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Marhaban Ya Ramadhan…
Pembaca yang berbahagia…
Dimoment yang istimewa ini, pertama-tama
izinkan kami segenap Management dan Karyawan
PT Krakatau Sarana Properti Mengucapkan Minal
Aidzin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin.
Semoga amal ibadah kita di bulan ramdhan tahun
ini diterima oleh Allah SWT.
Selama bulan suci Ramadhan, KSP banyak
melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk
melengkapi keberkahan bulan istimewa ini antara
lain, diawali dengan kegiatan Buka Puasa Bersama
Direksi & Karyawan dimana dalam kesempatan
yang sama KSP juga mengundang anak yatim
piatu yang tinggal disekitar perusahaan untuk
bersama-sama merasakan kebahagiaan dalam
menyambut bulan Ramadhan.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, KSP juga ikut
berpartisipai dalam kegiatan Tarawih Kunjungan
(Tarjung) dimana tahun ini diadakan di Masjid
Daarul Mutaqien dan dihadiri oleh Walikota Cilegon.
Selain itu, KSP juga kembali mengadakan kegiatan
pembagian bingkisan lebaran bagi 17 Kelurahan
dan pekerja lepas di lingkungan Kawasan Industri
Krakatau.
Selain kegiatan ramadhan, KSP juga terus
melakukan berbagai inovasi dan kegiatan-kegiatan
yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan seperti penyaluran bantuan bagi korban banjir
Serang dan kegiatan CSR lainnya.
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RAKER 2022: Dirut KSP
Usung JUARA jadi
Budaya Baru
YOGYAKARTA, Direktur Utama
PT Krakatau Sarana Properti
(KSP) Ridi Djajakusuma mengajak seluruh komponen karyawan
dilingkungan KSP untuk bisa
beradaptasi dengan perubahan
perusahaan melalui budaya baru
perusahaan.
Paparan tersebut disampaikannya dalam pembukaan
Rapat Kerja Rencana Anggaran
Perusahaan (RKAP) PT Krakatau
Krakatau Sarana Properti (KSP)
2022, yang mengambil tema
“Corporate Transformation
Through New Corporate Culture”,
Senin (27/3/2022) di Hotel
Phoenix, Yogyakarta.
Lebih jauh Ridi Djajakusuma
turut memaparkan pencapaian
kerja KSP di dari awal berdiri
hingga saat ini, serta memberikan arahan motivasi untuk
strategi bisnis KSP dalam setahun kedepan dihadapan para
Komisaris dan juga seluruh
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jajaran General Manager dan
Manager yang hadir.
Dengan tantangan situasi
pandemi saat ini dan juga era
digitalisasi yang modern, diharapkan kedepannya KSP bisa
beradaptasi serta memberikan
kontribusi yang nyata lagi kepada PT Krakatau Steel sebagai
induk perusahaan dan tentunya
sumbangsih pendapatan untuk
Negara.
“Saya berikan apresiasi kepada
seluruh manajemen yang hadir
di RKAP ini atas hasil pencapaian kinerja sejauh ini. Mari kita
bawa KSP JUARA. KSP harus
menjadi perusahaan properti
nasional terkemuka dengan
menyediakan properti industri,
komersial, hunian dan infrastruktur terkait yang memberikan
solusi bagi investor, pelanggan
serta pihak-pihak terkait lainnya,”
kata Ridi Djajakusuma dalam
sambutannya.

