarannya.
“Perlu diketahui bahwa yang kami pasang hari ini
ada 2 titik masing masing daya 5500 VA. SPLU ini
sendiri bersifat temporer, bisa diberhentikan
apabila suatu saat tidak diperlukan lagi.” Ujar
Doni.
Seluruh petugas yang bekerja selalu dibekali
dengan masker, sarung tangan dan hand sanitizer
untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19
di lingkungan sekitar. Selain itu, penerapan
physical distancing terus dilaksakanan dalam
setiap melaksanakan pekerjaan yaitu dengan cara
menjaga jarak antar pekerja ataupun dengan
pelanggan.
“Kita sama sama berharap semoga pandemi
Covid-19 ini segera berakhir. Dan kami juga
mohon doa supaya rekan rekan PLN yang bekerja
mengamankan pasokan listrik selalu diberikan
kesehatan untuk bekerja.”Tutup Dony.

Berita

CAHAYA RAMADHAN DI DESA OI KATUPA,
DI TENGAH PANDEMI CORONA
Dalam kesempatan yang berbeda, Bupati Bima Hj.
Indah Dhamayanti Putri memberikan apresiasi
kepada PLN atas upaya tersebut. Indah juga
berharap PLN terus bersemangat untuk melistriki
hingga di pelosok negeri.
“Saya berterima kasih kepada PLN, meski dengan
kondisi yang sulit seperti sekarang ini, tapi masih
bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,
terutama di Desa Oi Katupa.”Tutur Indah.
Untuk melistriki desa yang masuk dalam wilayah
Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima ini, PLN
membangun Jaringan Tegangan Menengah
sepanjang 27 kms dan Jaringan Tegangan Rendah
sepanjang 4 kms. Selain itu, juga membangun dua
buah gardu dengan total kapasitas 100 kVA.
Petugas PLN memeriksa kesiapan instalasi kelistrikan
untuk penyambungan baru Desa Oi katupa

Tak terlena dengan pandemi, PLN Unit Induk
Wilayah NTB tak henti dalam setiap upaya untuk
melistriki nusantara. Kali ini, Desa Oi Katupa, satu
desa yang terletak di lereng Gunung Tambora
dan berjarak kurang lebih 100 km dari PLN Unit
Layanan Pelanggan (ULP) Dompu berhasil
memperoleh listrik dari PLN.

“Sebanyak 125 Kepala Keluarga di Desa Oi Katupa
saat ini bisa menikmati listrik PLN. Hal ini tentunya
tak lepas dari kerja keras tim di PLN ULP Dompu,
PLN UP2K Provinsi NTB, dan pastinya dukungan
dari seluruh pihak.” Jelas Maman Sulaeman,
Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan
Bima.

“Alhamdulillah, kami sangat senang dengan
masuknya listrik dari PLN ke desa ini. Kami bisa
beribadah di bulan Ramadhan ini dengan
nyaman, dan warga bisa lebih sejahtera karena
secara ekonomi kami dapat berbuat lebih banyak
sekarang.” ujar Safrin, Kepala Desa Oi Katupa.
Safrin juga mengungkapkan rasa terima kasihnya
kepada PLN dan juga seluruh pihak yang turut
berkontribusi untuk Desa Oi Katupa.
Sebelumnya, listrik di Desa Oi Katupa disuplai dari
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang
merupakan program Lampu Tenaga Surya Hemat
Energi dari Kementerian ESDM. Namun, seiring
dengan perkembangan jaman, PLTS tersebut

