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Pembaca Budiman,
Berbahagia sekali kami kembali dapat menghadirkan majalah  

yang menjadi media informasi dan komunikasi di kawasan industri 
krakatau ini. Kebahagiaan kami bertambah karena sebentar lagi kita 
akan memasuki bulan ramadhan, bulan sarana belajar dan melatih 
disiplin, kesabaran, militansi, kejujuran dan kepedulian. Untuk itu bagi 
kaum muslimin terlebih dahulu kami mengucapka Selamat Melaksa-
nakan Ibadah Puasa Ramadhan 1436 H

Melalui ibadah puasa, kita dilatih menjadi manusia disiplin 
dengan memulai puasa sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu saat 
terbit fajar dan berbuka juga pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 
saat tenggelam matahari atau maghrib. Selama masa itu kita dilatih 
kejujuran karena tidak berani makan dan minum walaupun tidak ada 
orang yang melihat dan semua itu membutuhkan kesabaran dan jiwa 
militansi yang tinggi.

Pembaca Budiman,
Bagi perusahaan, kedisiplinan karyawan merupakan prasyarat 

tercapainya visi misi perusahaan. Pengertian disiplin bukan sekedar 
masuk dan pulang kerja sesuai waktu yang telah ditentukan, akan 
tetapi termasuk juga bertindak dan bersikap sesuai koridor visi, misi, 
dan peraturan perusahaan.

Mengenai disiplin ini, kita bisa belajar dari Perang Uhud. Pada 
Perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan dari kaum 
Qurais jahilihah. Pada Perang Badar satu tahun sebelumnya, tepatnya 
17 Ramadhan Tahun 2 Hijriyah, kaum muslimin mengalami kemena-
ngan, padahal pasukan kaum muslimin saat itu jumlahnya sedikit dan 
dengan senjata seadanya serta dalam keadaan berpuasa.

Lalu mengapa pada Perang Uhud dengan jumlah pasukan yang 
lebih banyak dan senjata yang lebih memadai, kaum muslimin 
mengalami kekalahan? Jawabannya adalah karena pasukan pema-
nah tidak disiplin dengan melanggar perintah Nabi.

Pembaca Budiman,
Jika Perang Badar terjadi pada bulan ramadhan, Perang Uhud 

terjadi pada bulan syawal setelah kaum muslimin menjalankan 
ibadah puasa, tepatnya pada tanggal 7 Syawal 3 H (22 Maret 625 M). 
Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah sedangkan tentara 

kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut Pertempuran Uhud karena 
terjadi di dekat bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan 
mempunyai ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah dengan 
panjang 5 mil.

Rasulullah menempatkan pasukan Islam di kaki bukit Uhud di 
bagian barat. Tentara Islam berada dalam formasi yang kompak 
dengan panjang front kurang lebih 1.000 yard. Sayap kanan berada di 
kaki bukit Uhud sedangkan sayap kiri berada di kaki bukit Ainain 
(tinggi 40 kaki, panjang 500 kaki). Sayap kanan Muslim aman karena 
terlindungi oleh bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada dalam 
bahaya karena musuh bisa memutari bukit Ainain dan menyerang 
dari belakang, untuk mengatasi hal ini Rasulullah menempatkan 50 
pemanah di Ainain dibawah pimpinan Abdullah bin Jubair dengan 
perintah yang sangat tegas dan jelas yaitu "Gunakan panahmu 
terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama 
kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. jangan sekali-
sekali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami 
menang, jangan bergabung; jika kalian melihat kami kalah, jangan 
datang untuk menolong kami."

Pada awal peperangan kaum muslimin berhasil memenangkan 
pertempuran dan musuh lari tunggang langgang dengan mening-
galkan harta bawaan perbekalan mereka. Melihat banyaknya harta 
yang ditinggalkan musuh, pasukan pemanah yang diperintahkan 
untuk tidak turun baik dalam keadaan menang dan kalah, justru turun 
gunung turut berburu rampasan perang karena khawatir tidak ke-
bagian rampasan perang.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh musuh untuk menye-
rang dari pos yang ditinggalkan pasukan pemanah dan kemenangan 
pasukan kaum muslimin yang sudah hampir didepan mata akhirnya 
mengalami kekalahan.yang menyakitkan.

Pembaca budiman,
Dari peristiwa Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal 

tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa pelanggaran sekecil apapun 
terhadap prosedur manajemen yang telah ditetapkan akan meng-
ganggu tujuan dan cita-cita bersama.. 

Redaksi

Manajemen UhudManajemen Uhud



sebagai anak perusahaan PT Krakatau Steel 
(Persero) Tbk. Ikut serta dalam ajang penilaian 

yang diselenggarakan oleh kementrian BUMN ini. Dalam 
kesempatan ini PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon turut 
mendukung Program Kementerian BUMN tersebut, tentang 
Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja 
Unggul (KPKU). Pelaksanaan Evaluasi Implementasi KPKU PT. 
Krakatau Industrial Estste Cilegon mulai dilaksanakan dari 
tanggal 21 s/d 24 Maret 2015 di The Royale Krakatau Hotel,  yang 
di hadiri oleh Jajaran Direksi PT. KIEC, Advisor dari PT. Krakatau 
Steel Nanang Priatna dan Team Evaluator serta para Champion 
KPKU Kinerja tahun 2015. 

