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A G U S T U S  2 0 1 5  

Penuh Syukur 
Karena sebagaimana  usia, kita harus senantiasa 

bersyukur atas semua nikmat yang dikaruniakan ALLAH 
SWT.  

Penuh harap 

Karena dalam kondisi perekonomian   nasional dan 
global yang cukup mem-prihatinkan  saat  ini, kita ber-
harap ridho dan keberkahan dari ALLAH SWT agar 
kondisi dapat pulih menjadi baik kembali. 

Ulang Tahun ke 50 DP-PLN diperingati dengan 
menggelar Tasyakuran  dan dilanjutkan dengan pelun-
curan logo baru DP-PLN. Cukup mengharukan sekaligus 
membanggakan, bahwa beberapa sesepuh mantan 
pejabat PLN berkenan hadir dalam peringatan tersebut 
bersama dengan perwakilan Ikatan Keluarga Pensiun 
PLN, Pendiri, Pengawas, Pengurus, serta karyawan     
DP-PLN. 

Bagi pribadi manusia, maupun bagi sebuah          
organisasi, usia 50 tahun merupakan usia yang cukup 
matang dengan pengalaman yang lumayan. Selama 
kurun waktu 50 tahun yang telah dilewati, program 
pensiun di PLN telah  menempuh perjalanan panjang 
dan melalui beberapa fase penting sebelum berbentuk 
dengan wujud seperti saat ini.  

Semula tidak ada badan yang bernama Dana Pen-
siun PT PLN (Persero), atau Dana Pensiun PLN atau DP-
PLN, karena  pengelolaan program pensiun dilakukan 
oleh PLN sendiri. 

Seiring dengan perkembangan zaman disertai      
dengan perubahan peraturan perundangan di          
Indonesia, pengelolaan program pensiun juga berubah, 
sampai menjadi Dana Pensiun seperti yang  ada 
sekarang. 

Pengurus  dan seluruh Karyawan 

Dana Pensiun PT PLN (Persero) 

mengucapkan,  

“Selamat Idul Fitri 1436 H, Mohon  

Maaf Lahir &  Bathin”. 

Sebagaimana diketahui, Dana Pensiun merupakan 
sebuah institusi yang dibentuk untuk menyelenggara-
kan program pensiun dengan tujuan untuk menjamin 
kesinambungan penghasilan peserta pada masa     
pensiun. Institusi ini memberikan   manfaat pensiun 
yang menjadi hak pegawai ketika memasuki masa 
pensiun. 

DP-PLN merupakan Dana Pensiun yang  didirikan 
oleh PLN untuk menyelenggarakan Program Pensiun 
Manfaat Pasti (PPMP), yakni suatu program pensiun 
yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana 
Pensiun. 

    Bagi banyak orang, UlangTahun ke-50 sering diperingati secara 
khusus.  Perkawinan yang mencapai 50 tahun, disebut dengan 

“Perkawinan Emas”. Demikian pula, Hari Ulang Tahun ke 50 Dana 
Pensiun PLN telah diperingati  pada tanggal 17 Juni 2015  dengan 

penuh  syukur, sekaligus penuh harap. 

 Dalam menjalankan amanah untuk menjamin 
kesinambungan penghasilan peserta  selama masa 
pensiun, DP-PLN menghadapi  banyak  tantangan 
yang timbul dari berbagai hal terutama dari        
fluktuasi kondisi perekonomian dan perubahan    
tuntutan lingkungan bisnis lainnya.    

Fluktuasi dan perubahan tersebut memerlukan 
kesiapan seluruh jajaran dan khalayak (stakeholder) 
DP-PLN untuk beradaptasi sehingga manfaat yang 
diterima     menjadi optimal. Bagaimanapun terjadi 
fluktuasi dan perubahan, namun tujuan untuk 
memberikan manfaat pensiun harus senantiasa ter-
capai. 

Tujuan atau visi dan misi yang sudah    sangat 
jelas dari DP-PLN perlu di ejawantahkan dalam se-
buah logo yang dapat menampilkan pesan kepada 
seluruh khalayaknya.  

Para ahli pemasaran mengatakan bahwa logo 
bagi sebuah organisasi memiliki kemiripan dengan 
lambang Negara bagi suatu Negara.   Demikian 
pula, melalui logo, diharapkan agar tujuan DP-PLN 
dapat dipahami oleh seluruh khalayaknya.  