“Untuk itu Tata Nilai baru KSP
yaitu JUARA yang merupakan
akronim dari singkatan Jujur,
Unggul, Akuntabel, Responsif,
Amanah. Agar semuanya tercapai, KSP harus menjadi the
winning team dan bisa mensinkronisasikan setiap lini usaha kita
dengan baik,” tambah Ridi
“ Sebagai anak usaha baru dari
sub holding infrastruktur dari
Krakatau Steel yang dibentuk
setahun lalu (sebelumnya bernama KIEC), belum tentu saya
bisa membawa KSP sama seperti KIEC. Sebab fotocopy pada
umumnya tidak pernah lebih
bagus dari pada aslinya. Tapi saya
ingin adanya revolusi yang positif di perusahaan KSP melalui
adanya perubahan. Membuat
perubahan itu sudah pasti tidak
nyaman. Jika dalam setiap unit
bisnis KSP kita punya ide dan
ide itu bagus, just do it. Saya
percaya bahwa proses nantinya
tidak akan menghianati hasil,”
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imbuhnya.
Dalam laporan keuangan yang
dipaparkan, KSP diproyeksikan
akan mendapatkan laba bersih
senilai 77 milyar dalam waktu
setahun kedepan lewat Indusrial
Estate, persewaan lahan, penjualan lahan pergudangan, hotel,
sport center, water world serta
pendapatan lainnya. Namun Ridi
berharap kepada seluruh leader
agar target bisnis bukan merupakan suatu beban, melainkan
amanah yang wajib untuk diperjuangkan untuk Negara.
“Dipilihnya tempat RKAP di
Hotel Phoneix Hotel ini bukan
tanpa sebab tanpa alasan. Sebab
diruangan ini sangat bersejarah,
dimana dari tempat ini Bung
Karno pernah berkantor untuk
membawa Bangsa Indonesia
menjadi bangsa yang Merdeka.
Semoga RKAP pertama KSP ini
sekaligus menjadi sejarah unruk
kita bersama, agar perubahan
iklim kerja KSP kedepan bisa
berdampak positif dan dapat
dicontoh oleh perusahaan pelat
merah lainnya. KSP harus Juara
dan memberikan dampak nyata
untuk Cilegon dan Indonesia
kedepan,” pungkas Ridi. #KSP/
SBA. (*)
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TERUS TINGKATKAN MUTU DAN KUALITAS KERJA

KSP LAKUKAN AUDIT
ISO 9001 DAN 14001

CILEGON, 11 April 2022,
Krakatau Sarana Properti (KSP)
melakukan Opening Meeting
Audit ISO 9001, ISO 14001 dan
sertifikasi hotel berbintang
tahun 2022. Dilaksanakan secara
online, opening meeting diikuti oleh Direktur Utama KSP,
Ridi Djajakusuma, Direktur
SDM & Keuangan KSP, Akhmad
Syariful Huda, Management
Representative KSP, Nur wijayanto dan seluruh Manager KSP.
Audit kali ini berlangsung selama dua hari yaitu dari tanggal
11 April sampai dengan 12 April
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2022 dan dilakukan oleh tim
Auditor dari PT Sucofindo. Tujuan
dari pelaksanaan audit ini adalah
untuk melakukan verifikasi kesesuaian manajemen mutu dan
lingkungan serta kesiapan implementasi Sistem Manajemen
K3 dengan kriteria audit yang
berupa standar, sistem manajemen perusahaan, dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
Selain itu, audit ini juga
dilakukan untuk mengevaluasi
efektivitas sistem manajemen
dalam memenuhi maksud dan
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tujuan organisasi serta untuk
memenuhi persyaratan implementasi sistem manajemen
mutu, lingkungan dan K3 di
perusahaan.
Direktur Utama KSP, Ridi
Djajakusuma mengatakan bahwa dengan diadakannya audit ini
bisa dimanfaatkan sebagai salah
satu media bagi KSP untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri
untuk menjadi lebih baik lagi.
“Kami dengan senang hati
menerima teman-teman auditor
yang sudah lama kita tunggu-tunggu kehadirannya, karena
tahun ini sudah beberapa kali

jadwal kegiatan audit di KSP
diatur ulang. Walaupun pada
kesempatan kali ini pelaksanaan
audit masih melalui sambugan
daring, tapi kami yakin tidak
akan mengurangi esensi dan
tujuan dari audit itu sendiri. Kami
ucapkan terima kasih kepada tim
auditor dan teman-teman auditi
yang ikut berpartisipasi dalam
audit kali ini, semoga hasil audit
sesuai dengan yang kita harapkan dan dapat menjadi media
untuk kita semakin baik dan lebih baik lagi kedepannya,” ujar Nur
Wijayanto selaku Management
Representative KSP. #KSP/SBA
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Kami dengan senang
hati menerima temanteman auditor yang
sudah lama kita tunggutunggu kehadirannya,
karena tahun ini sudah
beberapa kali jadwal
kegiatan audit di KSP
diatur ulang. Walaupun
pada kesempatan kali ini
pelaksanaan audit masih
melalui sambugan
daring, tapi kami yakin
tidak akan mengurangi
esensi dan tujuan dari
audit itu sendiri. Kami
ucapkan terima kasih
kepada tim auditor dan
teman-teman auditi
yang ikut berpartisipasi
dalam audit kali ini,
semoga hasil audit
sesuai dengan yang
kita harapkan dan
dapat menjadi media
untuk kita semakin
baik dan lebih baik lagi
kedepannya
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GENCARKAN
DIGITALISASI
KSP LAKUKAN

