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Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa karena kita diberikan
kesehatan yang prima untuk melaksanakan
tugas mulia yaitu menjaga dan
mengamankan pasokan listrik untuk terang
di Nusa Tenggara Barat.
Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah pandemi Covid-19
saat ini, PLN UIW NTB berhasil merampungkan program
Listrik Pedesaan sehingga warga Kecamatan Orong Telu,
Kabupaten Sumbawa, menikmati pasokan listrik hingga
24 jam sejak satu hari sebelum Idul Adha 1441 Hijriah.
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Tiga desa yang sebelumnya memperoleh listrik selama 12 jam,
yaitu pukul 18.00 - 06.00 WITA dengan suplai awal dari PLTD
Kelawis yang berkapasitas 210 kilo Watt (KW) akhirnya
berhasil kita listriki non stop. Hal ini akan tercatat sebagai
sejarah baru masyarakat Kecamatan Orong Telu dalam
menikmati layanan listrik yang akan mengubah pola
kehidupan sosial dan ekonomi secara bertahap.
Bapak Ibu insan PLN yang berbahagia, pada bulan Juli 2020,
PLN Unit Wilayah NTB telah menggelar Rapat Kerja Semester
II Tahun 2020. Dalam acara tersebut, Direktur Bisnis Regional
Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara menyampaikan 3
hal yang menjadi prioritas utama, yaitu peningkatan
penjualan, peningkatan keandalan dan juga eﬁsiensi biaya.

Farid Azhar (14)
Ÿ

CSR PLN
Sinergi Cegah Covid-19, PLN Salurkan
Bantuan Senilai Rp 42.9 Milyar
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Saya yakin, dengan apa yang telah kita capai pada Semester I
Tahun 2020, 3 hal tersebut akan berhasil kita raih, tentunya
dengan semangat dan kerja keras dari insan PLN UIW NTB.
Terakhir, saya mengingatkan kita semua untuk terus
meningkatkan kesiagaan dan kesigapan dalam menjaga
pasokan listrik kepada masyarakat di tengah wabah Covid-19.
Wassalamualaikum 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
PLN Unit Induk Wilayah NTB
Jl. Langko 25 - 27, Ampenan,
Kota Mataram
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Liputan Utama

PLN UNIT INDUK WILAYAH NTB BERHASIL TERANGI
KECAMATAN ORONG TELU SUMBAWA 24 JAM

Pemasangan jaringan listrik oleh petugas PLN ke wilayah Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa.

P

T PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa
Tenggara Barat merampungkan program Listrik
Pedesaan sehingga warga Kecamatan Orong Telu,
Kabupaten Sumbawa, menikmati pasokan listrik 24
jam sejak satu hari sebelum Idul Adha 1441 Hijriah.
"Ini adalah impian masyarakat Kecamatan Orong
Telu sejak lama. Alhamdulillah, berkat kerja sama
yang baik, akhirnya listrik dapat dinikmati 24 jam di
sini. Terima kasih PLN," kata Camat Orong Telu,
Ardiansyah.
Ardi juga meyakini dengan adanya listrik yang dapat
dinikmati 24 jam penuh, pasti akan meningkatkan
kualitas hidup warganya.
"Ekonomi akan meningkat, warga bisa berjualan
pada saat siang hari. Bisa menikmati hiburan, dan
yang utamanya, anak sekolah bisa belajar di siang
hari sekarang," ujarnya.
Kecamatan Orong Telu terdiri atas tiga desa, yaitu

Desa Senawang, Desa Saebeng, dan Desa Kelawis.
Ketiga desa tersebut sebelumnya memperoleh
listrik selama 12 jam, yaitu pukul 18.00 - 06.00 WITA
dengan suplai awal dari Pembangkit Listrik Tenaga
Diesel (PLTD) Kelawis yang berkapasitas 210 kilo
Watt (KW) sebelum beralih suplai dari sistem
interkoneksi Sumbawa.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB,
Muhammad Husni, mengapresiasi komitmen PLN
dalam melayani masyarakat, terlebih di tengah
pandemi COVID-19.
"Tentu saja bagi masyarakat Kecamatan Orong Telu,
hal itu akan dicatat sebagai sejarah baru dalam
menikmati layanan listrik yang akan mengubah pola
kehidupan sosial dan ekonomi secara bertahap,"
katanya.
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Husni juga berharap agar PLN terus berupaya
memperluas dan meningkatkan layanan listrik
bagi masyarakat NTB guna mewujudkan "Nusa
Terang Benderang" menuju NTB Gemilang.
Sementara itu, Manajer PLN UP3 Sumbawa,
Irwanto Wahyu mengatakan pengoperasian listrik
selama 24 jam untuk Kecamatan Orong Telu adalah
salah satu wujud kerja nyata dan bentuk komitmen
PLN untuk terus menerangi, hingga ke pelosok
negeri. Selain itu, pengoperasian subsistem
Kelawis 24 jam juga akan berdampak pada
penurunan biaya pokok produksi di PLN.
"Untuk Orong Telu, PLN membangun jaringan
tegangan menengah sepanjang 11,45 kms.
Pembangunan dimulai sejak Maret 2020," ucap
Irwanto.
Setelah seluruh insfrastruktur kelistrikan selesai
dibangun, kata dia, pasokan listrik untuk 860
kepala keluarga di Kecamatan Orong Telu, berhasil
tersambung dengan sistem inter koneksi
kelistrikan Sumbawa.

