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Pandemi yang masih berlangsung saat ini membuat ITPLN semakin berhati-hati dalam bertindak sekaligus semakin tertantang 

untuk dapat berkontribusi dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuan. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan 

pandemi juga dilakukan oleh ITPLN seperti kegiatan pembagian sembako, jenis bantuan lainnya, dan juga vaksinasi sebagai 

wujud nyata andil kampus dalam membantu kehidupan masyarakat. Hal ini akan terus dilakukan dalam berbagai bentuk 

dan cara, disesuaikan dengan koridor peraturan dan visi-misi kampus.     

Institut Teknologi PLN memiliki komitmen yang kuat untuk dapat menyelaraskan visi dan misi pendidikan dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Selain bantuan dan program-program kemasyarakatan, 

ITPLN banyak melakukan pengembangan Pendidikan, keilmuan, keterampilan, dan penelitian di bidang energi, terutama yang 

berkaitan dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). 

Demi mendukung keberlangsungan pelaksanaan SDGs, ITPLN mengembangkan Transisi Energi berupa program Waste-To-

Energy (WTE), Photovoltaics Panel Generator (mini PLTS), dan mini PLTU. Hal-hal tersebut dikombinasikan untuk dapat menjadi 

sebuah siklus sumber energi masa depan selain dapat mengurangi penumpukan sampah. Hal ini merupakan upaya nyata 

dalam mempersiapkan energi alternatif masa depan yang berasal dari bahan bakar biomassa dan sampah.

Tahun lalu, ITPLN meraih peringkat 1000+ dengan 4 SDG unggulan pada SDG 8, SDG 7, SDG 5, dan SDG 17. Untuk tahun ini 

diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi di semua aspek SDG, karena SDGs telah dilaksanakan oleh ITPLN 

sejak lama dan menjadi komitmen seluruh elemen kampus dalam memberikan yang terbaik untuk semua. 

Laporan ini diterbitkan sebagai wujud komitmen ITPLN terhadap pelaksanaan SDG di semua lini kehidupan, baik di dalam dan 

di luar kampus dan juga sebagai inspirasi dan penyemangat bagi seluruh elemen kampus untuk selalu dapat melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam koridor SDGs.

Akhir kata, ITPLN memberikan apresiasi para seluruh elemen yang membantu terlaksanakannya kegiatan-kegiatan kampus 

sesuai dengan visi dan misi ITPLN, juga kepada seluruh pihak yang dapat bekerjasama dalam upaya untuk dapat memberikan 

kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan.
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Fakta dan Data



Pada awalnya IT-PLN bernama STT-PLN, beroperasi sejak tahun 

1998, dengan lokasi Kampus saat itu di Gedung Indonesia Power, 

Jl. Gatot Subroto. Pengelola IT-PLN adalah Yayasan Pendidikan dan 

Kesejahteraan PLN, disingkat YPK-PLN.  YPK-PLN didirikan oleh PLN pada 

tahun yang sama yaitu tahun 1998. Pada bulan januari 2020 STT-PLN 

berubah bentuk menjadi IT-PLN.  

Tujuan utama didirikannya IT-PLN adalah untuk membentuk wadah bagi 

para pakar PLN untuk mentransfer ilmunya kepada generasi penerus. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik, pembangkit 

listrik skala besar menggunakan bahan bakar minyak, batubara dan gas 

juga mulai dibangun.  Demikian pula Pembangkit Listrik Tenaga Panas 

bumi (PLTP). Pertumbuhan permintaan yang sangat cepat di Pulau 

Jawa mendorong kelahiran sistem interkoneksi Jawa – Bali dengan 

panjang sampai ribuan kilometer dan menggunakan tegangan ekstra 

tinggi 500 kV. Dengan latar belakang PLN seperti diatas, maka tenaga 

terampil dari disiplin keteknikan Sipil, Elektro, Mesin dan Informatika 

selama PLN ada, menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah IT-PLN didirikan. 

Sejarah ITPLN dan Visi Misi 
Visi
Menjadi Perguruan Tinggi yang berkelas internasinal, modern, 

mandiri, dan unggul di bidang energi dan teknologi yang 

berwawasan lingkungan.

Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan      

vokasi yang modern, mandiri, dan unggul dengan tata 

kelola yang baik berstandar internasional; 

Menyelenggarakan penelitian terapan yang berfokus 

pada energi dan teknologi berwawasan lingkungan untuk 

kesejahteraan manusia; 

Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 

dalam bentuk pembinaan, pelatihan, konsultasi dan 

pemberdayaan masyarakat; 

Membangun kerjasama dengan berbagai pihak 

dalam skala nasional maupun internasional, dalam 

rangka memastikan continuous improvement dan 

keberlangsungan kualitas output/produk dan layanan; 

Berkontribusi bagi Negeri dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing tinggi. 

Sejarah dan Profil 

Misi
1. 

2.

3.

4.

5.
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OUR ACTIVITIES AND 
CONTRIBUTIONS IN 
SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 

pada tahun 2015, merupakan seruan mendesak untuk bertindak oleh semua negara - maju dan berkembang - 

dalam kemitraan global. Mereka menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan 

seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memacu 

pertumbuhan ekonomi – semuanya sambil mengatasi perubahan iklim dan dampaknya seperti migrasi paksa, dan 

bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan.

Meskipun SDGs tidak terfokus pada pendidikan tinggi, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 

2030 akan membutuhkan kontribusi dari semua elemen. Ini akan membutuhkan berbagai sektor dan aktor yang 

bekerja sama secara terintegrasi dengan menyatukan sumber daya keuangan, pengetahuan, dan keahlian. Ini harus 

mencakup sumber daya universitas dan pendidikan tinggi.

The Impact Rankings adalah upaya global pertama untuk mengukur kemajuan universitas khususnya di sekitar 

SDGs. Ini dapat menjadi katalisator tindakan, mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban universitas kita, dan 

kesempatan bagi mereka untuk menyoroti pekerjaan hebat yang telah mereka lakukan.
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SDG 1 : Mengapus Kemiskinan

#
Program Beasiswa
APERTI BUMN YBM PLN Cahaya Pintar

Setidaknya 10% dari populasi dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim, tidak dapat memenuhi kebutuhan 

paling dasar - makanan, kesehatan, pendidikan, akses ke air bersih dan sanitasi.

Universitas harus mampu menunjukkan bagaimana mereka membantu mengatasi masalah ini melalui 

pekerjaan mereka. Sebagai pemberi kerja dan pusat ekonomi, universitas memiliki peran langsung 

dalam mengurangi kemiskinan di komunitas mereka. Dengan memberikan pendidikan berkualitas 

kepada orang-orang dari latar belakang yang lebih miskin, mereka membantu menghapus kemiskinan 

antargenerasi.

SDG 1 terkait secara luas dengan SDG lainnya, karena masyarakat termiskin paling berisiko dari 

pengalaman langsung kurangnya keberlanjutan. Khusus untuk perguruan tinggi, SDG 1 dapat dikaitkan 

dengan pendidikan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi. Orang miskin paling mungkin menderita 

kelaparan (terkait SDG2) dan kurangnya akses ke air bersih (terkait SDG6).

Beasiswa ini merupakan kontribusi APERTI BUMN dalam 

pembangunan nasional khususnya peningkatan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Tahun 2019, APERTI BUMN 

memberikan penghargaan beasiswa penuh sampai lulus 

kepada 30 putra putri berprestasi dari berbagai wilayah 

di Indonesia. Dan pada tahun 2020 ini merupakan tahun 

kedua APERTI BUMN memberikan beasiswa Pendidikan 

yang memilki kapasitas 40 lulusan SMA berprestasi untuk 

dapat melanjutkan pendidikannya.

Beasiswa juga ditawarkan Kembali kepada lulusan SMA/

SMK tahun tahun 2021 yang berminat untuk mengikuti 

kuliah program S1 pada salah satu diantara Sembilan 

anggota APERTI BUMN. Penerima beasiswa akan 

mendapatkan beasiswa penuh 100% selama masa studi di 

perguruan tinggi yang dipilih. Proses pendaftaran dimulai 

pada tanggal 12 Juni 2021. Dan pemenang beasiswa 

akan diumumkan pada 16 Agustus 2021. Proses seleksi 

mencakup seleksi akademik (termasuk mengajukan nilai 

rapor) dan wawancara online.

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UID Jatim 

memberikan Beasiswa Cahaya Pintar kepada anak 

yatim, piatu, bahkan yatimpiatu. Aksi ini merupakan 

program pendidikan YBM PLN untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan anak, meminimalisir terjadinya 

putus sekolah serta meringankan beban keluarga 

dhuafa. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap semester 

nya atau setahun dua kali.

Beasiswa Bidikmisi

Beasiswa ini adalah bantuan biaya pendidikan bagi 

calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan 

memiliki potensi akademik baik untuk menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi pada program studi 

unggulan sampai lulus tepat waktu.
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#
Program Beasiswa
Pemda Papua

PEMDA PAPUA mempercayakan kembali kepada STT-PLN untuk memberikan pendidikan kepada Siswa Asli papua sebanyak 

65 Siswa, dimana pada tahun 2017 PEMDA PAPUA sudah mengirimkan sebanyak 60 Siswa untuk melaksanakan pendidikan 

dari program Siswa PAPUA Unggul dikampus #ksatriapetir. Menurut Bapak Aryoko AF. Rumaropen, SP., M.Eng Selaku Kepala 

Biro Otonomi Khusus. STT-PLN dipilih untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia terutama di Bidang Energi dan 

Ketenagalistrikan.

Percepatan Dan Pengembangan Electric Vehicle 
Di Indonesia Dalam Mendukung SDGs 2030

WEBINAR NASIONAL HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO

Puluhan tahun terakhir Indonesia telah mengembangkan berbagai teknologi salah satunya kendaraan listrik. Namun 

sayangnya perkembangan kendaraan listrik di Indonesia masih sangat minim. Himpunan Mahasiswa Elektro mengadakan 

kegiatan Webinar dengan tema “Percepatan dan Pengembangan Electric Vehicle di Indonesia dalam mendukung SDGs 

2030” Webinar ini dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2021.

