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Pembaca budiman,
Setelah melewati masa ibadah Ramadhan yang berat namun 

diakhiri dengan kebahagiaan idul fitri, Majalah Kawasan kembali 
hadir menyapa pembaca melalui edisi bulan Juli 2016 ini. Kami 
berharap berita-berita yang kami kabarkan dapat menjadi 
inspirasi dan motivasi untuk mengubah kehidupan kita menuju 
kualitas yang lebih baik. Sebab, orang yang hebat adalah orang 
yang mampu mengubah hal yang biasa menjadi sesuatu yang luar 
biasa. Segelondong kayu, bagi seorang ibu rumah tangga di 
pedesaan mungkin hanya berfungsi sebagai kayu bakar yang 
bernilai ekonomi rendah, tapi bagi tukang kayu atau pengrajin, 
segelondong kayu itu bisa menjadi komoditi yang bernilai ratusan 
ribu bahkan sampai jutaan rupiah. Dengan merubah pola pikir 
positif maka setiap peristiwa dapat menjadi inspirasi dan motivasi.

Pembaca budiman,
Diantara Ramadhan dan Idul Fitri, juga menjadi moment 

yang spesial PT KIEC yang pada 16 Juni 2016 merayakan ulang 
tahunnya yang ke-34. Setiap ulang tahun, biasanya orang mem-
beri ucapan berupa doa agar panjang umur dan hidupnya mulia. 
Manusia yang baika dalah manusia yang umurnya panjang dan 
paling baik perbuatannya sedangkan manusia yang buruk adalah 
yang panjang umurnya namun sedikit kebaikannya.

Selama 34 tahun berdiri (16Juni 1982-16 Juni 2016) PT KIEC 
telah banyak memberi manfaat bagi masyarakat Cilegon khusus-
nya dan Indonesia pada umumnya. Sebagai pengelola kawasan 
industri, PT KIEC telah banyak memfasilitasi berdirinya berbagai 
perusahaan di Kota Cilegon yang mampu menyerap banyak 
tenaga kerja baik lokal maupun nasional. Dengan kemampuan 
daya beli dari tenaga kerja yang banyak ini secara tidak langsung 
akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. 

Coba saja perhatikan,  pagi hari banyak para penjual sarapan 
mulai dari nasi uduk, lontong sayur, bubur ayam dan sebagainya 
dan semuanya habis terjual. Kemudian agak siang sampai sore hari 
muncul pedagang bakso, mie ayam, pempek, ketoprak, siomay, 
rujak atau es campur dan kita menyaksikan semuanya juga ramai 
dengan pembeli. Selanjutnya pada sore hari sampai tengah 
malam  bermunculan pedagang sate, pecel ayam, pecel lele, 
berbagai macam soto dan semuanya laku terjual. Belum lagi 
rumah makan dan restoran, pusat perbelanjaan atau lapangan 
futsal juga tidak kalah sepi dari pengunjung.

Fenomena aktifitas perekonomian diatas menunjukkan 
bahwa perekonomian Kota Cilegon bergerak maju dengan 
indikator tingginya daya beli masyarakat. Dan salah satu 
penggerak perekonomian masyarakat tersebut adalah PT KIEC 
yang berhasil memfasilitasi para investor untuk menanamkan 
modalnya di kawasan industri yang dikelola PT KIEC.

Pembaca  budiman,
Pada usia yang ke-34 ini, PT KIEC ingin menjadi mata air yang 

mengalirkan air kehidupan. Kami terus berbenah memperbaiki 
diri meningkatkan kualitas, misalnya peluncuran aplikasi android 
kiec portal sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan.

Kami ingin menjadi mata air yang jernih, seperti pesan yang 
diterima BJ Habibie dari ayahnya  yang kami kutip dari  film  
Rudyhabibie :
“ Jadilah kamu seperti mata air yang jernih
Jika kamu baik maka sekelilingmu akan baik
Namun jika kamu kotor maka sekelilingmu akan mati “
Selamat Membaca!

Redaksi

MENJADI 
MATA AIR 
YANG JERNIH
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ibangun pada lokasi yang mempunyai akses langsung ke 
Jalan Lingkar Selatan Cilegon serta berada pada kawasan 

perbukitan yang terpisah jauh dari daerah industri membuat Bumi 
Rakata Asri menjadi hunian yang nyaman dengan ling-kungan 
yang alami dan asri.