Medan yang dilalui selama proses
pembangunan terbilang sangat menantang,
terlebih saat memasuki musim hujan. Air meluap
dan membuat jalan yang berasal tanah liat
ber k ubang lumpur, menjadi tantangan
tersendiri pada saat proses pembangunan.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh
pihak terkait, berkat kerja sama tim yang luar
biasa, serta dukungan dari seluruh pihak terkait,
kami dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan
dengan maksimal," kata Irwanto memberikan
gambaran perjuangan para pekerja.
Tak hanya beroperasi 24 jam, menurut dia, Orong
Telu juga menjadi salah satu kecamatan di
Kabupaten Sumbawa, dengan pelanggan satu
phase 100 persen pra bayar. Selain itu, Orong
Telu juga terpilih sebagai kecamatan tertib listrik.
“Harapan kami, semoga apa yang diikhtiarkan
PLN untuk NTB dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat dengan sebaik baiknya, terutama di
masa pandemi ini. Semoga kita senantiasa
diberikan kesehatan, dan wabah COVID-19
segera berlalu," kata Irwanto.

Warga desa Kelawis, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa sedang menonton TV.
Kini, mereka dapat menikmati listrik 24 jam seiring dengan telah beralih suplai dari sistem interkoneksi Sumbawa.
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PLN BERI DISKON TAMBAH DAYA “SUPER WOW”
LEWAT GEBYAR KEMERDEKAAN 2020

Petugas PLN sedang melakukan proses penyambungan baru
di salah satu rumah calon pelanggan

M

enyambut Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia ke -75 dan memudahk an
pelanggan untuk memenuhi kebutuhan listrik
saat pandemi atau Covid-19, PLN memberikan
potongan harga atau diskon tambah daya “Super
Wow”. Melalui program Gebyar Kemerdekaan ini,
pelanggan cukup membayar Rp 170.845,- dari
harga normal bisa mencapai Rp 4.893.450,-.
“Sejak pandemi Covid-19 terjadi, kebutuhan
listrik rumah tangga meningkat karena seluruh
aktivitas dilakukan di rumah. Melalui semangat
hari kemerdekaan, diskon ini kami berikan untuk
memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan
listriknya yang meningkat,” kata Direktur Niaga
dan Manajemen Pelanggan, Bob Saril melalui
keterangan resminya kepada SUARANTB.COM,
Jumat, 17 Juli 2020.
Program Gebyar Kemerdekaan diberikan khusus
untuk pelanggan golongan tarif Rumah Tangga
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tegangan rendah mulai dari daya 450 Volt
Ampere (VA) sampai daya 4.400 VA dengan
pilihan daya akhir adalah daya 2.200 VA sampai
daya 5.500 VA. Diskon ini dapat dinikmati
pelanggan PLN sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai
dengan 30 September 2020.
“Jika sudah tambah daya, pelanggan tentu dapat
lebih nyaman menggunakan listrik di rumah
untuk melewati hari-hari dengan kegiatan
produktif. Pelanggan di rumah, PLN yang urus
listriknya,” imbuh Bob.
Bagi pelanggan yang ingin menikmati promo
Gebyar Kemerdekaan 2020 dapat menghubungi
PLN melalui Contact Center PLN 123, yang dapat
diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon
123, e-mail pln123@pln.co.id, Twitter @pln_123,
Facebook PLN 123, Instagram @pln123_oﬃcial,
website www.pln.co.id, aplikasi PLN MOBILE,
serta melalui Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN
terdekat.