GO LIVE
E-OFFICE
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CILEGON, Digitalisasi atau
transformasi digital merupakan
proses pembaruan sistem yang
harus dilakukan oleh perusahaan
untuk mendukung dan meningkatkan performa perusahaan
di era modern ini. Hal ini pula
yang turut dilakukan oleh KSP,
pada Rabu (6/4) KSP melakukan
Go Live Sistem E-Office yang
dihadiri oleh Direktur Utama dan
Direktur SDM & Keuangan KSP.
Sistem E-Office merupakan sistem perkantoran yang
berbasis elektronik. Tujuan
dari penggunaan sistem ini
sendiri adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi & komunikasi dalam
penyederhanaan sistem,
prosedur, mekanisme dan
kontrol kerja yang efektif serta
meningkatkan mutu layanan
administrasi.
Sistem E-Office ini juga diharapkan mampu berfungsi sebagai
media center yang dapat
dikelola dengan mudah untuk
menyimpan data. Dalam sambutannya, Ridi Djajakusuma selaku

Direktur Utama KSP berharap
sistem ini dapat memudahkan
dan mempercepat pengelolaan
surat menyurat baik itu surat
masuk maupun surat keluar.
“Dengan penggunaan
sistem ini saya berharap dapat
meningkatkan efesiensi kerja
dan mendukung konsep paperless dengan penerapan online
document, jadi mulai sekarang
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dimana saja dan kapan saja kita
bisa mengakses dokumen-dokumen penting yang memang
memerlukan tanggapan segera
melalui smartphone kita.
Selain lebih mudah, dengan
penggunaan sistem E-Office
ini juga mempercepat proses
pengelolaan surat menyurat di
perusahaan,” tutur Ridi. #KSP/
SBA. (*)
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WOW! KAWASAN
INDUSTRI KRAKATAU

Punya Taxi Udara dan Ambulans Terbang
CILEGON, Berkembangnya
kawasan industri di Indonesia,
sejatinya mesti dibuntuti dengan berbagai macam fasilitas
untuk melengkapi aktivitas
industri. Sepertinya hal itu yang
menjadi acuan bagi PT Krakatau
Sarana Properti (KSP), pengelola
kawasan industri di Kota Cilegon.
Hari ini, Kamis (24/3/2022),
KSP dan PT Whitesky Aviation
(WSA) baru saja sepakat untuk
mendatangkan taxi udara (helicity) dan ambulans terbang (heli
medivac) sebagai salah satu sarana tranportasi alternatif baru di
Kota Cilegon.
Dirut KSP Ridi Djajakusuma
mengatakan bahwa hadirnya
kedua fasilitas baru itu berhasil
mempersingkat jarak antara
Cilegon dan Ibu Kota Jakarta.
“Hadirnya layanan helicity dan
heli medis atau ambulans udara ini sangat baik. Tidak hanya
untuk kemajuan binsis Krakatau
Steel Group semata, tapi ke
depan Kota Cilegon semakin
naik kelas menuju era Smart
City,” kata Ridi.
Ridi berharap, dengan hadirnya dua fasilitas transportasi baru
itu, para investor semakin yakin
untuk menanamkan modalnya
di Cilegon. Kerja sama ini, merupakan langkah untuk turut
memajukan Cilegon dengan
blue print yang akan kami bawa
ke pemerintah daerah setempat.
“Nantinya jarak Cilegon menuju Jakarta atau sebaliknya hanya
menempuh waktu 25 menit saja.
Bagi mereka yang ingin menggunakan jasa transportasi udara
ini akan dikenakan biaya sekitar
7,5 juta untuk tiga orang penumpang,” tutur Ridi. Tak cuma
itu, Ridi berharap hadirnya heli-
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city bisa ikut mengembangkan
pariwisata setempat.
“Sementara heli medis diharapkan membantu urusan urgent
di bidang bencana alam dan
kebutuhan pelayanan medis
yang sifatnya quick response,”
kata Ridi.