Peletakan batu pertama dilakukan oleh President Director 
PT. KIEC Tb. Dony Sugihmukti dan dilanjutkan oleh HR & Finance 
Director Ani S Handayani, Commercial & Operation Director Priyo 
Budianto. Business & Development Director Tirta Djaja di-
lanjutkan oleh President Director PT. RAKATA REALTINDO Budy 
Setyawan. Dalam sambutannya Tb. Dony Sugihmukti menyam-
paikan marilah kita bersama-sama gotong royong bahu mem-
bahu dalam membangun masjid ini dengan baik sehingga dapat 
terwujud dengan cepat dan dapat langsung digunakan oleh 
jamaah perumahan BRA dan sekitarnya. Dan satu lagi yang tidak 
kalah penting adalah setelah nanti terbangun masjid tersebut 
maka makmurkanlah masjid tersebut jangan sampai masjid sudah 
terbangun jamaahnya tidak terbangun atau tidak ada jemaah.

Dan selanjutnya sambutan dari Direktur Utama PT. RAKATA 

REALTINDO Budy Setyawan mangatakan bahwa momen-memen 
seperti ini insya Allah akan kami agenda dalam setahun sekali 
diadakan dengan tujuan untuk menjalin erat tali sillatu-rahmi 
yang harmonis terhadap lingkungan masyarakat sekitar 
perumahan BRA dan juga dapat bermanfaat bagi perusahaan dan 
khususnya bagi masyarakat sekitar perumahan BRA. Pemba-
ngunan masjid ini sebenarnya sudah lama sekali kami rencanakan 
dan alhamdullilah di tahun ini tepatnya di bulan suci Ramadhan 
bulan yang penuh barokah dapat melakukan peletakan batu 
pertama Masjid Raya Rakata, Insya Allah pembangunan masjid  ini 
dapat terealisasi dalam satu tahun ini. Harapan besar kami 
Semoga dengan adanya pembangunan masjid Raya Rakata ini 
perusahaan dan karyawan menjadi jaya dan sejahtera. 

# (KIEC/IY)

PELETAKAN BATU PERTAMA 
MASJID RAYA RAKATA

Cilegon Senin 20 Juni 2016, perumahan Bumi 
Rakata Asri (BRA) melakukan peletakan batu 

pertama masjid yang berada di area persis di 
tengah-tengah perumahan BRA. Masjid tersebut 

dinamakan masjid Raya Rakata dengan luas 
bagunan 10 x 10 m2 kapasitas 260 jamah. 
Perumahan BRA beralamat di Jalan Raya 

Bangendung – Ciwedus Cilegon, BRA mempunyai 
luas tanah 21,7 ha dan dapat dicapaihanya dalam 

waktu 5 menit dari Pusat Kota Cilegon. 

D
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diaman rumah dinasnya sekitar jam 18:30  
menuju tujuan yang sudah ditentukan oleh 
Walikota Cilegon. 

PT. KIEC diwakili oleh Bunyamin Fauzi 
sebagai Corporate Secretary masuk dalam 
rombongan Kelurahan Tamansari Kec. 
Pulomerak, sebagai ketua Tim Kapolres 
Cilegon Raden Ramadhan Natakusuma, 
penceramah Prof. Dr. KH. Udi Muchfrodi, Lc, 
M.Ag, anggota terdiri dari DPRD Cilegon, 
Kadis Perhubungan Kota Cilegon, Kadis 
Kebersihan dan Perta-manan Kota Cilegon, 
Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Cilegon, 
Ketua Kadin Cilegon, Direksi Perusahaan 
BUMN, BUMD, BUMS, Tarjung menuju masjid 
Jami’ AT-TAQWA Tamansari Pulomerak.

Acara dibuka dengan sambutan dari 
Tokoh Masyarakat Tamansari, Ahkmad Fatih 
Muhidin mengatakan,  kami sangat senang 
atas kedatangan rombongan tarjung Wali-
kota Cilegon dan dalam kesempatan ini juga 
Fatih menyampaikan program-programnya 
insyaAllah setelah Idul Fitri DKM masjid Jami’ 

At-Taqwa pertama akan merenovasi bangu-
nan masjid mohon dukungan dan bantuan-
nya, kedua akan mengganti sounds system 
yang sudah rusak, ketiga akan membuat 
perpustakaan taman baca dan terakhir kami 
sepakat atas nama sesepuhan, tokoh masya-
rakat, para ketua RT, RW, tokoh pemuda 
keselurahan Taman Sari sangat menolak ada-
nya warung-warung miras yang ada duku-
ngannya khususnya kelurahan Tamansari 
umumnya Kecamatan Pulomerak untuk itu 
mohon bantuan dan dukungannya kepada 
Kapolres Cilegon, Polsek Pulomerak untuk 
membrantas tempat tersebut. 