Pemasangan Sambungan Rumah di salah satu pelanggan
di Desa Oi Katupa
Menah Tandur - Mei 2020
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DUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN NTB,
PLN SAMBUNG BARU LISTRIK TERMINAL GILI MAS
Di tengah pandemi Covid-19, PLN Unit Pelayanan
Pelanggan (UP3) Mataram terus mendukung
program pembangunan peningkatan
perekonomian pemerintah provinsi Nusa
Te n g g a r a B a r a t . S a l a h s a t u n y a a d a l a h
penyambungan listrik untuk menunjang
kebutuhan operasional Terminal Gili Mas
Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat.
“Betul, listrik untuk pelabuhan Gili Mas telah
terpasang. Daya awal yang kami butuhkan untuk
sementara sebesar 555 kVA, namun akan terus
berkembang seiring dengan kegiatan di
pelabuhan.” Ujar Baharuddin, General Manager
Pelindo III Lembar.
Terminal Gili Mas yang dibangun ini rencananya
akan difungsikan sebagai Terminal Multiporpose
peti kemas dan juga untuk kapal pesiar (cruise).
Hal tersebut untuk mengantisipasi tingginya lalu
lintas pengangkutan, baik penumpang maupun
barang di Pelabuhan lembar.
“Pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan yang
terbesar di Kawasan Timur Indonesia, jadi
listriknya harus andal. Saya juga apresiasi kepada
PLN untuk kerja sama yang baik dalam upayanya
melistriki Gili Mas.” Jelas Baharuddin.
Dony Noor Gustiarsyah, Manager PLN UP3
Mataram mengungk apk an bahwa untuk
merealisasikan pasang baru Gili Mas, PLN
membangun Jaringan Tegangan Menengah (TM)
dan juga beberapa peralatan untuk kategori
pelanggan TM.
“PLN siap mendukung seluruh kegiatan untuk
peningkatan perekonomian di NTB. Tidak hanya
di Gili Mas saja, namun kebutuhan listrik di semua
sektor.” ungkap Dony.
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Petugas PLN UP3 Mataram melakukan penyambungan
baru listrik di Terminal Gili Mas, Lombok Barat

Dony juga menyampaikan bahwa di tengah
kesiagaan Covid-19, layanan pasang baru,
tambah daya maupun layanan khusus bagi
masyarakat masih tetap dibuka.
“Kami tetap melayani masyarakat. Masyarakat
tetap bisa melakukan permohonan pasang baru
ataupun tambah daya melalui beberapa akses.
Petugas yang melaksanakan penyambungan
ak an dilengk api dengan APD dan tetap
melaksanakan protokol keamanan pencegahan
penyebaran Covid-19.” tutup Dony.

Sang Penerang

JEREMIAS WATU
“Bahagia itu sederhana,
tergantung bagaimana
memaknainya”

Pengalaman yang tidak dapat dilupakan selama
menjadi pegawai PLN?
Salah satu pengalaman yang berkesan adalah saat saya
bertugas di PLN UP3 Bima dan terpilih mendapatkan
kesempatan untuk melanjutkan kuliah S1 di STT PLN.
Selama di PLN, penghargaan apa saja yang pernah
diraih? Apa yang paling berkesan?
Penghargaan sebagai Pemenang Terbaik 1 Perang Padam
Tingkat Regional JBTBN tahun 2018.

P

ria yang memiliki hobi olahraga ini dikenal sebagai
sosok pekerja keras di Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan (UP3) Mataram. Jeremias Watu, yang
merupakan mantan Manager ULP Cakranegara ini, menjadi
pilihan untuk rubrik Sang Penerang edisi bulan Mei 2020 .
Berikut petikan wawancaranya dengan tim Menah
Tandur.
Bagaimana kabar, Pak Jeremias?
Puji Tuhan, kabar hari ini baik.
Tahun berapa masuk ke PLN?
Saya masuk PLN tahun 1992 sebagai tenaga harian,
kemudian menjadi calon pegawai di tahun 1994. Puji
syukur, diangkat pada tahun 1996.
Sudah berapa lama bergabung di PLN UIW NTB?
Saya bergabung di PLN UIW NTB sudah 28 tahun.
Apa yang membuat Bapak memilih bekerja di PLN?
Keingintahuan saya yang besar terhadap proses bisnis PLN,
mulai dari membangkitkan energi listrik sampai bisa
dinikmati oleh pelanggan yang membuat saya tertarik untuk
berkarir di perusahaan ini. Selain itu, PLN adalah salah satu
perusahaan yang sangat ternama.
Cerita apa yang paling menarik selama bekerja di
PLN?
Saat recovery sistem kelistrikan di tengah kondisi gempa
bumi yang melanda pulau Lombok 2 tahun silam.

