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Pembaca budiman,
 Berbahagia sekali kita dapat bertemu dengan bulan Ramadhan. Berbahagia bukan karena 
kita akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya ( THR ), tetapi berkesempatan mengikuti trainning 
super dahsyat yang disediakan oleh Allah SWT untuk menaikkan level kehidupan manusia. Oleh 
sebab itu, puasa harus mampu menghasilkan perubahan yang cukup berarti. Sebagai contoh, ulat 
adalah hewan yang menjijikan, kerjanya kerjanya merusak lingkungan. Bila menempel pada 
badan akan membuat kulit gatal-gatal. Bila menempel pada daun akan membuat daun 
kehilangan bentuk dan fungsinya. Bila menempel pada buah-buahan akan membuat buah 
membusuk dan apabila menempel pada gigi, wowww... dunia seperti kiamat !!! 
 Namun setelah ulat berpuasa dengan menjadi kepompong, perubahannya cukup 
signifikan. Bentuknya berubah menjadi kupu-kupu yang lucu, terbang hilir mudik mencari bunga-
bunga yang kembang membawa benang sari yang sangat dibutuhkan dalam reproduksi, 
berayun-ayun pada tangkai yang lemah tetapi tidak membuat tangkainya patah dan sayapnya 
tidak merasa lelah untuk terus bergerak memberi manfaat. Sudahkah puasa kita menghasilkan 
perubahan yang sangat signifikan ?

Pembaca budiman,
 Untuk menghasilkan perubahan signifikan dari pelaksanaan puasa, maka harus menaikkan 
kelas puasa kita. Menurut Al-Ghazali, ada tiga kelas puasa. Pertama Puasa kelas awam, yaitu 
puasanya orang yang hanya menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan 
puasa, mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kedua Puasa kelas istimewa, yaitu orang 
yang berpuasa bukan sekedar menahan makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa 
tetapi turut pula menahan pendengaran dari sesuatu yang tidak perlu, menahan pandangan, 
lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa dan maksiat. 
 Ketiga Puasa kelas sangat istimewa, yaitu orang yang telah melewati puasa kelas awam dan 
kelas istimewa. Puasa kelas sangat istiwewa adalah puasa hati dari memperturutkan diri untuk 
memikirkan hal-hal duniawi, menahan diri dari untuk tetap istiqomah hanya memikirkan Allah 
dan selalu mengingatNya. Orang yang berpuasa pada kelas ini berusaha mengimplementasikan 
nilai-nilai puasa kedalam kehidupan sehari-hari termasuk kedalam dunia kerja sebagai bentuk 
syukur, sebab dunia adalah ladang untuk mencari bekal akhirat. 
 Karenanya orang yang puasanya sudah sampai kelas sangat istimewa ini, aktivitasnya  akan 
produktif, tidak menunggu waktu berbuka dengan kegiatan-kegiatan seperti jalan-jalan, 
menghabiskan waktu dengan banyak tidur, bermedsos ria, ngobrol ngalor ngidul atau ngegame. 
Dia sadar, kalau banyak ngegame (main-main yang tidak bermanfaat) maka puasanya akan 
andgame dengan sia-sia.

Pembaca budiman,
 Agar puasa tidak berakhir sebatas ritualitas belaka, mari gunakan puasa sebagai sarana 
untuk mencapai kinerja unggul dalam upaya memajukan perusahaan dengan menumbuhkan 
keikhlasan dan  kejujuran sebagai landasan nilai moral yang tinggi. Apabila tahun ini adalah puasa 
terakhir kita maka setidaknya inilah nilai-nilai kebaikan yang kita wariskan akan dicatat sebagai 
amal jariah.  Dan akhirnya kami jajaran Komisaris, Direksi dan karyawan PT KIEC pada akhir 
ramadhan nanti, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1440 Hijriyah, Mohon Maaf 
Lahir dan Batin. Semoga setelah merayakan lebaran, kita semua memiliki semangat hidup yang 
baru karena pada hakikatnya adalah lebaran bukan sekedar pakaiannya saja yang baru tetapi jiwa 
dan semangatnya juga baru.  
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engan mengusung tema Smart 
Office, tampilan Wisma Krakatau 
yang baru jauh lebih berwarna dan 

kekinian dibanding sebelumnya. Tujuan 
dari renovasi ini sendiri adalah untuk 
menghadirkan suasana baru dengan mobi-
litas tak terbatas dan fasilitas memadai 
yang diharapkan dapat berpengaruh pada 
peningkatan produktivitas. Acara tasya-
kuran Wisma Krakatau dihadiri oleh Di-
rektur Utama PT KIEC Priyo Budianto, 
Direktur Pengembangan Usaha PT KIEC 
Akmaludin, Direktur Operasi dan Komersial 