Dalam sambutannya Kapolres Cile-gon 
Ramadhan mengatakan, setuju dan komit 
apa yang diminta oleh tokoh masya-rakat 
Tamansari Pulomerak dalam memberantas 
penyakit masyarakat yang merusak generasi 
penerus bangsa yang kelak akan menjadi 
khalifah-khalifah Islam. Dan di sela-sela 
sambutannya Ramadhan yang kelahiran 
Labuan Pandeglang juga sempat menyam-

paikan, Polres Cilegon dalam kepemimpinan 
barunya telah melakukan operasi pembe-
rantasan miras, vcd porno, wts dan waria, 
narkoba, tempat perjudian di Cilegon. 
Romdon juga sangat mendukung atas 
program-program DKM masjid Ja’mi At-
Taqwa dalam rencana membuat perpus-
takaan masjid. 

Dan dalam sambutan lain di masjid 
Ja’mi At-Taqwa mewakili Walikota Cilegon 
Ramadhan menyampaikan, Walikota mem-
berikan apresiasi dan penghargaan serta 
terima kasih kepada masyarakat, ulama serta 
kaum muda Tamansari Pulomerak atas pene-
rimaan rombongan Tarjung dari Kota Cile-
gon, harapan Walikota semoga program ini 
dapat berdampak positip bagi kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat. Walikota juga 
mengajak kepada masyarakat marilah kita 
senantiasa meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan kita di bulan suci Ramadhan ini 
bulan yang agung penuh barokah, yang 
mana pahala dilipat gandakan. 

Acara ditutup dengan Tausiah yang 
disampaikan oleh Prof. Dr. KH. Udi Mufrodi Lc. 
M.Ag dengan tema “kebersamaan” dengan 
kebersamaan untuk beribadah insyaAllah 
keinginan kita akan bisa dengan mudah ter-
capai, dengan kebersamaan yang tidak ber-
makna menjadi bermakna. Kebersamaan 
sangat penting di era kontenporer ini. Di 
bulan Ramadhan ini kita diupayakan untuk 
mengendalikan diri dan dengan bersilatu-
rahmi akan banyak rizky. Dan di akhir acara 
ditutup dengan Do’a. #(KIEC/AI)

KIEC TARAWIH BERKUNJUNG 
Bersama Muspida Cilegon

erak - Kapolres Cilegon Raden Rama-
dhan Natakusuma beserta Pemkot 

Cilegon, Anggota Dewan Cilegon, PT. Kraka-
tau Steel, PT. KIEC menyerahkan bantuan  
kepada ketua DKM Mesjid Jami AT-Taqwa 
Tamansari Pulomerak saat acara Tarawih 
Berkunjung se-Kota Cilegon 1437 Hijriyah 
Rabu (22/6) malam.

Setelah buka bersama dengan Walikota 
Cilegon Dr. Tb. Iman Ariadi, Msi, di rumah 
dinasnya tak lama kemudian rombongan 
disebar menuju 8 Kecamatan yang ada di 
Cilegon antara lain Kecamatan Cilegon, 
Purwakarta, Grogol, PuloMerak, Citangkil, 
Ciwandan, Cibeber, Jombang. Rombongan di 
hadiri oleh Muspida Cilegon, Penceramah 
Prof.Dr. KH. Udi Muchfrodi, Lc, M.Ag, Direksi 
Prusahaaan BUMN, BUMD, BUMS. Dengan 
tujuan untuk melakukan Taraweh Berkun-
jung (Tarjung) di masjid-masjid yang ada di 
Cilegon. Rombongan berangkat dari ke-

M
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digunakan merupakan hasil penelusuran 
terhadap kitab para ulama terdahulu, 
antara lain kitab Al Furusiyah karya Ibnul 
Qayyim (abad ke-14), kitab Al Ifadah karya 
Abdullah bin Maymun (abad ke-14), serta 
kitab Al Ghunyah karya Taybugha Al Asyrafi 
(abad ke-14).Diharapkan dengan upaya 
sungguh-sungguh untuk membangkitkan 
kembali warisan peradaban masa lalu ini, 
kejayaan umat dapat diraih kembali.KPBI 
Cilegon rutin mengadakan latihan di area 
bumi perkemahan (lokasi berada di 
samping The Level) setiap Sabtu Pagi atau 
selepas jam kantor di hari kerja. Bagi yang 
berminat untuk mengetahui lebih banyak 
mengenai horsebow dapat langsung 
datang untuk berlatih bersama. (KIEC/BP)

Bandung, Valdi raih juara di lomba memanah kategori Horsebow yang 
diselenggarakan di Daarut Tauhid Bandung tanggal 29 Mei 2016. Lomba 
ini diikuti oleh para pemanah dari berbagai daerah, antara lain Jogjakarta, 
Solo, Semarang, Klaten, Riau, Palembang, Jabotabek, Bandung, dan 
Cilegon. Komunitas Panahan Berkuda Indonesia (KPBI) Cilegon 
mengirimkan kafilah untuk berpartisipasi di lomba tersebut. 