Memperhatikan arti penting sebuah logo dan 
mempertimbangkan dengan seksama perkemban-
gan skala usaha serta dinamika perubahan lingkun-
gan yang terjadi, maka DP-PLN memutuskan untuk 
melakukan perubahan logo.   

  

mailto:ikpln.cabang@pln.co.id


Rubrik  

Kita 

Dalam rubrik ini Dana Pensiun PLN menampilan data kepesertaan yang 
menurut pengamatannya menurun pada posisi 30 Juni 2015 jika diband-
ingkan dengan posisi  31 Desember 2014.(Red).  

 

 

Logo DP-PLN menggambarkan 3 
(tiga) orang yang saling bersinergi 
mengangkat pundi uang. Pundi 
uang tersebut menunjukkan bahwa 
Dana Pensiun PLN merupakan wa-
dah penampung dana dari iuran pe-
serta, iuran pendiri dan mitra 
pendiri, beserta hasil usaha 
Pengembangan dana untuk ke-
mudian diterim akan sebagai man-
faat pensiun bagi yang       berhak 
menerima.  

Adapun 3 (tiga) orang yang 
saling bersinergi melambangkan 
Pilar Utama yang membentuk DP-
PLN, yaitu Pendiri, Peserta  dan 
Pengurus. 

Seperti yang kita ketahui dari 
berbagai media, banyak perusa-
haan  besar mengubah logonya 
seiring dengan perubahan zaman.   

Perubahan logo diharapkan 
akan memberikan berbagai efek 
positif pada perusahaan.  

Hal senada diharapkan oleh     
DP-PLN, yakni logo akan mendorong 

DP-PLN 

seluruh stakeholder, terutama Pendiri, 
Peserta dan  Pengurus    dapat senantiasa 
membaharui semangat,      dengan satu 
kesepahaman  untuk pencapaian tujuan 
pendirian DP-PLN. 

Sebagai gambaran, melalui            se-
mangat yang senantiasa dijaga untuk se-
lalu  baru, pada akhir Tahun 2014, kinerja 
DP-PLN Tahun 2014 mencatat kenaikan 
yang cukup significant di-bandingkan den-
gan  kondisi akhir Tahun 2013.  

Dari sumber Laporan Keuangan Audited, dapat di-
gambarkan peningkatan indicator utama sebagaimana 
grafik di bawah ini ….  

Jumlah Peserta Dana Pensiun PLN  (DP-PLN) posisi 30 Juni 2015 
adalah 76.224 orang, menurun 304 orang dibandingkan posisi 31 
Desember 2014.   

Apa penyebab penurunan tersebut? 

Penurunan Peserta ini disebabkan karena:: 

1. Pada periode 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2015 ada pembayaran 
Manfaat Pensiun yang diputus (MP Berakhir), karena  tidak ada lagi 
pihak yang berhak menerimanya. Khusus PLN Kantor Pusat, MP 
Berakhir pada Semester I Tahun 2015 sebanyak 14 orang (lihat 
daftar ) 

2. Selain MP Berakhir penurunan jumlah Peserta juga diakibatkan 
pembayaran MP yang dibayarkan secara sekaligus, yang pada 
Semester  I total sebanyak 10 orang. 

NO NIPEN NAMA PENSIUN 
TANGGAL           
PROSES    

BERAKHIR 

TANGGAL             
MENINGGAL 

DUNIA 

1 1546013Z  NAMIN B. HASAN  14/01/2015 06/12/2014 

2 4876048Z  SYAMSUDIN SUBUR  17/03/2015 13/03/2015 

3 3461024Z  MUHAYAR BIN KUNA  09/04/2015 07/04/2015 

4 4261052Z  SRI BAWANI  17/04/2015 26/02/2015 

5 3960017Z  JAKIM JAHJA  22/04/2015 15/04/2015 

6 2247011Z  AWAL BIN MUNGKIN  20/05/2015 20/05/2015 

7 4269002P IR. TITY AFRIAH WIRAWAN janda IR. N. DELTA WIRAWAN KAOT  15/01/2015 14/01/2015 

8 2558008Z  MAANI janda ALWI B. MAULAN  21/01/2015 15/01/2015 

9 3577033P  RETNYA M janda  IR. M. BONDAN HADISUKRESNO  27/01/2015 19/01/2015 

10 0052036Z  SALIJAH S janda VAN VELDHUYSEN  27/03/2015 24/10/2014 

11 3555016Z  NANIEK ISMINI janda ROESDIJANTO  30/04/2015 10/03/2015 

12 2863071Z  HADIDJAH janda A HAMID  13/05/2015 07/05/2015 

13 3863051Z  RIYAMAH janda SAGIMIN KASANREDJO  26/05/2015 20/05/2015 

14 2037005Z  SOEWARTI SOENARDI janda R. SOENARDI  18/06/2015 05/06/2015 

Berikut Penerima Manfaat Pensiun PLN Kantor Pusat yang pembayaran 



  