PT KIEC Iip Arief Budiman, Direktur SDM 
dan Keuangan PT KIEC Dazul Herman, serta 
seluruh karyawan PT KIEC.
 Acara diawali dengan sambutan 
Direktur Utama PT KIEC, dilanjutkan de-
ngan tausiyah dan doa bersama yang di-
pimpin oleh Ustadz Mamak Mulyadi. 
Setelah doa bersama, acara dilanjutkan 
dengan acara ramah tamah dan santap 
siang bersama. Seluruh karyawan yang 
duduk dan makan siang bersama di lobi 
utama Gedung Wisma Krakatau, menam-
bah suasana hangat dan kekeluargaan di 

siang hari yang cerah.
 Dalam sambutannya, Priyo Budianto 
s e l a k u  D i r e k t u r  U t a m a  P T  K I E C 
menyampaikan rasa bahagianya atas 
terselesaikannya renovasi gedung Wisma 
Krakatau. “Alhamdulillah renovasi kantor 
kita telah selesai. Bisa kita lihat sekarang 
suasana kantor menjadi jauh lebih 
kekinian dan milenial. Dengan suasana 

kantor yang baru dan nyaman seperti 
sekarang ini, saya harap seluruh karyawan 
bisa bekerja dengan semangat yang baru 
juga. Mari kita tingkatkan terus kinerja kita 
di tahun 2019 ini,” tutupnya. 
 Dengan Briefing serta doa bersama 
diharapkan dapat meningkatkan sema-
ngat kerja keluarga besar PT KIEC, dan 
dengan bersyukur kepada Allah SWT 
semoga segala usaha dan kerja keras PT 
KIEC selalu dalam ridho dan bimbingan-
Nya. #KIEC/SBA

Smart Office dengan Tampilan yang Kekinian

D
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Suasana Baru Wisma Krakatau

Rabu, 27 Maret 2019,

PT Krakatau Industrial 

Estate Cilegon (PT KIEC) 

mengadakan acara 

Tasyakuran Gedung 

Wisma Krakatau disertai 

dengan Briefing dan doa 

bersama. Renovasi 

Gedung Wisma Krakatau 

dimulai pada bulan 

Agustus 2018 dan 

rampung pada bulan 

Maret 2019.



Akmaludin, General Manager 
Industrial Estate Nur Wijayanto, 
Assistant to President Director 
Maryono, Lurah Rawaarum H. 
Saptuni, S.pd, M.Si, Ketua RW 
05 Hundusin, Ketua RT 01/05 A. 
Supei, Ketua RT 02/05 Nurdin, 

Ketua RT 04/05 A. Sultoni, serta 
seluruh Manager dan 
Karyawan PT KIEC. Acara ini 
merupakan wujud syukur atas 
terselesaikannya proyek 
pembangunan Gudang 
Antartika yang telah dilakukan 
sejak Agustus 2018.

sebanyak 5 unit dengan total 
luas 9.792 m2 serta 2 unit 
masih dalam proses pem-
bangunan dengan luas 4.800 
m2 yang dijadwalkan selesai 
pada bulan Juni 2019. Gudang 
Antartika ini akan disewa oleh 
PT Chandra Asri selama 3 tahun 

 Sebagai bentuk komit-
men Manajemen PT KIEC 
dalam memenuhi dan me-
ningkatkan produk serta 
pelayanan kepada pelanggan, 
di atas lahan seluas 4,3 Ha PT 
KIEC membangun gudang  

ke depan. Sebagai tambahan 
informasi, jumlah gudang yang 
dimiliki PT KIEC saat ini di 
Pergudangan CM 1 sebanyak 
17 unit, SFB sebanyak 7 unit, di 
Kawasan Industri Krakatau 2 
sebanyak 22 unit, dimana total 

luas gudang keseluruhan 
sampai dengan Maret ini 
adalah 98.708 m2.
 Pada tasyukuran kali ini, 
Akmaludin selaku Direktur 
Pengembangan Usaha PT KIEC 
menyampaikan rasa syukur dan 
terima kasihnya kepada se-
luruh pihak yang terlibat dalam 
proyek pembangunan Gudang 
Antartika. “Dengan terselesai-
kannya Pembangunan Gudang 
Antartika ini, semoga PT KIEC 
mampu terus berkembang 
menjadi perusahaan yang 
semakin besar. Harapan saya di 
tahun ini kita mampu menam-
bah jumlah gudang yang kita 
miliki, tidak hanya di Kawasan 
Industri Krakatau 1 tapi juga di 
Kawasan Industri Krakatau 2 
dan 3. Seperti yang kita 
ketahui, gudang merupakan 
usaha yang memiliki prospek 
baik terutama di Kota Industri 
seperti Cilegon ini” tutupnya.
 Pergudangan PT KIEC 
selalu berusaha memberikan 
pelayanan terbaik bagi investor 
didukung dengan utilitas dan 
infrastruktur handal dan 
lengkap. Dengan doa, kerja 