Salah satu pendiri KPBI, Irvan menjelaskan 
latar belakang berdirinya komunitas 
sebagai berikut,”Seiring dengan maraknya 
kebangkitan panahan tradisional jenis 
horsebow (busur yang biasa digunakan 
oleh penunggang kuda di kawasan Asia) di 
berbagai belahan dunia, termasuk 
Indonesia, maka dibentuk komunitas yang 
bertujuan untuk mewadahi para penggiat 
jenis  panahan tersebut .  Panahan 
horsebow dan aktivitas memanah sambil 
berkuda merupakan bagian dari tradisi 
Nusantara yang telah lama hilang. 
Peninggalan busur horsebow di Jawa 
tersimpan sebagai pusaka Ampilan Dalem 
Sultan Yogyakarta, serta di relief Candi 
Pe n at a ra n  ( a b a d  k e - 1 4 )  te rd a p at  
penggambaran aktivitas memanah sambil 
berkuda.”
 Horsebow merupakan keahlian 
panahan yang biasa digunakan oleh para 

penunggang kuda, walaupun dapat 
d i g u n a k a n  o l e h  p e j a l a n  k a k i ,  
menggunakan teknik thumbdraw atau 
menarik busur dengan ibu jari.Teknik yang 

KARYAWAN KIEC 
RAIH JUARA DI LOMBA MEMANAH

Para peserta lomba kategori horsebow berpose sebelum bertanding
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RANGKAIAN 
ACARA KEGIATAN 

HUT KIEC KE-34 
dan KEGIATAN 

BULAN RAMADHAN
1437 H

Pembukaan HUT KIEC 
dengan marawis SD Juara Cilegon

Tausiyah Bersama KH. Hairul Anwar Pemberian santunan Anak Yatim 
dalam acara HUT KIEC Ke - 34

Pemberian santunan Anak Yatim dalam acara HUT KIEC Ke - 34

Penyerahan Bingkisan 
Hari Raya Idul Fitri dari PT. KIEC 
Kepada Masyarakat 17 Kelurahan 
di Sekitar Kawasan Industri Krakatau

Sholat Jum’at Keliling 
PT. KIEC dan Pemberian 

Santunan
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Kegiatan CSR PT KIEC  
Penyerahan Bantuan Beras 

di Kawasan Industri 3 
Anyer Cilegon

Tarawih Kunjungan 
di mesjid jami AT – Taqwa 
Taman sari Merak 
dan Pemberian Bantuan  dana 
dari  PT. KIEC

Divisi Corsec rapat persiapan Halal Bihalal Sambutan President Director PT KIEC 
dalam Acara Halal Bihalal

Acara Halal Bihalal KIEC 1437 H

ACARA 
HALAL BIHALAL 
KELUARGA BESAR 
PT KIEC 
1437 H
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enin, 25 Juli 2016 musibah banjir besar menimpa wilayah 
Anyer, Kabupaten Serang. Angin kencang dan hujan lebat 

yang mengguyur sejak Minggu sore hingga Senin pagi ini 
menyebabkan banjir yang menerjang  dan memasuki pemukiman 
warga setempat sehingga merendam beberapa rumah dan 
melumpuhkan akses jalan. Hal ini mengundang simpati dari PT. 
Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) yang segera berangkat 
untuk memberikan bantuan ke lokasi bencana pada Senin siang 
pukul 14:00 WIB

Bantuan yang disalurkan oleh PT.KIEC pada hari pertama ini 
berupa 20 dus Pop Mie, 7 kaleng biskuit dan 20 dus air mineral. 
Keesokan harinya, (Selasa, 26/7) PT. KIEC kembali memberikan 
bantuan berupa 10 karung beras, 20 dus mie instan dan 10 dus air 

alam rangkaian HUT PT KIEC 34 di Bulan Suci Ramadhan  
1437 H KIEC melakukan Ta’jil On The Road di dua titik 

strategis yang berada di sekitar lingkungan KIEC yaitu di Cilegon 
kota dan Ciwandan. Kegiatan ini dipimpin oleh Corporate 
Secretary Manager PT KIEC Bunyamin Fauzi dan  karyawan PT KIEC. 
500 Pax Paket Ta’jil yang anan dibagikan untuk tukang ojek, tukang 
becak, anak jalan dan pengendara motor yang melintas di jalur 
protokol kota Cilegon dan wilayah Ciwandan. 