batuan tersebut. 
 Semoga dengan tulisan ini Direksi PLN dapat 

memberikan kail kepada para pensiunan melalui 
Koperasi Karya Mandiri baik berupa hibah atau-
pun  pinjaman. Aamiin. 

Loket PPOB   

 Usaha Koperasi yang masih berjalan adalah  
Loket PPOB yang selama ini hanya untuk men-
dapatkan CITRA TERHADAP PELANGGAN PLN 
YANG BERADA DIKANTOR PLN PUSAT. 

Perlu diketahui bahwa pensiunan yang sudah 
tua2 ini tidak mungkin bisa mengoperasikan 
PPOB sendiri sehingga perlu karyawan, dan yang 
ada saat ini menerima upah masih jauh dibawah 
Upah  minimum DKI hanya 1,5 juta.  

Jadi demi mendukung citra PLN bahwa      
dilingkungan kantor PLN harus ada loket, den-
gan    tulisan ini mohon hendaknya Direksi ber-
besar hati untuk membantunya.   

Selain hal di atas, yang diharapkan dari 
Manjemen yaitu pembebasan atas biaya 
administrasi pembayaran listrik di Loket PPOB 
IKPLN dengan alasan bahwa  dengan mengacu 
pada kebijakan Pemerintah cq Dirjen Listrik dan 
Pemanfaatan Energi dengan surat Nomor 
424.M/05/033.3/2010 perihal Penerapan Sistem 
PPOB yang tidak berbayar,  maka usaha loket 
PPOB yang berada di lingkungan PLN dapat di-
jadikan  pelayanan PPOB PLN yang menerapkan 
system PPOB yang tidak berbayar, sehingga   
tidak dikenakan administrasi.  

Semoga apa yang diinginkan oleh Pengurus 
IKPLN Cabang Kantor Pusat dapat terealisir,   
sehingga dapat mengembangkan Koperasi K2MI. 
Aamiiin.  (SDP-YT) 

 mendapatkan dana tersebut, salah satunya 
adalah bahwa : 

1. Koperasi harus sudah mempunyai usaha 
yang sudah berjalan minimal 1 (satu) 
tahun; 

2. Koperasi harus menyerahkan posisi 
keuangan usaha. 

Usaha kedua 
Berikutnya Pengurus berusaha ke YPK-PLN, 

Alhamdulilah  mendapatkan dana talangan 
berkisar  100 juta rupiah, dengan asumsi 
seluruh anggpta IKPLN Cabang Kantor Pusat 
yang berjumlah 2072 (Posisi Oktober 2014) 
semuanya menjadi anggota Koperasi dengan 
simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- 
ditanggung/dipinjami oleh Koperasi. 

Usaha Ketiga 
Bertepatan dengan akan disahkannya 

Pengurus Koperasi Baru pada acara Halal Bi 
Halal IKPLN yang diselenggarakan pada hari 
kamis tanggal 13 Agustus 2015, Pengurus IKPLN 
mengharapkan bantuan dari Manajemen untuk 
dapat membatu operasional Koperasi. Harapan 
ini timbul  berdasarkan arahan Direktur Utama 
PLN pada acara Pembukaan Rakernas IKPLN 
(25/01/15) beliau menyampaikan antara lain 
bahwa : 

“Direksi akan memberikan perhatian terha-
dap usaha yang dilakukan oleh Koperasi       
Karyawan/Koperasi Pensiunan atau usaha yang 
membawa manfaat bersama. Usaha melalui 
Koperasi akan bermanfaat bagi banyak orang 
yaitu seluruh anggota karena koperasi meru-
pakan SokoGuru perekonomian Indonesia” 

Sesuai arahan DIRUT tersebut koperasi perlu 
uluran tangan/bantuan yang dijanjikan berupa 
pemberian atau pinjaman modal lagi agar dapat 
beroperasi dan mendapat untung. 