keras dan dukungan dari 
berbagai pihak PT KIEC akan 
terus berkembang dan 
berkontribusi demi 
kebangkitan Krakatau Steel 
Group.#KIEC/SBA

umat, 29 Maret 2019, PT 
Krakatau Industrial Estate 
Cilegon (PT KIEC) me-

ngadakan acara Tasyakuran 
Gudang Antartika di Kawasan 
Industri Krakatau I. Acara 
dihadiri oleh Direktur Pe-
ngembangan Usaha PT KIEC 
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Kembangkan Bisnis
KIEC Perbanyak Gudang di Kawasan Industri Krakatau 1
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cara ini dilakukan sebagai simbolis 
selesainya pembangunan lantai 
teratas dari Project Pembangunan 

Hotel Sayap 2 The Royale Krakatau Hotel. 
Acara diawali dengan penyampaian Safety 
Induction dari Tim Pembangunan PT KE, hal 
ini dilakukan untuk menyampaikan dasar-
dasar keselamatan kerja dan kesehatan 
kerja (K3) kepada para undangan. Setelah 
penyampaian Safety Induction. 
 Acara dilanjutkan dengan sambutan 
dari Direktur Utama PT KE, kemudian 
sambutan dari Direktur Utama PT KIEC, dan 
sambutan dari Direktur Utama PT Krakatau 
Steel (Persero) Tbk. Kemudian, acara 
berlanjut ke acara inti yaitu pengecoran 
lantai teratas Hotel Sayap 2 yang dilakukan 
oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel 
(Persero) Tbk., Direktur Utama PT KIEC, dan 
Direktur Utama PT KE sebagai simbolis 

selesainya pembangunan lantai teratas 
Project Pembangunan Hotel Sayap 2.
 Dalam sambutannya Silmy Karim 
selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel 
(Persero) Tbk., menyampaikan kebahagia-
annya atas rampungnya pembangunan 
lantai teratas Project Pembangunan Hotel 
Sayap 2. “Hari ini saya benar-benar bahagia, 
tentu saja hal ini karena melihat penca-
paian luar biasa 2 anak perusahaan KS yaitu 
KIEC dan KE. 
 Dengan rampungnya pemba-ngunan 
lantai teratas project pembangunan Hotel 
sayap 2 lebih cepat dari pada target, saya 
harap pembangunan secara keseluruhan 

dari project ini juga dapat selesai tepat 
waktu sesuai dengan target yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Harapan saya baik 
KIEC maupun KE dapat terus mengem-
bangkan bisnisnya tidak hanya di Kota 
Cilegon saja tetapi juga mampu bersaing 
dan berkembang di luar Kota Cilegon,” 
ungkapnya.
 Direktur Utama PT KIEC Priyo Budian-
to dalam sambutannya juga menyampai-
kan rasa syukur atas terselesaikannya 
lantai teratas project pembangunan Hotel 
Sayap 2. “Saya mengucapkan banyak 
terima kasih kepada tim pembangunan 
dan tim pengawas project sayap 2 ini 

karena atas kerja keras dan kerja samanya 
pembangunan lantai teratas project Hotel 
Sayap 2 ini dapat selesai lebih cepat dari 
target yang telah kita tentukan sebelum-
nya. Semoga Hotel Sayap 2 ini dapat mulai 
beroperasi pada bulan Desember 2019 
sesuai dengan target yang telah ditentu-
kan,” tutupnya.
 Dengan ketekunan dan kerja keras 
dari berbagai pihak, diharapkan Project 
Pembangunan Hotel Sayap 2 dapat selesai 
dan mulai beroperasi pada Desember 
2019. #KIEC/SBA

TOPPING-OFF PROJECT 
PEMBANGUNAN HOTEL SAYAP 2 

The Royale Krakatau Hotel

A
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umat, 15 Maret 2019, berlokasi di 
Wisma Baja Krakatau Steel, Jakarta di-
adakan acara Pisah-Sambut Komi-saris, 

