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CATATAN REDAKSI

Uang Bukan Segala-galanya,
Walaupun Segala-galanya

Butuh Uang
Pembaca budiman,
Berbahagia sekali kami redaksi Majalah Kawasan Industri
Krakatau kembali dapat menghadirkan wahana komunikasi edisi
Juli 2015 ini kehadapan pembaca. Kebahagiaan kami juga karena
saat ini masih diliputi dalam suasana lebaran, untuk itu tak lupa
kami ucapkan Selamat Idul Fitri 1436 H Mohon Maaf Lahir dan
Batin. Kami yakin para pembaca juga sedang diliputi kebahagiaan.
Bahagia karena Selama sebulan penuh kita yang beragama Islam
telah mampu melaksanakan puasa ramadhan. Bahagia karena
lebaran kemarin kita bertemu dengan sanak saudara, handai dan
taulan baik yang jauh maupun yang dekat.
Pembaca budiman,
Ramadhan dinamai pula bulan tarbiyah atau bulan
pendidikan atau bulan pelatihan, karena pada bulan itu kita
dididik dan dilatih untuk melakukan dan memperbanyak kebaikan, dengan harapan menjadi bekal menjalani kehidupan
sebelas bulan mendatang sampai bertemu ramadhan berikutnya.
Untuk itu, jangan sampai kebiasaan baik yang kita lakukan selama
ramadhan menguap begitu saja seiring berakhirnya bulan
ramadhan. Ada spirit yang perlu kita bangun untuk mempertahankan nilai-nilai ramadhan, diantaranya yaitu :
Pertama, membangun spirit puasa yaitu menghindari dan
menolak makanan dan minuman haram. Puasa adalah menahan
diri dari makan dan minum serta berhubungan seksual bagi suami
istri serta hal-hal yang membatalkan puasa seperti berbohong,
mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Selama puasa kita
mampu menahan diri dari makan, minum dan dari pasangan
hidup yang sebenarnya halal bagi kita. Kalau yang milik kita dan
halal saja kita mampu menahan diri maka untuk yang bukan milik
kita dan tidak halal seharusnya kita lebih mampu menghindarinya.
Kedua, membangun spirit sholat malam. Selama ramadhan
kita melaksanakan sholat tarawih dengan harapan setelah
terbiasa pada sepertiga akhir malam atau sekitar jam tiga dinihari
untuk melaksanakan sholat malam. Melalui kebiasaan ini mudahmudahan hidup kita lebih sukses. Kaisar Hirohito saja yang bukan

beragama Islam sering bangun malam pada jam-jam tersebut dan
memikirkan kehidupan dan kemajuan bangsanya. Dengan
bangun lebih awal, kita juga lebih siap melaksanakan aktivitas
menjemput rezeki, bahkan orang tua dulu mengatakan, “jangan
bangun siang-siang, nanti rezekinya dipatok ayam”.
Ketiga, membangun spirit berbagi terhadap sesama. Selama
ramadhan kita dibiasakan untuk mengeluarkan zakat, infak dan
sodaqoh, bahkan diakhir ramadhan setiap orang islam yang
mampu diwajibkan membayar zakat fitrah. Fungsi dari zakat fitrah
adalah agar setiap orang pada hari raya tidak ada yang bersedih
hanya karena tidak mempunyai makanan. Pada hari raya semua
orang harus merasa bahagia, yang mampu berbagi kebahagiaan
dengan yang lain.
Dan lebaran yang lalu, kita memperoleh palajaran berharga
bagaimana memperoleh kebahagiaan, yaitu bahagia karena
mampu berbagi. THR yang didapat tidak kita nikmati sendiri
tetapi kita bagikan kembali kepada sanak keluarga , tetangga dan
orang lain yang mungkin tidak kita kenal. Kita berbahagia karena
memperoleh uang THR, namun lebih membahagiakan lagi setelah
uang yang kita miliki itu dibagikan kembali kepada yang lain.
Ternyata bahagia tidak selamanya diperoleh karena uang,
ternyata uang bukan segala-galanya walaupun segala-galanya
membutuhkan uang.
Pembaca budiman,
Membangun spirit berbagi inilah yang terus kami
budayakan. 16 Juni 2015 yang lalu, PTKIEC telah berusia 33 tahun.
Sebagai bentuk syukur, PTKIEC tidak mengadakan acara hurahura dalam memperingati ulang tahunnya, tetapi lebih banyak
melakukan bakti sosial. Ini adalah bentuk kepedulian kami, bentuk
semangat berbagi kami dan inilah kebahagiaan kami, karena
kehadiran PTKIEC telah mampu memberikan kontribusi kepada
masyarakat.
Redaksi
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PT KIEC

