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Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa karena kita masih diberikan
kesehatan yang prima untuk melaksanakan
tugas, menjaga dan mengamankan
pasokan listrik untuk terang di Nusa
Tenggara Barat.
Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadhan dan Hari raya
Idul Fitri tahun ini terasa berbeda dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Sesuai instruksi Gubernur NTB,
D r . Z u l k i e ﬂ i m a n s y a h , m a s y a r a k a t d i h i m ba u u n t u k
melaksanakan shalat Ied di rumah dan tidak mudik saat ini.
Kunjungan dari rumah ke rumah pun diharapkan dapat
diminimalkan oleh masyarakat.
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Namun, hal tersebut tentunya tidak membuat PLN lengah
dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Alhamdulillah,
dari sisi pasokan daya masih mencukupi. Dari sisi jaringan juga
telah dilaksanakan pemeliharaan jauh-jauh hari agar
masyarakat dapat berlebaran dengan nyaman.
Bapak Ibu insan PLN yang berbahagia, di kesempatan yang
baik ini saya ingin mengapresiasi perjuangan Bapak Ibu yang
telah berhasil menyalakan “terang” di dusun Punik, desa Batu
Lanteh, Kabupaten Sumbawa. Prestasi yang tak kalah hebat
juga, selamat atas keberhasilan Bapak Ibu menghadirkan
listrik 24 jam non stop di desa Nggelu, Kabupaten Bima.
Saya berharap, kita terus meningkatkan kesiagaan dan
kesigapan untuk menjaga pasokan listrik kepada masyarakat
di tengah meningkatnya wabah Covid-19.
Akhir kata, Saya mengucapkan Selamat Idul Fitri kepada
seluruh masyarakat yang merayakan. Semoga Idul Fitri tahun
ini memberikan keberkahan dan pandemi Covid-19 dapat
segera berlalu.
Wassalammualaikum Wr. Wb.
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Liputan Utama

PLN PASTIKAN PASOKAN LISTRIK CUKUP
PADA IDUL FITRI 1441 HIJRIAH

Jajaran Manajemen PLN UIW NTB saat menggelar video conference dengan unit pelaksana
untuk memastikan kesiapan pasokan daya listrik menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H

M

emasuki hari terakhir bulan Ramadhan, PLN
Unit Induk Wilayah NTB kembali memastikan
pasokan listrik cukup. Hal ini disampaikan General
Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB pada saat
menggelar video conference dengan seluruh unit
pelaksana yang tersebar di NTB pada hari Sabtu, 23
Mei 2020.
“Alhamdulillah, dari sisi pasokan daya masih
mencukupi. Dari sisi jaringan juga telah
dilaksanakan pemeliharaan jauh-jauh hari supaya
masyarakat dapat berlebaran dengan nyaman” jelas
Rudi.
Hari raya kali ini pastinya akan dirayakan berbeda
oleh seluruh masyarakat NTB jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sesuai instruksi Gubernur NTB, Dr Zulkie imansyah
masyarakat dihimbau untuk melaksanakan shalat
Ied di rumah, tidak melaksanakan shalat Ied
berjamaah di masjid maupun lapangan serta tidak
mudik untuk saat ini.

Kunjungan dari rumah ke rumah pun diharapkan
dapat diminimalkan oleh masyarakat. Namun,
semua hal tersebut tentunya tidak membuat PLN
lengah dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan.
“Lebaran tahun ini, PLN menyiagakan 946 personel.
PLN juga telah menetapkan masa siaga pada H-7
sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri, mulai dari 17 Mei
2020 hingga 31 Mei 2020” jelas Rudi.
Selama masa siaga ini, PLN juga memastikan tidak
melakukan pemeliharaan jaringan, mulai dari
pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi.
Selain itu, dengan kondisi pandemi Covid-19 ini,
keselamatan petugas merupakan prioritas utama
untuk PLN. Seluruh pegawai yang bekerja wajib
mentaati protokol keamanan untuk pencegahan
penyebaran Covid-19 dengan menggunakan alat
pelindung diri (APD), masker, sarung tangan dan
melengkapi petugas dengan hand sanitizer.
“Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia.
Menah Tandur - Juni 2020