Start dari kantor KIEC di Jl. KH yasin Beji pukul 16 : 00  tim ta’jil 
on the road yang terbagi 2 group meluncur menuju lokasi jalur 
protokol kota Cilegon dan jalur Ciwandan, lokasi yang dipilih ini 
adalah lokasi yang sangat ramai ketika menjelang berbuka puasa, 
jalur ini merupakan jalur utama yang strategis bagi pengendara 
untuk melakukan aktifitas. 

Menurut Bunyamin Fauzi sebagai ketua koordinator kegiatan 
ini menga-takan bahwa “kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk 
kepedulian sosial untuk saling berbagi di Bulan Suci Ramadhan 

S

D

mineral, selang 2 hari kemudian, ( Kamis 28/7) PT KIEC memberikan 
tambahan bantuan sosialnya dalam jumlah besar yaitu 20 karung 
beras (@ 25 Kg), 20 dus air mineral, 50 dus mie instan, 50 liter minyak 
goreng, 70 dus popmie, 10 dus kopi instan sachet dan 300 kaleng 
sarden yang diserahkan kepada Camat Anyer, Drs. Khairil Anwar, M. 
Si. Untuk dibagikan kepada korban banjir. Dengan adanya bantuan 
ini, diharapkan dapat meringankan beban para korban bencana 
banjir dan tanah longsor yang menimpa wilayah Anyer tersebut. 
#(KIEC/pda)

bulan yang penuh barokah, penuh rahmat, bulan dimana pahala 
dilipat gan-dakan. Selain ta’jil on the road lanjutnya, PT. KIEC juga 
menggelar kegiatan sosial lainya seperti pembagian sembako, 
buka puasa bersama dan pemberian santunan bagi anak yatim, 
infaq Al-Qur’an, tarjung, jumling, pemberian beras untuk masya-
rakat di sekitar kawasan Industri Krakatau,“ Kata Bunyamin 
menegaskan.

Banyak masyarakat merasa terbantu dengan kegiatan-
kegitan ini, semoga ke-giatan ini dapat terulang kembali di Bulan 
Suci Ramadhan mendatang.  #(KIEC/IY)

PT. KIEC PEDULI KORBAN BENCANA BANJIR 
DAN TANAH LONGSOR ANYER

Penyerahan bantuan dari  Corporate Secretary Manager, Bunyamin Fauzi kepada 
Kepala Desa Anyer Iwan

TA’JIL ON THE ROAD PT KIEC
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uasana yang istimewa hadir di PT. 
KRAKATAU  POSCO (PTKP) pada hari 

Rabu, 22 Juni 2016. Dengan penuh 
kegembiraan  keluarga  besar manajemen 
dan karyawan  PTKP  menyambut hangat 
kehadiran anak-anak yatim piatu dari 
Kelurahan Kubangsari, Samangraya dan 
Tegal  Ratu yang hadir dalam kegiatan 
Buka Puasa Bersama dan Santunan yang  
berlangsung  di  kafetaria headquarter  
PTKP.  Kegiatan  Buka  Puasa  Bersama  dan 
Santunan  PTKP  tahun  ini  terasa  semakin  
spesial  karena berbeda  dari  tahun-tahun  
sebelumnya,  pada kesempatan tahun ini 

terjalin  kolaborasi  antara  panitia yang  
digawangi  oleh departemen GA dengan 
Coke Plant Team yang menghadirkan 
siswa-siswi  dari sekolah binaan mereka 
SDN Warnasari dalam kegiatan ini.                         

Membuka  kegiatan,  perwakilan dari 
Coke Plant Team, Siswahyudiarso menyam-
paikan sambutan yang mengekspresikan 
rasa terima kasih kepada manajemen atas 
dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan 
CSR Coke Plant selama dua tahun terakhir, 
“Coke Plant Team telah  memulai kegiatan 
CSR  kepada masyarakat sejak tahun 2014, 
kami mengucapkan terimakasih kepada 

manajemen atas dukungan yang diberikan 
selama ini. Kami juga mengapresiasi 
terselenggaranya kolaborasi pada hari              
ini sehingga di hari ke enam belas 
Ramadhan yang juga bertepatan dengan 
Nuzulul Quran (Hari turunnya Al Quran) 
dapat terlaksana kegiatan Buka Puasa 
Bersama PTKP bersama yatim piatu dan 
siswa-siswi SDN Warnasari.”

Ungkapan syukur dan kebahagiaan 
atas terselenggaranya kegiatan yang dapat 
menjadi momentum untuk menjalin 
kebersamaan dengan masyarakat juga 
disampaikan Direktur HR & GA PTKP, Andi 

Soko Setiabudi. Dalam sambutannya,  Andi 
Soko Setiabudi mengucapkan terima kasih 
atas partisipasi para tamu undangan dari 
pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh 
lembaga swadaya masyarakat kota Cilegon 
dan anak-anak yatim piatu dari Kubangsari, 
Samangraya dan Tegalratu serta siswa-
siswi SDN Warnasari.  Sebagaimana  tahun- 
tahun sebelumnya tujuan utama dari   
kegiatan  buka  puasa  bersama  ini   adalah 
untuk mempererat  tali  silaturahmi, serta 
menjadi kesempatan berharga  bagi  PTKP  
untuk  berbagi  berkah dan kebahagiaan 
dengan masyarakat.   