Webinar dihadiri oleh pimpinan perusahaan teknologi di Indonesia, diantaranya DR. IR. Pawenary, M.T., MPM., IPM. selaku 

Presiden Director PT.Sentra Teknologi Terapan, Herry Nugraha selaku EVP Research, Innovation and Engineering PT PLN, Dr. Ir. 

Heru Dewanto, ST, M.Sc.(Eng.), IPU, selaku Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia dan Ardy Gamawanto merupakan Ex-SRE 

ITB yang telah membuat Thesis about Electric Vehicle.

Hari pertama webinar diikuti oleh 250 peserta dan hari kedua diikuti oleh 230 peserta dimana peserta terdiri dari berbagai 

kalangan mulai dari praktisi, umum, kuliah, hingga pelajar dari seluruh Indonesia dan luar negeri seperti Malaysia dan Timor 

Leste.

Dalam webinar ini diharapkan peserta lebih dapat membuka wawasan mengenai perkmbangan Electric Vehicle yang ada di 

Indonesia sehingga dapat memunculkan inovasi-inovasi baru dalam mendukung SDG’s 2030.
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Pembukaan Program MBKM dan Magang Reguler PLN

Apa itu MBKM

Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa 

disingkat MBKM merupakan program yang dicanangkan 

oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim yang bertujuan 

untuk mendorong mahasiswa agar dapat menguasai 

berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. 

Dalam pelaksanaannya, Mahasiswa akan melakukan 

praktik magang selama 1 semester di perusahaan demi 

mempelajari dan mempraktikan ilmu teori yang telah 

dipelajari di kampus. Salah satu perusahaan yang membuka 

kesempatan MBKM adalah PT PLN (Persero), pada Jumat, 

19 Agustus 2022 mulai pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan 

acara pembukaan Program Magang Kampus Merdeka dan 

Magang Reguler di PT PLN (Persero).

Acara tersebut dilaksanakan secara daring melalui zoom 

meeting dengan dihadiri oleh pimpinan atau perwakilan 

perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, salah satunya 

adalah Institut Teknologi PLN yang berada dibawah naungan 

Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN.

Dalam acara tersebut, DIR MSDM PT PLN Bapak Yusuf 

Didi Setiarto menyampaikan bahwa manajemen PLN 

menyambut baik adanya gagasan dan program kampus 

merdeka yang juga digagas oleh Rektor ITPLN untuk 

mendorong dan memberi fasilitas mahasiswa untuk dapat 

menjalani magang di PLN bidang Pembangkitan, distribusi, 

transmisi di PLN seluruh Indonesia. “selamat datang bagi 

mahasiswa MBKM, besar harapan kami pengalaman yang 

diberikan nantinya dapat menjadi bekal untuk adik-adik 

setelah menamatkan kuliah dengan lancar,” Ucap Bapak 

Yusuf.

Peserta MBKM

Total sebanyak 387 mahasiswa dengan rincian 127 

mahasiswa dari Perguruan Tinggi se Indonesia dengan 

program studi manajemen, teknik elektro, administrasi 

bisnis, ekonomi dan teknik informatika. 260 mahasiswa 

magang reguler dari ITPLN dari program studi Teknik Sipil, 

Teknik Elektro, Teknik Informatika dan Teknik Mesin. Ke-387 

mahasiswa berasal dari 64 universitas terbaik yang ada 

di Indonesia yang akan di tempatkan di unit-unit PLN dan 

sub holding PLN di bidang pembangkitan, distribusi dan 

transmisi. Jumlah ini merupakan jumlah signifikan untuk 

berkolaborasi dan bersinergi demi meningkatkan kualitas 

SDM dan memberikan manfaat yang nyata bagi mahasiswa.

Bapak Yusuf Didi Setiarto juga menambahkan bahwa 

program ini akan memberikan ilmu pengetahuan, 

pengalaman dan sangat diharapkan kepada pimpinan, 

dosen, dan mahasiswa dari perguruan tinggi untuk 

mengoptimalkan waktu magang sehingga ilmu-ilmu yang 

didapatkan dapat diserap dengan optimal.

Pemaparan Materi

Kemudian dilanjutkan pemaparan materi dari Ibu Edi 

Srimulyanti selaku EVP Transformasi Korporat dan CEO 

Office PT PLN (Persero). Beliau membawakan materi tentang 

gambaran transformasi yang sudah dilakukan oleh PLN 

dengan 4 strategi utama yaitu Lean, Green, Innovative dan 

Customer Focused.

Semoga dengan adanya Program Magang Kampus 

Merdeka ini, ilmu yang didapat oleh para mahasiswa 

dapat dipraktikan dengan baik sehingga bermanfaat bagi 

kemajuan bangsa Indonesia.
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ITPLN GIVE BLOOD SAFE LIFE PART 2

Departemen Aksi Peduli Sosial bersama dengan PMI Kota Tangerang mengadakan kegiatan donor darah part 2 dengan tag 

line “Give Bloog Safe life”. Acara ini berlangsung di Lobi Utama dan Ruang BEMKBM ITPLN pada Senin, 18 Juli 2022 mulai pukul 

08.00 – 15.15 WIB.

Acara ini merupakan rangkaian kedua setelah sebelumnya acara donor darah yang pertama diadakan pada 24 Maret 2022 

di ITPLN. Acara ini diikuti sekitar 70 peserta yang meliputi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan ITPLN.

Bapak Abdul Haris, S.Pd dari Bagian Kegiatan Mahasiswa dan Konseling berkesempatan untuk membuka acara ini, dalam 

sambutannya beliau mengapresiasi seluruh panitia dan peserta yang terlibat dalam acara ini, “Terima kasih kepada seluruh 

elemen yang sudah berpartisipasi dan membuat acara ini dapat terlaksana. Semoga apa yang kita berikan hari ini dapat 

bermanfaat bagi yang membutuhkan,” Ucap Bapak Haris.

Semoga acara ini dapat dilakukan secara rutin sehingga membawa manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Dosen Teknik Industri Lakukan Diseminasi Teknologi 
Pengolahan Sampah di Kelurahan Palmerah

Sinergimas. Tim dosen dari Program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi (FTBE) ITPLN, melakukan kegiatan 

bertajuk “Penerapan Teknologi untuk Pengolahan Sampah” bagi warga RW 04, kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu 

(25/06/2022). Kegiatan yang dilakukan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dibiayai oleh dana hibah 

internal perguruan tinggi tahun 2022.

Kegiatan yang dimotori oleh Arief Suardi Nur Chairat, ST, MT dengan anggota Utami Wahyuningsih, ST, MT, Lili Rasyidi, ST, MT, 

Vendy Antono, ST, MT, Victor Assani, S.Sos, ST, MT, IPM. dan Ade Caswito, SE, MM. disambut langsung oleh ketua RW 04 berserta 

jajaran RT di bawahnya dan ketua LMK. Tidak kurang dari 40 warga RW 04 dengan antusias memenuhi aula warga yang 

berada di belakang Apartemen Slipi, Jakarta Barat.

Koordinator program, Arief Suardi menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan berdasarkan 

survey, informasi dan diskusi dengan berbagai tokoh pemuda dan masyarakat yang ada di kelurahan Palmerah. Hasil 

survey menunjukkan bahwa di lokasi tersebut merupakan wilayah yang memang membutuhkan pendampingan dalam 

proses pengolahan sampah. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi solusi dari persoalan sampah dan dapat berimbas pada 

peningkatan aktifitas perekonomian di wilayah yang dikenal sebagai wilayah “Kumis” alias kumuh dan miskin ini.
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Pelatihan Instalasi Dan Pemeliharaan Air Conditioning 
se- Kecamatan Ciledug

Tangerang - Berdasarkan data, masyarakat terdampak COVID-19 pada tanggal 27 Oktober 2020, masyarakat Kecamatan 

Ciledug yang terdampak COVID-19 dikategorikan kedalam dua kategori yaitu tidak layak dibantu dan layak dibantu. Jumlah 

masyarakat terdampak COVID-19 yang layak dibantu berdasarkan data yang diperolah dari pendataan sidata sebanyak 

184.377 orang dengan dominasi jumlah masyarakat terdampak dikarenakan tidak memiliki keahlian, sehingga perlu dibekali 

keahlian khususnya di bidang keteknikan sehingga masyarakat memiliki kompetensi dan dapat meningkatkan daya saing 

dalam berkompetisi dalam mencari pekerjaan atau meningkatkan kompetensi bagi para teknisi AC di bidang jasa instalasi 

maupun pemeliharaan AC. Program pelatihan yang diselenggarakan di Kecamatan Ciledug berupa pelatihan pelatihan 

peternakan lele, tanaman, sablon, barista dan tata boga belum ada pelatihan yang terkait dengan kompetensi di bidang AC. 

Sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan instalasi dan pemeliharan AC ini dapat meningkatkan kompetensi dan daya 

saing dari masyarakat dalam bidang keteknikan.

LPPM ITPLN sebagai Lembaga yang menaungi Para Dosen untuk melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PkM) 

sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi selalu mendukung penuh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

diharapkan dapat turut berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tanggal 7 s.d 9 Juni 2021, maka Tim PkM Fakultas 

Teknologi dan Bisnis Energi ITPLN yang diketuai oleh Roswati Nurhasanah, S.T, M.T, bekerja sama dengan Jajaran Kecamatan 

Ciledug, Litbang Perkumpulan (Asosiasi) Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia (APITU) DPD Banten, Himpunan 

Mahasiswa Mesin (HMM) dan Ikatan Alumni Teknik Mesin (IKATM) ITPLN melaksanakan Pelatihan Instalasi Dan Pemeliharaan 

Air Conditioning Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Masyarakat Terdampak COVID-19 Se Kecamatan Ciledug.