Sertijab Direksi PT KIEC
Babak baru kepemimpinan
PTKIEC mulai berlangsung
kembali, yaitu dengan telah
dilaksanakannya serah terima
jabatan (sertijab) dua Direksi,
yaitu Direktur Utama, yang
sebelumnya dijabat oleh Wisnu
Kuncoro digantikan oleh Tb. Doni
Sugihmukti yang sebelumnya
menjabat sebagai Dirut
PT Krakatau Bandar Samudera,
dan Direktur SDM & Keuangan
dari Firman Isthiady digantikan
oleh Anie S. Handayani.

S

erah terima jabatan yang berlangsung
pada senin, 8 Juni 2015 di Ruang Rapat
Direksi PTKIEC, dihadiri oleh segenap
Direksi, para Kasubdit, dan Kadiv, serah
terima jabatan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS-LB Nomor 03/PSKIEC/kpts/2015 tanggal 04 Juni 2015.
Dalam pesan dan kesannya, Wisnu
Kuncoro menyampaikan “meskipun baru 1
tahun menjabat, waktu kebersama-an
yang begitu singkat namun terasa berat
harus meninggalkan KIEC, tapi kami bahagia karena kami yakin KIEC ke depan akan
lebih baik dibanding dengan kinerja sebelumnya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, beliau
berpesan kepada jajaran manajemen KIEC
agar terus dijaga dan berkembang sekaligus berterimakasih kepada seluruh
karyawan yang selama satu tahun kebersamaan ini telah bahu membahu mengembangkan KIEC, dari awal dia menjabat KIEC
pada pertengahan tahun 2014 masih
membukukan kerugian hingga akhirnya
diakhir tahun dapat membukukan keuntungan. Untuk itu beliau menyampaikan
penghargaan kepada segenap pimpinan
dan karyawan KIEC, dan juga mengucap-

SUSUNAN DIREKSI BARU
PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON
Tb. Dony Sugihmukti
Priyo Budianto
Tirta Djaja
Anie S. Handayani

: President Director
: Commercial & Operation Director
: Bussines Development Director
: HR & Finance Director

kan terimakasih atas dukungannya selama
ini. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ataupun kekilafan selama bersama-sama ini.
Selanjutnya dalam sambutannya
Dirut KIEC yang baru Tb. Doni Sugihmukti
menyampaikan bahwa sebagai orang yang
diamanahkan pemegang saham, beliau
berjanji untuk memberikan yang terbaik
sekaligus memberikan kesejahteran bagi
karyawan, ke depan pihaknya akan terus
menggenjot kinerja perusahaan lebih baik
lagi seiring dengan bisnis utama perusahaan yang penuh dengan persaingan.

Pada kesempatan tersebut, Dirut
yang baru menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Wisnu Kuncoro dan Firman Isthiady
atas pengabdiannya memimpin KIEC
selama ini dan telah dapat dilihat hasilnya,
dimana KIEC pada posisi yang lebih dikenal
di dunia industrial properti dan diakui keberadaannya.
Acara kemudian ditutup dengan
pembacaan doa. (zq)
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Lepas Sambut Komisaris dan Direksi PTKIEC
Cilegon - Selasa (16/6). PT. KIEC adakan lepas
sambut Komisaris dan Direksi. Acara digelar pukul
12.00 WIB di Coffee Shop Sapphire The Royale
Krakatau Hotel.