Berita

PLN TEKEN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN
10 KANTAH BPN KABUPATEN/KOTA SE-NTB

Kepala Kantor BPN NTB, General Manager PLN UIW NTB, dan General Manager UIP Nusra beserta jajaran manajemen
sesaat setelah melakukan tanda tangan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

P

T PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB
dan PLN Unit Induk Pembangunan Nusa
Tenggara (UIP Nusra), secara bersamaan melakukan
penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang dengan 10
kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Provinsi
N u s a Te n g g a r a B a r a t , p a d a J u m a t ( 1 7 / 7 ) .
Acara yang digelar di aula Rinjani PLN UIW NTB
tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN
NTB, General Manager PLN UIW NTB, General
Manager UIP Nusra, 10 Kepala Kantor BPN
Kabupaten/Kota se -NTB, beser ta jajaran
manajemen PLN dari dua unit induk dan juga BPN
se-NTB.
Proses penandatanganan dilaksanakan dengan
tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam
rangka pencegahan COVID-19.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor BPN NTB,
Slameto Dwi Martono mengatakan, pihaknya
menyambut positif atas langkah yang ditempuh
oleh PLN dalam upayanya untuk mengoptimalkan
asetnya.

Aset PLN berjumlah sangat banyak dengan lokasi
tersebar. Pengamanan terhadap aset tersebut sangat
perlu untuk dilakukan, dengan memastikan
s e r t i k a s i n y a ," k a t a S l a m e t o.
Acara penandatanganan tersebut merupakan
tindaklanjut dari MoU yang telah ditandatangani
antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN
pada 12 November 2019, dan PKS antara General
Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala
Kantor Wilayah Kementrian ATR/BPN di seluruh
Indonesia pada 27 November 2019.
Kerja sama ini adalah bentuk komitmen antara PLN
dan BPN dalam upaya mempercepat proses
pengadaan lahan, serti kasi tanah dan penyelesaian
permasalahan hukum aset yang dimiliki oleh PLN.
General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka
berharap pada akhir 2020, seluruh aset PLN UIW NTB
dapat terserti kasi, atau minimal sudah terdaftar dan
terproses di BPN supaya dapat lebih dioptimalkan
dalam penggunaannya.
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PLN TERATAS DI ASIA SELATAN DAN TENGGARA DALAM
MENDUKUNG TRANSISI MENUJU EKONOMI RENDAH KARBON
Pemeringkatan WBA Climate and Energy
Benchmark dilakukan dengan menggunakan
metodologi Assessing low-Carbon Transition
(ACT) yang menilai kesiapan suatu organisasi
dalam transisi ke ekonomi rendah karbon. Dilihat
dari aspek strategi pengelolaan perubahan iklim,
model bisnis, investasi, operasi, dan pengelolaan
emisi gas rumah kaca. Metodologi ini sendiri
merupakan produk dari ACT initiative yang
merupakan program kerjasama dari ADEME dan
CDP.

PLN menjadi yang terbaik dalam mendukung
transisi menuju ekonomi rendah karbon

PLN berhasil menjadi perusahaan dengan
peringkat tertinggi di Asia Selatan dan Tenggara
sebagai perusahaan kunci yang akan menentukan
kesuksesan tranformasi sistem energi dan
dekarbonisasi, berdasarkan hasil penilaian yang
dilakukan oleh World Benchmarking Alliance
(WBA). Hasil tersebut disampaikan pada acara
launching the Electric Utilities Benchmark yang
dilaksanakan secara daring, Senin, 6 Juli 2020.
PLN terpilih menjadi satu dari 50 perusahaan
kelistrikan di dunia. Ke-50 perusahaan tersebut
terpilih dari 450 perusahaan energi dunia yang
dinilai, dan dianggap memiliki pengaruh
terhadap pencapaian target Perjanjian Paris untuk
memperlambat perubahan iklim.
“Ini menjadi salah satu bukti komitmen kami
untuk terus mendorong penggunaan energi baru
terbarukan dalam penyediaan listrik di Indonesia
di Indonesia,” tutur Direktur Human Capital dan
Management PLN, Syofvi F. Roekman, Selasa, 7 Juli
2020.
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Perusahaan-perusahaan listrik dianggap memiliki
peran penting sebagai pendukung tercapainya
energi rendah karbon, dimana dekarbonisasi
perusahaan listr ik sangat sentral untuk
mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon.
WBA Climate and Energy Benchmark menilai
bahwa perusahaan-perusahaan terpilih dapat
berkontribusi terhadap tujuan pembangungan
berkelanjutan (Sustainable Development
Goal/SDG) 13 dan SDG 7 serta memberikan
insentif untuk menyelaraskan strategi mereka
dengan tujuan pembatasan pemanasan global di
bawah 2˚C sesuai dengan Perjanjian Paris.
PLN telah memiliki kebijakan dan strategi terkait
mitigasi perubahan iklim serya telah membentuk
unit organisasi khusus untuk pengelolaan
mitigasi dan adaptasi iklim. Hingga bulan Mei
2020, kapasitas pembangkit EBT di Indonesia
mencapai 7.963 Megawatt.
Secara keseluruhan, PLN meraih peringkat 28
dunia mengungguli Tenaga Nasional Berhad,
Malaysia (#29), Chubu Electric Pouwer, Jepang
(#32), Tokyo Electric Power Company, Jepang
(#37), Taiwan Power Company (#38), Korea
Electric Power Corporation (#39) dan Eskom
Holdings, Afrika Selatan (#41).