Sekretaris Komisaris dan Komite Audit PT 
Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT KIEC). 
Acara dihadiri oleh Komisaris Utama PT KIEC 
Ogi Rulino, Komisaris PT KIEC Agus Sutomo, 
H .M.  Zulk ar nain ,  Wi jayanto  S amir in , 
Sekretaris Komisaris PT KIEC Dida Nugraha, 
Anggota Komite PT KIEC Aditya Chandra, 
Direktur Utama PT KIEC Priyo Budianto, 
Direktur Pengembangan Usaha PT KIEC 
Akmaludin, Direktur Operasi dan Komersial 
PT KIEC Iip Arief Budiman, Direktur SDM dan 
Keuangan PT KIEC Dazul Herman, Finance & 
Accounting General Manager Siti Rohyati 
Napisah, Corporate Secretary Manager Tedi 
Setyadi S, serta Accounting Manager Hendi 
Rustadi.
 Acara diawali dengan sambutan dari 
Komisaris Utama PT KIEC, dilanjutkan de-
ngan sambutan dari Direktur Utama PT KIEC, 
setelah itu berlanjut ke sambutan dari 
Wijayanto Samirin selaku anggota komisa-ris 
PT KIEC yang baru, kemudian sambutan dari 
Makmun selaku Sekretaris Komisaris periode 

alam upaya meningkatkan kinerja 
perusahaan, PT Krakatau Industrial 
Estate Cilegon (PT KIEC) mengada-

kan berbagai macam pelatihan untuk seluruh 
level karyawan, salah satunya adalah Fore-
man Development Program. Foreman De-
velopment Program (FDP) bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan supervisi di level 
foreman. Pelatihan kali ini dilakukan di 
Pusdiklat PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. (PT 
KS) dari tanggal 19 Maret sampai dengan 25 

sebelumnya, dan dilan-jutkan dengan 
penyerahan cinderamata serta penutup.
 Dalam sambutannya, Komisaris Utama 
PT KIEC Ogi Rulino menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada MM. Azhar Lubis, 
Makmun dan Mita Himawati atas peran dan 
kontribusinya selama menjabat sebagai 
anggota komisaris, sekretaris ko-misaris dan 
komite audit PT KIEC. “Terima kasih saya 
ucapkan kepada Bapak Azhar,  Bapak 

Maret 2019. PT KIEC sendiri mengirimkan 
delapan orang peserta untuk mengikuti 
pelatihan yang terdiri dari foreman yang 
berasal dari berbagai subdit yang ada. 
 Dalam pelatihan yang berlangsung 
selama lima hari ini disampaikan berbagai 
macam materi yang akan menunjang per-
forma foreman kedepannya, materi tersebut 
antara lain Teknik Presentasi dan Teknik 
Penulisan Efektif, Disiplin Kerja, Problem 
Solving, Prinsip Dasar Organisasi, Mana-

Makmun dan juga Ibu Mita yang telah 
bekerja keras dan bekerja sama dengan saya 
selama ini. Kontribusi yang bapak dan ibu 
berikan sangat luar biasa bagi kinerja kita 
selama ini,” ungkapya. Lebih lanjut Ogi Rulino 
juga mengucapkan selamat datang dan 
selamat bergabung bagi Wijayanto Samirin 
selaku anggota komisaris, Dida Nugraha 
selaku sekretaris komisaris, Aditya Chandra 
selaku anggota komite PT KIEC.#KIEC/SBA

jemen Mutu,  Kepemimpinan Efekt i f, 
Dinamika Kelompok, serta Teori Motivasi. 
Materi-materi tersebut disampaikan lang-
sung oleh instruktur perbengalaman yang 
bertugas di Pusdiklat PT KS dengan cara 
penyampaian yang efektif dan interaktif. Tim 
instruktur pelatihan terdiri dari Supriatna, 
Sunarto, Shaliny Adelestari, Suwiro Heri-
yanto, Rahadian Ramadhan, Binsar MT, 
Chatim Pramono, Edi Cawarman, dan Sellvy 
Annekinda.
 Menurut Shaliny Adelestari selaku ins-
truktur pelatihan upaya penerapan disiplin 
kerja dapat menjadi suatu kebutuhan bagi 
setiap organisasi dalam menjalankan opera-
sionalnya. “Adanya disiplin kerja diharapkan 
mampu mendukung terhadap pencapaian 
sasaran dan tujuan sesuai dengan yang telah 
direncanakan. Proses penegakan disiplin 
kerja dan tindakannya mengacu pada aturan 
dan ketentuan yang ditetapkan oleh organi-
sasi tersebut,” ungkapnya.
 Dengan dilaksanakannya FDP diharap-
kan karyawan level foreman mampu me-
ngembangkan diri dan menghadapi tanta-
ngan di dunia kerja. #KIEC/SBA