D

ua Direksi baru yang akan mengisi posisi President Director
dan HR & Finance Director. Delapan hari sebelumnya Senin,
08 Juni 2015 telah diadakan serah terima Jabatan antara President
Director Wisnu Kuncoro dengan Presiden Director baru Tb. Dony
Sugihmukti dan HR & Finance Director Firman Isthiady dengan HR
& Finance baru Ani S. Handayani bertempat di Ruang Rapat Direksi
PT. KIEC
Acara dihadiri oleh Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, Para
General manager, Para Manager PT.KIEC “Acara Pisah sambut ini
bertujuan untuk silaturahmi, selain sebagai tanda perpisahan dan
penghargaan kepada Komisaris PT. KIEC Edward Pinem yang masa
jabatannya telah berakhir dan juga President Direktur Periode
Lama, juga menyambut kedatangan 2 direksi baru”.
Terima kasih kepada Edward Pinem atas Dedikasinya selama
menjabat sebagai Komisaris PT. KIEC, Terimakasih kepada Wisnu
Kuncoro selama menjabat President Director PT. KIEC Terimakasih
kepada Firman Isthiady selama menjabat HR & Finance Director PT.
KIECSelamat dan Sukses untuk direksi baru.” Terus Berkarya dan
tingkatkan etos kerja demi kemajuan perusahaan yang kita
Cintai”#iq Corcom

Semarak Hut 33 PT KIEC

“ Care & Eco Friendly“

T

anggal 16Juni 2015, tepat 33 tahun usia PT Krakatau Industrial
Estate Cilegon (KIEC). Usia yang dalam perjalanannya telah
melewati berbagai macam rintangan dan tantangan. Kini PTKIEC telah
tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perusahaan Jasa kawasan
Industri yang terkenal dan terkemuka di Indonesia.
Untuk merayakan eksistensinya, sekaligus sebagai ungkapan
terima kasih kepada para relasi, karyawan atas kerja keras dan kerja
sama yang baik dalam membangun dan membesarkan KIEC. Dengan
mengambil tema “Care & Eco Friendly” acara perayaan HUT 33 tahun
KIEC dirayakan pada tanggal 16Juni 2015.
Dengan menggelar beberapa kegiatan sosial, yang diawali
dengan pengobatan gratis di desa Randakari Ciwandan Kota Cilegon
pada Minggu 14 Juni 2015, dilanjutkan Senin 15 juni 2015 dengan
kebersihan dan penghijauan di kawasan II PTKIEC, Selasa 16 juni 2015
acara puncak peringatan dengan pemotongan tumpeng oleh President
Director PTKIEC Tb. Dony Sugihmukti. Pada saat acara puncak dihadiri
oleh seluruh jajaran Direksi PTKIEC dan Karyawan Karyawati PTKIEC .
Doa dan harapan dipanjatkan oleh seluruh staff yang hadir dalam acara
ini. Door Prize dan Grand Prizejuga dibagikan kepada karyawan yang
nomor undiannya disebutkan, dan acara di tutup dengan donor darah
pada rabu 17 juni 2015. [Corcom KIEC]
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Donor Darah KIEC
kali ini menjadi moment silaturahmi
perusahaan baik kepada investor maupun
pada masyarakat, PTKIEC akan tetap
berusaha memberikan dampak positif dan
manfaat yang luas.
Kegiatan donor darah yang termasuk
dalam progam Corporate Social Responsibility bukan pertama kalinya dilakukan
oleh PTKIEC. Program ini bahkan telah
diwacanakan oleh Corcom PTKIEC untuk
rutin diadakan 6 bulan sekali sesuai
dengan masa pemulihan setelah donor
darah. #iq Corcom

Setetes darah anda adalah
nyawa bagi sesama. Demikian
slogan yang biasa tertera
dalam setiap kegiatan donor
darah yang biasa dilakukan
oleh Palang Merah Indonesia.
Slogan tersebut juga yang
menjadi landasan bagi PT KIEC
untuk mengadakan kegiatan
donor darah dalam rangka hari
jadi PT. KIEC ke-33 pada Rabu,
17 Juni 2015 lalu dan bekerja
sama dengan PMI Unit Donor
Darah Cilegon.