Berita

PLN UNIT INDUK WILAYAH NTB GELAR RAPAT KERJA
SEMESTER 2 TAHUN 2020

Raker Semester 2 Tahun 2020 PLN Unit Induk Wilayah NTB digelar secara daring,
dan dihadiri oleh Direktur Bisnis RegionalSulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara

P

LN Unit Induk Wilayah NTB menggelar Rapat
Kerja Semester 2 Tahun 2020 pada Rabu, 05
Agustus 2020. Rapat Kerja kali ini mengusung tema
“New Transformation, New Paradigm, Smart
Execution Heading to K1 - 100 Excellence”.
Hadir dalam Rapat Kerja yang digelar melalui
aplikasi daring ini adalah Direktur Regional Bisnis
(DIRREGBIS) SULMAPANA, Samsul Huda. Dalam
sambutannya, Samsul mengatakan saat ini telah
terjadi perubahan yang signi kan dalam kehidupan
di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari
dampak pandemi Covid-19.
Pada kesempatan tersebut, Samsul menyampaikan
overview penjualan nasional, dimana jumlah
pelanggan PLN sampai dengan bulan Juni 2020
mencapai 76.853.657 pelanggan.
Samsul Huda juga menegaskan agar upaya untuk
meningkatkan penjualan, menekan biaya produksi,
dan meningkatkan kehandalan sistem dapat terus
dilak uk an dengan semangat member ik an
pelayanan terbaik kepada pelanggan.

“Ada tiga prioritas utama untuk kita saat ini, yaitu
peningkatan penjualan, peningkatan keandalan
dan juga e siensi biaya. Hal tersebut harus
menjadi perhatian utama kita dalam hal
memberikan pelayanan kepada masyarakat.”
jelas Samsul.
Sementara itu, GM PLN Unit Induk Wilayah NTB,
Rudi Pur nomolok a dalam sambutannya
menyampaikan apresiasi karena dengan ikhtiar
terbaik, dapat menghasilkan prestasi luar biasa.
Pada Semester 2 Tahun 2019, PLN Unit Induk
Wilayah NTB menjadi unit terbaik di Regional
SULMAPANA dengan nilai kinerja 95,62. Di
Semester 1 Tahun 2020, PLN Unit Induk Wilayah
NTB meraih Growth Penjualan Listrik tertinggi
kedua di Indonesia setelah PLN NTT.
“Saya yakin, ke depan kita bisa mencapai prestasi
yang lebih baik lagi. Bersama dengan kerja sama
dan kekompak an, menjadi Nusa Terang
Benderang Tumbuh Berprestasi.” tutup Rudi
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PEMENANG UNDIAN PROGRAM BIYONE
PERIODE BULAN MEI 2020
Bill Payment Online atau BIYONE PROMO merupakan
program berhadiah untuk pelanggan paskabayar
yang membayar tagihan rekening listrik di awal
waktu selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Khusus program undian hadiah BIYONE ini semakin
membayar listrik di awal bulan, maka akan
memperbesar poin bulanan sehingga membuka
peluang yang tinggi untuk mendapatkan hadiah
menarik dari PLN yang diundi setiap bulannya.
Dengan adanya program ini, diharapkan agar
masyarakat untuk tertib bayar listrik tiap bulannya
sehingga akan menjadi budaya yang baik ke
depannya.
Selamat kepada pemenang undian program BIYONE Bill Payment Online Periode Bulan Mei 2020

Pemenang program ini dapat dilihat di media sosial
PLN UIW NTB, yaitu Instagram @pln.ntb, Facebook
PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat dan juga twitter
@plnntb.