Para peserta pelatihan merupakan masyarakat terdampak COVID-19 se Kecamatan Ciledug yang sebelumnya telah 

melewati seleksi administrasi maupun seleksi kesehatan di Kelurahan masing-masing, yaitu Dari Kelurahan Sudimara Selatan, 

Kelurahan Tajur, Kelurahan Sudimara Timur, Kelurahan Paninggilan Utara, Kelurahan Sudimara Jaya, Kelurahan Parung Serab, 

Kelurahan Sudimara Barat Dan Kelurahan Paninggilan. Syarifudin Harja Winata, S.Sos, M.M selaku Camat Kecamatan Ciledug 

dalam sambutannya menuturkan bahwa : kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan 

Ciledug yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan berdampak kepada perekonomian para peserta yang 

terdampak COVID-19 dibawah bimbingan Tim PkM FTBE IT-PLN.

Pelatihan bertempat di Aula Kecamatan Ciledug dan area Kecamatan Ciledug ini diselenggarakan dengan tetap mematuhi 

Protokol Kesehatan dan menerapkan konsep workshop, sehingga para peserta pelatihan tidak hanya dibekali dengan teori 

saja tetapi juga langsung praktik instalasi, pemeliharaan AC dan troubleshooting yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari 

ini dibuat dalam beberapa grup kerja sehingga pelaksanaan lebih optimal. Pada setiap sesi, para peserta yang berperan aktif 

dalam kegiatan diberikan hibah peralatan-peralatan, baik peralatan intalasi maupun peralatan pemeliharaan AC.
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Pemasangan PLTS dan PLTMH di Kabupaten Bogor oleh 
Mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2020

Salah satu peran strategis sebuah institusi pendidikan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat, aktifitas ini merupakan 

bentuk transfer pengetahuan dan mengimplementasikan teknologi untuk membantu mengembangkan masyarakat agar 

lebih sejahtera dan meningkatkan taraf hidupnya, tentunya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Kali ini kegiatan yang dilakukan adalah pemasangan baru Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Panel surya yang bersumber dari sinar matahari dan mikro hidro yang merupakan pengembangan 

dari air merupakan energi terbarukan yang bisa didapatkan dengan sangat mudah dan murah. Bentuk energi terbarukan 

seperti ini dirasa sangat cocok diterapkan di pelosok-pelosok negeri yang belum ada listrik.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi S1 teknik mesin angkatan 2020 yang didampingi oleh mahasiswa 

angkatan 2019 dan 2018 ini berlangsung di Kampung Gunung Sangar, RT005/ RW001, desa Sukamulya, kecamatan Sukamakmur, 

kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung mulai hari Jum’at, 20 Mei 2022  sampai dengan Minggu, 22 Mei 2022.

Sinergi antara mahasiswa, pembimbing dan masyarakat sekitar juga sangat baik, sehingga penyelesaian proyek ini dapat 

dilakukan dengan baik. Hal seperti ini diharapkan nantinya juga bisa diadopsi dan diimplementasikan di wilayah-wilayah lain.

“Aktifitas ini juga bertujuan agar mahasiswa dapat lebih merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di 

pelosok daerah yang kebetulan kurang beruntung, khususnya yang masih belum bisa merasakan listrik seutuhnya.” Ungkap 

Hendri, ST, MT selaku dosen pembimbing dalam kegiatan ini.
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SDG 3 : Kesehatan yang Baik dan 
Kesejahteraan

Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan di segala usia sangat penting untuk pembangunan 

berkelanjutan. Ada kebutuhan mendesak untuk sepenuhnya memberantas berbagai macam penyakit dan mengatasi 

berbagai masalah kesehatan yang muncul terus-menerus.

SDG 3 terkait secara luas dengan SDG lainnya karena memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan 

bagi semua orang di segala usia adalah penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

Tanpa kesehatan yang baik, sulit untuk mengatasi kemiskinan – demikian pula kemiskinan dan kelaparan yang menjadi 

tantangan bagi kesehatan yang baik (SDG1 dan SDG2).

Institut Teknologi PLN (ITPLN) melalui program RELASI (Relawan Konsultasi), IT PLN melakukan 

pembekalan kepada 8 Mahasiswa terpilih dan salah satu perwakilan Kementrian 

Pengembangan Sumberdaya Mahasiswa (PSDM), serta Kementrian Pemberdayaan Wanita 

BEM KBM IT PLN.

ITPLN Merangkul 
Mahasiswa Untuk 
Menjadi RELASI (Relawan 
Konsultasi) Kesehatan 
Mental
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Pembekalan dilakukan dalam 2 (dua) sesi, di Ruang Kantin Dosen lantai 2 IT PLN.  Sesi Pertama dilaksanakan pada Hari 

Sabtu, 26 Maret 2022, pukul 08.30 – 15.00 WIB. Pada sesi pertama calon RELASI melewati pre-test, selanjutnya diberikan 

pembekalan tentang Karakteristik Diri Vs Konselor, Pengetahuan dan Keterampilan Dasar Peer Counselor, serta diakhiri 

dengan evaluasi dengan diberikannya Lembar kerja I & II (Diskusi dan Tanya – jawab). Dilanjutkan dengan sesi kedua pada 

Hari Minggu, 27 Maret 2022 dari Pukul 09.00 – 15.00 WIB di lokasi yang sama, Peserta diberikan pembekalan “Bagaimana 

Menjadi Pembimbing Sebaya” dilengkapi dengan bagaimana Teknik-teknik Konseling, kemudian dievaluasi melalui Lembar 

kerja III & IV (Diskusi Bersama). Sebelum memulai praktik dari teori-teori yang telah diberikan, peserta diajak untuk bermain 



Departemen Aksi Peduli Sosial bersama dengan PMI Kota Tangerang mengadakan kegiatan 

donor darah part 2 dengan tag line “Give Bloog Safe life”. Acara ini berlangsung di Lobi Utama 

dan Ruang BEMKBM ITPLN pada Senin, 18 Juli 2022 mulai pukul 08.00 – 15.15 WIB.

Acara ini merupakan rangkaian kedua setelah sebelumnya acara donor darah yang pertama 

diadakan pada 24 Maret 2022 di ITPLN. Acara ini diikuti sekitar 70 peserta yang meliputi Dosen, 

Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan ITPLN.

Bapak Abdul Haris, S.Pd dari Bagian Kegiatan Mahasiswa dan Konseling berkesempatan untuk 

membuka acara ini, dalam sambutannya beliau mengapresiasi seluruh panitia dan peserta 

yang terlibat dalam acara ini, “Terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah berpartisipasi 

dan membuat acara ini dapat terlaksana. Semoga apa yang kita berikan hari ini dapat 

bermanfaat bagi yang membutuhkan,” Ucap Bapak Haris.

Kegiatan Donor Darah 
ITPLN dengan Tema Give 
Blood Safe Life

Kebutuhan pangan merupakan-kebutuhan primer bagi manusia. Apalagi di masa sekarang 

saat pandemik dan keterbatasan distribusi pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan 

tersebut diperlukan-pembudidayaan tanaman yang sesuai dengan lingkungan. Salah satu 

lingkungan yang padat dengan para santri dan dan guru adalah pesantren. Pesantren 

mempunyai lahan yang terbatas. Sehingga diperlukan budidaya tanaman yang sesuai 

dengan lingkungan Pesantren misalnya dengan hidroponik. Hidroponik adalah cara 

membudidayakan tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanam 

tanah.

Untuk memenuhi nutrisi tanaman diperlukan air yang sudah diberikan nutrisi tertentu 

yang dibutuhkan oleh tanaman. Cara hidroponik ini memiliki beberapa teknik yang dapat 

dipilih sesuai dengan kemampuan dan biaya yang dimiliki. Sehingga dimungkinkan untuk 

dikembangkan di pesantren. Salah- satu-pesantren- yang lingkungannya-digunakan untuk 

tanamana hidroponik adalah Pesantren Nurul Huda. Pesantren ini mempunyai 60 santri yang 

sebagian besar menginap di asrama pesantren.

Sebagian dari santri merupakan anak yatim dan dhuafa atau keluarga kurang mampu. 

Pesantren memiliki keterbatasan lahan dan banyaknya kebutuhan sumber bahan 

pangan terutama sayuran. Pesantren Nurul Huda memiliki lahan terbatas dan masih bisa 

dimanfaatkan untuk tanaman hidroponik di bagian belakang bangunan.

Sosialisasi Tentang 
Hidroponik Untuk 
Memenuhi Kebutuhan 
Sayuran Dan Pemanfaatan 
Lahan Terbatas di 
Pesantren
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Kecamatan Sajira merupakan kecamatan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang terkenal 

karena pesantrennya. Salah satu pesantren dengan jumlah santri yang cukup banyak 

adalah Pesantren At-Thumaaninah. Pesantren dengan jumlah santri sebanyak 35 santri itu 

selama ini menggantungkan kebutuhan air bersihnya dari penampungan air tadah hujan. 

Permasalahan muncul saat musim kemarau yang dapat berlangsung hingga 8 bulan di 

wilayah tersebut dimana penampung air menjadi kering karena tidak ada hujan. Akibatnya 

pengurus pesantren dan para santri harus berjalan sejauh 1 km agar dapat memperoleh air 

dari Sungai Cimangenteng. Sumber air bersih di wilayah tersebut selain dari air sungai adalah 

air dari tandon penampungan air sumur yang terletak 200 meter di bawah bukit. Karena letak 

tandon penampung yang lebih rendah daripada pesantren, maka tidak memungkinkan bagi 

pesantren untuk mengambil air dari tandon air tanpa dilengkapi dengan pompa penyedot air.

Menyikapi permasalahan penyediaan air bersih di Pesantren At-Thumaaninah tersebut, 

dosen-dosen Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan (FKET) Institut Teknologi PLN 

melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 18 Juli 2020 dalam bentuk 

pemasangan pompa air tenaga surya untuk penyaluran air bersih bagi Pesantren At-

Thumaaninah. Sumber air bersih diperoleh dari tandon penampungan air sumur. Pompa air 

dipasang di tandon penampung air sehingga dapat mendorong air bersih untuk disalurkan ke 

pesantren.