K

egiatan yang dilaksanakan di lobby
Wisma Krakatau, di buka langsung
oleh Manager Corporate Secretary PTKIEC
Bunyamin Fauzi, dan acara ini mendapatkan partisipan bukan hanya dari
karyawan PTKIEC saja, melainkan dari
berbagai perusahaan yang menjadi
investor PTKIEC. Dari 105 orang yang mendaftarkan diri sebagai pendonor, hanya 87
orang saja yang lolos dalam cek medis
sebagai persyaratan donor darah. Total
kantong darah yang didapatkan dari
kegiatan tersebut adalah 87 kantong
darah.
Meskipun tahun ini semua dilaksanakan secara sederhana, namun tentu kita
bersyukur bisa kembali merayakan HUT ke
33 dan berharap kedepan perusahaan
akan terus tumbuh dan berkembang. HUT
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PENGOBATAN GRATIS
di Desa Randakari Ciwandan
namun jumlah obat yang di bawa dan
disediakan ternyata masih mencukupi
bahkan lebih. Sehingga semua pasien yang
datang dapat ter-tangani dengan baik.
Sementara untuk kondisi pasien secara
keseluruhan kebanyakan mereka menderita tekanan darah tinggi, Infeksi Saluran
Pernapasan. Mungkin karena stress yang
mereka alami dalam hidup sehari-harinya.
Dimana sekarang ini memang banyak
persoalan yang menghimpit, terutama bagi
mereka adalah masalah ekonomi. Selama
Pengobatan berlangsung masyarakat yang
datang diberikan juga bingkisan oleh
panitia HUT KIEC, sehingga jalannya Bakti
sosial ini menjadi terasa begitu kuat rasa
kekeluargaan di dalamnya. #iq Corcom

Masih dalam rangka Hari Jadi ke 33 PT. KIEC, Sabtu, 14 juni 2015
lalu, telah menyelenggarakan
Bakti Sosial Pengobatan Gratis
di wilayah desa Randakari
Kecamatan Ciwandan.

M

anager Corporate Secretary PTKIEC
Bunyamin Fauzi menyatakan bahwa
kegiatan bakti sosial pengobatan gratis ini
adalah bentuk perhatian dan kepedulian
Manageman PTKIEC kepada masyarakat
disekitar kawasan Industri Krakatau.
Dengan bakti sosial ini adalah merupakan sumbangsih kami dalam bidang sosial
kemasyarakatan. Saya sangat terharu melihat ternyata Bakti Sosial Pengobatan Gratis
ini mendapat sambutan yang baik dari
masyarakat sekitar dan dapat membantu
mereka. Dan semoga Bakti Sosial seperti ini
dapat kami selenggarakan secara kontinyu, tidak hanya sampai disini saja, ujar
Bunyamin Fauzi.
Bakti Sosial Pengobatan Gratis yang
diselenggarakan oleh PT KIEC bekerja sama
dengan Yayasan Bulan Sabit Merah
Indonesia (BSMI) Cabang Cilegon. Tim
Medis dari Bulan Sabit Merah beranggotakan 3 orang dokter, dan di bantu
para perawat dan tim apoteker.
Antusias masyarakat sekitar sangat

baik, terlihat dari jumlah yang hadir melebihi dari perkiraan.
Tim Medis BSMI
mengungkapkan rasa
gembiranya dapat
turut andil dalam Bakti
Sosial ini.
Dan bersyukur
walau yang hadir melebihi dari perkiraan,
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Kegiatan Penghijauan

KAWASAN INDUSTRI KIEC II
PT KIEC, Senin (15/06)
melaksanakan kegiatan
Program Penghijauan dan
Kebersihan Lingkungan
di Kawasan Industri II
Ciwandan.

sihan lingkungan pelabuhan merupakan
salah satu bagian dari upaya KIEC dalam
menerapkan konsep kawasan industri
hijau, yang melibatkan karyawan KIEC.
penanaman pohon disebarkan di beberapa titik di kawasan industri KIEC.