3

Liputan Utama

Untuk itu, seluruh petugas wajib dilengkapi
dengan APD dan menerapk an physical
distancing” tutur Rudi.
Selain personil, PLN NTB juga menyiagakan 134
kendaraan, baik mobil maupun motor, 4 buah
mobile UPS, 15 unit mobile trafo dan 20 unit
mobile genset dan juga 72 posko di lokasi
tersebar di Nusa Tenggara Barat.
Daya mampu pembangkit update per hari
Jumat, 22 Mei 2020 untuk sistem Lombok adalah
sebesar 352 MW dan beban puncak malam
sebesar 231 MW. Sedangkan untuk sistem
Tambora sebesar 146 MW dan beban puncak
sebesar 99 MW. Masih terdapat cadangan daya
sebesar 121 MW dan 46 MW pada dua sistem
tersebut.

Rudi juga mengimbau masyarakat untuk terus
memaksimalkan penggunaan layanan mobile
dari PLN untuk mendukung gerakan physical
distancing, yaitu melalui Contact Center PLN 123,
instagram @pln123_oﬃcial, twitter @pln_123,
facebook PLN 123 atau melalui aplikasi PLN
Mobile. Petugas PLN tetap akan bersiaga di unit
kerjanya masing-masing untuk menjaga
pasokan listrik tetap tersalurkan.
“Di moment berbahagia ini, Saya juga ingin
mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H
kepada seluruh masyarakat yang merayakan.
Semoga Idul Fitri tahun ini memberikan
keberkahan untuk kita semua dan pandemi
Covid-19 dapat segera berlalu.” tutup Rudi.

Jajaran Manajemen PLN Unit Induk Wilayah NTB mendengarkan pemaparan dari unit pelaksana
seluruh NTB terkait kesiapan dan kehandalan pasokan listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H.
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Berita

LAGI, PLN NYALAKAN DUSUN TERLUAR SUMBAWA
DI PENGHUJUNG RAMADHAN
kms, satu buah gardu kapasitas 160 kVA dan juga
Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 1.097 kms.
"Medan menuju Dusun Punik itu sangat sulit, ada
tanjakan yang sangat curam, kemiringan
mencapai 40 derajat dan melewati hutan. Kalau
angkut tiang pakai truk harus sangat berhati-hati,"
tutur Irwanto.
Di tengah pandemi Covid-19 ini, Ir wanto
menjelaskan keselamatan pegawai yang bertugas
adalah prioritas utama. PLN harus memastikan
seluruh layanan tetap berjalan seperti biasa, tidak
ada yang berubah, namun diwajibkan untuk
melaksanakan protokol keamanan.

s

Petugas PLN memastikan jaringan listrik masuk
di Dusun Punik, Sumbawa

etelah Desa Oi Katupa di Bima, kali ini PLN
kembali menghadirkan terang di Dusun
Punik, Desa Batu Dulang, Kec Batu Lanteh,
Kabupaten Sumbawa. Sebanyak 67 pelanggan di
dusun yang berlokasi sekitar 1 jam 30 menit dari
pusat kota Sumbawa tersebut dilakukan
penyambungan baru listrik pada hari Selasa
(19/5).
“Penyalaan ini pasti akan membawa kebahagiaan
untuk masyarakat di sini. Saya berterima kasih
kepada PLN atas apa yang telah dilakukan untuk
Dusun Punik.”Tutur Isnaini.

“Seluruh petugas akan berpedoman pada
prosedur pencegahan penyebaran Covid-19.
Pemakaian Alat Pelindung Diri dan juga physical
distancing menjadi hal yang wajib dilakukan di
situasi seperti sekarang ini.” Jelas Irwanto.
Pe nya l a a n D u s u n Pu n i k d i S u m b awa i n i
merupakan wujud komitmen PLN untuk terus
melistriki nusantara, yang akan diikuti dengan
dusun yang lain yang belum berlistrik.
“Semoga dapat menjadi berkah yang luar biasa
untuk warga Dusun Batu Punik di bulan
Ramadhan ini. Dan mari bersama kita doakan
supaya pandemi ini segera berlalu.”Tutup Irwanto.