INDONESIA POWER PLTU JERANJANG OMU TEKEN
PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN DINAS LHK PROVINSI NTB
dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
merupak an rangk aian program penelitian dan
pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi
melalui co- ring PLTU Jeranjang menggunakan pellet
RDF.

Wakil Gubernur NTB berfoto bersama setelah menyaksikan
penandatanganan PKS terkait program penelitian dan pengembangan
pengelolaan sampah menjadi energi

Menindaklanjuti MoU PLN Unit Induk Wilayah NTB
dengan Pemerintah Provinsi NTB, Indonesia Power
PLTU Jeranjang OMU melakukan penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Lingkungan Hidup

Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dihadiri
langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd beserta Jajaran,
dan Kepala Dinas LHK provinsi NTB, Madani Mukarom
beserta jajaran, serta Senior Manager Pembangkitan PT
PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB, Edyson
Rajagukguk.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur turut
melakukan praktek feeding manual pellet RDF ke
conveyor batubara PLTU Jeranjang yang merupakan
rangkaian proses awal dalam Co ring Pellet RDF dan
Batubara.

Menah Tandur - Agustus 2020
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GUBERNUR PROVINSI NTB COBA
SEPEDA LISTRIK MATRIC-B
Bima, didampingi oleh General Manager dan Senior
Manager SDM dan Umum PLN Unit Induk Wilayah NTB.
Sepeda listrik Matric-B memiliki banyak keunggulan
dibandingkan dengan sepeda listrik yang lain. Di
antaranya, kemasan baterai yang bisa dilepas,
sehingga sangat mudah untuk melakukan proses
pengisian energi baterai.

Gubernur Provinsi NTB tampak antusias ketika mencoba
sepeda listrik Matric- B yang merupakan karya dari PLN UP3 Bima

Bertempat di Science Technology Industrial Park (STIP)
Banyumulek, Lombok Barat, Gubernur NTB, Dr.
Zulkie imansyah dan Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Lc., M.A.
atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB)
mencoba sepeda listrik Matric-B produksi PLN UP3

Selain itu, desain splash proof, display presentase
baterai pada tempat baterai, full LED, lampu
depan–belakang dan juga lampu sein depanbelakang. Matric B juga dilengkapi dengan klakson,
speedometer, odometer, battery level, mileage, dan
menggunakan kunci kontak sebagai power on-oﬀ.
Sepeda listrik dengan desain unik yang mengusung
konsep Vintage Chopper Electric Bike ini diharapkan
dapat segera diproduksi secara massal di NTB.

PLN UP3 WOHA LAYANI PASANG BARU
LAYANAN KHUSUS PREMIUM
keandalan listrik yang ditawarkan sehingga kegiatan
bisnis dapat berjalan lancar. Walaupun di tengah
pandemi Covid-19, PLN juga terus berupaya menjaga
pelayanan terbaik kepada para pelanggannya.
Salah satunya adalah PT Charoen Pokphand Indonesia
(CPI) Sumbawa Island - Plat Bima yang berlokasi di Jalan
Lintas Sumbawa Bima, Desa Monggo, Kabupaten Bima,
yang berhasil dilayani pasang barunya dengan daya 23
kVA.

PLN berkomitmen untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada pelanggan

Geliat sektor bisnis dan industri dari tahun ke tahun
terus menunjukkan peningkatan, hal tersebut sejalan
dengan laju permohonan terhadap layanan premium
PLN. Meski sedikit terganggu oleh adanya pandemi
Covid-19, namun para pengusaha menunjukkan
ketertarikannya untuk menjadi pelanggan premium
PLN. Salah satu faktor utama adalah adanya jaminan
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PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) merupakan
perusahaan industri yang bergerak dalam bidang
pembersihan dan penggilingan jagung untuk produksi
pembuatan pakan.
Dengan tarif layanan khusus, PT CPI akan memperoleh
layanan premium bronze dari PLN UP3 Bima, Unit
Layanan Pelanggan Woha. Tarif ini akan memberikan
kualitas pelayanan kepada PT CPI, salah satunya
prioritas untuk tidak dilakukan pemadaman.