Pada hari Selasa, tanggal 10 mei 2016 bertempat di gedung 
serbaguna Pusdiklat Krakata Steel, PT. Krakatau Steel. Tbk 
(Persero), menggelar acara Krakatau Award tahun 2016, acara ini 
di hadiri oleh jajaran Direksi PT. Krakatau Steel. Tbk (Persero) & 
Group, Para Evaluator KPKU Krakatau Steel Group. Acara ini 
digelar dalam rangka mengumumkan hasil score evaluasi 
implementasi KPKU untuk Krakatau Steel & Group. 

PT. KIEC mendapatkan penghargaan sebagai “The Best 
Performance” tingkat Krakatau Steel Group, dengan meraih 
predikat “Good Performance” dengan score 571,25. Semoga 
dengan mendapatkan prestasi ini, KIEC tetap dapat memper-
tahankan & meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. (KIEC/AI)

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul 
(KPKU) adalah suatu sistem 
penilaian yang dibangun oleh 
Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) sebagai panduan 
untuk membangun, menata, dan 
memberdayakan kesisteman dan 
sumber daya perusahaan untuk 
mencapai kinerja unggul. Kriteria 
dalam KPKU diadaptasi dari kriteria 
keunggulan kinerja Malcom 
Baldridge Criteria for Performance 
Excellent (MBCfPE). 
Tujuan utama penerapan KPKU 
antara lain untuk meningkatkan 
daya saing BUMN sekaligus 
meningkatkan profitabilitas 
perusahaan, serta menyehatkan 
kondisi keuangan perusahaan. 
kriteria yang menjadi acuan KPKU 
yaitu: kepemimpinan, perencanaan 
strategis, fokus pada pelanggan, 
pengukuran, analisa, dan 
manajemen pengetahuan, fokus 
tenaga kerja, fokus pada operasi, 
dan hasil-hasil usaha.

KIEC
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14001:2004 adalah Sistem 
Manajemen Lingkungan di-

kembangkan untuk mengidentifikasi, 
mengontrol dan mengelola masalah ling-
kungan untuk industri dan perdagangan.

Manfaat yang diterima dari kepatuhan 
terhadap ISO 14001:2004 adalah:  
Perlindungan lingkungan, Menciptakan 
peluang pemasaran, Kemungkinan baru 
produk atau jasa, Peningkatan pro-aktif 
masyarakat gambar, Menunjukkan ke-
patuhan dengan persyaratan hukum, 
Peningkatan Manajemen Fokus, Me-
ngurangi biaya / kewajiban serta Mem-
berikan panduan yang jelas tentang 
kebutuhan perusahaan.

Audit Internal sebagai salah satu 
persyaratan ISO 14001:2004, Hal ini sangat 
penting untuk PT. KIEC dalam peningkatan 
pemeliharaan lingkungan, PT. KIEC 
merupakan badan usaha yang bergerak di 
Kawasan Industri Komersial, Audit ini 
merupakan motor penggerak untuk me-
lakukan percepatan bagi PT. KIEC dalam 
menghadapi tantangan usaha yang makin 
kompetitif dari waktu ke waktu. Audit 
Internal adalah tahapan penting dari Siklus 
Sistem Manajemen Lingkungan yang 
mengevaluasi tahapan siklus sebelumnya 
serta memberikan gambaran untuk 
pengambilan langkah-langkah yang tepat 

bagi tahapan siklus berikutnya sehinggga 
proses “Continual Improvement” terhadap 
Sistem Manajemen Lingkungan yang ada 
berlangsung dengan sempurna.

Hal yang mendasari penerapan ISO 
14001:2004 di PT. KIEC, adanya tuntutan 
bisnis dari pemangku kepentingan 
mengenai pengolahan lingkungan yang 
baik, menurunkan potensi dampak 
mengenai isu-isu lingkungan terkait 

pengelolaan kawasan industri, dan juga 
selaku pengelola kawasan industri, PT.  
KIEC sudah seharusnya memiliki standar 
baku sistem manajemen lingkungan dan 
mampu terealisasi kegiatan audit yang 
memecahkan permasalahan dalam 
penerapan Sistem Manajemen Ling-
kungan ser ta mewujudkan proses 
“Continual Improvement”. (KIEC/AI)

Cilegon, 11 April 2016 di ruang 
rapat Direksi PT. Krakatau 
Industrial Estate Cilegon 
menggelar opening Audit ISO 
14001:2004 hadir di acara ini 
Jajaran Direksi PT. Krakatau 
Industrial Estate Cilegon, Para 
General Manajer KIEC, Para 
Manager & Kepala Dinas KIEC, 
seluruh yang hadir menyambut 
kedatangan tim auditor dari 
Sucofindo Mohammad Irwin 
dan Gugi Yogaswara audit 
dilaksanakan selama dua hari 
11-12 April 2016.