K

egiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB
ini dibuka oleh Direktur Operasi &
Komersial KIEC Priyo Budianto, dilanjutkan
dengan prosesi penanaman pohon secara
simbolis sekaligus peresmian kantor
pengelola kawasan II oleh Dir. Operasi &
Komersial, Acara ini dihadiri oleh perwakilan Muspika, serta para pimpinan
investor yang ada di lingkungan Kawasan
Industri II Ciwandan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi
penanaman 100 pohon jenis glodogan

tiang dan mahoni, dan dilakukannya kegiatan ini ialah guna memberikan penghijauan untuk lingkungan Kawasan Industri dengan harapan dari kegiatan ini bisa
mengurangi tingkat polusi dari aktivitas
industri di dalam kawasan industri, dengan
terus dilakukannya penghijauan lewat
penanaman pohon, bakal memberikan
dampak positif untuk lingkungan sekitar,
lantaran area kawasan industri KIEC pun
menjadi lebih asri.
Program penghijauan dan keber-

Para peserta kemudian melakukan
upaya bersih bersamaserta pembuatan
lubang biopri “Program penghijauan dan
kebersihan lingkungan ini merupakan
kegiatan yang mudah dan sederhana,
sebagai langkah simbolis yang akan
memacu semua pihak, untuk mendukung
upaya implementasi konsep eco-green,” ujar
Priyo.
Selain kegiatan penanaman pohon
dan kebersihan lingkungan, KIEC dalam
rangkaian kegiatan tersebut mengadakan
kegiatan sosial lain berupa pemberian
bantuan kepada Ponpes Al-Hasyimiyah –
Tegalratu yang diterima langsung oleh
pimpinannya H. As’ad Syukri. (Zq)

8

Seputar KIEC
Edisi 41 Tahun VIII/Juli/2015

K rakata u

MAJALAH KAWASAN INDUSTRI

Gowes Rakata Realtindo dan Launching Cluster 5
Kali ini perumahan Rakata Realtindo yang berlokasi di Jl. Lingkar
Selatan Km. 6 Cilegon, setelah berhasil menjual cluster-cluster
kini meluncurkan cluster 5, untuk memenuhi minat yang besar
terhadap rumah Rakata Realtindo.

M

inggu, 31 Mei 2015, acara Launching Cluster 5 Rakata
Realtindo menggelar acara Gowes dan senam massal, yang
diikuti oleh masyarakat umum dan sekitarnya. Para penggemar
dan komunitas folding bike antusias menyambut dan membanjiri
acara ini dan peserta senam pun turut meramaikan launching

cluster 5.
Acara yang dibuka langsung oleh HR & Finance Director PT.
KIEC Firman Isthiady dan dihadiri juga oleh Direktur Rakata
Realtindo Deni Agustino “Gowes ke Rakata “ dengan rute start dari
Rakata menuju Jalan Lingkar Selatan dilanjutkan ke jalan Temu
Putih Cilegon dan finish kembali di Perumahan Rakata Realtindo,
dengan jarak tempuh kurang lebih 10 km. #dry.corcom

Seputar KIEC
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KIEC Berikan Bingkisan di 17 Kelurahan
Sekitar Kawasan Industri Krakatau
PT Krakatau Industrial Estate
Cilegon (KIEC) memberikan
bingkisan lebaran kepada
masyarakat di 17 kelurahan yang
ada di sekitar kawasan PTKIEC,
berupa 500 kg beras, 20 buah
sarung, 20 buah baju koko
diterima secara simbolis oleh
masing-masing kelurahan.