Apa yang ada di benak Bapak tentang PLN?
PLN adalah perusahaan yang telah membesarkan saya
beserta keluarga, memberikan kesejahteraan kepada
masyarakat di bidang ekonomi dan pendidikan yang
senantiasa mengabdi menerangi negeri.
Harapan dan cita-cita untuk PLN ke depannya?
Harapan saya terhadap perusahaan ini adalah semoga
PLN semakin jaya dan dicintai oleh masyarakat.
Bagaimana penerapan SIAGA COVID-19 di PLN UP3
Mataram?
Di tengah-tengah kondisi covid-19, kami berkomitmen
untuk tetap turun ke lapangan melakukan perbaikan dan
pemeliharaan demi menjaga kehandalan pasokan listrik ke
pelanggan.
Apa saja tips yang bisa Bapak bagikan kepada
pembaca dalam bekerja di tengah situasi pandemi
ini?
Saya mengajak rekan-rekan pembaca untuk selalu
membuat suasana kondusif. Berikan arahan dan semangat
serta ikut terjun bersama ke lapangan dengan mengikuti
prosedur pencegahan covid 19, sehingga teman-teman di
lapangan tidak ragu untuk melaksanakan pekerjaan.

Biodata
Nama
Tahun Pengangkatan
Unit Saat Ini
Status
Istri / Anak
Hobi

: Jeremias Watu
: 1996
: PLN UP3 Mataram
: Menikah
: 1/3
: Olahraga dan Musik
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Kilas NTB

TEKNIK ELEKTRO UTS X PLN UP3 SUMBAWA GELAR WEBINAR
“PENGARUH COVID 19 TERHADAP KELISTRIKAN ASEAN”
Di tengah merebaknya pandemi covid-19 , tidak
menyurutkan semangat dari Teknik Elektro UTS
untuk berbagi ilmu. Bekerja sama dgn beberapa
Universitas Teknologi Sumbawa, Asean Center For
Energy, PT PLN (Persero) dan Fakultas Teknik
UTS.gelaran WEBINAR dengan Tema "Pengaruh
Covid-19 Terhadap Kelistrikan ASEAN" berhasil
dihelat.
Hadir sebagai nara sumber yaitu Rizki
Kresnawan.ST., M.Eng dari Asean Center For
Energy dan juga Irwanto Wahyu Kusumo.ST, selaku
Manager UP3 Sumbawa. Terselenggaranya
kegiatan ini berkat dukungan dari.
Tentunya hal ini sangat memberikan efek positif
kepada seluruh pihak, di tengah dampak yang
ditimbulkan akibat Covid-19.

PERMUDAH LAYANAN, PLN SIAPKAN WHATSAPP
UNTUK LAPOR METER MANDIRI
rekening bulan Mei 2020, PLN telah menyiapkan
layanan melalui WhatsApp terpusat bagi pelanggan
yang ingin melaporkan angka stan dan foto kWh meter.
“Ini bagian dari physical distancing yang kita lakukan,
mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan
pelanggan sebagai upaya pencegahan penyebaran
virus corona,” tutur Senior Executive Vice President
Bisnis & Pelayanan Pelanggan PLN, Yuddy Setyo
Wicaksono.