dalam siaran pers yang sama.
Tak hanya itu, layanan heliport
di area industri Krakatau Steel
juga sangat aman dan cocok
dengan karakter heli yang dimiliki WSA.
“Kami juga berencana untuk
membantu memajukan pariwisata di Cilegon dengan
membuat layanan paket pariwisata terbang udara menelusuri
Cilegon dan area Pelabuhan
Merak dan sekitaran Gunung
Krakatau dengan dipandu oleh
pilot kami yang sangat berpengalaman,” ujarnya.
Sementara Wakil Walikota

Cilegon, Sanuji Pentamarta,
bersyukur dengan dukungan
Krakatau Steel Group yang bisa
mendatangkan helicity serta
heli medicav ke Kota Cilegon. Ia
berharap, dengan layanan transportasi udara ini, semakin banyak
orang yang berkunjung ke Kota
Industri Baja dalam urusan bisnis
maupun dalam urusan pribadi.
“Ini satu sejarah yang luar
biasa bagi Kota Cilegon,
moga-moga hadirnya helicity di
sini pembangunan dan investasi
di Kota Cilegon semakin maju,
tumbuh dan Cilegon menjadi
kota yang nyaman bagi Industri
Indonesia,” ujarnya. #KSP/SBA

CEO Whitesky Avation Denon
Prawiraatmadja turut menyambut baik kerjasama kedua belah
pihak ini. Bagi Denon, transportasi udara yang cepat baik itu
helicity maupun juga ambulans
udara, adalah keperluan mendesak bagi kawasan industri di
sana.
“WSA akan memberikan
layanan taxi udara buatan
Amerika dengan dua jenis helicity
bertipe Bell 505 single engine kapasitas tiga penumpang dan Bell
429 double engine berkapasitas
enam penumpang,” kata Denon,
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Peringati Bulan K3
Nasional KSP Adakan
Berbagai Lomba Seru

CILEGON, Memperingati
bulan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Nasional
tahun ini, Krakatau Sarana
Properti (KSP) menggelar berbagai kegiatan antara lain, SHE
Short Movie Competition, Hazard
Hunting Competition, Webinar
Bahaya Ergonomi di Tempat
Kerja serta perlombaan Ranking
1 untuk seluruh karyawan.

elamatan dan kesehatan kerja
pada setiap kegiatan di semua
sektor usaha kawasan industri.
Adanya webinar ergonomi, lomba video, fotografi dan ranking
1 ini juga sekaligus memacu
seluruh karyawan KSP untuk

peduli terhadap perwujudan
keselamatan kerja serta memacu semangat kompetisi yang
positif lewat lomba yang diikuti oleh jajaran karyawan KSP,”
kata Ahmad Iqbal, Corporate
Communication KSP.

Adapun tujuan diadakannya
kegiatan internal ini yakni untuk
memperingati sekaligus berpartisipasi dalam peringatan bulan
K3 Nasional.
“Budaya K3 wajib diterapkan
di seluruh jajaran KSP tanpa
terkecuali, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
terhadap norma K3. Kami juga
menerapkan standar yang sangat tinggi terhadap jaminan
terlaksananya perlindungan kes-
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Direktur Utama Krakatau
Sarana Porperti Ridi
Djajakusuma juga mengatakan
pentingnya penerapan budaya
safety health environment
secara disiplin diterapkan tidak
hanya dilingkungan area KSP
semata, namun Krakatau Steel
dan seluruh anak perusahaannya
wajib menerapkan K3 sebagai
budaya kerja perusahaan.
“Kawasan industri baik itu
Krakatau Steel dan juga KSP
serta anak perusahaan KS lainnya sangat memperhatikan
keselamatan dan kesehatan
kerja bagi seluruh karyawannya. Bahkan Dirut Krakatau Steel
(Silmy Karim) berpesan kepada