P

embagian bingkisan ini merupakan
suatu kepedulian PTKIEC dan bertujuan sebagai bentuk silaturahmi PTKIEC
dengan masyarakat sekitar kawasan
industri.
Bertempat di Wisma Krakatau Jl. K.H.
Yassin Beji, Mulai pukul 09.00 para kepala
kelurahan 17 kelurahan sudah hadir di
Lobby Wisma Krakatau PTKIEC untuk

menerima bingkisan tersebut.
Penyerahan paket lebaran diberikan
oleh Operational & Commercial Director
PTKIEC Priyo Budianto, dalam kesempatan

ini Priyo Budianto menyampaikan “Penyerahan bingkisan lebaran menjadi agenda
tahunan bagi perusahaan sebagai bentuk
kepedulian dalam berbagi kepada warga
sekitar kawasan PTKIEC.“
Priyo Budianto berharap “Semoga
apa yang kami berikan dapat bermanfaat
bagi masyarakat dan kepada para kepala
kelurahan yang menjadi stakeholder PTKIEC
agar mampu menjaga kerjasama yang telah
terjalin sangat baik.” Bagi kami stakeholder
dan masyarakat memiliki peranan yang
sangat penting untuk perkembangan dan
kemajuan perusahaan kami, tambahnya.
Pembagian paket lebaran berjalan
lancar, dan salah satu perwakilan Lurah
Kotasari, Deny Yuliandi, “menyampaikan
ucapan terima kasih, dan berharap PTKIEC
dapat terus dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat sekitar kawasan Industri tidak
hanya dampak negatifnya saja yang dirasakan. Semoga PTKIEC semakin berkembang
dan semakin sukses.”*** #iq Corcom

KIEC Gelar Buka Puasa Bersama & Tausiyah
sambutan dalam acara buka puasa bersama dan dilanjutkan
memberikan santunan kepada anak yatim.
Dalam sambutanya Tb. Dony Sugihmukti mengajak mengerjakan amalan dengan penuh keikhlasan dengan prinsip kita
bermakna untuk orang lain. Tidak ada kata percuma dan putus asa,
keyakinan untuk berprasangka baikpada ALLAH, SWT membuat
langkah kita ringan dalam situasi apapun.
Acara ini dihadiri oleh Komisaris PTKIEC Embay Mulya Sarif ,
Iip Arief Budiman dan para tenent PTKIEC serta karyawan
karyawati PTKIEC. #iqcorcom

D

alam rangka membangkitkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di bulan suci Ramadhan yang penuh barokah,
PTKIEC menggelar buka puasa bersama di Lobby Wisma Krakatau
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, rabu 01 juli 2015
Selain menyiapkan takjil berbuka puasa bersama segenap
panitia juga memberikan santunan anak yatim dan mengisi
tausiyah singkat menjelang buka puasa yang di sampaikan oleh
Ustadz H. Khairil Anwar dengan tema “Ramadhan Membentuk
Pribadi yang Ikhlas”
President Director PTKIEC Tb. Dony Sugihmukti memberikan
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Tarling dan Jumling KS Group
Jalinan Silaturahim Individu dan Perusahaan
Krakatau Steel Group Cilegon,
menggelar kegiatan Tarling
atau tarawih keliling dan
Jumling Jumat Keliling
selama bulan Ramadhan
1436 Hijriah yang diikuti oleh
seluruh jajarannya Direksi KS
Group di lingkungan
perusahaan dalam rangka
menjalin silaturahmi.

T

arling ini merupakan program rutin
KS Group selama bulan Ramadhan.
Jumat 26 juni 2015 Jumling KS Group di
mesjid As-Sakinah BBS II Ciwedus Cilegon,
Ikut hadir dalam jumling ini Direktur
Produksi & Technology PTKS Hilman
Hasyim, President Director PTKIEC Tb. Dony
Sugihmukti dan seluruh masyarakat sekitar
Masjid AS-Syakinah.
Dalam sambutannya Direktur Produksi & Technology PTKS Hilman Hasyim
menyampaikan bahwa maksud dari
kunjungan rombongan KS Group ini adalah untuk menjalin silaturahim dan menyampaikan bantuan berupa bantuan
dana pembangunan mesjid.
Mudah-mudahan acara ini semakin
menguatkan ukuwah Islamiah antara
warga masyarakat desa dan perusahaan KS

Group, serta bantuan yang telah diserahkan tersebut dapat bermanfaat bagi
masyarakat.
Rombongan KS Group melanjutkan

Kegiatan tarling taraweh keliling ke mesjid
AL-Muhajirin Warnasari Cilegon.***
(dry-Corcom)
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KIEC Gelar Halal Bi Halal 1436 H
Ibadah Ramadhan selama
sebulan penuh telah dilalui,
Takbir menyambut Idul Fitri 1436 H
telah dikumandangkan, kini saatnya
memperkuat pondasi persaudaraan dengan
saling memaafkan.