Salah seorang petugas melakukan pembacaan meter sebelum
pandemi Covid-19 terjadi

Sebagai upaya mencegah penyebaran wabah virus
corona atau Covid-19, PLN menangguhkan sementara
proses pencatatan dan pemeriksaan stand meter bagi
pelanggan pasca bayar. Sebagai gantinya, untuk
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Pelaporan angka stand meter dapat dilakukan oleh
pelanggan sesuai tanggal pencatatan meter masingmasing pelanggan yang akan diinformasikan pada
awal proses pelaporan mandiri melalui WhatsApp,
yaitu melalui nomor 0812 2123 123.
Laporan dari pelanggan tersebut nantinya akan
menjadi dasar perhitungan tagihan listrik pelanggan
setiap bulannya.

Kilas NTB

PLN SIAGAKAN RATUSAN PERSONIL
JELANG BULAN RAMADHAN 1441 H
wabah Covid-19 yang mewabah hampir di seluruh
dunia.
“Semua lini bersiaga, dari pembangkit, transmisi
hingga distribusi, terlebih kondisi pandemi Covid-19.
kami tetap siaga 24 jam. Seluruh petugas dan peralatan
telah diuji dan disiapkan untuk menghadapi bulan
Ramadhan ini.” tutur Anton Sugiarto, Senior Manager
Transmisi dan Distribusi PLN Unit Induk Wilayah Nusa
Tenggara Barat.
Puluhan personel disiagakan untuk persiapan
Bulan Ramadhan 1441 H

Menyambut bulan Ramadhan 1441 H, PLN NTB
menyiagakan 946 personel untuk mengamankan
pasokan listrik supaya masyarakat nyaman dan lancar
dalam menjalankan ibadah. Tidak seperti tahun
sebelumnya, Ramadhan kali ini berbeda dikarenakan

Untuk kondisi sistem saat ini, daya mampu pembangkit
untuk sistem Lombok adalah sebesar 344 MW,
sedangkan untuk sistem Tambora sebesar 124 MW.
Perkiraan beban puncak malam selama Ramadhan
untuk masing masing sebesar 244 MW dan 106 MW.
Jadi ada cadangan daya sebesar 100 MW dan 18 MW
untuk dua sistem tersebut.

PLN UIW NTB ADAKAN SELEKSI INTERNAL
KARYA INOVASI TAHUN 2020
Dalam kesempatan ini, General Manager PLN Unit Induk
Wilayah NTB membuka kegiatan seleksi penghargaan
karya inovasi tingkat unit induk dengan diikuti oleh
seluruh inovator di lingkungan PLN Unit Induk Wilayah
Nusa Tenggara Barat.

Pembukaan Seleksi Internal Karya Inovasi oleh GM PLN UIW
NTB, Rudi Purnomoloka melalui aplikasi Zoom Meeting

PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat menggelar
seleksi internal karya inovasi tahun 2020. Meski di tengah
pandemi Covid 19, tidak menyurutkan semangat rekanrekan inovator dalam berinovasi dan menyiapkan
makalah sebagai persiapan mengikuti lomba tingkat
Regional.

Seleksi karya inovasi dilaksanakan selama tiga hari mulai
tanggal 14 sd 16 April 2020. Seleksi ini didukung oleh
SME Knowledge Management Bapak Fauzi Arubusman
dan staf ahli yang berperan sebagai juri dalam seleksi
penghargaan inovasi ini.
Adapun pemenang pertama diraih oleh tim dari UPK
Tambora dengan judul makalah BRIPTU SABAR (Briket
PLTU dari Bottom Ash dan Debu Batubara) dengan skor
92.67 mengungguli 14 peserta lainnya.
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YBM PLN UIW NTB SALURKAN
150 PAKET SEMBAKO KEPADA DHUAFA
Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Bima
menyalurkan bantuan sembako dan uang
santunan kepada 41 korban kebakaran di Desa
Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Bantuan
diterima secara simbolis oleh perwakilan
masyarakat setempat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah
Manager PLN UP3 Bima, Maman Sulaeman.
Warga sangat berterima kasih atas bantuan yang
diberikan. Semoga apa yang sudah diikhtiarkan
ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah.
Maman berharap agar warga yang tertimpa
musibah tetap tabah,”Semoga bantuan yang
diberikan dapat bermanfaat untuk korban.” kata
Maman.