Sejak Mei 2019, PLN NTB mulai membangun
jaringan listrik ke Dusun Punik. Akses jalan yang
rusak, ditambah banyaknya tanjakan dan
turunan yang curam menjadikan tantangan
te r s e n d i r i u n t u k m e l i s t r i k i d u s u n y a n g
masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian
dari hasil perkebunan, khususnya kopi dan
kemiri.
Untuk melistriki Dusun Punik, PLN membangun
Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 9.2

6

Menah Tandur - Juni 2020

Petugas PLN mengecek salah satu tiang
yang telah terpasang

Berita

BERKAH LEBARAN, NGGELU NIKMATI LISTRIK
24 JAM NON STOP
berhasil tersambung dengan sistem interkoneksi
kelistrik an Sumbawa, yaitu sistem yang
menghubungkan dan menyalurkan energi listrik
dari Sumbawa hingga Bima.
M. Husni, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi NTB menyampaikan
apresiasinya kepada PLN.

Petugas PLN UP3 Bima memastikan listrik beroperasi
24 jam di Desa Nggelu, Bima

S

etelah sebelumnya menjadi desa pertama di
Kabupaten Bima yang masyarakatnya 100%
menggunakan listrik pra bayar, Desa Nggelu
akhirnya berhasil menikmati listrik selama 24 jam
non stop menjelang Idul Fitri 1441 H, tepatnya pada
hari Jumat, 22 Mei 2020.
Pada saat penyalaan serentak 347 Kepala Keluarga
di Desa Nggelu, Kuraisin. M.S, Kepala Desa Nggelu
menyampaikan terima kasih kepada PLN atas segala
upaya yang telah diberikan untuk melistriki
warganya.

“Saya atas nama Pemprov NTB menyampaikan
apresiasi yg setinggi-tingginya atas upaya PLN
NTB dalam rangka meningkatkan pelayanan
kebutuhan listrik bagi masyarak at NTB,
khususnya di Desa Nggelu Kabupaten Bima.
Upaya ini menjadi luar biasa karena dilaksanakan
di tengah Pandemi Covid-19 sedang melanda
seluruh pelosok negeri”, tutur Husni.
Husni juga berharap agar ke depannya upaya
serupa dapat dilaksanakan di desa lainnya yg
masih terlayani 12 jam sehari.

“Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Desa
Nggelu karena bisa menikmati listrik 24 jam. Ini
menjadi berkah lebaran bagi masyarakat di sini.
Saya atas nama masyarakat mengucapkan terima
kasih kepada PLN. Saya yakin ekonomi di desa ini
akan meningkat karena kami bisa menggunakan
listrik terus menerus” Ujar Kuraisin.
Desa yang terletak di Kecamatan Lambu, Kabupaten
Bima ini sebelumnya memperoleh listrik selama 12
jam. PLN menyiapkan satu buah mesin kapasitas
250 KW, yang khusus memenuhi kebutuhan listrik
masyarakat Desa Nggelu.
Namun, setelah seluruh insfrastruktur kelistrikan
selesai dibangun, pasokan listrik untuk Desa Nggelu
Pelaksanaan penyambungan jaringan oleh petugas
Menah Tandur - Juni 2020
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PLN KELUARKAN SKEMA UNTUK HINDARKAN PELANGGAN
MENGALAMI LONJAKAN TAGIHAN