OPENING MEETING 

ISO 14001:2004 PT. KIECISO 14001:2004 PT. KIEC

RENEWAL AUDIT 

ISO
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ndonesia adalah wilayah yang rawan bencana, setiap kali 
terjadi bencana alam, (Gunung Meletus, Tsunami, Banjir 

Bandang dll). Setiap kali pula kejadian tersebut menimbulkan 
jumlah korban yang  tidak sedikit. Banyaknya korban jiwa pada 
setiap bencana alam disebabkan oleh kerena ketidak siapan dan 
ketidaktahuan dari masyarakat bagaimana bertindak pada saat 
terjadinya bencana

Dengan  mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi 
bencana, besar kemungkinan hal tersebut akan menyelamatkan 
anda. Sudah saatnya masyarakat dapat dapat membuat pe-
rencanaan dan persiapan dalam menghadapi bencana  alam.

Beberapa pertanyaan untuk anda renungkan dan carilah 
jalan keluarnya :
ESiapkah anda menghadapi bencana, Dimanakah anda saat 

bencana terjadi ?  
EBagaimana anda dapat menghubungi keluarga sesegera 

mungkin?
EBagaimana anda tahu bahwa seluruh keluarga anda selamat ?

Pengetahuan Tentang Kebencanaan
�Kenali Kejadian- kejadian alam yang dapat menimbulkan 

bencana di lingkungan anda seperti : gempa bumi, stunami, 
banjir, tanah longsor dan lain lain.

�Pelajari bagaimana proses bencana itu terjadi,  mulai dari 
penyebab hinggga tindakan penyelamatan diri terhadap 
bencana tersebut.

�Denah Bencana :

Buatlah denah lokasi rumah anda, termasuk lokasi perabot, 
lukisan dan lain lain.  Tandai tempat tempat yang memiliki potensi 
bahaya seperti kebakaran,  tertimpa benda akibat gempa dll. Serta 
juga tandai tempat tempat yang kokoh seandainya terjadi 
bencana gempa. Bawah meja (yg mana) Kusen pintu (yang mana) 
dan lain-lain. Bila memungkinkan ubahlah 

interior anda sehingga memudahkan untuk jalan masuk dan 
keluar saat kondisi darurat terjadi.

Buatlah Perlengkapan Siaga Bencana (Tas Khusus dan Standby )
1. Siapkan makanan dan minuman, setidaknya untuk cadangan 

hingga anda mencapai tempat aman atau lebih kurang 3 hari. 
Gantilah dan perbaruilah makanan tersebut secara berkala (3 
bulan sekali) Simpanlah dalam tas 
khusus,  tahan air, tidak terlalu besar 
dan mudah untuk di jangkau.

2. Isi dari tas tersebut selain makanan
3. Makanan serta minuman yang sangat 

simple tetapi memiliki kalori cukup 
tinggi.

4. Pakaian ganti dan baju tidur 
5. Senter dan batere cadangan
6. Pisau lipat dan alat makan (sendok 

garpu)
7. Alat alat P3K
8. Dokumen dokumen pribadi yang 

penting dan telah di masukan ke-
dalam plastik sehingga tidak akan 
mudah rusak dan kena air.

9. Uang dengan jumlah secukupnya
10. Nomor telepon penting
 11.Jas Hujan atau Ponco
12. Tali plastik ukuran kecil 20 mt
13. Phone cell dan Powerbank yang terisi 

penuh
14. Bila anda memiliki balita,  jangan lupa 

diapers etc.

Seperti di bawah ini Rencana Penanganan Bencana
• Untuk penanganan gempa bumi bertlatihlah untuk mela-

kukan “Merunduk, lindungi Kepala dan bertahan di tempat 
aman.”

• Tanyakan kepada Pemerintah setempat mengenai rute 
evakuasi di derah tempat tinggal, sekolah, tempat kerja anda 
serta informasikan kepada keluarga anda.

• Kurangi resiko kecelakaan dan kemacetan dengan tidak 
menggunakan kendaraan roda empat atau lebih ketika mela-
kukan evakuasi.