Selain  kegiatan  buka puasa bersama  
yang  menghadirkan 200 peserta ini, di 
sepanjang bulan Ramadhan ini karyawan-
karyawan PTKP melaui unit kerjanya juga  
melaksanakan kegiatan sosial berupa  
buka puasa bersama dan santunan di 
berbagai panti asuhan, masjid dan mu-
sholla di kota Cilegon. Hal ini merupakan 
wujud dari semangat manajemen dan 
karyawan PTKP untuk  berbagi dan mem-
baur dengan masyarakat.  Sebagai wujud  
kasih sayang  dari  manajemen kepada 
anak-anak yatim piatu dan siswa-siswi 
sekolah dasar yang hadir, pada kegiatan 

tersebut Presiden Direktur PTKP, Min Kyung 
Zoon secara simbolis menyampaikan 
santunan dan hadiah berupa buku bacaan 
yang juga merupakan sumbangsih dari 
manajemen dan karyawan Coke Plant 
Team. Setelah  tausiah  dari  KH Alwani dan  
doa bersama yang dipimpin oleh KH 
Masriya, kegiatan dilanjutkan dengan buka 
puasa dan shalat maghrib berjamaah. 
Semoga, sebagaimana tujuannya, kegia-
tan ini dapat membawa kebahagiaan dan 
berkah bagi PTKP juga seluruh tamu 
undangan yang hadir, insya Allah. 

#(KS Posco)

BUKA PUASA BERSAMA 
DAN SANTUNAN 

PT KRAKATAU POSCO

S
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ada tanggal 24 Mei 2016 PT NS BlueScope 
Indonesia kembali mengadakan program 

HR Mengajar, yang kali ini diadakan di SMA 1 
Anyer. Berbekal dari tekad untuk membantu 
para murid untuk menambah pengetahuan 
mengenai  leadership skill, cara berpresentasi 
yang baik dan menyiapkan meeting. Dalam 
sambutan yang disampaikan oleh Bp. Iwan 
sebagai Guru Pembimbing dan Humas dari 
pihak Sekolah mengatakan bahwa “kami sangat 
berterima kasih atas sumbangsih dari Blue-
Scope yang akan memberikan pengeta-
huannya untuk meningkatkan keterampilan 
dan berkomunikasi yang baik dengan publik 
dan yang terpenting dapat membantu siswa 
dan siswi agar cakap me-lakukan presentasi di 
depan kelas atau publik, karena pengetahuan 
ini tidak didapatkan di bangku sekolah”. Dalam 
pe-maparan yang dibawakan oleh Hidayat 
Muharam selaku pengajar mengatakan bahwa 
dalam persiapan presentasi yang terpenting 
adalah: R Agenda. R Pengaturan Ruangan. 
R Antisipasi reaksi peserta. R Menggunakan 
berbagai cara untuk berkomunikasi.

Kemudian dalam memulai presentasi yang 
dilakukan adalah: R Membuat Ground Rule / 
Aturan Main. R Tujuan dan hasil yang diingin-
kan harus jelas. R Proses yang harus diikuti.     
R Keuntungan bagi peserta.

Dalam session diskusi tanya jawab ter-
nyata para peserta cukup antusias menanyakan 
perihal bagaimana kesiapan seorang pengajar 
dalam menyampaikan materinya diantaranya: 
Bagaimana bila ada pertanyaan yang tidak 
dapat dijawab oleh pengajar? Hal ini bisa 
disiasati dengan melempar pertanyaan itu 

kepada peserta, sehingga pengajar dapat 
mendapatkan gambaran jawaban yang 
mendekati pertanyaan tersebut; Bagaimana 
bila peralatan tidak lengkap seperti tidak ada 
Infocus? Bagaimana cara mengatasinya? Bisa 
diantisipasi oleh pengajar dengan cara komuni-
kasi yang aktif kepada peserta dengan menam-
bahkan informasi-informasi yang berhubungan 
dengan materi tersebut.

Dan masih banyak lagi pertanyaan yang 
dilemparkan oleh peserta berkenaan dengan 
pengalaman yang pernah dilakukan peserta. 
Selanjutnya pihak trainer menyampaikan lagi 
bahwa dalam melakukan presentasi ada be-
berapa Teknik Fasilitasi Presentasi yang harus 
diketahui diantaranya;
RPenghargaan atas Kontribusi. 
RMenangani Respon Emosional. 
RMengarahkan Diskusi. 
RMembantu membuat POA. 