seluruh jajarannya supaya secara
konsisten menerapkan prinsip K3
dilingkungan kawasan industri
sebisa mungkin ‘zero accident’,
mengingat pekerjaan di kawasan
industri ini juga rentan terhadap kecelakaan kerja. Untuk itu
dalam memperingati bulan K3
nasional ini saya juga berharap
seluruh karyawan KSP bisa berpartisipasi dengan mengikuti
webinar, lomba video, fotografi
dan ranking 1. Menang kalah
bukan menjadi suatu hal yang
penting, yang terutama kami
semua secara nyata peduli dengan penerapan K3 diwilayah
area kerja kami. Tidak lupa saya
ucapkan terima kasih kepada
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semua panitia dan karyawan KSP
yang sudah turut berpartisipasi
mengikuti kegiatan ini,” ucap
Ridi Djajakusuma.
Menurut Akhmad Syariful
Huda selaku Direktur SDM &
Keuangan KSP, K3 merupakan
salah satu komponen penting
yang perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh karyawan.
“Dengan memahami prinsip
K3 tidak hanya akan mengurangi
risiko terjadinya keelakaan dan
penyakit akibat kerja tetapi juga
akan mendorong produktivitas
kerja jika dilaksanakan sesuai
dengan aturan yang berlaku,”
tutupnya. #KSP/SBA
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KSP BERIKAN BINGKISAN LEBARAN 1443 H

UNTUK 17 KELURAHAN
DI KOTA CILEGON
CILEGON, Selasa 26 April
2022, bertempat di The
Surosowan Restoran, The Royale
Krakatau Hotel PT Krakatau
Sarana Properti (KSP) mengadakan acara Penyerahan Bingkisan
Lebaran 1443 H untuk 17
Kelurahan di Kota Cilegon. Acara
dihadiri oleh Direktur SDM &
Keuangan KSP Akhmad Syariful
Huda, Lurah dari 17 Kelurahan
di Kota Cilegon, serta General
Manager dan Manager KSP.
Penyerahan Bingkisan
Lebaran di berikan kepada 17
Kelurahan yang terdiri dari
Kelurahan Masigit, Kelurahan
Deringo, Kelurahan Randakari,
Kelurahan Banjar Negara,
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Kelurahan Kebon Dalem,
Kelurahan Gunung Sugih,
Kelurahan Warnasari, Kelurahan
Lebak Denok, Kelurahan
Samang Raya, Kelurahan
Ramanuju, Kelurahan
Citangkil, Kelurahan Rawa
Arum, Kelurahan Kebang Sari,
Kelurahan Tegalratu, Kelurahan
Kota Bumi, Kelurahan Kebon
Sari, dan Kelurahan Kota Sari.
Acara diawali dengan sambutan dari Direktur SDM &
Keuangan KSP, dilanjutkan
dengan sambutan dari Ketua
Paguyuban Lurah Kota Cilegon.
Penyerahan Bingkisan Lebaran
diserahkan oleh Direksi KSP
kepada perwakilan Lurah yang
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hadir. Bingkisan Lebaran yang
diberikan berupa 8,5 Ton beras
dan 1.700 paket sembako untuk
17 Kelurahan dimana setiap
kelurahan menerima bingkisan
sebanyak 500 kg beras dan 100
paket sembako.
Direktur SDM & Keuangan

KSP Akhmad Syariful Huda
dalam sambutannya mengatakan bahwa KSP sangat
berbahagia karena dapat
berbagi berkah ramadan dengan masyarakat sekitar dalam
menyambut datangnya Hari
Raya Idul Fitri. “Kegiatan ini mer-

upakan kegiatan yang selalu
kita laksanakan dari tahun ke
tahun. Tujuan dari kegiatan ini
sendiri adalah untuk berbagi
kebahagiaan dan berkah ramadan dengan masyarakat sekitar.
Semoga dengan kegiatan ini
KSP dan masyarakat dapat terus
menjalin silaturahmi yang baik
di tahun-tahun kedepannya”,
ungkap Akhmad.
Saptunji selaku salah satu
perwakilan Lurah mengucapkan teima kasih kepada KSP
mewakili 16 lurah lainnya yang
turut hadir dalam acara tersebut, “Ini merupakan wujud
nyata kepedulian KSP kepada
masyarakat. Apa yang telah
diberikan oleh KSP sangat bermanfaat bagi masyarakat dan
semoga kedepannya KSP dapat
terus menjalin hubungan baik
dengan masyarakat sekitar”, tutupnya. #KSP/SBA. (*)
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KSP SALURKAN BANTUAN
untuk Korban Banjir Serang Banten

SERANG, Bencana banjir
hingga ketinggian dua meter
melanda kawasan Serang,
Banten dan sekitarnya. Menurut
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota
Serang, Banten, ada sekitar