Beberapa sumberdaya yang ada untuk kesiap siagaan ben-
cana. Catat nomor nomor telepon darurat (seperti: Pemadam 
Kebakaran, Polisi, Ambulans, dll) tempatkan di tempat yang 
mudah terlihat atau buatkan salinannya dengan bisa anda bawa 
dan masukan ke dalam dompet. (Rd. Dedy Muldiana. Samson 
Tiara)

“Gempa dan Tsunami“ 
bersama PT. SAMSON TIARA

PEDOMAN MENGHADAPI BENCANA

Beberapa Contoh 
Grab Food yang bisa 

kita persiapkan

I
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ada tanggal 18 April 2016 PT NS Blue-
Scope Indonesia telah mengadakan 

perjalanan di Sidoarjo-Surabaya dalam 
rangka Program Smartroad yang peduli 
terhadap keamanan berlalu lintas di jalan 
raya. Kesempatan kali ini pesertanya yakni 
dari SD Kramat Jegu1 Sidoarjo-Surabaya 
karena berdekatan dengan PT Lysaght 
sebagai customer terbesar kami. Dalam 
sambutan yang disampaikan oleh bapak 
Kepala Sekolah Ichwanto, S.Pd” anak-anak 
belajar disiplin bukan saja di rumah, di 
sekolah saja namun di jalan rayapun kita 
harus berdisiplin, mematuhi rambu-rambu 
lalu lintas dan marka jalan, dan nanti team 
ambassador dari PT Bluescope Indonesia 
akan menyampaikan bagaimana ber etika 
dijalan raya, agar kita selalu aman saat 
berapa di jalan raya”. 

Ada beberapa hal yang kami sampai-
kan kepada mereka adalah:
1. Tempat menyeberang yang selamat, 

yakni  a). di Zebra cross; b). di jembatan 
penyeberangan dan terowongan pe-
nyeberangan; c). penyeberangan 
dengan lampu lalu lintas).

2. Prosedure menyeberang
RHarus menunggu sejenak sampai 

lalu lintas relative kosong, gunakan 
mata dan telinga

RHarus tengok kanan terlebih dahulu 
karena peraturan berlalu lintas di 
Indonesia menggunakan jalur jalan 
sebelah kiri, gunakan mata dan te-
linga

RTengok kiri,lihat lalu lintas disebelah 
kiri gunakan mata dan telinga, men-
dengar lebih cepat dari pada meli-
hat. Karena seringkali kita mende-
ngar suara kendaraan sebelum me-
lihatnya.

3. Tempat menyeberang yang berbahaya 
yakni a). Diantara kendaraan parkir; b). 
di tikungan; c). di tanjakan dan di bela-

kang halangan
4. Kegiatan yang berbahaya di jalan yakni 

a). Mengejar bola/bermain layang-
layang; b). Bermain sepatu roda dijalan 
raya; c). Menelpon atau mendengarkan 
musik sambil berjalan kaki.

Dalam berkendaraan baik motor atau 
bersepeda tak lupa Perlengkapan 
Keselamatan, yang terdiri dari :

RHelm, helm yang digunakan sebaiknya 
yang full face dan berstandar SNI.

RJaket, kenakan jaket yang berwarna 
terang/cerah agar terlihat oleh kenda-
raan lain, dan menyerap keringat serta 
memiliki pita reflektif.

RSepatu, untuk menghindari jari-jari 
kaki bila terjadi benturan

Pada akhir acara ini peserta akan di-
mintakan komitment nya untuk menulis-
kan pada secarik kertas mengenai kese-
lamatan dijalan raya. Dan selanjutnya dari 
pihak Perusahaan PT NS Bluescope 
Indonesia memberikan bingkisan berupa 
buku tulis kepada para siswa yang me-
ngikuti acara ini dan foto bersama. 

(Suryatmoko/NS Bluescope)

PT NS BLUESCOPE INDONESIA 

 (SmartRoad Program di SDN Kramat Jegu1 Sidoarjo-Surabaya)
Peduli Keamanan Dijalan Raya

P
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 Meraih Penghargaan Zero Accident (ZA) 
dan Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) 

Tingkat Kota Cilegon & Tingkat Propinsi Banten

esuai criteria Perusahaan akan men-
dapatkan Penghargaan dari Dinas 

terkait apabila masuk dalam katagori yang 
sudah ditetapkan oleh Dinas terkait, tidak 
semua Perusahaan akan mendapat peng-
hargaan dari Dinas terkait.

PT. HWI, mendapatkan Penghargaan 
Zero Accident karena melampaui jam kerja 
Riil tanpa kecelakan sejumlah 892.643 
(Delapan ratus sembilan dua ribu enam 
ratus empat puluh tiga) Jam dengan priode 
1 Januari 2009 s/d 31 Oktober 2015, secara 
berturut-turut, dari 600.000 jam yang di-
tentutkan oleh Disnaker. 

PT. HWI mendapatkan penghargaan 
P2K3L, karena dalam 2 (dua) tahun terakhir 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan Dis-
naker dan berperan active dalam berko-
munikasi dan melaporkan setiap kegiatan 
yang dilakukan P2K3L secara rutin dan 

berkala pertiga bulan sekali.
Dalam Kesempatan Lain, Pada hari 

Selasa Tanggal 05 April 2016 bertempat di 
Le Dian Hotel Serang telah dilaksanakan 
penyerahan Penghargaan Zero Accident 
dan Panitia Pembina Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja tingkat tingkat Provinsi 
Banten.