Petugas PLN melakukan simulasi pengecekan kWh meter listrik

PLN merilis skema penghitungan tagihan untuk
melindungi pelanggan Rumah Tangga yang
tagihan listriknya melonjak pada bulan Juni.
Dengan skema tersebut, pelanggan yang
mengalami tagihan pada bulan Juni melonjak
lebih dari 20 persen daripada bulan Mei akibat
penagihan menggunakan rata-rata tiga bulan
terakhir, maka kenaikannya akan dibayar sebesar
40%, dan sisanya dibagi rata dalam tagihan 3
bulan ke depan.
“Dengan skema perlindungan terhadap lonjakan
tersebut, PLN harus melakukan pemeriksaan data
setiap pelanggan satu per satu, untuk
memastikan supaya kebijakan tersebut tepat
sasaran. Oleh karena itu, tagihan pelanggan yang
biasanya sudah bisa dilihat pada tanggal 2 atau 3
pada tiap awal bulan, baru bisa diterbitkan dan
bisa diakses pada tanggal 6 Juni,” papar Direktur
Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN
(Persero) Bob Saril.
Dalam bulan dua terakhir, sebagian pelanggan
PLN yang jumlah totalnya sekitar 75 juta, rekening
bulanannya dihitung dari rata-rata 3 bulan
beberapa wilayah sebagai dampak dari pandemi
Covid-19. Pada tagihan listrik bulan April dan Mei,
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sebagian pelanggan ditagih pembayarannya
menggunakan rata-rata.
Dirinya menambahkan, “PLN berusaha mencari
jalan keluar atas keluhan pelanggan yang
mengalami lonjakan tagihan hingga berlipatlipat. Dengan skema perlindungan terhadap
lonjakan tersebut, PLN mengatur kenaikan
lonjakan tagihan pada bulan Juni maksimum
naik nya adalah 40% dar i tagihan bulan
sebelumnya. Sisa tagihan yang belum terbayar di
bulan Juni atau 60% dari lonjakan tagihan akan
dibagi rata dalam 3 bulan ke depan.”
Bob meminta maaf kepada pelanggan akibat
keterlambatan munculnya tagihan, tetapi ia
menegaskan bahwa keterlambatan tersebut
terjadi karena PLN berupaya memberikan jalan
keluar terbaik bagi pelanggan yang tagihannya
melonjak.
“PLN juga sudah menyiapkan posko pengaduan
tambahan. Ini adalah upaya k ami untuk
m e m b e r i k a n p e l ay a n a n t e r b a i k k e p a d a
pelanggan di tengah situasi pandemi yang sulit
seperti sekarang,” ujar Bob Saril.

Sang Penerang

ARSYADANY G. AKMALAPUTRI
“Bahagia sama-sama,
Sukses sama-sama”

W

anita penggemar kopi ini dikenal sebagai sosok yang
penuh semangat, pekerja keras dan fashionable di
lingkungan PLN Unit Induk Wilayah NTB.
Akrab dengan para milenial, Arsyadany Ghana Akmalaputri,
Senior Manager Perencanaan PLN UIW NTB, salah satu
srikandi yang pada bulan ini dipercaya menjadi Vice
President Corporate Public Relation pada Divisi Corporate
Communication And CSR Direktorat Human Capital dan
Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat, hadir untuk
rubrik Sang Penerang edisi bulan Juni 2020 .
Berikut petikan wawancaranya dengan tim Menah Tandur.
Assalammualaikum, Ibu! Bagaimana kabar hari ini?
Waalaikumsalam Wr Wb. Alhamdulillah, kabar hari ini baik.
Angkatan berapa dan tahun berapa Ibu masuk PLN?
Angkatan 5 tahun 2005.
Sudah berapa lama bergabung di PLN UIW NTB?
Saya bergabung 1 tahun di PLN UIW NTB.
Apa yang membuat Ibu memilih bekerja di PLN?
Sejak memilih kuliah di jurusan teknik elektro arus kuat, saya
sudah bercita-cita masuk PLN.
Selama ini Ibu pernah ditempatkan di mana saja?
Saya pernah bertugas di APD Bali, APD Jateng, Area
Semarang, APD Jateng, APD Jatim, dan akhirnya diberikan
amanah di PLN UIW NTB.
Ibu dikenal sebagai sosok yang dekat dengan isu EBT.
Apa saja pengalaman Ibu selama di NTB?
Saat diundang untuk mewakili PLN UIW NTB dalam kegiatan
knowledge sharing di PLN UID Jawa Barat dan UIP JBTB2.
Temanya yaitu tentang EBT dan juga change management.