Tim PKM yang terdiri atas dosen FKET yaitu Adri Senen, Tri Wahyu Oktaviana Putri, Dwi Anggaini, 

dan Zainal Arifin serta dibantu oleh mahasiswa FKET yaitu Chandra Very Marbun dan Rafi 

Kurniatama Ramadhani memasang pompa air tenaga surya, panel surya, dan instalasinya 

selama 9 jam hingga akhirnya air mampu dialirkan ke pesantren. Slamet sebagai pengasuh 

Pesantren At-Thumaaninah mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan PKM berupa 

pemasangan pompa air untuk penyaluran air bersih ke pesantren. Selain mempermudah 

santri untuk memperoleh air guna keperluan ibadah, pompa air yang digunakan pun tidak 

memerlukan biaya listrik karena memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energinya.

PEMANFAATAN TENAGA 
SURYA UNTUK PENYALURAN 
AIR BERSIH BAGI PESANTREN 
AT-THUMAANINAH KA
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Olahraga memainkan peranan penting dalam perkembangan hidup manusia. Diyakini 

oleh para ahli, olahraga bermakna sebagai wahana terbaik untuk membangun kebugaran, 

kesehatan, disiplin, kesehatan moral dan emosional, serta berbagai life skills. Partisipasi 

dalam olahraga secara umum diterima sebagai alat yang efektif untuk mengembangkan 

tubuh manusia.  Dalam pengembangan bidang akademik, diyakini secara penuh bahwa 

olahraga dan aktivitas jasmani merupakan  bagian dari pengembangan akademik maupun 

non akademik. Oleh karenanya, memanfaatkan olahraga untuk mengembangkan manusia 

secara akademik maupun non akademik telah dijadikan resep utama di kampus ITPLN.  

Menjembatani hal tersebut, ITPLN menyediakan sarana berupa Sport Facilities.

Sport Facilities merupakan salah satu fasilitas di lingkungan kampus ITPLN yang ditujukan 

untuk memberikan wahana bagi seluruh elemen kampus sehingga dapat menjadi suatu 

tempat yang tidak hanya mengakomodir mereka yang akan berolahraga, tetapi juga dapat 

berfungsi sebagai sarana refreshing, dan bersosialisasi antar elemen kampus seperti Unit 

Kreatifitas Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa. Sarana olahraga di ITPLN meliputi lapangan 

basket, lapangan voli, jogging track dan bicycle track yang semuanya berlokasi di area 

kampus. 

SPORTS FACILITIES

Kampus ITPLN menyediakan sebuah klinik kesehatan yang berlokasi di area belakang 

kampus. Klinik Kesehatan ini didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada civitas 

akademika ITPLN (pimpinan, dosen, pegawai  & mahasiswa) dan seluruh elemen kampus 

ITPLN.

Dengan pengelolaan yang baik dan apik serta dukungan pimpinan, pelayanan kesehatan 

dapat ditingkatkan untuk semua jenis pelayanan termasuk Pelayanan Spesialis, Pelayanan 

Laboratorium, serta Pelayanan Obat-obatan. Dengan bertambahnya jenis pelayanan medis 

khususnya pelayanan spesialis serta semakin lengkapnya peralatan medis dan non medis 

yang dimiliki Klinik Kesehatan ITPLN, maka terjadi peningkatan jumlah elemen kampus yang 

berobat ke Klinik Kesehatan ITPLN. 

KLinik Kesehatan ini dijlankan oleh satu orang dokter jaga dan satu orang perawat setiap hari 

selama jam kerja. Klinik ini melayani penanganan penyakit ringan dan pemberian pertolongan 

pertama pada seluruh elemen kampus.  Selama masa pandemi Covid-19 ini, klinik juga 

sekaligus menjadi Posko yang juga menyediakan ruang isolasi sementara sampai ada 

penanganan atau rujukan lebih lanjut.  

SEXUAL AND REPRODUCTIVE 
HEALTH-CARE SERVICES AT 
ITPLN HEALTHCARE CLINIC
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Badan Kegiatan Mahasiswa dan Konseling (BKMK) ITPLN memberikan peluang-peluang 

kepada mahasiswa untuk dapat berkreasi dan mengembangkan skill dan pengetahuan 

mereka dengan bimbingan para dosen. 

BKMK juga memberikan layanan konseling pada mahasiswa baik itu terkait masalah studi 

maupun masalah pribadi. Hal ini tetap dilakukan selama masalah tersebut  dikhawatirkan 

dapat memberikan dampak buruk bagi studi para mahasiswa.

Dengan memberikan layanan call center di 0821-1068-3205, BKMK tidak hanya memberikan 

layanan di tempat saja, tetapi juga dapat memantau kegiatan dan kondisi mental para 

mahasiswa secara simultan dan terus-menerus.

MENTAL HEALTH SUPPORT

Kampus ITPLN telah mencanangkan Gerakan Kampus Indah Bebas Asap Sigaret/Rokok (KIBAS) 

sejak tahun 2018. Hal ini sesuai dengan komitmen kampus untuk dapat memberikan ruang-

ruang belajar dan berkegiatan yang nyaman dengan udara yang bersih dan segar. 

Salah satu komitmen yang dilakukan adalah menempelkan papan peringan DILARANG 

MEROKOK pada tiap sudut kampus di setiap lantai. Seluruh sivitas akademika ITPLN 

mendukung penuh gerakan ini. 

NO SMOKING AREA
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SDG 4 – Pendidikan Bermutu

Pelaksanaan Webinar Secara Rutin

Pendidikan berkualitas tinggi harus menjadi area keunggulan universitas. Pendidikan adalah pintu gerbang utama 

keluar dari ketidaksetaraan, terutama yang multi-generasi. Selain meningkatkan kualitas hidup, akses ke pendidikan 

inklusif dapat membantu melengkapi penduduk setempat dengan alat yang diperlukan untuk mengembangkan solusi 

inovatif untuk masalah terbesar dunia. SDG 4 mengeksplorasi Pendidikan dasar dan pembelajaran seumur hidup.

Demi mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, kampus ITPLN melaksanakan kegiatan webinar secara rutin, 

dengan tagline WEBINAR FACULTY SERIES. Seri webinar menampilkan berbagai inovasi dan kemajuan teknologi di masing-

masing fakultas di ITPLN. 

Para dosen dari Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan (FKET), Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi (FTBE), Fakultas 

Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (FTIK), dan Fakultas Telematika Energi FTEN) secara bergantian memberikan paparan 

dan informasi mengenai perkembangan teknologi terbaru terkait bidangnya masing-masing. Webinar ini juga menggandeng 

pihak industri sebagai salah satu stakeholder dan sasaran para lulusan, sehingga dapat memberikan warna tersendiri bagi 

kegiatan ini.

Peserta yang ikut serta dalam webinar series ini tidak hanya berasal dari para dosen dan mahasiswa ITPLN saja, tetapi juga 

banyak diminati dan dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa dari luar kampus. 

Mendukung pelaksanaan Tridharma 
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Kegiatan Workshop 
Outlook

Pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 pukul 09:00 – 12:00 WIB 

telah dilaksanakan kegiatan Workshop Outlook: Maximalize 

Microsoft Outlook, it’s more than just sending emails.

Untuk kegiatan hari ini diselenggarakan oleh ITCC dengan 

pemateri Bapak Rakhmadi Irfansyah Putra. Kegiatan ini 

membahas berbagai tools yang terdapat dalam Outlook 

seperti bagaimana cara membuat dan mengirim email, 

menggunakan auto-reply, membuat backup email dalam 

komputer, membuat rencana dan agenda jadwal dalam 

calendar, dan masih banyak lagi.

Untuk melihat rekaman workshop outlook dapat mengakses 

link di bawah ini:

https://bit.ly/Video-Workshop-Oulook

Maximalize Microsoft Outlook, it’s more 
than just sending emails

Open House

Setelah tertunda dikarenakan situasi pandemic Covid-19, 

akhirnya Institut Teknologi PLN mengadakan acara Open 

House untuk para calon Mahasiswa baru dan juga orang 

tua calon Mahasiswa baru. Acara tersebut dilaksanakan 

pada Sabtu, 6 Agustus 2022 mulai pukul 09.00 – 13.00 WIB di 

Kampus ITPLN, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Para peserta yang berjumlah sekitar 100 orang baik calon 

Mahasiswa maupun Orang Tua calon Mahasiswa hadir 

meramaikan acara ini. Para peserta berasal dari berbagai 

daerah di sekitar Jakarta maupun ada yang berasal dari 

luar daerah seperti Sorong dan Makassar. Dalam acara ini, 

para peserta mendapatkan informasi seputar kehidupan, 

lingkungan, fasilitas kampus seperti laboratorium, ruang 

kelas, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Turut hadir pula Bapak Rakhmadi Irfansyah Putra, S.Kom, 

MMSI selaku Manajer Bagian Pemasaran dan Admisi. Dalam 

sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih 

karena sudah hadir dan menjadi Bagian dari KsatriaPetir. 

“Terima kasih, dan selamat bergabung bagi para KsatriaPetir. 

Semoga dapat menimba ilmu dengan baik di kampus 

Ketenagalistrikan terbaik,” Ujar Bapak Rakhmadi.

Institut Teknologi PLN Mengadakan Open House 
mengundang calon mahasiswa
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Pembelajaran Rang-
kaian Listrik 

Sinergimas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

merupakan salah satu wujud Tri Darma Perguruan Tinggi yang 

dilakukan para dosen dan melibatkan mahasiswa Insititut 

Teknologi PLN (ITPLN) setiap tahunnya. LPPM ITPLN sebagai 

wadah yang membidangi penelitian dan pengabdian 

selalu memfasilitasi serta mendukung seluruh kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh semua 

kelompok pelaksana. Kegiatan PkM dimulai dengan tahapan 

survei, penandatanganan kegiatan oleh mitra, persiapan, 

kegiatan, evaluasi dan umpan balik.

Terkait dengan hal itu, Tim PkM dari dosen Fakultas 

Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan (FKET) yang 

diketuai oleh Agus Yogianto, MT., telah melakukan kegiatan 

pengabdian masyarakat di MA Al-Khairiyah Rancaranji 

(MARA), Serang Banten. PkM tahun 2022 ini merupakan PkM 

tahun ke tiga yang dilakukan di sekolah tersebut untuk tahun 

ajaran 2021-2022. Seperti tahun sebelumnya, PkM 2022 ini 

melibatkan beberapa mahasiswa IT-PLN, yakni Nanda Febby 

Yuliantina, Siti Amaliatu Zahra dan Nur Fiqa yang merupakan 

mahasiswa Teknik Elektro.