Kilas NTB

SEMARAK PERAYAAN IDUL ADHA 1441
DI TENGAH PANDEMI COVID-19
PLN Unit Induk Wilayah NTB melaksanakan
ibadah qurban 1441 dengan menyumbangkan
18 ekor sapi dan 5 ekor kambing dan dibagikan
kepada masyarakat yang membutuhkan, yang
berdomisili di sekitar lingkungan PLN. Hewan
qurban ini merupakan hasil berserikat karyawan
PLN di pulau Lombok.
Hewan qurban tersebut disembelih di halaman
kantor ULPLTD Taman, Taman Baru, Kota
Mataram, Sabtu (01/08). Penyembelihan,
pemotongan dan pendistribusian dilaksanakan
dengan tetap memper hatik an protokol
kesehatan pencegahan Covid-19. Seluruh panitia
yang terlibat juga diwajibkan memakai masker
dan menjaga jarak aman saat berada di lokasi.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Rudi
Purnomoloka menyerahkan hewan qurban kepada panitia

Ibadah qurban merupakan bentuk syukur sebagai
wujud mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun
saat ini dalam kondisi pandemi, namun tidak
mengurangi kekhusyukan untuk ibadah
sebagaimana biasanya.

PEMERINTAH KEMBALI BERI KERINGANAN TAGIHAN LISTRIK
Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum
bagi pelanggan golongan layanan khusus disesuaikan
dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
(SPJBTL). Pembebasan ini bagi pelanggan PLN yang
pemakaian energi listriknya di bawah ketentuan
rekening minimum (40 jam menyala) diberlakukan
bagi:

Stimulus Covid-19 kembali diberikan oleh Pemerintah
sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi

Pemerintah kembali memberikan stimulus Covid-19
senilai Rp 3,07 Triliun yang didetailkan dalam bentuk
pembebasan ketentuan rekening minimum untuk
golongan sosial, bisnis, dan industri 1.300 VA ke atas &
golongan layanan khusus. Selain itu, stimulus diberikan
dalam bentuk pembebasan biaya beban atau
abonemen untuk golongan sosial 220, 450, & 900 VA,
bisnis dan industri 900 VA.

1. Pelanggan golongan sosial daya 1.300 VA ke atas
(S2/1.300 VA s.d. S-3/> 200 kVA)
2. Pelanggan Golongan Bisnis daya 1.300 VA ke atas
(B1/1.300 VA s.d. B-3/> 200 kVA)
3. Pelanggan golongan industri daya 1.300 VA ke atas (I1/1.300 VA s.d. I-4/30.000 kVA ke atas)
Stimulus ini diberikan mulai Juli hingga Desember
2020 (6 bulan) untuk golongan pelanggan sosial, bisnis,
industri, termasuk layanan khusus. Diharapkan dengan
pemerataan stimulus ini, pemulihan ekonomi dapat
dibangkitkan.
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Sang Penerang

FARID AZHAR

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan
itu ada kemudahan”

Apa saja cerita yang paling menarik selama di PLN?
Saat menjadi Pejabat Pelaksana K3L, unit kami
mengadakan acara terkait penggiat lingkungan dengan
tema Meningkatkan Kemandirian Pangan dengan sistem
Hydroponik.
Warga Lingkungan Kampung Baru Selaparang
Kelurahan Banjar, Ampenan yang menjadi peserta
sangat antusias dan mulai dapat mengimplementasikan
system Hidroponik di halaman rumah sebagai cara
berkebun yang simpel dengan memanfaatkan lahan
yang tidak luas.

P

ria yang hobi olahraga tenis meja ini dikenal sebagai
sosok yang ramah, ramai dan juga seorang yanga
rajin di lingkungan kerjanya, yaitu PLN Unit Pelaksana
Penyaluran dan Pengatur Beban Mataram. Farid Azhar,
atau yang biasa disapa Pak Farid ini menjadi pilihan
untuk rubrik Sang Penerang edisi bulan Agustus 2020 .
Berikut petikan wawancaranya dengan tim Menah
Tandur melalui aplikasi pesan singkat.
Assalammualaikum Wr Wb.
Bagaimana kabar hari ini , Pak Farid?
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, kabar baik dan sehat.
Tahun berapa Bapak masuk PLN?
Saya masuk PLN Angkatan 20. On Job Training (OJT) Tahun
2010 dan diangkat menjadi pegawai pada Januari 2011.
Sudah berapa lama bergabung di PLN UIW NTB?
Saya bergabung di PLN UIW NTB sudah 9 tahun 8 bulan.
Apa yang membuat Bapak memilih bekerja di PLN?
Karena PLN adalah salah satu perusahaan kelas dunia
yang bertumbuh kembang dan unggul. Di sisi lain, saya
ingin mengabdi untuk membangun negeri.