Pengalaman yang tidak dapat dilupakan selama
menjadi pegawai PLN?
Saat didemo oleh tenaga alih daya karena melakukan
kebijakan pengalihan tugas operator GI menjadi petugas
patrol GI Borderless hingga proses pelaporan ke Disnaker
setempat. Akun Facebook saya diserbu pendemo, hingga
akhirnya akun tersebut saya tutup. Namun setelah
dilakukan mediasi, tidak ada yang salah di sisi PLN karena
masih memenuhi seluruh kewajiban sesuai kontrak.
Apa yang ada di benak Ibu tentang PLN?
PLN adalah perusahaan yang berisi pejuang-pejuang
kelistrikan. Saya bersyukur bisa bekerja di PLN karena
banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan untuk
menerangi negeri serta banyak kesempatan membangun
perekonomian bangsa negara melalui penyediaan listrik
yang berkeadilan.
Harapan dan cita-cita untuk PLN ke depannya?
Saya bercita cita, ke depan PLN akan menjadi perusahaan
ya n g a d a p t i f d a n a g i l e m e n g h a d a p i t u n t u t a n
perkembangan jaman yang berbasis BIG DATA.
Apa usaha yang Ibu lakukan untuk menjaga
semangat pegawai di bidang perencanaan untuk
tetap bekerja keras dan cerdas di tengah pandemi?
Saya selalu menyampaikan kepada teman teman bahwa
bekerja adalah ibadah. Selain itu kita bekerja untuk
menghidupi keluarga kita yang tercinta. Semakin cinta
pada sang pencipta dan keluarga maka harus semakin
semangat bekerja (urip urup).
Tidak ada alasan untuk tidak semangat bekerja meskipun
terjadi pandemi, karena bekerja dan berkarya bisa
dilakukan dari mana saja dan perusahaan sudah
menyiapkan tools pendukungnya.
Cerita yang paling menarik selama bekerja di PLN
UIW NTB?
Bersama manajemen stay at Lombok selama 4 bulan
berikut suka dukanya menjadi momen tak terlupakan.

Biodata
Nama
Tempat Tanggal Lahir
Unit Saat Ini
Status
Suami / Anak
Hobi

: Arsyadany G. Akmalaputri
: Semarang, 25 Oktober 1982
: PLN Pusat
: Menikah
: 1/3
: Ngopi
Menah Tandur - Juni 2020
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YBM PLN UIW NTB DAN PLN UP3 MATARAM
MENYERAHKAN BANTUAN SEMBAKO
Pada hari Selasa, 19 Mei 2020, Yayasan Baitul Maal
( YBM) PLN UIW NTB kembali melaksanakan
penyaluran bantuan paket sembako. Turut dihadiri
juga oleh manajemen PLN UP3 Mataram. Bantuan
secara simbolis diserahkan langsung oleh Manager
PLN UP3 Mataram, Dony Gustiarsyah.
Total bantuan yang disalurkan melalui PLN UP3
Mataram berjumlah 450 paket sembako tersebar di
beberapa lokasi se-Pulau Lombok yang diwakili oleh
masing-masing kantor PLN ULP.

Manager PLN UP3 Mataram, Dony Gustiarsyah
menyerahkan bantuan sembako secara simbolis

Penyaluran bantuan yang berasal dari pemotongan
zakat atas penghasilan pegawai PLN dengan
penerima sesuai kriteria 8 asnaf ini diharapkan dapat
membantu memenuhi kebutuhan masyarakat
kurang mampu di tengah kondisi pandemi.

WASPADA COVID-19, PLN UIW NTB MENGGELAR
RAPID TEST UNTUK PEGAWAI CRITICAL
perkerjaan lainnya. Pelaksanaan rapid test mematuhi
p r o t o k o l k e s e h a t a n C o v i d - 1 9 , d i a n t a r a ny a
menerapkan physical distancing dalam antrean dan
tempat duduk, memastikan penggunaan masker, serta
menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan
menggunakan sabun dan air mengalir.
Rapid test bertujuan untuk mewujudkan kantor
produktif dan aman Covid-19 sekaligus salah satu
u p aya p e n ce g a h a n p e nye b a ra n Cov i d - 1 9 d i
lingkungan PLN Unit Induk Wilayah NTB.