Sesuai criteria Perusahaan akan men-
dapatkan Penghargaan dari Dinas terkait 
apabila masuk dalam katagori yang sudah 
ditetapkan oleh Dinas terkait, tidak semua 
Perusahaan 

Salah satu Manfaat Penghargaan 
Zero Accident dan P2K3L adalah : Perusa-
haan dan Karyawan merasa terapresiasi  
dan termotivasi untuk mem-
p e r t a h a n k a n  

pencapaian ini, karena tidak semua 
perusahaan mendapatkan. Kesempatan 
untuk menerima Penghargaan dan 
Apresiasi dari Instansi terkait.

Meskipun itu, “Penghargaan 
bukan tujuan, tapi sebagai Im-
pact dari Keselamatan dan 
Kesehatan Karyawan dalam 
melakukan pekerjaan”.#

PT. HARBISON WALKER INTERNATIONAL

Pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 
2016 bertempat di Grand Hotel 
Mangkuputra telah dilaksanakan 
penyerahan Penghargaan Zero 
Accident dan Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
tingkat Kota Cilegon.

S

Seputar Investor 7
Edisi 46 Tahun XI/Mei/2016

MAJALAH KAWASAN INDUSTRI

KKKrakataurakataurakataurakatau



This event is “The 27th CHINA INTERNATIONAL GLASS INDUS-
TRIAL TECHNICAL EXHIBITION”

April 11 - 14,  2016, PT. Harbison Walker International Gelar 
Kegiatan Pameran di China, yang di selenggarakan di “ Shanghai 
New International Expo Center

The China Glass Expo is the “second largest”  international 
glass exhibition in the world after GLASSTECH Dusseldorf, 
Germany.

Penyelenggara Pameran, memberikan kesempatan kepada 
seluruh peserta, untuk menyajikan produk yang di bawanya, dan 
pengunjung langsung berkomunikasi dengan perusahaan-
perusahaan yang bergabung dalam pameran.

PT. Harbison Walker International 
Gelar Kegiatan Pameran di China

egiatan Jumat Bersih yang dilakukan 
pada hari Jumat pagi di PT KIEC, 

membersihkan lingkungan halaman 
kantor ataupun ruangan-ruangan kantor, 
hingga banyak manfaat yang akan di-
rasakan dalam kegiatan ini. Seringkali aksi 
kerja bhakti pada hari Jumat, disebut 
gerakan Jumat Bersih, kadang disertai juga 
kegiatan senam pagi atau jalan sehat. 
Sehingga diharapkan budaya Jumat Bersih 
bisa berkembang menjadi Jumat Sehat. 
Karena perilaku hidup bersih sangat 
menentukan pola hidup sehat, di ling-
kungan tempat kerja masing-masing. 
Lingkungan tempat kerja yang sehat akan 
mendukung sikap kerja personal yang 
sehat, sehingga mempengaruhi pro-
duktifitas kerja yang berkualitas, bagi 

perkembangan  tempat bekerja.
 Jum’at  Bersih merupakan kegiatan 
rutin di Lingkungan PT KIEC yang di-
laksanakan oleh seluruh karyawan dari 
mulai tingkat pimpinan, serta staff pega-
wai.

Tujuan yang akan dicapai dari kegia-
tan Jumat bersih adalah menumbuhkan 
rasa memiliki di kalangan KARYAWAN       
PT KIEC akan pentingnya kebersihan ling-
kungan demi kesehatan, sehingga suasana 
di limgkungan kantor atau tempat kerja 
akan terasa nyaman dan kantor dapat ter-
pelihara dengan baik. 

“Sebagai tanggung jawab kita se-
bagai manusia diatas Bumi yang cinta  
akan lingkungan, sudah menjadi kewaji-
ban memberikan contoh melakukan hal 

yang postif terutama dalam hal kebersihan 
lingkungan yang kita terapkan setiap hari 
jumat. “Karena  bagaimanapun  juga, apa 
yang kita lakukan tentu masyarakat  akan 
lihat, dan ini bisa menjadi motivasi masya-
rakat untuk ikut meniru.“ (AKR)

Kegiatan Jumat Bersih di Lingkungan PT KIEC

K
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elasa 10 Mei 2016 PT. KIEC menggelar 
“Health Talk” bersama WanaArtha di 

lobby Wisma Krakatau Cilegon. Acara 
Health Talk tersebut dibuka oleh sambutan 
singkat dari Human Capital Manager, 
Abdul Malik. Beliau menyatakan bahwa 
kesehatan sangatlah penting untuk me-
laksanakan segala aktifitas, tentunya 
melaksanakan tugas kesehariaan, diha-
rapkan dengan adanya Health Talk ini, 
semua peserta yang hadir dapat lebih 
menjaga kesehatannya.

Hadir dalam Acara ini 5 personil Tim 
dari WanaArta, 3 tim medis dan 1 Dokter 
dari Krakatau Medika, serta Karyawan 

Karyawati PT. KIEC. Diawal acara setiap 
peserta yang hadir dilakukan pemerikasan 
gula darah. 