K

eluarga besar PTKIEC menggelar Halal bi Halal sebagai
rangkaian peringatan Hari Raya Idul Fitri 1436 H, yang
diadakan pada Selasa (28/07) di Gedung Futsal - Krakatau Sport
Club. Halal bi Halal dihadiri Jajaran Direksi, Manajemen, dan
Seluruh Karyawan, dan keluarga besar PT KIEC.
Dalam sambutannya Dirut PTKIEC, Tb. Dony Sugihmukti,
mengingatkan dan berharap agar semangat dan nuansa Ramadhan yang penuh dengan aktivitas ibadah dan pengabdian
kepada Allah, senantiasa hadir dan mewarnai hari-hari di bulanbulan berikutnya, dan selaku individu maupun umat dapat mencapai derajat taqwa yang menjadi target utama disyariatkannya
puasa pada bulan Ramadhan.
Lebih lanjut dalam amanatnya disampaikan bahwa tantangan perusahaan kedepan semakin berat dimana persediaan land
banking semakin terbatas, untuk itu beliau berharap agar seluruh
jajaran yang ada di PTKIEC harus bisa membangun pondasi yang
kuat bagi keberlangsungan hidup perusahaan di masa depan, dan
mengajak kepada seluruh karyawan untuk terus menerus dapat
mengembangkan ide-ide kreatif yang bisa mendatangkan
recurring income, sehingga pendapatan KIEC tidak lagi
bergantung kepada penjualan lahan, namun unit-unit bisnis lain
juga bisa diandalkan.
Selanjutnya tausyiah oleh Ustadz H. Khairil Anwar, beliau
mengupas mengenai hikmah idul fitri serta ibadah puasa yang
baru saja selesai dijalani oleh umat muslim, dimana disampaikan

bahwa ada beberapa indikasi, seseorang dianggap berhasil dalam
menjalankan ibadah puasa: ketika kualitas kesalehan individu dan
sosialnya meningkat, ketika jiwanya makin dipenuhi hawa keimanan, ketika hatinya sanggup berempati dan peka atas penderitaan dan musibah saudaranya di ujung sana, artinya penghayatan mendalam atas Ramadhan akan membawa efek pada
kehidupan individu, maupun sosialnya.
Lebih lanjut disampaikan, setelah manusia berbuat baik
kepada Allah dengan berpuasa sebulan penuh, mengabdikan diri
kepada-Nya, maka pada momen Idul Fitri dan Halal bi Halal, giliran
mereka meneguhkan kesadaran persaudaraan antar sesama
dengan saling memaafkan dan bersilaturahmi.
Menjaga hubungan persaudaraan memiliki makna yang
sangat luas, jika diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari
dapat dimaknai sebagai perilaku yang menjaga perkataan dan
perbuatan sehingga tidak menyakiti ataupun menyinggung
perasaan orang lain. “Menjaga hubungan persaudaraan sangatlah penting, bukan hanya di lingkungan
keluarga namun juga di lingkungan
kerja, dan di manapun manusia berada.”
Acara ditutup dengan saling
bersalam-salaman untuk saling maaf
memaafkan, semoga ramadahan dan
idul fitri yang baru saja berlalu dapat
menjadi ajang tasyakur, refleksi diri
untuk kembali mendekatkan diri
pada Alah SWT serta mampu
mengasah kepek aan
sosial kita. (zq)
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Selamat Idul Fitri 1436 H
Mohon Maaf Lahir & Batin
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