Petugas Medis melakukan pemeriksaan kepada pegawai PLN

Sebagai langkah preventif sekaligus strategi kuratif,
PLN Unit Induk Wilayah NTB menggelar rapid test bagi
pegawai critical, yaitu pegawai dengan sifat pekerjaan
operasional pelayanan 24 jam non stop seperti
dispatcher, operator, Tim PDKB dan beberapa
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Pada tahap awal, rapid test ini dilakukan untuk pegawai
critical di Lombok dan secara ber tahap akan
dilaksanakan ke seluruh pegawai critical di lingkungan
kerja PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat.
Semoga seluruh insan kelistrikan senantiasa diberikan
kesehatan untuk terus menjaga pasokan kelistrikan,
khususnya di NTB.

Kilas NTB

MERESPON PANDEMI COVID-19, PLN UP3 BIMA
BERIKAN BANTUAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
Direncanakan bantuan akan diberikan secara
bertahap. Pada tahap pertama ini, penyerahan
bantuan ditujukan kepada masyarakat di lingkungan
Kelurahan Monggonao, Kota Bima.

Penyerahan bantuan APD yang dilakukan secara simbolis
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

Sebagai dukungan kepada Pemerintah dalam upaya
penanganan Covid-19, PLN UP3 Bima bergerak
memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) berupa
hand sanitizer, masker, vitamin dan cairan desinfektan.

Acara penyerahan bantuan APD dihadiri oleh Ketua
Ti m Cov i d - 1 9 K e l u ra h a n M o n g g o n a o, Lu ra h
Monggonao, Babinsa dan Babinkamtibnas Kel
Monggonao. Pada kesempatan tersebut juga
dihimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan
protokol kesehatan, di antaranya menerapkan jarak
interaksi sik yang aman serta mengurangi aktivitas
luar rumah apabila tidak ada keperluan.
Diharapkan bantuan yg diberikan dapat membantu
tim Covid-19 setempat dalam upayanya
menanggulangi Covid-19 di lingkungan kelurahan
Monggonao Kota Bima.

DUKUNG PENANGGULANGAN COVID-19,
PLN UPK TAMBORA BERI BANTUAN PAKET SEMBAKO
Guna meringankan beban warga masyarakat yang
terdampak pandemi Covid-19, PLN UPK Tambora
berupaya menyalurkan bantuan paket sembako kepada
masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kerja PLN
U P K Ta m b o ra . H a l i n i d i l a k u k a n d e n g a n c a ra
menyerahkan bantuan berupa 100 paket sembako
kepada masyarakat di Desa Banjar, Batuputih dan
Kertasari Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat.

Penyerahan Bantuan CSR berupa 100 Paket Sembako
di lingkungan PLN UPK Tambora

Wabah Covid-19 memberikan dampak secara
ekonomi kepada masyarakat. Keterbatasan gerak
karena Covid-19 membuat sebagian masyarakat
kesulitan mengakses sumber-sumber ekonomi yang
juga menyebabkan daya beli menurun.

Penyerahan paket bantuan ini dilakukan bekerjasama
dengan BPBD K abupaten Sumbawa Barat dan
diserahkan kepada Kepala Desa setempat. Sinergi ini
dibutuhk an agar bantuan dapat menjangk au
masyarakat tepat sasaran.
Semoga bantuan ini dapat membantu mencukupi
kebutuhan masyarakat terdampak COVID-19 di
lingkungan sekitar kantor PLN UPK Tambora.
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PROGRAM BINA LINGKUNGAN, PLN UP3 MATARAM RESMIKAN
PEMBANGUNAN SUMUR BOR MASYARAKAT BENGKAUNG
Manager Bagian Keuangan, SDM dan
Administrasi PLN UP3 Mataram meresmikan
pembangunan sumur bor untuk masyarakat
Dusun Bengkaung Lauk, Desa Bengkaung,
Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat pada hari
Kamis, 4 Juni 2020.
Bantuan ini merupakan salah satu program
kegiatan PLN Peduli Bina Lingkungan. Hadir
dalam kegiatan tersebut, Manajemen PLN UP3
Mataram bersama beberapa stakeholder .
Pekerjaan pembangunan sumur bor ini
dilakukan melalui pengeboran air tanah dengan
kedalaman 45 meter. Dalam pengerjaannya,
dilaksanakan selama 21 hari kalender oleh
Yayasan Tangan Berbagi Indonesia.