Dengan modal yang hanya 100 juta (itupun   
pinjaman dari YPK-PLN) belum dapat menutup 
biaya operasi, apalagi mendapat keuntungan  
yang diharapkan  dapat  membagikan SHU 
setiap tahun. 

Harapan kami kepada Manajemen bantulah  
para pensiunan PLN dengan pancingnya bukan 
selalu diberi ikan yang begitu dimakan terus 
habis dan hanya sekejap merasakan asinnya   

Loket PPOB (Program Pembayaran Online 
Bank) diluncurkan  sejak 1 November 2013 yang 
melayani antara lain Pembayaran PLN/Token, 
Telkom, Tiket KA, Angsuran Motor Adira, 
Indovision, Kartu Halo dan lain sebagainya.  

Hal ini sejalan dengan kebijakan 
Manajemen PLN mengenai pembayaran 
tagihan listrik yang diserahkan kepada pihak 
Ketiga melalui payment point atau Bank. 

Terhitung mulai tanggal 7 Januari 2014 
pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi  
IKPLN yang diberi nama Koperasi Karya Mandiri 
IKPLN Cabang Kantor Pusat (disingkat K2MI) 
sesuai dengan Akta Pendirian Notaris Nomor 2 
Tahun 2010 oleh Notaris Hj Huriah Sadeli, SH. 

Koperasi dibentuk pada tahun tahun 2010,  
dengan jenis usaha (antara lan): 
1. Simpan Pinjam Anggota; 
2. Unit Jasa, yang sudah berjalan adalah Loket 

Pelayanan Pembayaran Online  Bank 
(PPOB). 

Operasional Koperasi sejak awal 
pendiriannya (2010) terkendala dengan 
masalah dana pengurusan Ijin Usaha yang 
memerlukan dana yang tidak sedikit (Rp. 250. 
juta) sedangkan Cabang tidak mempunyai dana 
sebesar itu.     

Kendala lain adalah jumlah anggota kurang 
banyak, sehingga berakibat bahwa usaha 
pertamanya berupa simpan pinjam anggota 
gagal karena modal yang berasal dari Simpanan 
Pokok dan Simpanan Wajib yang terkumpul 
tidak mencukupi. Anggota sementara itu hanya 
melaksanakan kewajiban simpanan pokok dan 
simpanan wajib saja 

Dari jenis usaha Koperasi, yang berjalan 
hanya PPOB. 

Bertolak dari kegagalan K2MI, Pengurus 
IKPLN Cabang Kantor Pusat  selaku Pendiri 
Koperasi mencari terobosan untuk 
mendapatkan dana talangan untuk operasional 
Koperasi. 

Usaha pertama  
Usaha ke Sekper dengan harapan dapat 

menggunakan dana CSR, namun ternyata 
belum membuahkan hasil, karena terkendala 
dengan ketentuan dan peraturan untuk 
mendapatkan dana tersebut, diantaranya 
adalah bahwa : 

Dengan berkembangnya teknologi 
telekomunikasi dan handphone (Hp) 
maka kita dapat membentuk kelom-
pok/group sesama pengguna Hp.  

Kita dapat   mengirimkan berita, 
photo, tausiah dan lain lain ke group 
dan seluruh anggota dapat memba-
canya….. hanya dengan sekali kirim.  

Wah enak tenan…. Tetapi Hp kita 
harus menggunakan piranti 
WhatsApp dan      terhubung dengan 
fasilitas internet baik secara langsung 
maupun via WiFi. 

Oooo bila demikian, jatah pulsa 
harus bertambah dong? 

Salah satu komunitas komuni-
kasi di dunia maya adalah “SENIOR 
SEHAT SEJAHTERA” yang            ber-
anggotakan sejumlah pensiunan 
dari berbagai unit kerja PLN dan 
berdomisili di Jabodetabek.  

Group dibentuk pada tanggal     
22 September 2014 oleh mantan 
Ketua IKPLN Cabang PLN Kantor 
Pusat/Sekretaris Umum IKPLN 
Pusat. (Sjahroel Samin, Red.) 

Saat ini ada 48 anggota yang ber-
gabung (maksimum 100 nomor tel-
pon).   Materi yang di posting antara 
lain: ucapan dan sapaan selamat, 
mengingatkan waktu ibadah, tau-
siah, trik mempertahankan kese-
hatan,  hal-hal yang perlu  diwas-
padai, photo dan video, senda gurau 
dan senyuman dan lain lain. 