Pengalaman yang tidak dapat dilupakan selama
menjadi pegawai PLN?
Ikut serta dalam Tim Tanggap Darurat Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bima. Pada saat
itu, saya dan Tim TRC UIW NTB gabungan dari berbagai
unit PLN Stakeholder secara bahu membahu membantu
dalam proses evakuasi korban bencana banjir Kota Bima.
Apa yang ada di benak Bapak tentang PLN?
PLN adalah salah satu perusahaan terbaik yang
membuat saya merasa bangga dan bersyukur dapat
berkontribusi untuk negeri.
Harapan dan cita-cita untuk PLN ke depannya?
Semoga PLN semakin jaya.
Pernah meraih penghargaan apa saja?
JUARA 3 Karya Inovasi K3 Tingkat PLN UIW NTB Tahun
2018, Nilai Maturity Level Terbaik 1 2019, dan Pegawai
Berprestasi 2 Bidang K3 Tingkat Nasional 2020.
Tips kepada pembaca dalam bekerja di situasi
Covid-19?
Mari bersama kita peduli dan patuhi protokol kesehatan
pencegahan yang sudah diatur oleh Pemerintah.
Dengan begitu, kita semua akan terhindar dari bahaya
Covid-19 dan tentunya operasional PLN akan tetap
berjalan lancar.

Sedikit cerita dari saya, saat lulus kuliah, saya waktu itu
mulai bekerja di perusahaan telekomunikasi dengan
penempatan di Pulau Kalimantan.
Pada saat saya di Kalimantan dan berkeliling di daerahdaerah terdalam Kalimantan, masih banyak rumahrumah atau daerah yang belum mendapatkan fasilitas
listrik, disana hanya ada mesin diesel yang dioperasikan
dari pukul 6 sore sampai 6 pagi.
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PLN Peduli

SINERGI CEGAH COVID-19, PLN SALURKAN BANTUAN
SENILAI Rp 42,9 MILIAR MELALUI KEMENTERIAN BUMN

Direktur Human Capital dan Management PLN, Syofvi F. Roekman selaku
Ketua Tim Manajemen Krisis (Covid-19) menyerahkan bantuan secara simbolis
PLN berkomitmen untuk mendukung penanganan
pandemi virus corona atau Covid-19 yang terjadi di
Indonesia. Selain menjaga pasokan listrik yang
andal untuk masyarakat dan rumah sakit, Tim
Manajemen Krisis Covid-19 PLN juga menyalurkan
bantuan untuk penanganan Covid-19 melalui
Kementerian BUMN. Total bantuan yang telah
disalurkan oleh Tim Manajemen Krisis Covid 19 PLN
melalui Yayasan BUMN mencapai Rp42,9 miliar.

K antor Kementerian BUMN, Jak ar ta. “K ami
komitmen untuk membantu penanganan Covid-19
di Indonesia. Mudah-mudahan sinergitas PLN
dengan BUMN ini dapat membantu menghentikan
penyebaran Covid-19 di Indonesia,” jelas Syofvi.
Pada tahap 5, bantuan yang disalurkan melalui
Kementerian BUMN antara lain 13.865 baju hazmat,
50.060 masker, 11.500 sarung tangan, 1.595
kacamata, 3.026 pelindung wajah, 1.000 rapid test
kit, 3.900 PCR tes kit, 6 ventilator, hand sanitizer, dan
sebagainya.

Menteri BUMN, Erick Thohir mendorong BUMN
untuk terus meningk atk an k inerjanya dan
bersinergi memberikan bantuan guna menangani
penyebaran Covid-19 di Indonesia. “Apa yang
dilakukan BUMN tersebut merupakan bentuk
tanggung jawab bersama untuk memerangi Covid19 hingga tuntas,” kata Erick.

“Kami prioritaskan membantu tenaga kesehatan
d a n r u m a h s a k i t s e b a g a i g a rd a te rd e p a n
penanganan Covid-19 yang berjuang mengobati
para pasien Covid-19,” imbuhnya.