Pisah - Sambut Komisaris
Sekretaris Komisaris dan Komite Audit PT KIEC

Foreman Development Program

J

D



 Agenda Rapat IKU kali ini 
terdiri dari pembukaan, ke-
mudian sambutan Direktur 
Utama PT KIEC, lalu pembaha-
san IKU Unit Operasional dilan-
jutkan dengan pembahasan IKU 
Unit Pendukung dan terakhir 
penutup. Dalam rapat ini diba-
has mengenai standar kinerja 
bagi masing-masing unit kerja 
yang tentunya harus mendu-
kung pencapaian dan keber-
hasilan program kerja tahun 
2019 yang telah disusun sebe-

lumnya.
 Priyo Budianto selaku 
Direktur Utama PT KIEC dalam 
sambutannya menyampaikan 
harapannya agar seluruh subdit 
yang ada dapat memaksi-
malkan kinerjanya di tahun 
2019 ini. “IKU dan SKK meru-
pakan tools untuk mem-break-
down apa yang akan menjadi 
program kerja di tahun 2019, 
diharapkan dengan adanya IKU 

kerja dari setiap subdit dapat 
lebih terarah”, ungkapnya. 
 Dengan IKU 2019 diharap-
kan seluruh unit usaha PT KIEC 
dapat bekerja dengan lebih 
terarah serta mampu bekerja 
lebih baik demi mewujudkan 
performa PT KIEC yang jauh 
lebih cemerlang dibanding 
tahun-tahun sebelumnya. 
#KIEC/SBA

apat dihadiri oleh Direk-
tur Utama PT KIEC Priyo 
Budianto, Direktur Pe-

ngembangan Usaha PT KIEC 
Akmaludin, Direktur Operasi 
dan Komersial PT KIEC Iip Arief 
Budiman, Direktur SDM dan 
Keuangan PT KIEC Dazul Her-
man, serta seluruh General Ma-
nager dan Manager PT KIEC. 
Tujuan dilakukannya Rapat IKU 
ini adalah untuk menyusun hal-
hal yang akan dijadikan sebagai 
indikator 

Edisi 64 Tahun XIII/ Maret - April 2019
Seputar KIEC 07

KIEC Adakan Rapat Penyusunan 
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Jumat, 08 Maret 
2019, untuk 

mewujudkan 
performa terbaik di 

tahun 2019 PT 
Krakatau Industrial 

Estate Cilegin (PT 
KIEC) mengadakan 
Rapat Penyusunan 

Indikator Kinerja 
Utama (IKU) 2019 di 

Permata Meeting 
Room The Royale 

Krakatau Hotel. 

R
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KIEC adakan Pelatihan Tepat Tanggap Darurat 
di Area Pergudangan CM 1

pertolongan pertama bagi 
korban, serta hal-hal penting 
lainnya yang harus dilakukan 
saat terjadi kebakaran. 
Pelatihan diawali dengan 
sambutan dari Manager 
Industrial Estate Anna Lestiana, 
dilanjutkan dengan pemaparan 
instruktur dari Divisi SHE & 
Security mengenai jenis, fungsi 
dan cara penggunaan APAR, 
dilanjutkan dengan penjelasan 
mengenai tata cara 
memberikan pertolongan 
pertama kepada korban 
kebakaran, kemudian peserta 
pelatihan melakukan praktek 

langsung pemadaman api 
menggunakan APAR dan 
Hydrant. Selain pemaparan dan 
praktek penggunaan APAR, 
peserta juga melakukan 
simulasi kebakaran di area 
Pergudangan CM 1.
 Anna Lestiana selaku 
Manager Industrial Estate 
dalam sambutannya menyam-
paikan harapannya kepada 
peserta agar dapat mengikuti 
pelatihan dengan semangat 
dan sungguh-sungguh. “Saya 
harap teman-teman semua 
dapat mengikuti pelatihan 
dengan serius sehingga apa 
saja yang disampaikan dan 

dipelajari dalam pelatihan ini 
dapat diterapkan apabila 
terjadi keadaan darurat di area 
CM 1 ini. Ini semua kita lakukan 
demi meningkatkan pelayanan 
kepada investor PT KIEC,” 
tutupnya.
 Pelatihan Tepat Tanggap 
Darurat yang dilakukan 2 tahun 
sekali ini diharapkan dapat 
menambah kesiapan dan ke-
waspadaan dari para pekerja, 
sehingga ketika keadaan 
darurat terjadi pekerja dapat 
berpikir dan bersikap dengan 
tenang dan sesuai standar 
yang berlaku. #KIEC/SBA

