
HANGATKAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN, 

DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO) ADAKAN FAMILY GATHERING 

 

 
 

Dalam rangka mempererat hubungan kekeluargaan antar pegawai Dana Pensiun PT PLN (Persero) 

(“DP-PLN”), Direksi DP-PLN memutuskan untuk mengadakan acara Family Gathering yang 

laksanakan pada 16-17 Juli 2022. Memilih lokasi acara di Highland Park Resort Bogor, peserta acara 

berangkat pada Sabtu (16/07/2022) sekitar pukul 07.00 WIB dari tiktik kumpul Gedung Kantor DP-

PLN, Jakarta yang dibagi dalam 5 (lima) unit bus. Sebagian peserta acara family gathering, 

memutuskan untuk langsung menuju lokasi acara karena lebih dekat jarak dengan kediaman mereka. 

 

Melewati Tol Jagorawi, meski malam sebelumnya wilayah Jabodetabek sempat diguyur hujan, namun 

perjalanan menuju lokasi acara terbilang cukup lancar dan dengan diiringi mobil Polisi Patroli dan 

Pengawalan, seluruh peserta telah berkumpul di Highland Park Resort Bogor pada pukul 10.00 WIB. 

 

 



 

 

 

Setelah pembagian kunci kamar dan ishoma, dua agenda pertama dari susunan acara pun digelar; 

Cooking Competition bagi peserta dewasa dan Fun Games mewarnai caping (topi dari anyaman 

bambu) bagi peserta anak-anak. Kedua acara tersebut diikuti oleh para peserta Family Gatering dan 

berhasil memeriahkan suasana acara. Acara Cooking Competition dan Fun Games selesai sekitar 

pukul 16.00 WIB dan dilanjutkan dengan acara bebas. 

 

 
 

Malam Keakraban adalah agenda selanjutnya yang digelar dari susunan acara dimulai setelah makan 

malam di Aula Highland Park Resort Bogor. Dalam sambutan acara tersebut, Antonius Resep Tyas 

Artono selaku Direktur Utama DP-PLN berpesan agar selama acara peserta tak perlu memikirkan 

pekerjaan dan fokus pada susunan acara yang membuat hubungan silaturahmi pada sesama makin 

hangat dan akrab, yang kemudian disambut dengan gemuruh tawa dan tepuk tangan seluruh peserta 

Family Gathering. 

 

 



 

Pada acara Malam Keakraban tersebut, jajaran Direksi Anak Usaha DP-PLN yang juga hadir sebagai 

peserta Family Gathering ikut memeriahkan suasana dengan menyumbangkan lagu pilihan berirama 

ceria. Mereka bahkan juga ikut membagikan door prize bagi para peserta Family Gathering yang 

hadir. Hadiah voucher belanja dan beragam alat elektronik, seperti blender, mixer, dispenser, televisi, 

hingga ponsel dan jam tangan pintar, yang dibagikan pada para peserta pada acara tersebut. Wajah-

wajah sumringah pun menghiasi sesi pembagian door prize. 

 

 
 

Hari kedua acara Family Gathering, Minggu (17/07/2022), agenda dimulai dengan senam pagi 

bersama - Ling Tien Kung, yaitu senam terapi kesehatan yang pada masa sebelum pandemi telah 

digelar secara rutin di kantor PT PLN (Persero) Pusat setiap Jumat pagi. Dipandu langsung oleh Ibu 

Direktur Utama DP-PLN sebagai instruktur di tengah udara kaki gunung Salak yang sejuk. 

 

 
 

Acara Family Gathering kemudian dilanjutkan dengan perayaan ulang tahun kejutan beberapa 

pegawai DP-PLN yang jatuh pada bulan Juli. Setelah makan siang, seluruh rangkaian acara Family 

Gathering DP-PLN pun usai, waktu untuk para peserta acara kembali ke rumah masing-masing. 

Dalam perjalanan pulang, panitia membagikan oleh-oleh dan cemilan ringan sebagai bekal para 

peserta di jalan. 