Untuk mengelola operasional 
Group maka saat ini ada dua Admin 
(Sjahroel Samin dan Endang W) yang 
rencananya akan ditambah dan dise-
suaikan dengan kebutuhan….. . 

Pertemuan antar Pensiunan merupakan salah satu aktivitas yang dapat                
meningkatkan kegiatan sosial sesama Senior. IKPLN Cabang (PLN Kantor Pusat) 
yang diksanakan secara periodic dengan nama Forum 18 (setiap dua bulan) dan 

We’re A Big Family (setiap 6 bulan). 

Apalagi dengan adanya keingi-
nan penyelenggaraan acara “Kopi 
Darat”  serta aktivitas Sosial lain-
nya.  

Semoga Group SSS ini dapat 
berlangsung terus mencapai tu-
juan pensiunan Senior Sehat         
Sejahtera. (SS) 

Salah satu kegiatan Pengurus IKPLN Cabang Kantor Pusat  adalah  mengelola 
Loket Multy Payment (PPOB) yang berlokasi di selasar Kantor Pusat PT PLN 
(Persero), Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 



terhisap zat kimia, berada dalam ruangan  
tertutup dan panas dapat menimbulkan     
vertigo. 

Cara mengatasi vertigo:   

1. Duduk dengan posisi punggung lurus     
dengan kepala dan pinggul, mata ter-
buka, lalu berdiri perlahan dengan mata 
tertutup. Lakukan hal ini berulang kali 
secara teratur. 

2. Rapatkan telinga kiri ke bahu kiri,tahan 
15 detik, lakukan hal yang sama pada 
telinga kanan. Lakukan masing-masing 3 
kali. 

3. Putar kepala ke kiri, hentikan saat dagu 
berada di dada, lalu putar ke kanan.        
Lakukan secara teratur. 

4. Lakukan gerakan berdiri tegak, tutup 
mata kemudian buka mata secara perla-
han sebanyak lima kali, lakukan secara 
teratur. 

5. Hadapkan wajah kearah atas kepala 
hingga lurus kebawah secara perlahan. 
Lakukan gerakan ini 2-5 kali secara ,lalu 
hadapkan teratur. 

6. Lakukan latihan otot mata yaitu dengan 
mengikuti arah objek yang sedang ber-
gerak seperti kendaraan di jalan raya,     
usahakan mata benar-benar focus pada 
benda yang bergerak. Lakukan gerakan 
bola mata kearah kiri dan kanan secara 
teratur. 

.Demikian informasi tentang vertigo,   
gejala dan cara mengatasinya. Semoga ber-
manfaat.    ( Dr Irdawati Oemar) 

mempengaruhi kerja telinga bagian dalam 
dan akhirnya mengakibatkan vertigo. 

5. Gangguan penglihatan 

Mata selain untuk melihat juga dapat mem-
bantu fungsi keseimbangan  tubuh, sebab 
masalah yang terjadi pada penglihatan dapat 
mengakibatkan gangguan keseimbangan dan 
memicu vertigo. 

6. Penyakit Meniere 

Terjadi akibat peningkatan volume cairan en-
dolimfe akibat adanya distensi  seluruh sys-
tem endolimfatik sehingga telinga bagian ten-
gah banyak cairan yang pada akhirnya mem-
pengaruhi keseimbangan tubuh. Rasa pusing 
berlangsung selama setengah jam atau lebih 
lama lagi. 

7. Tumor sudut cerebellar pontine 
Tumor yang satu ini tumbuh lambat             
memungkinkan system vestibular untuk terus 
mengakomodasi perubahan yang                
terjadi. Sehingga akhirnya manifestasi klinis 
yang dihasilkan berupa sensasi samar keti-
dakseimbangan dan bukan vertigo akut. 

8. Mabuk 

Bepergian jarak jauh yang memggunakan 
kendaraan darat, laut maupun udara sering 
muncul masalah mabuk. Mabuk dapat me-
mancing timbulnya vertigo. 

9. Posisi  tidur 

Seperti  langsung bangun dengan cepat, ban-
tal kepala yang terlalu rendah atau terlalu 
tinggi bisa mempengaruhi munculnya vertigo, 
apalagi jika baru bangun tidur 

10. Faktor lain 

Perasaan cemas karena pengaruh alkohol, 

Gejalanya: 
Tergantung penyebabnya, vertigo biasanya 

meliputi mual dan gangguan keseimbangan 
yang disertai dengan sakit kepala, peka terha-
dap cahaya, nyeri otot, dan kelelahan.         