CM 1 terdapat 17 
unit gudang 
dengan total luas 

40.800 m2 dan jumlah tim 
teknis pergudangan sebanyak 
9 orang. Kegiatan yang diikuti 
oleh 17 orang peserta 
bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman 
kepada pekerja tentang apa 
saja yang harus dilakukan 
ketika terjadi keadaan darurat.
 Dalam kegiatan peserta 
diberi penjelasan mengenai 
jenis, fungsi serta cara meng-
gunakan APAR, cara mengeva-
kuasi dan memberikan 

Kamis, 28 Maret 
2019, berlokasi di 

Pergudangan CM 1 
Divisi Industrial 

Estate bekerja 
sama dengan divisi 

SHE & Security PT 
Krakatau Industrial 

Estate Cilegon (PT 
KIEC) mengadakan 

kegiatan Tepat 
Tanggap Darurat 

bagi tim teknis 
pergudangan yang 

bertugas di area 
CM 1. 

Di
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dengan doa dan kegiatan 
bersih-bersih oleh karyawan PT 
KIEC.
 Akmaludin selaku 
Direktur Pengembangan Usaha 
PT KIEC dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa semoga 
apa yang PT KIEC berikan dapat 
bermanfaat dan dapat dirawat 
serta dijaga dengan baik oleh 
masyarakat. “Ini merupakan 
acara silaturahmi PT KIEC 
dengan warga Rawaarum, 
grogol yang dilakukan 
sekaligus dengan kegiatan CSR. 
Kegiatan CSR ini rutin kami 
lakukan dan dilakukan di 
tempat yang berbeda-beda. 
Harapan kami, mudah-muda-
han Posyandu dan gudang ini 
dapt bermanfaat untuk 
masyarakat,” ungkapnya. Selain 

Akmaludin, hadir pula Saptunji 
selaku Lurah Rawa-arum yang 
pada kesempatan tersebut 
menyampaikan ucapan terima 
kasihnya kepada PT KIEC. “Saya 
mengucapkan beribu terima 
kasih kepada PT KIEC atas 
bantuannya kepada masya-
rakat sekitar, khususnya 

masyarakat Rawaarum. Banyak 
perusahaan yang ada di sekitar 
sini tapi yang terasa manfaat 
dan kepeduliannya kepada 
masyarakat. Apapun yang 
diberikan oleh PT KIEC yang 
penting bisa dimanfaatkan 
oleh masyarakat. Mari kita 
rawat dan jaga bersama,” 
tutupnya.
 Posyandu dan Gudang ini 
sendiri dibangun sejak awal 

bulan Januari 2019 dan selesai 
pada pertengahan Februari 
2019 dengan lama proses 
pembangunan lebih kurang 45 
hari. Dengan kegiatan CSR ini 
semoga apa yang diberikan 
oleh PT KIEC dapat bermanfaat 
bagi masyarakat serta hubu-
ngan baik antara PT KIEC 

dengan masyarakat Grogol, 
khususnya masyarakat 
Rawaarum dapat terus terjalin 
dan semakin baik kedepannya. 
Selain itu, semoga dengan 
didirikannya Posyandu ini 
dapat melahirkan bibit-bibit 
sehat, menciptakan lingkungan 
sehat, dan yang terpenting, 
memberdayakan masyarakat 
menjadi masyarakat yang 
berkualitas. #KIEC/SBA

umat, 12 April 2019, PT 
Kraktau Industrial Estate 
Cilegon (PT KIEC) kembali 

melakukan kegiatan CSR 
dimana kali ini dilaksanakan di 
Lingkungan Pabuaran RT 
02/05, Kelurahan Rawa Arum, 
Kecamatan Grogol, Kota 
Cilegon. Kegiatan CSR dihadiri 
oleh Direktur Pengembangan 
Usaha PT KIEC Akmaludin, 
Direktur Operasi dan Komersial 
PT KIEC Iip Arief Budiman, 
Lurah Rawa Arum Saptunji, 
Perwakilan Camat Grogol 
Ismatullah, Perwakilan Koramil 
Grogol Suherman, Kepala 
Puskesmas Grogol Drg. Rivy 
Azhar, Tokoh masyarakat 
setempat serta karyawan PT 
KIEC.
 Kegiatan CSR kali ini 
berupa serah terima Posyandu 
Durian dan Gudang Masjid Al-
Ikhlas kepada Kader Posyandu 
Suleha dan DKM Al-Ikhlas 
Nurudin. Selain itu, CSR juga 
dilanjutkan dengan kegiatan 
bersih-bersih di lingkungan 
sekitar Posyandu dan Gudang. 
Acara diawali dengan pem-
bacaan ayat suci Al-Quran oleh 
Ustad Aslah, dilanjutkan 
dengan sambutan dari Direktur 
Pengembangan Usaha PT KIEC, 
kemudian sambutan dari Lurah 
Rawa Arum serta perwakilan 
Camat Grogol, setelah itu 
penyerahan secara simbolis 
Posyandu dan Gudang dari PT 
KIEC kepada Kader Posyandu 
dan DKM Al-Ikhlas, dititip 