Manager Bagian KSA PLN UP3 Mataram, Rachman Yuanda
meresmikan pembangunan sumur bor di Desa Bengkaung

Sumur bor air bersih ini diserahterimakan kepada
pemerintah Desa Bengkaung untuk kepentingan
warga dan diharapk an masyak arat dapat
memanfaatkan sumur bor tersebut dengan baik.

SERAH TERIMA JABATAN
SENIOR MANAGER PLN UIW NTB
dijabat oleh Yuswastuty Yahya. Beliau sebelumnya
bertugas sebagai Manager Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan Bulukumba pada PT PLN (Persero) Unit
Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan
Sulawesi Barat.

GM PLN UIW NTB menyampaikan ucapan selamat dan
terima kasih kepada Arsyadany G. Akmala

Pada awal bulan Juni ini, PT PLN (Persero) melakukan
sejumlah mutasi jabatan untuk jenjang manajemen.
Tidak terkecuali bagi PLN Unit Induk Wilayah NTB.
PLN UIW NTB melaksanakan kegiatan serah terima
jabatan untuk posisi Senior Manager Perencanaan.
Adapun jabatan Senior Manager Perencanaan saat ini
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Adapun Arsyadany Ghana Ak malaputri yang
sebelumnya menjabat sebagai Senior Manager
Perencanaan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah
NTB saat ini dipromosikan menjadi Vice President
Corporate Public Relation pada Divisi Corporate
Communication And CSR Direktorat Human Capital
Dan Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
Acara Sertijab dilaksanakan sesuai protokol kesehatan
yaitu memakai masker dan memperhatikan jarak antar
peserta minimal 1,5 meter. Walaupun pelaksanaannya
di tengah pandemi tentunya merubah sistem dan
budaya sehingga dilaksanakan sesuai aturan yang
sudah ditetapkan tetapi tidak mengurangi makna.

LENSA NTB

Interkoneksi subsistem Nggelu ke sistem Bima menandakan
supply listrik untuk 347 KK di Nggelu kini resmi beroperasi 24 jam

Petugas PLN melakukan penyambungan listrik di Dusun Punik, Desa Batu Dulang, Sumbawa

PLN UPK Lombok menyalurkan bantuan CSR Pelestarian Lingkungan untuk warga
dengan memanfaatkan lahan sempit

Pendistribusian CSR bantuan paket sembako untuk penanggulangan Covid-19
di area PLN UPK Tambora dan PLN UP3 Bima
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PLN BERIKAN BANTUAN MASKER ANAK HASIL IKM
MELALUI DINAS SOSIAL PROVINSI NTB

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Niken Zulkieﬂimansyah memakaikan masker anak kepada salah satu anak yang hadir

Melalui program CSR, PLN Unit Induk Wilayah NTB
memberikan bantuan masker sebanyak 3500 buah,
yang terdiri dari 2.500 masker anak dan 1.000
masker dewasa kepada Dinas Sosial Provinsi NTB.
Berlokasi di Panti Sosial Anak Generasi Harapan Mataram, bantuan diserahkan oleh Senior Manager
SDM & Umum PLN UIW NTB, Sumarno kepada Ketua
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini
Widyawati Zulkie imansyah, yang didampingi oleh
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik.
“Terima kasih telah dibantu untuk pengadaan
masker khususnya masker anak, karena beberapa
waktu lalu masker menjadi sangat langka untuk
diperoleh” ungk apnya Hj Niken pada saat
menyampaikan sambutan.

Bantuan masker ini sebagai bentuk komitmen PLN
untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan
penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB.
“Disamping mengelola kelistrikan dan memastikan
pasokan kondisi listrik tetap andal dan lancar, PLN
juga ingin berkonstribusi dalam membantu
penanganan Covid-19 melalui bantuan masker ini,
khususnya masker untuk anak” ujar Sumarno.
Masker yang diberikan adalah merupakan hasil dari
produk lokal Industri Kecil Menengah di NTB,
sehingga diharapkan dapat membantu
meningkatkan perekonomian masyarakat selama
pandemi terjadi.