16

76 lokasi terdampak banjir.
Menunjukan kepedulian terhadap sesama, Krakatau Sarana
Properti (KSP) bersama KSI,
Periska KSI Grup dan Generasi
Baru Indonesia (GenBI) menyalurkan bantuan untuk para

korban terdampak banjir
Serang, Banten melalui kegiatan
Corporate Social Responsibility
(CSR) perusahaan.
Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke salah satu

KAWASAN INDUSTRI KRAKATAU | MARET-APRIL 2022

KSP

lokasi yang terdampak cukup
parah yaitu di wilayah Kecamatan
Kasemen, Kelurahan Serang,
Serang, Banten. Melihat langsung
ke lokasi, rombongan diterima
dengan baik oleh Lurah Banten,
Hizbulloh dan warga sekitar.
Bantuan yang diberikan
berupa 200 paket sembako,
pakaian layak pakai, perlengkapan ibadah dan obat-obatan.
Bantuan diserahkan langsung
kepada Ketua RT 01, Qomarudin
dan perwakilan warga sekitar didampingi oleh Petugas
Kecamatan Kasemen.
Tidak hanya memberikan bantuan kepada masyarakat yang
terkena dampak, KSP juga turut
memberikan bantuan kepada
beberapa karyawan KSP yang
menjadi korban banjir.
Menurut Usep Supriyadi
selaku Community Development
Senior Officer KSP, bantuan ini
sengaja diberikan langsung
kepada masyarakat dengan
tujuan melihat langsung ke lokasi terdampak, “Bantuan ini kami
distribusikan langsung ke warga
Kasemen dengan tujuan selain
memberikan bantuan kami juga
bisa bersilaturahmi langsung
dengan saudara-saudara kami
yang terkena dampak musibah

banjir ini. Harapannya kehadiran
kami disini mampu memberikan
semngat dan dukungan moril
agar saudara-saudara kami bisa
segera bangkit dan melanjutkan
rutinitas seperti hari-hari sebelumnya,” ujar Usep.
Tak lupa Usep juga menyampaikan salam dari Direksi
KSP yang pada kesempatan
tersebut tidak bisa ikut hadir
langsung di lokasi namun sangat
mendukung terselenggaranya
kegiatan tersebut.
Warga menyambut baik
kehadiran dari rombongan
KSP, KSI, Periska KSI Grup dan
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GenBI “Syukur Alhamdulillah
dengan adanya bantuan ini di
kampung kami, kami sangat
terbantu, karena sebelumnya
belum adanya bantuan berupa pakaian dan obat-obatan,
sejauh ini bantuan banyak
berupa bahan makanan namun
itu juga tidak semua warga
memperoleh bantuan tersebut.
Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini masyarakat yang
terkena banjir Banten khususnya warga Kecamatan Kasemen
dapat terbantu dan membantu
kebutuhan sehari-hari untuk
masyarakat,” ujar Qomarudin.
#KSP/SBA. (*)