KIEC Serahkan Posyandu 
dan Gudang melalui Kegiatan CSR

J



kalinya, dimana tema yang 
diusung kali ini yakni Listrik 
Untuk Kehidupan Yang Lebih 
Baik (Renovasi Bangunan, 
instalasi listrik, Pendidikan, 
Donasi, Pembersihan 
Lingkungan). 
 Acara puncak kegiatan 
aksi sosial ini diadakan pada 
tanggal 5 April 2019 bertempat 
di area Madrasah Al-Maidah 

Kelurahan Samangraya 
Citangkil Cilegon. Bentuk 
kegiatan yang  dilaksanakan 
adalah dengan memberikan 
bantuan renovasi bangunan 
sekolah, bantuan sembako, alat 
tulis, renovasi sekolah dan 

fasilitas kesehatan. Tidak luput 
pula diadakan kegiatan 
pembersihan lingkungan 
masyarakat di kelurahan 
Samangraya.  
 Renovasi bangunan 
sekolah Madrasah Al-Madinah 
dan beberapa fasilitas di 
dalamnya bertujuan untuk 
mendukung upaya pening-
katan kualitas pendidikan dan 

 Acara yang didukung oleh 
partisipasi aktif dari Komisaris, 
Direksi, dan seluruh Karyawan 
PT Krakatau Posco Energy serta 
turut pula mengundang 
Karyawan dari PT Krakatau 
Daya Listrik (PT KDL) yang 
seluruhnya berjumlah 150 
orang. Kegiatan Corporate 
Social Responsibilty (CSR) 
bersama antar dua perusahaan 
ini dilakukan untuk yang ketiga 
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kegiatan bersih bersih di ling-
kungan samangraya dan area 
Pemakaman Buyut Pecung. 
 Secara simbolis pembe-
rian bantuan diresmikan oleh 
Bapak Djoko Muljono  selaku 
Direktur Utama PT Krakatau 
Daya Listrik serta Bapak Tyas 
Waskito selaku Director PT 
Krakatau Posco Energy kepada 
perwakilan Kelurahan 

Samangraya dan disaksikan 
oleh tokoh masyarakat 
setempat. “Kegiatan aksi sosial 
yang dilakukan PT KPE sebagai 

SDM di kota baja ini. Adapun 
pemberian bantuan renovasi 
Health Center Samangraya 
yang bertujuan untuk turut 
menunjang fasilitas yang layak 
bagi pelayanan kegiatan 
Puskesmas Citangkil. Dan juga 

Aksi Sosial 
Krakatau Posco 

Energy dan 
Krakatau Daya 

Listik Melakukan 
Pembersihan 
Lingkungan 

Serta Renovasi 
Bangunan 
Sekolah, 

Puskesmas dan 
Area Pemakaman 

di Kelurahan 
Samangraya Kota 

Cilegon

Cilegon, 5 April  2019 
Sebagai wujud 
kepedulian terhadap 
lingkungan masyarakat 
sekitar area pabrik, PT 
Krakatau Posco Energy 
dan PT Krakatau Daya 
Listrik menyelengga-
rakan kegiatan 
Corporate Social 
Responsibility (CSR) 
yakni kegiatan sosial 
Renovasi Bangunan 
Sekolah, Puskesmas dan 
Area Pemakaman serta 
Pembersihan 
Lingkungan di 
Kelurahan Samangraya. 

Sesi Sambutan
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Dukungan dan Doa dari 
masyarakat sangat dibutuhkan 
untuk melancarkan usaha dari 
Perusahaan, sehingga dapat 
tumbuh dan berkembang serta 
menciptakan lingkungan yang 
sejahtera.   
 Hadir dalam kegiatan 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) tanggal 5 April 2019 ini 
Lurah Samangraya Achmad 
Dimyati. Dan turut memberi-
kan sambutan yakni Syaifulloh 
Sanusi S. Pd. Ketua RW 02 
sekaligus Kepala Sekolah 
Madrasah Al-Maidah mengu-
capkan banyak terimakasih 
kepada PT KPE dan PT KDL 
yang telah mengadakan 
kegiatan di lingkungan 
Samangraya dan berharap 
kegiatan ini dapat dilakukan 
secara berkelanjutan. Turut 
pula hadir dalam acara ini 
antara lain pimpinan 
Puskesmas Citangkil,  Ketua 
Karang Taruna Kelurahan 
Samangraya beserta pengurus, 
Ketua Yayasan Al -Maidah 
beserta staff pengajar dan 
unsur pengurus lingkungan 
kelurahan Samangraya lainnya.  

