Pemko Medan-PLN Bersinergi
Dukung Kemudahan Kelistrikan
bagi Investor

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kedua
kiri) dan Manager PT PLN UP3 Medan Lelan
Hasibuan (kedua kanan) menandatangani
naskah kesepahaman bersama (MoU) di bidang
kemudahan memperoleh pasokan listrik di
Medan,
Senin
(29/10).
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Medan, 29/10 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan
PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)
sepakat bersinergi dalam hal memberi kemudahan mendapatkan
sumber energi listrik bagi investor yang ingin menanamkan
modal di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Kesepakatan itu tertuang dalam naskah kesepahaman bersama atau
memory of understanding (MoU) yang ditandatangani oleh
Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin dengan Manager PT PLN UP3
Medan Lelan Hasibuan di Medan, Senin (29/10).
“Melalui MoU ini, kita berharap PT PLN dapat menjamin

ketersediaan energi listrik kepada masyarakat sekaligus
memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi seluruh
aktivitas perekonomian di Kota Medan,” ujar Walikota.
Dengan demikian, lanjutnya, para investor tidak perlu khawatir
lagi akan ketersediaan energi listrik di Kota Medan.
Selain itu, lanjut Eldin, kerja sama antara Pemko Medan dengan
PLN tersebut efektif menjawab kebutuhan listrik masyarakat
sekaligus mendukung program smart city yang sudah dicanangkan
Pemko setempat.
Karena itu, Walikota Medan mengapresiasi terselenggaranya
penandatanganan MoU dengan PT PLN UP3 Medan.
“MoU ini juga menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa
kemajuan suatu daerah berbanding lurus dengan adanya
ketersediaan pasokan tenaga listrik yang mencukupi guna
menunjang segenap rangkaian kegiatan pembangunan,” ujarnya.
Sebab, kata Eldin, segala sektor yang menjadi andalan dalam
menggerakkan ekonomi daerah pada umumnya sangat bergantung
pada pasokan listrik.
“Apalagi di era globalisasi dan IT saat ini kebutuhan listrik
sudah sejajar dengan kebutuhan sehari-hari,” ucap dia.
Acara penandatanganan MoU itu turut disaksikan General Manager
PT PLN Unit Induk Wilayah Sumut Feby Joko Priharto dan
sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Medan.
Sementara itu, General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Sumut
Feby Joko Priharto mengatakan MoU tersebut merupakan lanjutan
dari MoU sejenis yang telah ditandatangani oleh Gubernur
Sumatera Utara.
Dia berharap MoU itu dapat terus bergulir ke kota dan
kabupaten lainnya guna mendukung percepatan perekonomian
daerah.

“Kebutuhan listrik ini sangat penting, karena kedepannya PLN
berkomitmen memajukan perekonomian daerah dengan cara
kemudahan memperoleh pasokan listrik,” kata Feby Joko
Priharto. (LMC-05)