Sumber Tenaga Surya Di Madrasah 
Al-Khairiyah Rancaranji

Pelatihan Instalasi dan Pemeli-
haraan Air

Sinergimas. Akhir Juli 2022 lalu, Tim Fakultas Teknologi 

dan Bisnis Energi (FTBE) ITPLN mengadakan kegiatan 

pengbadian masyarakat dalam bentuk Pelatihan Instalasi 

dan Pemeliharaan Air Conditioning (AC) bagi Karang Taruna 

RW 15 Duta Mekar Asri Cileungsi Kidul. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan Kompetensi masyarakat dalam proses 

instalasi dan pemeliharaan AC khususnya warga karang 

taruna RW 15 Duta Mekar Asri Cileungsi Kidul. Selain itu, 

pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam memahami konsep secara teori maupun 

praktek dalam sistem kerja Air Conditioning dalam beberapa 

aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apapun.

Kegiatan ini dipimpin oleh Drs. Prayudi MM, MT yang 

juga menjabat Dekan FTBE, ITPLN Jakarta. Kegiatan yang 

berlangsung tanggal 23-24 Juli 2022 tersebut dilaksanakan 

di aula masjid dan di rumah warga. Melalui kegiatan 

pengabdian masyarakat ini, tim dosen dapat mengenalkan 

wawasan tentang cara instalasi AC kepada warga sekitar 

Dosen ITPLN Berikan Pelatihan Instalasi Dan Peme-
liharaan Air Conditioning di Cileungsi Kidul
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SDG 5 – Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender

70%

30%

Peran para Akademisi dalam pengarusutamaan gender sangat diperlukan agar seluruh sivitas Perguruan Tinggi dapat 

menjadi perpanjangtangananan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam 

menjangkau masyarakat luas, terutama melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan serta penerapan Tridharma 

Perguruan Tinggi dan manajemen kampus yang responsif gender oleh jajaran pimpinan Perguruan Tinggi. Bila kesetaraan 

gender dapat diwujudkan di Perguruan Tinggi, kesempatan perempuan sebagai pembuat keputusan dan menempati posisi 

strategis di kampus semakin meningkat dan terhapusnya kekerasan dalam kampus secara tuntas.

Pendidikan responsif gender adalah perlakuan dalam memberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh pendidikan. Perguruan Tinggi sedang mengusahakan adanya pengenalan materi tentang gender kepada 

para mahasiswa sejak awal memasuki kampus atau menyelipkan dalam mata kuliah khusus.

Pada tahun 2022, Institut Teknologi PLN tercatat 

memiliki 945 mahasiswa baru yang mencakup 

30% perempuan dan 70% laki-laki 

Jumlah Mahasiswa Perempuan ITPLN

Mahasiswa Baru 
945 Mahasiswa

71%

29%

serta menghasilkan lulusan sebanyak 794 

mahasiswa yang mencakup 29% perempuan 

dan 71% laki-laki.  

Mahasiswa Lulusan 
794 Mahasiswa

Jurusan di Institut Teknologi PLN didominasi oleh kaum laki-laki, terbukti dari banyaknya laki-laki yang tercatat pada data dia 

atas. Namun, walaupun jurusan teknik didominasi oleh laki-laki, ada beberapa perempuan yang juga meminati dan memilih 

jurusan Teknik.
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Menjadikan Anak Didik yang Cerdas, Terampil, Mandiri, 

serta Beriman dan Bertaqwa dengan Berakal Kearifan Lokal 

Berwawasan Dunia.

Fasilitas Untuk Anak-Anak

TK Rigatrik YPK PLN merupakan TK swasta yang berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN. 

Gedung Sendiri. TK ini memiliki fasilitas seperti ruang kelas ber-AC, PSB (Perpustakaan dan Audio Visual), ruang imtaq, ruang 

komputer, ruang UKS, halaman sarana bermain di luar ruangan, sarana bermain di dalam ruangan (alat permainan edukatif), 

aula, dan panggung

ALAMAT

Jl. SIgura-gura No.3B, Komplek PLN Duren Tiga Jakarta Selatan

Telp: 021 79-1264

Email: rigatrik@gmail.com

.

Visi

Mempersiapkan Anak-anak agar menguasao Ketrampilan 

Hidup yang cerdas didasarkan pada Pertumbuhan nilai-

nilai, pikiran dan kebiasaan

Misi
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SDG 7 – Energi Bersih Dan 
Terjangkau

Setelah air dan makanan, energi adalah salah satu pendukung utama kehidupan manusia. Energi merupakan pusat dari 

hampir setiap tantangan dan peluang besar yang dihadapi dunia saat ini dan akses ke energi untuk semua sangat penting. 

Tetapi energi harus tersedia dan terjangkau bagi semua untuk memungkinkan pembangunan di masa depan, dan harus 

bersih untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berkelanjutan.

Kami sedang menjajaki bagaimana universitas mempromosikan dan mendukung energi bersih, baik melalui penelitian, 

penjangkauan, dan juga dalam perilaku dan penggunaan mereka sendiri.

Berfokus pada akses energi yang universal, peningkatan efisiensi energi, dan peningkatan penggunaan energi terbarukan 

sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan inklusif (SDG11). Ini adalah dasar untuk 

mengatasi perubahan iklim (SDG13), dan menawarkan prospek peluang ekonomi dan pekerjaan baru (SDG8 dan SDG9). 

Kemiskinan bahan bakar dapat diatasi dengan penyediaan energi yang terjangkau (SDG1).
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PKM

Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan 

teknologi tepat guna dalam mengatasi ketersediaan pasokan 

listrik di masyarakat dan sudah banyak digunakan di dalam 

berbagai aplikasi yang sangat penting di dalam kehidupan 

manusia, seperti pompa air, alat pengering ikan, lampu 

penerangan jalan, alat penangkap ikan, solar home system 

dan lain-lain. Salah satu aplikasi yang sangat penting adalah 

teknologi solar home system yang menggunakan sinar 

matahari sebagai sumber energi yang dipergunakan dalam 

penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik 

perumahan, kantor dan industri rumahan (home industry) 

sehingga dapat membantu manusia dalam mendukung 

kegiatan sehari-hari. Kemudahan dalam mendapatkan sinar 

matahari sebagai sumber energi listrik merupakan keunggulan 

dari PLTS dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. 

Peralatan-peralatan yang digunakan di dalam PLTS juga 

dapat dengan mudah diperoleh di pasaran dengan harga 

yang terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, teknologi 

PLTS ini sangat diperlukan dan penting untuk diketahui oleh 

masyarakat luas terutama dalam penerapan dan penggunaan 

teknologi ini dalam membantu aktivitas masyarakat sehari-

hari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan di bagi 

dalam beberapa tahapan, meliputi: survei lokasi, sosialisasi, 

pengujian komponen PLTS, seminar dan pelatihan, perakitan 

dan instalasi sistem serta evaluasi program. 

Tahap pertama adalah survei lokasi yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi awal mengenai kebutuhan listrik 

sehari-hari di Pesantren Raudhatul Ishlah dan masyarakat 

kelurahan Serua, kota Tangerang Selatan sekaligus mengurus 

perijinan pelaksanaan kegiatan dari Pemda setempat. 

TEKNOLOGI PEMBANGKIT
 LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) 
DALAM TERWUJUDNYA 
KEMANDIRIAN ENERGI LISTRIK
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Tahap kedua adalah sosialisasi kegiatan PKM yang akan dilakukan dengan metode interview dan pengisian 

kuisioner oleh para santri dan masyarakat kelurahan Serua. Dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan diperoleh 

informasi yang diperlukan mengenai kuantitas dan kualitas pemahaman dan pengenalan peserta tentang teknologi 

pembangkit listrik tenaga surya dan juga potensi penggunaan PLTS secara berkelanjutan setelah peserta memahami 

dan menguasai dasar-dasar teknologi PLTS secara sederhana dan aplikatif. Tahap ketiga adalah tahap pengujian 

komponen yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dari PLTS yang akan dipasang, mencakup pengujian tegangan 

dan arus baik input maupun output serta identifikasi komponen PLTS mengenai fungsi dan cara kerja komponen di 

dalam PLTS. Kemudian dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yang akan dilakukan di dalam sesi presentasi seminar 

dan pelatihan yaitu pengenalan teknologi PLTS yang dimaksudkan untuk memberi pemahaman lebih mendalam 

kepada para peserta mengenai teknologi PLTS ini. Setelah itu akan dilanjutkan ke dalam tahap kelima yaitu perakitan 

dan pemasangan (installation) komponen PLTS secara keseluruhan baik komponen internal maupun eksternal. Tahap 

terakhir dalam kegiatan PKM ini adalah evaluasi program dengan menggunakan metode interview dan pengisian 

kuesioner. Evaluasi diperlukan untuk menilai keberhasilan program ini. Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

Institut Teknologi PLN dilakukan bekerjasama dengan Pesantren Raudhatul Ishlah Kelurahan Serua, Tangerang 

Selatan, yang merupakan sentra kegiatan masyarakat setempat. Pesantren Raudhatul Ishlah dipimpin oleh ustadt 

Saiful Abror Al Banjari dengan Ketua Pembina Pesantren Raudhatul Ishlah adalah ustadt Raden Julyarto Prabawasiso. 