 Program yang telah 
berjalan tiga kali ini merupakan 
perwujudan tekad PT Krakatau 
Posco Energy dan PT Krakatau 
Daya Listrik untuk turut serta 
mencerdaskan masyarakat 
serta menjadi bentuk sinergi 
antara perusahaan dan 
pemerintah daerah dalam 
mewujudkan kondisi ling-
kungan sekitar wilayah usaha 
yang harmonis. Adanya kegia-
tan aksi sosial diharapkan 
dapat dampak yang cukup baik 
bagi kedua belah pihak, baik 
dari sisi perusahaan maupun 
pemerintah daerah, maupun 

kepada masyarakat kelurahan 
Samangraya agar tercipta 
kondisi lingkungan yang 
seimbang. #posco

Renovasi Madrasah Instalasi Listrik & Lampu

Kegiatan Cleaning & Pengecatan Jalan, Madrasah, Puskesmas & Makam 



Edisi 64 Tahun XIII/ Maret - April 2019
Seputar KIEC12

egiatan dilaksanakan di 
Krakatau Town House, 
Jl. Santani Perumahan 

Krakatau Steel, Cilegon dengan 
mengundang 130 anak yatim, 
dhu’afa dan janda yang berasal 
dari lingkungan Kebondalem. 
Kegiatan dihadiri oleh Direktur 
Utama PT KIEC Priyo Budianto, 
Istri Direktur Utama PT KIEC 
Siswandhari Setyomahanani 
selaku Ketua Periska PT KIEC, 
Corporate Secretary Manager 
PT KIEC Tedi Setyadi Sholihin, 
serta 30 orang anggota Periska 
PT KIEC. Santunan yang 
diberikan berupa uang tunai 
dan paket sembako.
 Kegiatan diawali dengan 
sambutan dari Ketua Periska PT 
KIEC, dilanjutkan dengan 

tausiyah yang disampaikan 
oleh Ustadz Ali Said, kemudian 
sambutan dari Direktur Utama 
PT KIEC, dilanjutkan dengan 
pembacaan doa dan penye-
rahan santunan. Penyerahan 
santunan dilakukan langsung 
oleh Direktur Utama dan Ketua 
Periska PT KIEC kepada 130 
anak yatim, dhu’afa dan janda 
yang telah hadir di tempat 
acara.
 Siswandhari Setyomaha-
nani selaku Ketua Periska PT 
KIEC dalam sambutannya me-
nyampaikan kegembiraannya 
dapat berkumpul bersama 
dalam rangka menyambut 
bulan Ramadhan. “Kegiatan ini 
merupakan bentuk rasa syukur 
yang diwujudkan ke dalam 

silatu-rahmi dalam rangka 
menyam-but bulan suci 
Ramadhan. Saya pribadi 
merasa senang dapat ber-bagi 
kebahagian bersama ibu-ibu 
dan adik-adik semua yang ada 
disini. Mari kita sambut 
Ramadhan tahun ini dengan 
penuh suka cita,” tutupnya.
 Dalam sambutannya Priyo 
Budianto selaku Direktur 
Utama PT KIEC menyampaikan 
ucapan terima kasihnya kepada 
seluruh anggota Periska yang 
telah menyiapkan acara 
santuan tersebut. “Kami selalu 
berusaha memberikan yang 
terbaik bagi berbagai pihak, 
semoga melalui ibu-ibu Periska 

hal-hal baik yang kita miliki 
juga bisa kembali ke masya-
rakat. Terima kasih kepada ibu-
ibu Periska yang sudah me-
nyiapkan dan melaksanakan 
acara ini dengan baik. Dan 
kepada adik-adik semua yang 
hadir disini semoga bantuan 
yang sedikit ini bisa memberi-
kan kebahagian bagi kita 
semua,” ungkapnya.
 Selain mengadakan ke-
giatan santunan dalam rangka 
menyambut bulan Ramadhan, 
Periska PT KIEC juga selalu 
berusaha melakukan kegiatan-
kegiatan positif yang mendu-
kung kegiatan perusahaan. 
#KIEC/SBA

Selasa, 30 April 
2019, Persatuan Istri 

Karyawan (Periska) 
PT Krakatau 

Industrial Estate 
Cilegon (PT KIEC) 

mengadakan 
kegiatan Santunan 
Yatim, Dhu’afa dan 

Janda dalam rangka 
menyambut bulan 

suci Ramadhan. 

Periska KIEC Sambut Ramadhan 
dengan Berbagi

K
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