Beberapa kondisi yang menyebabkan vertigo 
seperti penyakit meniere biasanya diiringi     
dengung/dering ditelinga,gangguan pendenga-
ran atau tekanan di telinga. 

Penyebab vertigo : 

1. Gangguan telinga bagian dalam 

Sebagian besar vertigo terjadi ketika kita 
secara tiba-tiba mengubah posisi kepala, 
misalnya ketika bangun tidur atau berdiri 
dengan cepat. Pusing yang terjadi akan    
hilang dengan sendirinya dalam beberapa 
menit. Vertigo jenis ini terjadi akibat terda-
pat masalah pada telinga bagian dalam 
yang dikenal dengan Benign Paroxysmal 
Positional Vertigo (BPPV); 

2. Penyakit system saraf pusat,  
Gangguan system saraf pusat karena be-
berapa penyakit seperti multiple sklerosis, 
kerusakan pada leher, tumor atau stroke 
yang bisa menyebabkan vertigo. 

3. Migrain 
Migrain merupakan salah satu jenis sakit 
kepala tetapi juga mempengaruhi pengli-
hatan. Vertigo yang disebabkan oleh       
migraine dapat berlangsung dalam          
beberapa menit hingga beberapa hari. 

4. Peradangan atau infeksi 

Infeksi yang menyerang tubuh seperti 
pilek,flu,atau yang lain yang mempengaruhi 

Pada dasarnya vertigo bukanlah penyakit, melainkan suatu gejala 
yang mendasari suatu kondisi kesehatan tertentu, yang ditandai 

dengan sensasi pusing yang tidak diinginkan, membuat tubuh 
terasa ditarik dari satu sisi ke sisi lain dan sering diperparah       

dengan sensasi berputar.  

Ibu Nur Isdiaty adalah  istri pensiunan  
bapak M. Santosa Aliman (No induk 
4366056-R)  pensiun dari PPE  tahun 
1999, mencoba untuk berpantun, si-
lahkan simak pantun berikut  : 

MIRAS DAN NARKOBA 
CEPAT TERUS DIBERANTAS 
MIRAS  DAN NARKOBA 
JANGAN SAMPAI KITA TERTINDAS 
MIRAS DAN NARKOBA 
HARUS HANCURKAN SMPAI TUNTAS 
MIRAS DAN NARKOBA 
HARUS MUSNAHKAN DENGAN IKHLAS 

Semua orang mungkin sudah tahu dampak 
negatif sering mabuk-mabukan bagi  kesehatan 
tubuh. Namun, secara spesifik mungkin belum 
tentu semua orang tahu.  Jangan dibiasakan, 
karena dalam jangka panjang, terlalu sering 

mengkonsumsi alkohol bisa berakibat               
sangat fatal.  

Daripada uang dipakai untuk menabung       
penyakit  mending digunakan untuk hal yang    

positif. 

Redaksi dan Pengurus IKPLN  

Cabang Kantor Pusat              

mengucapkan: 

“Selamat Idul Fitri 1436 H,  

    Mohon  Maaf Lahir &  Bathin 

 
MUSNAHKAN DARI BUMI INDONESIA INI 
MIRAS DAN NARKOBA 
JANGAN BEKELIARAN DIMANA –MANA 
KARENA MIRAS DAN NARKOBA 
ADALAH MUSUH YANG NYATA 
SELAMATKAN ANAK BAMGSA DARI BAHAYA 
NARKOBA 
KARENA BANYAK FATAL AKIBATNYA 
BISA BADAN LEMAS JADI PEMALAS 
SUDAH BANYAK AKHIRNYA TEWAS 

 
Bisikan hati seorang nenek 

Ibu Nur Isdiaty  

Redaksi dan  
Pengurus  IKPLN  

Cabang Kantor Pusat   
Mengucapkan : 

DIRGAHAYU DANA PENSIUN  PLN 

SEMOGA  DENGAN LOGO BARU 
DAPAT DAPAT MENGEMBAN 

AMANAH SESUAI  DENGAN YANG  
DIHARAPKAN PENSIUNAN PLN,  

AAMIIIN 