Acara dilanjutkan dengan persentasi 
tentang “Dislipidemia” dengan pembicara 
Dr. Priyo Wahyuana, MARS. Beliau men-
jelaskan bahwa, Dislipidemia adalah 
kelainan metabolisme lipid yang ditandai 
dengan peningkatan maupun penurunan 
fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi 
lipid yang utama adalah kenaikan kadar 
kolesterol total, kolesterol-LDL, trigliserida, 
serta penurunan kadar kolesterol-HDL. 
Semua fraksi lipid mempunyai peranan 
penting dalam proses terjadinya ateros-

klerosis dan erat kaitannya antara satu 
dengan yang lain. 

Penyakit kardiovaskuler, utamanya 
penyakit jantung koroner (PJK) menye-
babkan banyak kematian di dunia. Faktor-
faktor risiko yang berperan pada pato-
genesis PJK antara lain : kebiasaan 
merokok, hipertensi, dislipidemia dan 
diabetes-melitus.

Peningkatan Kadar Kolesterol–LDL. 
Peningkatan small, dense LDL akan mudah 
masuk ke dalam dinding arteri dan sangat 
mudah mengalami oksidasi keadaan yang 
sangat kondusif terjadinya aterogenesis. 
Small, dense LDL menyebabkan kerusakan 

endotel pembuluh darah. LDL yang 
teroksidasi menghasilkan formasi sel busa 
yang merupakan tipikal aterosklerosis.

Kadar Kolesterol–HDL Rendah. Penu-
runan kadar HDL dalam plasma dihubung-
kan dengan peningkatan risiko penyakit 
jantung terutama PJK. Kadar HDL yang 
rendah adalah abnormalitas lipid yang 
paling sering ditemukan pada kelompok 
dengan PJK prematur.

Peningkatan Kadar Trigliserida. Studi 
epidemologi memperlihatkan prevalensi 
hipertrigliseridemia yang tinggi pada 
kelompok pasien dengan PJK serta ter-
dapat hubungan antara peningkatan tri-
gliserida serum dengan peningkatan risiko 
PJK. Hipertrigliseridemia menjadi faktor 
risiko yang sangat kuat bila bersama 
dengan peningkatan kolesterol LDL dan 
kolesterol HDL yang rendah.

Peningkatan Kadar Kolesterol Non-
HDL. Sejumlah individu dengan PJK me-
miliki nilai kolesterol LDL yang normal atau 
sedikit meningkat namun dengan nilai 
kolesterol HDL yang rendah atau tri-
gliserida yang tinggi. Kolesterol LDL tidak 
mencerminkan fraksi lipoprotein atero-
genik secara keseluruhan karena partikel 
yang memuat apoB seperti VLDL, VLDL 
remnants, kilomikron remnants, dan IDL 
juga berpotensi aterogenik karena mem-
punyai kemampuan untuk penetrasi ke 
dalam lapisan intimal arteri dan berkontri-
busi terhadap progresifitas plak. 

Acara ini kemudian ditutup dengan 
sesion tanya jawab/diskusi. antara Pem-
bicara dan para peserta yang hadir.

(KIEC/AI)

KIEC Gelar “HEALTH TALK” 
Bersama WanaArtha

KIEC Gelar “HEALTH TALK” 
Bersama WanaArtha

S
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Cilegon, 19 Mei 2016 Gedung Serba Guna PT KTI 
menjadi tempat pelaksanaan General Shareholders 
Meeting PT Krakatau Blue Water.

Krakatau Blue water merupakan perusahaan patungan 
antara Blue O & M Korea dengan PT Krakatau Tirta 

Industri yang mengoperasikan Final Waste Water Treatment Plant 
PT Krakatau POSCO Cilegon dengan kapasitas Wastewater 
Treatment sebesar 17.000 m3/hari dan kapasitas reusing system 
sebesar 7.000 m3/hari. 

Acara yang berlangsung sekitar 2 jam ini diikuti oleh 
President Commissioner Sofyan Amin, Commissioner Shin Jung 
Kil, para Shareholder Kim Sang Tae, Tjandra Budiman, President 

Director Lee Yong Deok, Act. Operation Director Lee Seo Woo, 
Management Director R. Djitheng Hendrarso. Dari pihak 
manajemen PT KTI dihadiri oleh Plt. Kadiv Keuangan, Nia Ninfa N 
dan Kadis. Perencanaan Strategis & Investasi, Fenti Handayani.