Di tengah dan akhir acara Pengajar terus 
memberikan semangat kepada peserta dengan 
cara memberikan beberapa pertanyaan, games 
dan yang berhasil menjawabnya mendapatkan 
hadiah yang cukup menarik. 

Menurut Hidayat Muharam selaku pe-
ngajar dan Human Resources Manager PT NS 
BlueScope Indonesia, keterampilan presentasi 
dan cara berbicara di depan publik sangat di-
butuhkan pelajar agar mereka menjadi lebih 
independen dan kreatif. Keterampilan ini juga 
dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang 
akan membantu menyiapkan mereka mema-
suki dunia lingkungan kerja.    

Sangat penting bagi pelajar memiliki 
ketrampilan dan pengetahuan tersebut untuk 
mengembangkan ketrampilan berorganisasi di 
sekolah juga sebagai investasi pengetahuan 
untuk pendidikan lebih lanjut para siswa dan 
juga karir mereka dimasa mendatang.

#(NS Bluescope/Suryatmoko)

PT NS BlueScope Indonesia dengan Program “HR Mengajar” SMA1-Anyer

Foto bersama dilakukan setelah usai acara, dan sekitar 50 siswa siswi yang turut hadir dalam acara ini, dan berharap acara ini terus 
berkelanjutan sehingga siswa/I yang belum mengikuti acara ini dapat terakomodir.

P

Memberikan Santunan Anak-anak Dhuafa di Ramadhan 1437 H

PT NS BlueScope Indonesia 

ada tanggal 24 Juni 2016 PT NS BlueScope 
Indonesia bekerja sama dengan DKM pada 

bulan Ramadhan 1437 H seperti biasanya me-
ngadakan acara buka puasa bersama dengan 
para karyawan, seperti tahun yang lalu, tahun 
ini kami juga memberikan santunan kepada 
anak yatim/dhuafa berupa peralatan sekolah 
agar mereka lebih bersemangat dalam menun-
tut ilmu di sekolah. 

Pada kesempatan ini H. Hastono Basuki 
selaku perwakilan dari Management Perusa-

haan menyampaikan sambutannya; bahwa 
kegiatan buka puasa bersama dan berbagi ke-
pada anak-anak dhuafa ini adalah suatu ke-
giatan yang mulia, dan agar kegiatan ini terus 
bisa diadakan setiap tahunnya, beliau juga 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
panitia yang terlibat dalam kegiatan sosial ini. 
Kegiatan ini terlaksana karena support dari 
perusahaan dalam rangka meningkatkan Ukhu-
wah Islamiah dan tali silahturahmi diantara 
karyawan dan ma-syarakat setempat terutama 

membantu anak-anak dhuafa. Sesuai dengan 
thema kali ini “Mari Jadikan Ramadhan Kita 
Lebih Indah dan Bermakna dengan Bersyukur 
Serta Berbagi Kepada Kaum Dhuafa”. 

Pada kesempatan ini DKM Masjid Baitus-
salam PT NS Bluescope Indonesia yakni Habibi 
Affat juga mengundang Ust. H. Irsad Hambali 
dari Cibeber-Cilegon dalam memberikan tau-
siahnya beliau juga menyampaikan bahwa nia-
tan Perusahaan dalam memberikan santunan 
kepada anak-anak Dhuafa ini adalah kegiatan 
yang sangat baik, dan smoga Allah SWT mem-
berikan keber-kahan kepada Perusahaan agar 
lebih maju dalam berusaha dan karyawan lebih 
sejahtera.  #(NS Bluescope/Suryatmoko)

P
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punya waktu 5 bulan lagi di tahun 2016 ini 
dan kita harus lebih giat dalam mengejar 
target perusahaan. Insya Allah dengan 
kebersamaan pasti bisa tercapai. Usai 
sambutan President Director, dilanjutkan 
dengan meneriakkan yel-yel KIEC - IKHLAS 
dengan penuh semangat yang dipimpin 
oleh Bunyamin Fauzi selaku Corporate 
Secretary Manager PT.KIEC

Dalam kesempatan yang berbahagia 
ini pula Tb. Dony Sugihmukti menyam-
paikan dan mengajak seluruh hadirin yang 
ada untuk saling memaafkan khususnya di 
lingkungan perusahaan ini yang mungkin 

cara ini di isi juga dengan pengumu-
man Calon Haji Karyawan PT. KIEC dan 

pengumuman Penghargaan Karyawan   
PT. KIEC Karya Bakti Masa Kerja 15 Tahun 
serta Tausiah Agama oleh KH. Prof. Dr. Udi 
Mufrodi. Hadir dalam acara ini Jajaran 
Komisaris PT. KIEC, President Director 
beserta Jajaran Direksi dan Karyawan PT. 
KIEC. 