Pada tahap 5, PLN kembali menyerahkan bantuan
senilai Rp2,7 miliar. Secara simbolis bantuan ini
diserahkan langsung oleh Direktur Human Capital
dan Management PLN, Syofvi F. Roekman selaku
Ketua Tim Manajemen Krisis (Covid-19) kepada
Ketua Yayasan BUMN, Harjawan Balaningrath, di

Bantuan yang diberikan ini merupakan hasil
penggalangan dana yang dilakukan oleh Tim
Manajemen Krisis Covid-19 PLN kepada pegawai
PLN Grup dan mitra kerja PLN. PLN berharap seluruh
upaya yang dilakukan dapat membantu memutus
mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.
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Lensa NTB
LENSA NTB

Perjuangan insan PLN melistriki Kecamatan Orong Telu non stop 24 jam. Medan yang berlumpur ketika musim hujan
menjadi tantangan utama dalam menghubungkan Sub Sistem Kelawis dengan sistem interkoneksi Sumbawa

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
antara PLN UIW NTB dan PLN UIP Nusra dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-NTB
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Lensa NTB

Gubernur NTB, Dr. Zulkieﬂimansyah bersama dengan Tuan Guru Bajang (TGB)
mencoba sepeda listrik karya insan PLN, Matric-B

Penandatanganan Berita Acara Perubahan Keanggotaan LKS Bipartit Tingkat Unit Induk
PLN Unit Induk Wilayah NTB

Suasana pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini yang dipusatkan
di halaman kantor ULPLTD Taman, Kota Mataram
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Selamat memasuki masa purna bakti

Tauﬁk Anwar
" Kegagalan merupakan guru kehidupan terbaik. Sedangkan
keberhasilan adalah buah kerja keras terindah "
Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya untuk PT PLN (Persero)
Semoga senantiasa dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan
Mataram, 30 Juli 2020

INFO KESEHATAN

MENJAGA KEBUGARAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Menjaga kebugaran justru semakin penting di
m a s a p a n d e m i C o v i d - 1 9 . Te r l e b i h l a g i ,
kebanyakan orang cenderung memilih berdiam di
rumah. Alhasil, tubuh menjadi lebih pasif dan
jarang bergerak. Memasuki masa adaptasi
kebiasaan baru sekarang ini, sudah saatnya
semua orang bangkit melatih kebugaran sik.

senang meningkat, aliran darah dan getah bening
meningkatkan di semua tempat termasuk di
jantung, otak, ginjal, dan lainnya.

Sehingga, secara langsung akan mempengaruhi
kinerja metabolisme dalam tubuh. Tidak hanya itu,
latihan sik juga akan memperlambat proses
penuaan karena lancarnya aliran darah dan
metabolisme yang bekerja dengan baik saat latihan
Kebugaran tubuh saat ini menjadi hal yang sangat sik. Terakhir, manfaat latihan sik adalah mencegah
krusial di masa pandemi. Mengingat hingga kini kelemahan otot, baik otot jantung maupun organ
vaksin untuk virus corona masih belum ditemukan. lainnya di seluruh tubuh.
Dengan demikian, kebugaran merupakan salah satu
cara untuk menjaga sistem imunitas tubuh.
U nt u k l at i h a n s i k d a l a m r u a n g a n , h a r u s

Kebugaran adalah kondisi fungsional tubuh yang
ditandai dengan kemampuan tubuh untuk toleransi
beban latihan sik yang secara terencana.
Kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas
sehari-hari secara maksimal, membutuhkan daya
tahan, eksibilitas, dan kekuatan. Bugar ini berarti
masih memiliki tenaga cadangan untuk melakukan
kegiatan tambahan.

diperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang
cukup, latihan tidak berlebihan, dalam kondisi t,
hidrasi baik, tidak merokok, tidak menggunakan
pakaian yang terlalu tebal dan harus bisa menyerap
keringat, gunak an sepatu yang tepat, dan
penerangan yang baik.

Sedangkan bagi yang ingin menjalankan latihan
sik di luar ruangan, sama seperti di dalam ruangan
protokol kesehatan pun harus diterapkan. Bedanya,
Menjaga kebugaran dengan latihan sik, yaitu suatu sebaiknya tidak mengunjungi tempat keramaian,
aktivitas yang terencana, terstruktur, dan konsisten tidak menghadiri kumpulan sosial, lakukan
dengan melakuk an gerak an berulang dan sendirian atau bersama keluarga saja. Paling banyak
mempertahankan kebugaran sik.
maksimal 2 orang, dan jaga jarak. Jangan lupa bawa
handuk dan masker pribadi, dan hand sanitizer.
Manfaat latihan sik adalah mampu membuat kadar
hormon stres menurun, endor n atau hormon
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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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