Suasana hangat terjalin dari dua kultur budaya yang ber-
beda diikat dalam suatu kerjasama bisnis dengan menghasilkan 
keputusan kesepakatan baru untuk tujuan perusahaan yang 
saling menguntungkan. Acara tersebut ditutup dengan saling 
bertukar cinderamata dan ramah tamah.(KTI)

RUPS PT   WATERKRAKATAU BLUE

PT

6 Juni - 5 Juli 2016
*ROOM ONLY

Room Disc*
40%

Selamat Menunaikan 
Ibadah Puasa 

marhaban ya

1437 H

Paket Buka Puasa 

Paket Buka Puasa 

Paket Buka Puasa 

**Belum termasuk 21% Service & Tax

mulai dari

Rp 100.000++/pax

PAKET RAMADHAN PAKET RAMADHAN 

Call : (0254) 396807/808Call : (0254) 396807/808
@marketingTRK The Royale Krakatau @royalekrakatau

e-mail : marketing@royalekrakatau.com
Jl. KH. Yassin Beji No. 4 Cilegon   

website : www.royalekrakatau.com

The Royale Krakatau

More Info
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oni mengatakan bahwa atas nama 
Management dan Security & SHE Ma-

nager KIEC memberikan apresiasi kepada 
Karyawan dan Karyawati PT. KIEC yang 
sudah bergabung untuk melaksa-nakan 
sosialisasi dan simulasi, pesan beliau man-
faatkanlah gold moment ini sebaik-baiknya 
karena waktu jaman saya ketika masih aktif 
di TNI ketika melaksanakan TTD kami saling 
colak-colek sesama teman artinya apa 
artinya kami masih pada bingung untuk 
menggunakan alat tersebut. Ini sangat 
super penting sekali kita pelajari karena 
untuk antisipasi apabila benar-benar 
terjadi kita sudah kompeten, mahir dalam 
melaksanakannya dan tidak harus me-
nunggu Satgas TTD atau Pimpinan kita tapi 
kitalah orang pertama yang menghada-
pinya. Semoga dengan adanya pelaksa-
naan ini Insya Allah perusahaan kita super 
aman, super nyaman dan jaya sejahtera. 
Selamat melaksanakan!

Acara dilanjutkan sosialisasi dan simu-
lasi TTD APAR di depan area parkir Kos-
smart diikuti oleh Karyawan-Karyawati PT 
KIEC yang kordinatori oleh Sopyan sebagai 

Ketua Kordinator TTD, program TTD APAR 
tersebut dilakukan setahun empat kali kata 
Sopyan, sosialisasi dan simulasi ini penting 
sekali diikuti oleh Karyawan-karyawati PT 
KIEC mengapa demikian karena betul 
sekali apa kata Pak Joni untuk antisipasi 
apabila benar-benar terjadi kebakaran kita 
sudah terbiasa menanganinya atau pepa-
tah mengatakan sedia payung dulu sebe-
lum hujan. 

Perlu kita ketahui juga bahwa dalam 
memadamkan api maka peralatan yang 
digunakan adalah APAR, APAR ini dibagi 
menjadi dua bagian yang pertama APAR 
menggunakan karung goni dan yang 
kedua adalah APAR menggunakan tabung. 
Dalam menggunakan karung goni maka 
ketika terjadi kebakaran langkah pertama 
adalah basahkan terlebih dahulu karung 
tersebut sebelum digunakan apabila tidak 
ada karung goni maka kita bisa meng-
gunakan handuk atau selimut yang tebal 
untuk dibasahkan, setelah basah lalu 
padamkanlah api tersebut dengan cara 
menutup titik api dengan karung tersebut. 
Caranya karung di letakan di hadapan kita 

dengan cara di pegang disetiap ujung 
karung yang kanan dan kiri dengan posisi 
tangan tertutup karung, agar tangan tidak 
mudah terbakar, lalu tutuplah atau padam-
kanlah api secara perlahan-lahan. Usaha-
kan setelah maju mendekati titik api 
janganlah coba-coba untuk mundur dan 
melepas karung tersebut karena apabila 
karung dilepas maka oksigen yang ada di 
balik karung akan diisi oleh api atau 
dengan kata lain api akan mendekati kita 
lalu membakar kita. Kedua langkah cara 
penggunaan Tabung APAR cara menggu-
nakannya adalah pertama mengecek 
indikator tabung apakah ada isi atau tidak, 
jika ada selanjutnya mencabut segel lalu 
menekan pegangan tabung apakah 
megeluarkan udara atau tidak, jika tidak 
mengeluarkan angin maka tabung ter-
sebut dinyatakan tidak berfungsi dan 
sebaliknya jika di tekan mengeluarkan 
angin maka tabung tersebut dapat digu-
nakan dengan baik. Makalangkah selan-
jutnya tabung dibawa menuju titik api 
kemudian tabung ditekan lalu selang 
tabung di arahkan ketitik api sambil diarah-
kan kekanan dan kekiri sampai api mati. 