Permasalahan utama masyarakat adalah ketergantungan masyarakat terhadap pembangkit listrik konvensional 

(PLN) yang masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama. Harga bahan bakar fosil yang 

semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil, sehingga secara 

tidak langsung mengakibatkan makin meningkatnya biaya pengeluaran masyarakat untuk mendapatkan energi listrik 

dalam mendukung kegiatan sehari-harinya. Dengan menggunakan PLTS diharapkan pengeluaran masyarakat dalam 

mendapatkan energi listrik dapat dikurangi secara signifikan sehingga dana masyarakat tersebut dapat dialihkan untuk 

pengeluaran lain yang lebih diprioritaskan. Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga dimaksudkan 

agar masyarakat dapat memahami secara lebih komprehensif mengenai tekonologi PLTS dalam mendukung berbagai 

aktivitas, baik di dalam masyarakat maupun di dalam pondok pesantren, dan dapat digunakan dalam mengatasi 

berbagai permasalahan mengenai ketersediaan energi listrik di masyarakat serta dapat mewujudkan kemandirian 

energi di masyarakat. Semua proses pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan disusun dalam bentuk laporan dan 

dokumentasi digital. Dalam proses pengerjaannya, kegiatan ini dibagi di dalam beberapa tim dan masing-masing 

tim bertanggung jawab untuk setiap tahap kegiatan. Semua kegiatan dikoordinasikan oleh Tim Dosen Pengabdian 

Kepada Masyarakat Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, yaitu Bpk Sugeng 

Purwanto, S.T. M.Sc., Bpk. Dr. Ir. Pawenary, M.T., MPM., Ibu Sofitri Rahayu, S.Pd., M.Eng dan Ibu Hasna Satya Dini, ST., MT.
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SDG 11 - Kota Dan Komunitas Yang 
Berkelanjutan
Kota dan masyarakat sendiri harus berkelanjutan. Semakin banyak populasi dunia yang tinggal di pusat kota, dan ini juga 

sering menjadi rumah bagi universitas kita. Kota dapat menjadi tempat inovasi dan peluang hebat, tetapi kota juga bisa 

menjadi rumah bagi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang parah. Interaksi antara perguruan tinggi dengan masyarakatnya, 

perkotaan dan pedesaan, perlu bersifat positif yang dapat berlangsung secara turun temurun.

Kota dapat menjadi pusat budaya dan juga industri dan inovasi (SDG9). Mereka juga bisa menjadi pusat kelaparan (SDG2) 

dan kemiskinan (SDG1). Kota dan masyarakat tidak terpisah dari kehidupan di bawah air (SDG14) atau di darat (SDG15), dan 

interaksi di antara mereka akan semakin ditekan oleh perubahan iklim (SDG13), kecuali jika tindakan dapat diambil secara 

berkelanjutan.

Cagar Teknologi ITPLN
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Mini Museum Ketenagalistrikan merupakan museum ilmu 

pengetahuan dan teknologi di kampus Institut Teknologi 

PLN yang memperagakan koleksi tentang Ketenagalistrikan. 

Berbagai koleksi peragaan disajikan menggunakan 

teknologi modern yang interaktif sehingga pengunjung 

dapat mempraktekkan sendiri peraganya seperti peragaan 

seri paralel, peragaan menghasilkan arus listrik dari pensil, 

koin dan dari magnet.

Keragaman informasi dan koleksi yang disediakan, memungkinkan Museum ini terletak di area sayap lobby bagian kiri 

kampus ITPLN sehingga dapat dikunjungi dan dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari rombongan 

pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga wisatawan domestik dan mancanegara.



Mini Museum Ketenagalistrikan merupakan museum ilmu pengetahuan dan teknologi di kampus Institut Teknologi PLN yang 

memperagakan koleksi tentang Ketenagalistrikan. Berbagai koleksi peragaan disajikan menggunakan teknologi modern 

yang interaktif sehingga pengunjung dapat mempraktekkan sendiri peraganya seperti peragaan seri paralel, peragaan 

menghasilkan arus listrik dari pensil, koin dan dari magnet.

Keragaman informasi dan koleksi yang disediakan, memungkinkan Museum ini terletak di area sayap lobby bagian kiri 

kampus ITPLN sehingga dapat dikunjungi dan dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari rombongan 

pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga wisatawan domestik dan mancanegara. 

Mini Museum Ketenagalistrikan
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Zero Emission Transportation

Konsep ini menerapkan pengembangan sistem transportasi yang 

ramah lingkungan, aman dan nyaman. Kendaraan listrik milik 

ITPLN dengan daya saat ini sebesar 3000 Watt serta tegangan 

60 Volt mampu berjalan dengan speed maksimum 80 km/jam. 

Kedepannya akan dibuat juga Stasiun Penyedia Listrik Umum 

(SPLU), sehingga bisa dilakukan fast charging agar kendaraan 

listrik ini bisa optimum pemakaiannya. SPLU yang akan dibuat bisa 

bermanfaat juga untuk sepeda motor listrik yang saat ini sedang 

dalam proses penyelesaian juga. Kendaraan ini menggunakan 

energi listrik sebagai sumber penggerak utama sehingga 

kendaraan ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak 

yang dapat menghasilkan polusi udara. 

Kendaraan Listrik Roda Tiga

Energi Baru Terbarukan (EBT) dan kendaraan listrik akan menjadi 

salah satu faktor yang paling utama pendukung transisi energi 

bersih. Hal ini ditunjukkan dari gencarnya program pemerintah 

terkait sosialisasi kendaraan listrik, mulai dari insentif yang 

diberikan hingga percepatan infrastruktur pengisian daya 

listrik. Pasalnya seperti yang sudah diketahui, kendaraan listrik 

lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi. Sebab, 

kendaraan ini merupakan kendaraan non emisi yang tidak 

mempengaruhi kerusakan lingkungan. Sehingga, penggunaan 

kendaraan ini dapat membuat kualitas udara menjadi lebih 

baik karena tidak mencemari lingkungan. Manfaat kendaraan 

listrik selanjutnya yaitu  penghematan energi fosil dimana tidak 

diperlukan lagi penggunaan bahan bakar minyak

Guna mendukung peran EBT mewujudkan transisi energi bersih, 

ITPLN memproduksi beberapa kendaraan listrik berupa motor 

listrik. Uji coba motor listrik ini juga telah dilakukan di kawasan 

ITPLN. Motor listrik yang diproduksi yaitu dengan kapasitas 3 kW 

menggunakan batterai 50 Ah / 60 Volt dengan kecepatan +/- 80 

km/jam dengan lama waktu penggunaan batterai selama 3 jam 

dan pengecasan selama 2 jam. 

Motor Listrik
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Institut Teknologi PLN memiliki lokasi yang sangat strategis . 

Salah satu fasilitasnya adalah memiliki lokasi parkiran yang luas 

dan aman. Seluruh area parkir  sudah di lengkapi CCTV  dan 

memiliki tempat penitipan helm GRATIS bagi karyawan maupun 

mahasiswa . Parkiran ITPLN ini mampu menampung ribuan 

sepeda motor dan ratusan mobil pada waktu yang bersamaan.  

Setiap karyawan dan mahasiswa yang mengenderai kendaraan 

roda dua wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kenderaan 

(STNK) setiap keluar dari lokasi parkir ITPLN. Hal itu bertujuan 

untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi setiap 

masyarakat kampus.

Begitu juga dengan area parkir roda empat yang terpisah dengan  

area parkir roda dua juga memiliki fasilitas keamanan security 

selama  24 Jam.

Area Parkir Sepeda

Kampus ITPLN telah mencanangkan diri menjadi Green Campus. 

Salah satu poin penting dalam penataan berbasis Green Campus 

ialah kualitas jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki di kampus ITPLN 

menempati posisi penting dalam sirkulasi mahasiswa di kampus 

dan pada saat keluar-masuk kampus. Persebaran mahasiswa 

yang beraktivitas berjalan kaki menuju ke kampus mayoritas 

berada di sekitar kampus ITPLN. Tersedianya dua pintu resmi 

pada area Kampus ITPLN membuat ada aktivitas berjalan kaki 

yang signifikan pada hari aktif perkuliahan. Pada lingkungan 

kampus di sisi Utara, Selatan, dan Timur, aktivitas berjalan 

kaki tidak cukup signifikan akibat jalur kendaraan yang lebar, 

sehingga menyebabkan lebih banyak aktivitas menggunakan 

kendaraan bermotor keluar-masuk kampus. Untuk mewujudkan 

jalur pejalan kaki yang memenuhi standar dan mendorong 

aktivitas berjalan kaki di dalam kampus, terdapat beberapa poin 

yang perlu diperhatikan oleh kampus ITPLN. Ketersediaan jalur 

pedestrian yang sesuai standar dan walkable harus menjadi 

pertimbangan utama sirkulasi pejalanj kaki di dalam kampus. 

Terwujudnya lingkungan yang walkable, yaitu lingkungan yang 

bersahabat bagi aktivitas berjalan kaki, merupakan salah satu 

kunci tercapainya lingkungan kampus yang sehat dan aktif.

Jalur Pedestrian

Lingkungan yang mendukung kegiatan berjalan 

kaki akan mengurangi permasalahan kemacetan, 

polusi dan kepadatan yang berlebihan dari sirkulasi 

kendaraan bermotor di dalam kampus. Peletakan 

jalur pedestrian yang tepat sesuai masterplan 

lingkungan kampus dapat menjadi solusi 

mengurangi kepadatan sirkulasi mahasiswa di 

lingkungan fakultas dengan aktivitas berjalan kaki 

yang banyak. Berbagai macam kelebihan dapat 

diperoleh dengan menerapkan walkability pada 

lingkungan kampus.
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SDG 12 - Konsumsi Dan Produksi 
Yang Bertanggung Jawab
Waste-To-Energy Composition (WTEC) 
Secara holistic dalam mensukseskan program progreen, 

haruslah dimulai dengan program bersih lingkungan dengan 

mengelola sampah dengan bijaksana. Sesungguhnya 

inilah inti dari program progreen. Bukan hanya menanam 

pohon saja, seperti selama ini yang dilakukan pemerintah 

(akan terjadi pemubadziran anggaran saja) tapi dengan 

mengelola kebersihan untuk dijadikan sarana dan 

prasarana pupuk dan pemupukan agar tanaman menjadi 

hijau, tentu didalanmnya akan tercipta sebuah proses 

kreatifitas dan aktivitas di tingkat masyarakat komunal 

(tercipta kemandirian). Diharapkan dengan pola komunal 

ini, masyarakat tentu akan peduli menanam pohon dan 

tidak terlalu susah memeliharanya, karena pupuknya yang 

berbasis sampah kota dapat dengan mudah diperoleh 

(sustainable). 