Dalam sambutannya President Direc-
tor PT. KIEC, Tb. Dony Sugihmukti menyam-
paikan bahwa kita harus bekerja sangat 
keras dan smart dalam rangka mengejar 
target yang telah ditetapkan. Kita masih 

selama  di dalam kegiatan sehari-hari ada 
hal-hal yang kurang berkenan baik di-
sengaja maupun tidak di sengaja, dan se-
kali lagi dalam kesempatan yang berba-
hagia ini mengajak seluruh karyawan PT. 
KIEC untuk membuka hati dengan penuh 
keikhlasan atas ridho Allah SWT meminta 
dan memberi maaf atas kesalahan diantara 
kita semua dan beliau menyampaikan atas 
nama pribadi, Jajaran Komisaris, Jajaran 
Direksi mengucapkan Selamat Hari Raya 
Idul Fitri 1437 H, Minal Aidin Walfaizin, 
Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Acara ini 
diakhiri dengan afu bil afu.  #(KIEC/pda)

Acara Halal Bi Halal Keluarga Besar PT. KIEC 1437 H di laksanakan pada hari Selasa, 19 Juli 
2016 di Gedung Krakatau Sport Club Level PT. KIEC,  Jl KH Yasin Beji Cilegon dengan tema 
“Sucikan Hati, IKHLASkan Diri, Perkuat Tali Silaturahmi”. 

A

KIEC GELAR SILATURAHMI
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Ukuran yang kecil dan fungsi yang 
memudahkan komunikasi dan pengakse-
san data merupakan salah satu sebab 
menariknya dunia mobile untuk terus di-
eksplorasi dan dikembangkan, termasuk 
untuk kepentingan edukasi yang bersifat 
ubiquitos (kapan pun di manapun)

PT Krakatau Industrial Estate Cilegon 
sebagai penerima band PLATINUM The 
Best Performance dalam ajang Krakatau 
Award 2016 (Evaluasi Kinerja Krakatau 
Steel & Grup berbasis KPKU) berkomitmen 
penuh untuk selalu mengembangkan 
inovasi produk & sistem teknologi infor-
masi guna mendukung kinerja ekselen 
perusahaan.

Salah satu bentuk inovasi yang hadir 

di tahun 2016 kali ini adalah KIEC PORTAL 
MOBILE APPLICATION yang dikembangkan 
oleh insan KIEC, Aries Pratama Putra selaku 
Dinas Teknologi Informasi – Divisi IT & 
Management System.  Aplikasi mobile ini 
memberikan solusi kemudahan bagi 
pelanggan internal (karyawan/ti) PT KIEC 
untuk mengakses berbagai sistem infor-
masi yang ada dilingkungan perusahaan 
melalui perangkat smartphone berbasis 
Android maupun IOS. 

Dengan aplikasi ini karyawan/ti PT 
KIEC tidak perlu direpotkan lagi dengan 
koneksi perangkat PC ataupun laptop 
melalui jaringan intranet KIEC, cukup 
dengan mengunduh file .apk yang ada di 
http://intra.kiec.co.id/downloadpage-
web/index.html melalui perangkat smart-
phone yang mereka miliki kemudian me-
nginput username dan password yang 
sudah diberikan sebelumnya. Sistem infor-
masi yang bisa diakses melalui aplikasi ini 
adalah : KIEC Corporate Website, Project 
Managemen System, E-learning KOMIC 
(Knowledge Management KIEC), E-Library, 
Meeting Room Booking System, Cost 
Center Inf. System, CCTV, Helpdesk, E- 
Salary. #(KIEC/APP)

KIEC PORTAL MOBILE APPLICATIONKIEC PORTAL MOBILE APPLICATION

KIEC PORTAL MOBILE APPLICATION  
Mengakses Informasi semudah dalam satu genggaman

Teknologi Mobile Merupakan 
bagian yang familiar dalam 
kehidupan masyarakat 
Indonesia. Hal ini disebabkan 
ukurannya yang cukup kecil 
sehingga mudah dibawa dan 
fungsinya yang memudahkan 
untuk berkomunikasi setiap 
saat dan dimana saja. Bukan 
hanya komunikasi verbal yang 
dimungkinkan dengan 
teknologi ini, teknologi 
pengaksesan informasi juga 
mengalami dampak yang 
positif. Pembangunan 
teknologi perangkat selular 
beberapa tahun belakangan 
juga menawarkan potensi 
untuk pengalaman multimedia 
yang berkualitas.