Selanjutnya sosialisasi dan simulasi 
TTD Self Con-tained Breathing Apparatus 
(SCBA) di area Krakatau Water World (KWW) 
yang diikuti oleh Karyawan-Karyawati KIEC 
dan Life-guard Krakatau Water World yang 
kordi-natori atau dibimbing langsung oleh 
Muhammad Zabar selaku Health Safety 
Environment PT. Krakatau Steel tbk (Per-
sero) Muhammad Zabar mengatakan 
dalam sambutannya bahwa Ini juga sama 

KIEC ADAKAN SOSIALISASI DAN SIMULASI 
TTD APAR  &  SCBA

KIEC ADAKAN SOSIALISASI DAN SIMULASI 
TTD APAR  &  SCBA

Jum’at, 20 Mei  2016, Tim Tanggap 
Darurat (TTD) KIEC yang di ketuai 
oleh Joni selaku Security & SHE 
Manager KIEC, yang pertama 
mengadakan soslisasi dan simulasi 
bagaimana cara menggunakan Alat 
Pemadam Api Ringan (APAR) di 
depan area parkir Kossmart dan 
yang kedua sosialisasi dan simulasi 
Self Contained Breathing Apparatus 
(SCBA) di area Krakatau Water 
World (KWW).

J
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pentingnya dengan TTD APAR hanya saja 
perbedaanya, alat SCBA digunakan untuk 
memadamkan api besar yang ada di dalam 
ruangan berasap dan mengevakuasi karya-
wan-karyawati yang terjebak di dalam 
ruangan tersebut serta menyelamatkan 
dokumen-dokumen penting yang ada di 
dalam ruangan. 

Langkah-langkah yang harus kita 

lakukan dalam menggunakan alat SCBA 
adalah langkah pertama memakai sera-
gam SCBA (helm, pakaian anti panas, 
sepatu, sarung tangan) kemudian selanjut-
nya pastikan bahwa tabung tersebut sudah 
terisi oleh oksigen murni kemudian letakan 
tabung tersebut di belakang punggung 
dengan diikat oleh tali yang sudah tersedia 
ditabung lalu dikencangkan sesuai dengan 

kebutuhan. Langkah kedua memasang 
masker dandi ikat sesuai dengan kebutu-
han, setelah peralatan sudah terpasang 
langkah selanjutnya adalah masuk kerua-
ngan yang terbakar dan berasap,  pastikan 
tim yang masuk keruangan maksimal 5 
orang minimal 2 orang, dan cara masuk ke 
ruangan adalah jika 3 orang pastikan buat 
barisan ke belakang dan ketika masuk 
keruangan dimulai dari pinggir ruangan 
dan posisi tangan kiri atau kanan di balik 
ketika menyentuh dinding dan tangan satu 
lagi diletakkan di atas alis mata untuk 
menghindari dari benturan lalu masuk ke-
dalam untuk menyelamatkan korban dan 
mengevakuasi dokumen-dokumen pen-
ting. Jika udara di tabung habis maka 
penutup tabung bisa di bukadan penyela-
mat bisa keluar dari ruangan yang berasap. 
“Selamat Mencoba”. #(Ivan)

ari Rabu lalu tanggal 3 Mei 2016, The 
Royale Krakatau Hotel kembali telah 

menjadi venue sebuah event musik 
spektakuler yang menampilkan Idola 
Indonesia : Judika

Penyanyi yang mengawali karir di 
k ancah nas ional  sete lah menjadi  
pemenang kedua dari ajang bergengsi 
Indonesian Idol season 2 pada tahun 2005 
silam ini telah menggemparkan Kota 
Cilegon dan sekitarnya sejak spanduk 
promosi di sebarkan.

Sebagai penampil pembuka dalam 
Konser malam tersebut, Rushbeat telah 
memberikan “Beat” nya dalam lagu “Marry 
You” yang dipopulerkan oleh Bruno Mars. 
Kemudian penonton kembali ‘dipanaskan’ 
dengan penampilan B’Circle yang 
menampilkan lagu-lagu Classic Rock 
legendaris seperti “Jaded” (Aerosmith), 
“Always” (Bon Jovi), “Sweet Child O’mine” 

(Guns  & R oses)  dan 
banyak lagi.

K e t i d a k s a b a r a n  
yang terlihat dari wajah 
penonton yang memadati 
Convention Hall yang me-
nampung 1500 orang 
tersebut kemudian ter-
puaskan ketika penampilan 
yang ditunggu-tunggu te-
lah dimulai. Judika menya-
nyikan single terbarunya 
“Mama Papa Larang” sebagai 
lagu pembuka, yang menenggelamkan 
penonton dengan kedalaman liriknya. 
Dilanjutkan dengan lagu “Yang Terlupakan” 
yang dipopulerkan oleh penyanyi 
legendaris Indonesia, Iwan Fals, dan 
ditutup dengan lagu “Sampai Kau Jadi 
Milikku”. 

Konser musik yang dihadiri oleh 

sekitar 1000 penonton ini didukung penuh 
oleh The Royale Krakatau, Laskar Merah 
Putih, PASS FM Cilegon, Xchannel FM 
Serang, Paranti FM Pandeglang, Banten 
Raya, Diva Karaoke, dsb.

Kita tunggu event spektakuler 
lainnya di The Royale Krakatau Hotel 
Cilegon. (Tyas)

H

A NIGHT 
With JUDIKA 
@ The Royale Krakatau Hotel

A NIGHT 
 JUDIKA With

@ The Royale Krakatau Hotel
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