Melalui UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

mengamanatkan untuk mengelola sampah ditingkat 

hulu sampai ke produsen sampah (masyarakat, kawasan 

industri,pasar tradisional/mall, dll). Seharusnya pemda 

Kab/Kota persegera merealisir dengan “tegas dan disiplin”, 

membuat atau merevisi perda, merancang master plan 

pengelolaan sampah berbasis komunal. ITPLN melakukan 

pembuatan composting center dan penerapan berbagai 

kebijakan terkait pengelolaan sampah secara mandiri di 

lingkungan kampus. 
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Laboratorium Gasifikasi Massa Untuk Kurangi 
Sampah Itpln

Institut Teknologi PLN (ITPLN) membuat laboratorium baru 

untuk melakukan penelitian gasifikasi Massa dan sampah, 

Jumat (29/10/2021). Melansir situs resmi ITPLN, laboratorium 

ini bertujuan untuk menunjang pembelajaran dan bentuk 

nyata dari kontribusi ITPLN dalam persiapan energi alternatif 

masa depan yang berasal dari bahan bakar biomassa 

dan sampah. Sebelumnya, beberapa laboratorium lain 

seperti PLTU Mini dan Waste To Energy Center juga sudah 

diresmikan. Semuanya memiliki fungsi untuk menjadi 

sebuah siklus sumber energi masa depan, dan juga 

dapat menjadi solusi untuk pengurangan sampah. Dalam 

praktiknya, Waste to Energy Center memproduksi briket 

dari sampah sebagai bahan bakar laboratorium Gasifikasi 

Biomassa dan Sampah. Bahan bakar ini nantinya dikonversi 

menjadi listrik di PLTU Mini.
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SDG 16 - Perdamaian dan 
Keadilan
Sinergi ITPLN dengan Aparat Penegak Hukum dan 
Keamanan

ITPLN has always expand its relations to the stakeholders around the campus area. That includes the Village and Sub-district 

officers, Police and Army officers, etc
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Dewan Riset Nasional 2019-2022 Resmi Dikukuhkan, Ini 
Susunannya

Anggota Dewan Riset Nasional (DRN) Periode 2019–2022 beserta komisi teknisnya telah resmi dikukuhkan oleh Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. Pengukuhan dilakukan di Auditorium Gedung D Ristekdikti Senayan, Jakarta, 

pada Kamis 4 Juli. Berikut ini susunan Anggota DRN 2019–2022 beserta komisi teknisnya:

Komisi Teknis Energi

Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc (Kementerian Energi dan Sumber)

Prof. Dr. Djarot S Wisnubroto (Badan Tenaga Nuklir Nasional)

Prof. Triyogi Yuwono, Ph.D (Institut Teknologi Sepuluh November)

Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa Mulyana M.K., M.T (Universitas Indonesia) (Rektor ITPLN)

Dr. Ir. Agus Purwadi, MT (Institut Teknologi Bandung)

Ir. Hardiv Harris Situmeang, MSc, D.Sc (Indonesian National Committee – World Energy Council)

Dr. Tirto Prakosa Brojonegoro, M.Eng (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Deendarlianto, ST., M.Eng (Universitas Gadjah Mada)

Artikel ini telah tayang di https://edukasi.okezone.com/

dengan judul “Dewan Riset Nasional 2019-2022 Resmi Dikukuhkan, Ini Susunannya : Okezone Edukasi”,

Klik untuk baca: https://edukasi.okezone.com/read/2019/07/06/65/2075543/dewan-riset-nasional-2019-2022-resmi-

dikukuhkan-ini-susunannya.
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SDG 17 : Kemitraan untuk 
mencapai Tujuan
Erick Thohir Ajak Mahasiswa Institut Teknologi PLN 
Berkontribusi Bersama BUMN

Menteri BUMN, Erick Thohir mengajak peran serta Perguruan 

Tinggi, dalam hal ini Civitas Akademika Institut Teknologi 

PLN (IT PLN) untuk ikut berkontribusi bersama BUMN dalam 

membangun Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Staf 

Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Senin (24/10) di 

Kampus IT PLN yang berlokasi di Duri Kosambi, Jakarta Barat 

pada acara BUMN Goes to Campus 

Indonesia diprediksi akan menjadi negara yang 

mendominasi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 

2045. Hal ini menjadikan peran BUMN sebagai katalisator 

pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin 

penting dan memerlukan talenta terbaik bangsa untuk 

menjalankan transformasi. Kesiapan Sumber Daya Manusia 

yang mumpuni secara penguasaan ilmu dan teknologi 

diantaranya dimulai dari lingkungan Perguruan Tinggi.

.

Sambutan dan Materi

“Keberlanjutan kepemimpinan penting untuk dimulai sedini 

mungkin. Oleh karena itu, BUMN memberi kesempatan 

selebar-lebarnya untuk generasi muda, termasuk adik-

adik dari kampus IT PLN untuk bisa bergabung dan ikut 

berkontribusi bersama BUMN. Bisa dengan jalur program 

magang bersertifikat yang dilakukan BUMN bekerjasama 

dengan Perguruan Tinggi hingga ikut program rekrutmen 

bersama BUMN” ajak Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri 

BUMN.

Arya Sinulingga lebih lanjut juga menyampaikan tentang 

kebijakan dilingkungan Kementerian BUMN diantaranya 

mendorong lahirnya talenta digital savvy agar mampu 

bersaing di masa depan, dengan target digital talent ready 

sebanyak 20% dari total talenta BUMN di tahun 2024 serta 

membuka ruang bagi kesetaraan gender dan kesempatan 

milenial untuk memimpin BUMN.
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“Kehadiran generasi muda menjadi inspirasi sekaligus menjadi energi penggerak kemajuan dan transformasi BUMN dengan 

tuntutan dunia usaha yang semakin kompetitif. Per tahun 2021, tercatat Direksi BUMN Perempuan telah mencapai target 15%, 

sedangkan Direksi BUMN dari milenial mencapai target 5%. Di akhir tahun 2023, ditargetkan 25% Direksi BUMN Perempuan dan 

10% Direksi dari Millenial” jelas Arya Sinulingga.

Sesi Talkshow

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang diwakili Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, 

Gregorius Adi Trianto menyampaikan tentang keberhasilan PLN dalam melakukan transformasi karena diantaranya didukung 

oleh penguasaan teknologi.

“Transformasi di BUMN yang dicanangkan oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, juga dilakukan di PLN, diantaranya adalah 

transformasi di sisi layanan, dengan menghadirkan aplikasi layanan berbasis digital yang disebut dengan PLN Mobile. Ini 

tentunya didukung oleh penguasaan teknologi oleh SDM yang ada di PLN” jelas Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President 

Komunikasi Korporat & TJSL PLN.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Arga M. Nugraha, yang juga adalah Direksi BUMN dari 

Millenial, hadir memberikan motivasi kepada peserta yang hadir, tentang penting penguasaan teknologi, terlebih dalam 

proses transformasi di BUMN.

“Transformasi di BUMN saat ini, membutuhkan penguasaan teknologi digital dari insan BUMN. Perkaya terus ilmu dan 

penguasaan teknologi oleh teman-teman mahasiswa agar siap memasuki dunia kerja ketika lulus nanti” ajak Arga M. 

Nugraha, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI.

Sementara itu, Kementerian BUMN, melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN, juga telah membuka kesempatan 

luas bagi mahasiswa dari Perguruan Tinggi diseluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dengan mengikuti Program 

Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMBB), sebagai program untuk menjawab tantangan model link and match antara institusi 

pendidikan dengan kebutuhan industri.

“30 ribu mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi diseluruh Indonesia telah mengikuti program magang bersertifikat yang 

diinisiasi oleh Kementerian BUMN bekerjasama dengan BUMN dan Perguruan Tinggi diseluruh Indonesia” tambah Direktur 

Eksekutif Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN, Sofyan Rohidi kepada mahasiswa yang hadir dalam sesi dialog BUMN 

Goes to Campus di Kampus IT PLN yang mengambil tema Reach Your Dream.

Dukungan dan Partisipasi

Rektor IT PLN, Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa M K, MT, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian BUMN, PLN serta 10 BUMN yang 

turut serta hadir mengikuti pameran pada kegiatan BUMN Goes to Campus, dan dirinya berharap agar sinergitas antara 

perguruan tinggi dengan BUMN dapat terus terjalin untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Selain itu juga, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (LLDIKTI III), Ibu Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP yang 

berkesempatan untuk hadir dalam acara mengatakan bahwa pihaknya mendukung terlaksananya acara BUMN Goes to 

Campus, di LLDIKTI III terdapat lebih dari 200 Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI III akan mensupport pelaksanaan kegiatan ini 

kedepannya dengan peserta sebanyak 5000 peserta per sesi acara.

Kegiatan BUMN Goes to Campus ini juga dimeriahkan oleh berbagai booth edukasi dari Perusahaan BUMN yang ingin 

memperkenalkan profil Perusahaan dan juga membuka kesempatan untuk magang bagi mahasiswa IT PLN. Adapun 

Perusahaan BUMN yang berpartisipasi yaitu, PLN, Pelindo, Angkasa Pura II, BRI, Pupuk Indonesia, PTPN III, Pegadaian, Hutama 

Karya dan Mind ID.
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Slovak University of Technology dan IT-PLN Tandatangani 
MoU Bidang Pendidikan

Dalam sambutan singkatnya, selain menyampaikan ucapan selamat atas penandatanganan MoU di bidang penelitian dan 

pendidikan, Dubes Pribadi menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menyambut baik dan berharap program kerja sama 

ini berjalan lancar serta membawa dampak positif bagi pendidikan mahasiswa serta penelitian bersama antara para peneliti 

masing-masing universitas. Harapan dan doa yang sama juga disampaikan oleh Rektor ITPLN dan STU.