Pemberian bantuan dari YBM PLN NTB yang diwakili
Manager PLN UP3 Bima kepada korban kebakaran di Ds, Ngali

Seperti diketahui bersama, kebakaran melanda
perumahan warga di 2 lokasi yaitu di dusun
Benteng Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten
Bima.

KOMITMEN PLN UPK TAMBORA MENDUKUNG
PROGRAM PEMERINTAH MENCEGAH COVID-19
mencuci tangan di beberapa lokasi strategis,
penggunaan masker dan juga Alat Pelindung Diri yang
lain, merupakan salah satu wujud PLN UPK Tambora
untuk merealisasikan komitmen tersebut.
Seluruh kegiatan operasi dan juga pemeliharaan
pembangkit tetap berjalan seperti biasa, namun
dengan lebih memperhatikan pelaksanaan protokol
keamanan. Hal ini bertujuan supaya seluruh petugas
tetap dapat bersiaga menjaga keandalan pasokan
listrik di pulau Sumbawa.
Pemeriksaaan suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan
kerja PLN UPK Tambora

Sebagai salah satu objek vital di Sumbawa, PLN UPK
Tambora juga berkomitmen untuk mendukung
program pemerintah dalam rangka pencegahan
penyebaran virus Covid-19. Pembuatan tempat
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Pegawai yang bertugas tetap mengikuti protokol
pengamanan Covid-19, yaitu dengan penggunaan Alat
Pelindung Diri dan juga menerapkan physical
d i s t a n c i n g. I n i b e n t u k k o m i t m e n t e r h a d a p
keselamatan pegawai yang bertugas di lapangan.

LENSA NTB

PLN NTB terus melakukan pemeliharaan rutin di seluruh bidang dan
menyiagakan 946 personil untuk mengamankan pasokan listrik selama Ramadhan 1441 H

Penyerahan Bantuan Corporate Social Responsibility Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19
berupa APD Coverall, Masker & Hand Sanitizer Secara Simbolis oleh GM PLN UIW NTB kepada Gubernur NTB

PLN melakukan penyambungan listrik untuk menunjang kebutuhan
operasional Terminal Gili Mas, Pelabuhan Lembar
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CSR PLN

MELALUI PROGRAM CSR, PLN UIW NTB
BERIKAN BANTUAN PENANGANAN COVID-19

Penyerahan Bantuan Corporate Social Responsibility Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19
berupa APD Coverall, Masker & Hand Sanitizer Secara Simbolis oleh GM PLN UIW NTB kepada Gubernur NTB