17

KSP

Konsep Asian Arabic Jadi Andalan
THE ROYALE KRAKATAU CILEGON
SAMBUT RAMADHAN
CILEGON, Ramadhan akan
tiba tak kurang dari dua pekan
lagi. Sejumlah pihak terus bersiap
termasuk di Kota Cilegon, Banten.
General Manager The Royale
Krakatau Hotel Rury Ilham mengatakan, menyambut bulan puasa,
sejumlah acara telah diagendakan, selain tentunya berbagai
penawaran yang akan menjadi
magnet menarik untuk para wisatawan agar datang menginap di
hotel yang merupakan besutan
BUMN Krakatau Steel ini.
“Menyambut bulan Ramadhan
kami menyiapkan sejumlah
rangkaian acara. Nantinya konsep kami akan menyuguhkan
tema Asian Arabic, khususnya
untuk di Banten Bistro restoran
hotel The Royale Krakatau maupun di The Surosowan restoran.
Untuk menu makanan khas
yang akan kami sajikan diantaranya nasi briyani, nasi gonjleng
khas Cilegon dan juga varian
makanan andalan lainnya seperti
kulineran nusantara, western,
asian (Korea dan Jepang),” kata
dia, Selasa (22/3/2022).
“Selain itu ada juga rate
istimewa bagi tamu yang akan
stay menginap di The Royale
Krakatau Hotel selama di bulan
Ramadhan, mulai dari 790 ribu
nett per malam termasuk sudah
mendapatkan breakfast untuk
sahur dan dinner untuk dua
orang,” ujar Rury menambahkan.
The Royale Krakatau juga
dilengkapi dengan berbagai
fasilitas yang terintegrasi dengan
fasilitas lainnya. Sepeti lapangan golf, driving range, water
world, restoran The Surosowan,
rencananya juga akan menggelar berbagai agenda acara.
Di antaranya ajang pencarian
bakat seniman musisi jalanan
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kota Cilegon (Cilegon Got Talent)
yang proses penjuriannya akan
dihadiri oleh publik figur ternama diantaranya Ikke Nurjanah,
Ivanka Slank dan Chef Haryo.
Juara di ajang ini nantinya
akan menghibur para tamu di
The Surosowan restoran dengan
alunan musik akustik. Acara
lainnya yang tidak kalah menarik adalah penampilan Muslim
Fashion Show pada pertengahan
bulan puasa di The Surosowan.
“Tentunya dari dekorasi
ruangan kami akan membalut
suasana di bulan Ramadhan ini
dengan nuansa yang menyejukkan. Kami terus melakukan
inovasi yang kreatif agar para
tamu semakin nyaman menginap di The Royale Krakatau. Yang
terbaru, saat ini kami sudah
menjalankan program coffee
morning dari awal bulan Maret
kemarin,” kata dia.
Food and Beverage Manager
The Royale Krakatau Sandy Eka
Hadiputra menjelaskan, konsep
ini tercetus dari banyaknya para
komunitas baik itu komunitas
sepeda, otomotif, golf, instansi
pemerintah dan lainnya yang
datang menginap dan mengadakan event di The Royale Krakatau
Hote. Mayoritas mereka adalah
penggemar berat kopi nusantara.
“Jadi para penikmat kopi di
Kota Cilegon saat ini kini sudah
mulai banyak berdatangan untuk
mencicipi coffee morning di The
Surosowan, mulai dari single origin dengan menu kopi dari Pagar
Alam, Papandayan dan Ijen yang
disajikan oleh barista kami yang
sudah berpengalaman. Bahkan
karena animo ini juga membuat
kami rencananya akan mengadakan kompetisi kopi yang akan kita

realisasikan di bulan Mei mendatang,” kata dia.
Dengan okupansi tamu yang
terus meningkat dan ditambah
mulai melandainya pandemi
Covid-19, membuat pihaknya semakin yakin di bulan
Ramadhan nanti akan banyak
para wisatawan lokal maupun
asing yan akan berkunjung ke
kota Cilegon dan menginap
untuk merasakan sensasi kenyamanan di The Royale Krakatau
Hotel Cilegon.
“Sejak program booster
dijalankan, okupansi kami naik
hingga mencapai kisaran 56%.
Dengan adanya berbagai promo
menarik yang kami tawarkan
tentunya juga membuat kami
semakin optimis akan semakin
banyak lagi tamu-tamu yang
nantinya akan stay vacation di
sini,” ujar dia. (*)
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KRAKATAU SARANA PROPERTI

Siap Bangun Perumahan Seluas 180 Hektar
yang Terkoneksi dengan Tol Cilegon
CILEGON, PT Krakatau Sarana
Properti (KSP) akan membangun
perumahan di lahan 180 hektare
di area Cilegon. Lahan itu merupakan lahan milik perusahaan
induk KSP, yaitu PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk (KS).
KSP juga sedang melakukan
kajian untuk pengembangan
bisnis perumahan di beberapa
lokasi strategis di area Cilegon
dan Serang.
Menurut Manager Real
Estate KSP, Sugeng Rahardjo,
lahan yang akan dibangun
terkoneksi langsung dengan
kawasan industri di Cilegon yaitu.
Kawasan Industri Krakatau dan
berlokasi dekat dengan pintu Tol
Cilegon Barat.
Sugeng mengatakan
pemanfaatan lahan untuk
memaksimalkan potensi bisnis