Senada dengan Hj Niken, Ahsanul juga
menyampaikan terima kasihnya karena telah
berkolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB
dalam penyaluran bantuan.
“Apa yang dilakukan oleh PLN ini adalah suatu bukti
kita memiliki kesamaan sikap dan tekad untuk
melawan Covid-19” terang Ahsanul.
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Simbolis penyerahan bantuan dari SRM SDM dan Umum
PLN NTB kepada Ketua TP PKK Prov NTB
dan Kepala Dinas Sosial Prov NTB

INFO KESEHATAN

7 TIPS MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH
SAAT PANDEMI COVID-19
2. Istirahat cukup
Kekurangan jam tidur menyebabkan letih dan lesu
sehingga daya tahan melemah. Orang dewasa
membutuhkan waktu istirahat selama 7-8 jam per
hari, remaja dan anak-anak 9-10 jam.

Penyakit virus corona (COVID-19) di Indonesia
semakin menyebar ke banyak orang. Anda harus
meningkatkan imunitas untuk mencegah
terpapar virus corona. Lakukan cara-cara berikut
guna meningkatkan daya tahan tubuh terhadap
penyakit.
Kasus penyakit virus corona (COVID-19) di Indonesia
bertambah dari hari ke hari. Peningkatan pasien
COVID-19 disebabkan virus corona atau severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS
COV-2) yang mudah menyebar ke manusia melalui
berbagai perantara. Virus corona bisa menular dari
penderita melalui kontak kulit seperti jabat tangan,
cium pipi, atau berpelukan.
Virus corona yang menempel di berbagai
permukaan barang seperti pegangan pintu, tangga,
kertas, meja, sendok, dan kardus juga bisa menular
ke manusia jika ada sentuhan tangan dengan
benda-benda tersebut kemudian tangan
menyentuh wajah.
Namun virus corona juga seperti virus pada
umumnya yang hanya menyerang jika imunitas
tubuh lemah. Lakukan beberapa cara berikut agar
daya tahan tubuh kamu semakin kuat menahan
paparan virus corona.
1. Hindari stres
Jangan sampai pember itaan virus corona
menyebabkan stres. Stres meningkatkan hormon
kortisol yang dapat menurunkan kekebalan tubuh.

3. Stop merokok dan alkohol
Hentikan kebiasaan merokok untuk mengurangi
potensi infeksi virus corona. Sedangkan konsumsi
alkohol menurunkan daya tahan tubuh.
4. Menjalankan pola hidup sehat
Memiliki pola hidup dengan olah raga secara teratur
sangat penting bagi kesehatan tubuh. Olah raga
mempercepat kerja jantung dan memperlancar
aliran darah sehingga bisa membakar lemak dalam
tubuh sehingga daya tahan meningkat. Manusia
hanya membutuhkan olah raga minimal 150 menit
setiap minggu. Lakukan olah raga secara teratur
setiap hari atau dua hari sekali, jangan seminggu
sekali.
5. Konsumsi makanan peningkat kekebalan tubuh
Konsumsi vitamin dan suplemen bisa menjaga
kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh
terhadap penyakit.
6. Jaga suhu tubuh tetap hangat
Jangan berlama-lama berada di suhu yang dingin.
Karena saat tubuh kedinginan, daya tahan tubuh
menurun, sehingga virus mudah menyerang.
7. Jangan dehidrasi
Lebih dari 60% tubuh terdiri dari air. Kekurangan
minum menyebabkan dehidrasi. Saat dehidrasi,
tubuh lebih cepat lelah, daya tahan melemah, dan
paparan virus bisa mudah menginfeksi.
Selain meningkatkan daya tahan tubuh, seringseringlah cuci tangan dengan sabun dan lakukan
physical distancing. Semoga kita selalu sehat dan
terhindar dari infeksi virus corona.
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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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