Di tengah kesiagaan untuk terus menjaga pasokan
listrik, PLN NTB juga menyalurkan bantuan untuk
penanggulangan Covid-19 di provinsi Nusa
Tenggara Barat. Melalui program Corporate Social
Responsibility (CSR), bantuan diserahkan langsung
oleh General Manager PLN NTB kepada Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(Covid-19) Provinsi NTB Tahun 2020, Dr. H.
Zulkie imansyah.
“Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan
oleh PLN. Tidak hanya menjaga listrik 24 jam, namun
PLN juga ikut berkontribusi dan ikut peduli terhadap
tim medis yang saat ini bekerja menangani pasien
Covid-19.” Jelas Dr. Zul.
Jenis bantuan yang diberikan oleh PLN kali ini
adalah berupa Alat Pelindung Diri coverall, masker,
hand sanitizer dan juga handscoon. Direncanakan,
bantuan akan diberikan secara bertahap dan
tersebar hingga pulau Sumbawa.
“Tentunya bantuan yang diberikan akan sangat
bermanfaat. Mari kita sama sama berdoa supaya
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wabah ini segera berakhir. Jangan lupa untuk
mendoakan seluruh tim medis dan juga petugas
PLN yang ada di lapangan agar senantiasa diberikan
kesehatan dalam melaksanakan tugasnya masing
masing.”Tutur Dr. Zul.
Sesuai arahan dari Kementerian BUMN, PLN
memfokuskan diri untuk membantu memberikan
bantuan alat kesehatan bagi rumah sakit daerah,
khususnya rumah sakit rujukan Covid-19.
“Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kami
terhadap pemerintah, dan juga sebagai bentuk
kepedulian kami dalam upaya penanganan Covid19. Harapan kami, semoga bantuan tersebut dapat
membantu tim medis dalam upayanya
menyembuhkan pasien Covid-19.” Ujar Rudi
Purnomoloka, General Manager PLN NTB.
Sebelumnya, PLN NTB juga telah menyalurkan
bantuan melalui Satuan Tugas Gabungan BUMN
Provinsi NTB sebesar dua puluh lima juta rupiah
pada hari Senin (4/5) lalu.

INFO KESEHATAN

MENJAGA KESEHATAN MENTAL
SAAT PANDEMI COVID-19

Pandemi virus Corona tidak hanya mengancam
kesehatan sik, namun juga kesehatan mental
setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek
psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak
serius. Apa saja gangguan kesehatan mental yang
dapat muncul dan bagaimana cara
mengatasinya?

Wabah infeksi virus Corona atau COVID-19 semakin
meluas dan telah menjangkit lebih dari 190 negara,
termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah
pasien positif COVID-19 bertambah dengan cepat.
Hal tersebut tentu dapat menimbulkan rasa takut
dan panik. Apalagi anjuran untuk diam di rumah
serta kebijakan physical distancing, menimbulkan
jarak secara emosional antara keluarga, sahabat,
rekan kerja, teman, atau umat di tempat ibadah
yang dapat saling memberi dukungan.
Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama
pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal,
seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing
selama menjalani karantina, kesedihan dan
kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang
dikasihi, kecemasan akan kebutuhan hidup seharihari, ditambah lagi kebingungan akibat informasi
yang simpang siur. Berikut ini adalah beberapa hal
yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan

mental selama pandemi virus corona :
1. Melakukan aktivitas sik
Berbagai olahraga ringan, seperti lari kecil atau
lompat di tempat, dapat Anda lakukan selama
menjalani karantina di rumah.
2. Mengonsumsi makanan bergizi
Konsumsilah makanan yang mengandung protein,
lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan
serat.
3. Menghentikan kebiasaan buruk
Contoh kebiasaan buruk yang perlu dihentikan
adalah sering begadang. Jika kurang istirahat, Anda
akan lebih mudah mengalami kecemasan dan
mood Anda pun akan lebih tidak stabil.
4. Membuat rutinitas sendiri
Selama menjalani karantina di rumah, Anda bisa
melakukan hobi yang Anda sukai. Kegiatan
tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh.
5. Lebih bijak memilah informasi
Batasi waktu Anda untuk menonton, membaca,
atau mendengar berita mengenai pandemi untuk
mengurangi rasa cemas.
6. Menjaga komunikasi dengan keluarga dan
sahabat
Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan
keluarga, sahabat, teman, dan rekan kerja Anda, baik
melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Anda
bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan
yang Anda rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang
Anda rasakan dapat berkurang sehingga Anda bisa
lebih tenang.
Bila Anda memang memiliki gangguan mental,
konsumsilah obat-obatan yang telah diresepkan
dokter secara rutin. Bila perlu, periksakan diri Anda
ke dokter secara berkala agar dokter dapat
memantau perkembangan kondisi Anda.
Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan
selama masa pandemi seperti ini. Namun, cobalah
untuk selalu berpikir positif dan bersyukur.
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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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