di sektor properti yang kini terus
membaik. Selain itu, kebutuhan
atas perumahan di area Cilegon
akan semakin meningkat seiring
penambahan pabrik yang akan
dibangun di kawasan industri ini.
Perusahaan yang membangun pabrik di Cilegon hampir
pasti akan menyediakan perumahan bagi karyawan mereka.
“Properti yang kami bangun
sudah pasti akan mempunyai
akses langsung ke jalan tol.
Harga di kisaran Rp 400 jutaan,”
kata Sugeng. Sugeng menambahkan, kualitas perumahan
yang dibangun oleh Krakatau
Sarana Properti sangat baik
dan bisa bersaing dengan
perumahan yang dibuat oleh
pengembang lain. Contohnya,
adalah perumahan Bumi Rakata
Asri.
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Ia mengatakan, ada lima
kelebihan perumahan Bumi
Rakata Asri dibandingkan
perumahan lainnya. Pertama,
lokasi langsung terakses ke jalan
tol lingkar selatan yang bisa
langsung mengakses tempat
wisata dan juga kawasan industri. Kedua, infrasruktur jalan yang
lebar. Ketiga, fasilitas yang lengkap. Keempat, brand Krakatau
Sarana Properti yang merupakan
anak perusahaan Krakatau Steel.
Terakhir, harga yang bersaing.
“Jadi, properti yang kami
bangun sudah pasti akan mempunyai akses langsung ke jalan
tol. Selain itu, fasilitas yang diperlukan penghuni seperti tempat
ibadah, rumah makan, sekolah
dan juga tempat bermain anak
juga kami siapkan,” jelas Sugeng.
#KSP/SBA
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KSP BERI SANTUNAN PADA ANAK
YATIM DAN BERI PENGHARGAAN
UNTUK KARYAWAN
CILEGON, Adakan buka puasa bersama, Krakatau Sarana
Properti (KSP) memberikan
santunan kepada anak yatim di
momen Ramadan. Momen itu
sekaligus dijadikan sarana untuk
memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berbakti
selaam 15 tahun di perusahaan
yang bergerak di bidang properti
industri, komersial dan pergudangan tersebut.
Direktur Utama KSP Ridi
Djajakusuma mengatakan, penghargaan itu merupakan bentuk
apresiasi kepada para karyawan
yang telah berdedikasi untuk
perusahaan serta diharapkan ikut
memotivasi karyawan lainnya
untuk terus berkarya dan memberikan performa terbaiknya.
“Semoga apresiasi yang kami
berikan hari ini bisa memotivasi
seluruh karyawan KSP tanpa terkecuali, agar bekerja dengan sepenuh
hati dan juga menghargai loyalitas.
Kedepan, saya juga mengharapkan
keluarga besar karyawan KSP yang
hadir disini bisa saling bersinergi
untuk membawa perusahaan yang
kita cintai ini agar semakin besar
dan sekaligus bisa menjadi percontohan yang baik untuk perusahaan
BUMN lainnya,” kata Ridi dalam
momen buka puasa bersama,
Kamis (14/4).
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Selain penyerahan penghargaan bagi karyawan, dalam
kesempatan yang sama KSP juga
memberikan santunan untuk 50
anak yatim piatu yang tinggal
disekitar perusahaan. Santunan
yang diberikan diharapkan dapat
menambah kebahagiaan dan
keberkahan ibadah puasa di tahun
ini. “Kami ucapkan banyak terima
kasih kepada KSP yang telah peduli kepada anak-anak yatim piatu
di lingkungan kami. Semoga apa
yang diberikan menjadi ladang
pahala bagi KSP dan seluruh
karyawannya, aamiin,” tutur perwakilan warga yang hadir.
Di sisi lain, Ridi mengajak
seluruh karyawan dilingkun-

gannya untuk bisa menerapkan
tata nilai JUARA (jujur, unggul,
akuntabel, responsif dan amanah)
dalam melakukan tugas kerja di
setiap unit lini bisnis KSP. “Dibulan
yang penuh rahmat ini, marilah
kita semua bersama mensucikan
diri, sekaligus saling introspeksi
supaya kedepan kita juga bisa
solid bergandengan tangan
dan bergotong-royong untuk
menyatukan visi dan tata nilai
perusahaan yaitu membawa KSP
menjadi JUARA disegala bidang.
Semoga dengan silaturahmi di
bulan yang suci ini, segala niat dan
tujuan kita bersama mendapatkan ridho dan kemudahan dari
Allah SWT,” tutur Ridi. #KSP/SBA
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