Selain program pertukaran mahasiswa dan dosen, ruang lingkup kerja sama  juga mencakup penelitian bersama antara 

ITPLN dan STU, misalnya di bidang energi terbarukan. Ke depannya diharapkan kerja sama penelitian ini akan membawa 

manfaat bagi masyarakat Indonesia dan mencapai target pengurangan emisi gas yang telah ditetapkan oleh Presiden 

Jokowi hingga tahun 2030.

Penandatanganan MoU ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan secara virtual kedua pihak (ITPLN dan 

STU) guna membahas hal-hal teknis bidang kerja sama. Diharapkan pertukaran mahasiswa sudah dapat dilakukan pada 

semester genap tahun 2022.

Duta Besar (Dubes) RI Bratislava, 

Dr. Pribadi Sutiono menyaksikan 

penandatanganan Perjanjian 

Kerja Sama atau Memorandum 

of Understanding (MoU) secara 

virtual antara Institut Teknologi 

– PLN dengan Slovak University 

of Technology (STU),Kamis 

(31/3/2022). 

Acara penandatanganan tersebut 

merupakan salah satu bagian dari 

rangkaian perayaan Dies Natalis 

IT-PLN ke-24 yang diperingati pada 

1 April 2022. Penandatanganan di 

Jakarta dilakukan oleh Rektor ITPLN, 

Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa Mulyana, 

sementara penandatanganan 

di Bratislava, Slowakia, dilakukan 

oleh Rektor STU, Prof. Dr. Ing. Oliver 

Moravčík.
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Kembangkan Energi Terbarukan, NEC Power Korea 
Gandeng ITPLN

Institut Teknologi PLN (ITPLN) menyelenggerakan Ceremoni 

Penandatanganan Perjanjan Kerjasama ITPLN dengan 

NEC POWER tentang Research And Development of 

Technology For Enviromental Plants di Ruang Pembangkit 

Lantai 2 Gedung IT PLN Jakarta ( Jum’at/17/12). Acara ini 

diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti kerja sama 

untuk kesepakatan mengenai solusi yang berkaitan dengan 

pembangkit energi terbarukan ramah lingkungan dengan 

perusahaan NEC Power Korea.

Acara tersebut dihadiri oleh Rektor ITPLN Prof. Dr. Ir. Iwa 

Garniwa M.K., M.T , Wakil Rektor II Drs. Moh. Ahsan., MM, beserta 

jajaran Manajemen ITPLN sedangkan dari NEC POWER dihadiri 

oleh CEO Mr. Sim Jaeyong, Mr. Kim Hak Jun, Mr. Seok Kyun 

Hee, Mr. Lee Woon Ok, Mrs. Hyun OK dan juga Mr. Kim Won Ju. 

Kerja sama ini bertujuan untuk mengaplikasikan teknologi 

yang dimiliki oleh NEC Power mengenai pemanfaatan 

teknologi untuk merubah sampah menjadi sebuah energi 

yang dapat memecahkan permasalahan sampah sesuai 

instruksi pemerintah Indonesia dan juga turut membantu 

pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan 

sampah yang terjadi di daerahnya namun tetap ramah 

lingkungan.

Rangkain acara dalam kegiatan tersebut ialah, yang 

pertama sambutan dari Rektor IT PLN, beliau menyampaikan 

“ Saya menghimbau untuk teman teman, gunakan 

kesempatan ini untuk belajar dan menyerap ilmu dari 

dukungan teknologi yang diberikan oleh NEC Power agar 

masalah yang kita alami bisa terselesaikan dan kita bisa 

mengaplikasikan ilmunya di kemudian hari secara mandiri 

“, tutur Prof Iwa di dalam sambutannya.

Acara dilanjut dengan sambutan yang diberikan langsung 

oleh CEO NEC POWER, Mr. Sim Jaeyong. Di dalam sambutannya 

beliau menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama 

tersebut dan menyampaikan bahwa mereka merupakan 

perwakilan dari Pemerintah Korea dan diperintahkan untuk 

menebarkan manfaat melalui teknologi yang mereka coba 

aplikasikan ke negara yang membutuhkan solusi dari 

permasalahan sampahnya. Kemudian acara dilanjutkan 

dengan penandatanganan MOA antara Rektor IT PLN, 

CEO NEC Power dan juga saksi sekaligus foto bersama 

sebagai bukti kesepakatan. Rangkaian acara terakhir ialah 

penyerahan plakat dari IT PLN kepada NEC Power.

Besar harapan kami agar penandatanganan kerja sama 

ini menjadi sebuah proyek kerja sama yang berlanjut dan 

bisa berjalan sesuai rencana dan menghasilkan sebuah 

manfaat dari pelaksanannya.
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Kunjungan Asian Development Bank ke ITPLN

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama internasional yang telah dibahas oleh YPK PLN dengan Asian Development Bank 

beberapa waktu yang lalu, pada Selasa, 18 Oktober 2022 Institut Teknologi PLN mendapatkan kunjungan dari perwakilan 

Asian Development Bank. Dalam kunjungan yang berlangsung di Ruang Sedyatmo Lt. 4 ITPLN ini, dibahas beberapa peluang-

peluang kerja sama kedepannya terkait perkembangan ITPLN untuk menuju Perguruan Tinggi yang berkelas Internasional.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Ketua Umum YPK PLN Supriyadi beserta Jajaran pengurus, Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa M 

K, MT selaku Rektor ITPLN beserta jajaran Wakil Rektor, Dekan, KaProdi, dan Manajer Bagian Terkait, sedangkan dari pihak ADB 

diwakili oleh Mrs.Daniela, Ibu Citra dan Ibu Meutia Chaerani.

Sambutan

Dalam sambutannya, Prof. Iwa menyampaikan bahwa dengan kerja sama ini dapat membuka peluang untuk mendukung 

ITPLN menjadi Perguruan Tinggi yang berkelas Internasional. “Institut Teknologi PLN merupakan Perguruan Tinggi yang berfokus 

kepada bidang Energi khususnya Energi baru terbarukan sesuai dengan salah satu tujuan dari ADB dalam perkembangan 

yang sedang terjadi di Industri global. dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat mewujudkan ITPLN sebagai Perguruan 

Tinggi yang berkelas Internasional,” Ucap Prof. Iwa dalam sambutannya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Laboratorium-laboratorium yang ada di ITPLN, seperti Waste to Energy 

Center, Lab Mikro Hidro, Lab PLTU Mini, dan Lab Gasifikasi.

37 INSTITUT TEKNOLOGI PLN

#



PENJAJAKAN KERJA SAMA IKPLN & YPKPLN/ ITPLN

Dalam rangka pembahasan kerja sama 

terkait kepakaran, Ikatan Keluarga Pensiunan 

Listrik Negara atau yang biasa disingkat 

IKPLN sebagai salah satu dari 4 (empat) 

pilar kekuatan PT PLN (Persero) melakukan 

kunjungan ke Institut Teknologi PLN (ITPLN) 

memenuhi undangan dari ITPLN. Kunjungan 

ini dilaksanakan pada Rabu, 13 Juli 2022 di 

ruang Sedyatmo, Lt. 4 ITPLN.

IKPLN dan YPK PLN ( Salah satu unit bisnisnya 

adalah ITPLN)  merupakan bagian dari 4 

pilar kekuatan PT PLN (Persero), Kunjungan 

ini disambut oleh Bapak Dr. Ir. Pawenary, M.T., 

MPM., IPU selaku Wakil Rektor IV, beserta jajaran 

Wakil Rektor dan Dekan serta Para Manajer 

Bagian terkait, Ketua YPK PLN dalam hal ini 

diwakili oleh Bapak Ir. Djoko Paryoto, MT selaku 

Ketua Harian YPK PLN beserta jajarannya, 

menyampaikan bahwa sinergi kolaborasi ini 

sangat penting untuk maju dan Bersama nya 

IKPLN dan ITPLN.  Hadir pula, Bapak Ir. Djoko 

Abumanan, MBA., saat ini mewakili ketua 

IKPLN, dan Bapak Ir. Suharto Wiranu,M.T.  selaku 

perwakilan dari Dewan Pakar IKPLN.

Dalam sambutannya, Bapak Pawenary menyampaikan harapannya untuk 

dapat terjalinnya kerja sama antara ITPLN dengan IKPLN terkait dewan pakar, 

“Untuk menjawab tantangan-tantangan dunia saat ini, ITPLN sebelumnya 

sudah menjalin kerjasama dengan PLN, PJB, IP, Haleyora, PLN Tarakan, PLN 

Icon+, Pusdiklat, Puslitbang, Pusenlis/COE, Pusharlis, dan BUMN dan swasta 

lainnya,  tentunya ITPLN membutuhkan dukungan dari para pakar-pakar 

yang pernah atau sedang berkecimpung di bidang keahliannya.” Ujar Pak 

Pawenary.

Sementara itu, Bapak Djoko Abumanan mengatakan bahwa kerja sama 

ini memiliki potensi dimana banyak anggota IKPLN yang pakar sesuai 

dengan bidang masing-masing. “tentunya banyak anggota IKPLN yang 

merupakan pakar dari berbagai bidang yang ada di PLN selain bidang 

teknis ketenagalistrikan ada juga pakar dalam bidang manajemen.” Ujar 

Pak Djoko Abumanan.

 Acara dilanjutkan dengan diskusi dengan para peserta yang hadir dalam 

acara ini.  Selanjutnya sepakat akan dibuat MOU antara ITPLN dan IKPLN 

untuk menindaklajuti kunjungan ini sehingga beberapa target yang akan 

dikerjakan bersama bisa segera terealisasi dalam bulan juli – agustus 

2022 mendatang.  Setelah Ishoma, acara dilanjukan dengan kunjungan ke 

pusat riset, laboratorium dan workshop ITPLN guna mengetahui kelebaihan 

fasilitas yang dimiliki kampus ITPLN.
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SDGs ITPLN
The Impact Rankings adalah upaya global pertama 

untuk mengukur kemajuan universitas khususnya di 

sekitar SDGs. Ini dapat menjadi katalisator tindakan, 

mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban 

universitas kita, dan kesempatan bagi mereka untuk 

menyoroti pekerjaan hebat yang telah mereka lakukan.

sdgs.itpln.ac.id

worldrank@itpln.ac.id
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