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Koreksi 

Pertanyaan, koreksi, atau usulan yang 
berkaitan dengan bulletin Connect It 

Artikel CI-16  

HBD Bpk. Sihombing 

Memperingati hari Ulang Tahun Direktur PT. Eka 

Dharma Jaya Sakti Bapak Pantas Parluhutan Si-

hombing yang jatuh pada tanggal 10 Maret, Rabu 

11 Maret 2020, dilaksanakan kejutan kecil – keci-

lan di ruang meeting Meranti PT. Eka Dharma Ja-

ya Sakti, Balikpapan.  

Isu paperless dalam administrasi per-
kantoran sangat diperlukan. Dan WPS 
Fill & Sign adalah aplikasi seluler yang 
dapat digunakan untuk mengisi dan 
menandatangani formulir. Anda dapat 
memindai formulir kertas atau mem-
buka file formulir, mengisi otomatis 
profil yang disimpan sebelumnya, me-
nandatangani dengan jari, dan mengi-
rimnya dari ponsel dengan mudah. 

Isi 
 Membuka formulir statis, Anda dapat memasukkan teks, segi empat, 

pengait, pemisah, dll., input teks juga mendukung pengisian otomatis; 
 Membuka formulir interaktif, Anda dapat mengidentifikasi dan men-

gisi beberapa komponen ruas formulir, ruas teks, kotak centang tung-
gal, ruas tanggal, daftar dropdown, daftar opsi, dll. 

 
Tanda tangani 
 Anda dapat membuat dan menambahkan tanda tangan, tanda tan-

gan inisial, tanda tangan tanggal 
 Anda dapat membuat dan menambahkan tanda tangan panjang, 

atau mengambil foto untuk mengidentifikasi tanda tangan di kertas; 
Rotasi tanda tangan dan penskalaan tanda tangan juga didukung. 

Aplikasi Kantoran 
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Pertama tama dan yang paling utama, 
kita panjatkan puji syukur kepada Sang 
Maha Pencipta atas kesehatan dan 
keselamatan yang selalu dicurahkan 
kepada seluruh karyawan PT. EDJS. 

Siatuasi Indonesia saat ini sangat me-
nantang, oleh karena itu, kita, karyawan 
PT. EDJS yakin akan menang. Kehidupan 
akan kembali normal dan kita akan ber-
temu kembali dengan keluarga, teman-
teman dan pelanggan. Bersama-sama 
kita tangani situasi ini, dan ditahun ta-
hun mendatang kita semua akan bang-
ga dengan bagaimana kita dapat me-
nanggapi tantangan ini untuk kemajuan 
PT. Eka Dharma Jaya Sakti 

Di edisi CI17 ini, menampilkan berbagai 
artikel menarik, semoga dapat mem-
berikan wawasan dan motivasi untuk 
pembacanya, untuk berkarya dan semo-
ga kita semua selalu memiliki kreativi-
tas. 

Tidak lupa, kami dari tim Connect It, 
mengucapkan selamat datang Rama-
dhan dan selamat buat rekan-rekan 
EDJS yang menunaikan ibadah puasa 
Ramadhan 1441H, hoping for better 
days. Days where things are better 
 

Salam Tangguh 

 @heriawan766 



Tanpa sosialisasi yang baik, kita akan memiliki 

presepsi yang keliru tentang Manajemen Resiko.  Ser-

ing kita melihat bahwa menajamen resiko bukanlah 

bagian dari pekerjaan kita, tetapi tugas tambahan 

yang tidak ada hubungan dengan tanggung jawab kita.  

Sebagai contoh, tugas seorang sales adalah menjual produk dengan mencapai target nilai yang tertentu. Dia 

bertanggung jawab atas tercapainya target tersebut. Untuk bisa mencapai target, maka sales tersebut harus 

menentukan resiko pencapaian target. Dengan menganalisis resiko dan menyiapkan langkah penanganan 

merupakan cara untuk meningkatkan kepastian pencapaian target. Manajemen resiko merupakan bagian 

dari organisasi yang berfungsi untuk mengawal pencapaian tujuan tanpa harus menanggung kerugian yang 

tidak di inginkan. 

Manajemen resiko sendiri adalah kegiatan organ-

isasi yang terarah dan terkoordinasi terkait dengan 

pengelolaan resiko. Resiko itu sendiri adalah ketid-

akpastian yang berdampak pada sasaran. Oleh kare-

nanya, sasaran yang baik adalah sasaran yang me-

menuhi kriteria SMART# 

Lalu muncul pertanyaan, apakah perbedaan antara 

Resiko dan Masalah? 

Masalah adalah peristiwa beresiko yang sudah ter-

jadi dan biasanya mempunyai dampak negative. Pe-

nanganannya adalah dengan tindakan perbaikan, 

manajemen krisis dan sejenisnya. 

Sedangkan Resiko belum terjadi dan merupakan potensi masalah di masa depan. Tindakan penanganan nya 

adalah dengan manajemen resiko, melalui mitigasi kemungkinan terjadinya atau mitigasi kemungkinan dam-

pak yang terjadi atau kedua-duanya. 

Disituasi seperti ini, kebutuhan perusahaan terhadap manajemen resiko semakin besar karena perusahaan 

harus lebih waspada terhadap apa yang akan menanti bisnisnya di depan. Ibarat Volvo truck, Manajemen 

Resiko adalah Lampunya, yang dibutuhkan untuk menyorot jalan, agar Pengemudi tidak mengalami kecel-

akaan. Dan dengan lampu Jarak Jauhnya, memungkinkan pengemudi untuk bisa melihat lebih jauh untuk 

dapat memacu Volvo lebih kencang. Untuk itu, ayo kita mulai untuk memperhatikan manajemen resiko dari 

masing-masing department, terus di identifikasi, dinilai, ditangani, dikendalikan dan dikomunikasikan secara 

berkelanjutan. 

Manajemen Resiko 

@heriawan766 

#manajemen Resiko –Leo J.Susilo 





ERA BARU PASCA PANDEMI 

Halo sobat retas, kembali lagi dalam rubrik retas 

hidup yang mengulas dan memberikan tips tips 

menarik bagi pembaca agar dapat menjalani hidup 

menjadi lebih mudah dan lebih baik, for a better life, 

wow mau dong, yuk langsung saja kita retas. 

Kita masih dalam situasi covid19. Mungkin sobat retas semua sedang dalam berbagai macam kondisi, ada yang 

sedang di rumah, ada yang harus tetap kerja dengan tetap mengikuti standar prosedur atau protokol agar aman, 

ada juga yang sedang dalam proses karantina atau isolasi mandiri. Apapun kondisinya, stay safe ya semua! 

Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan kapan wabah ini akan berakhir, hanya ada prediksi dan setiap 

prediksi berbeda tergantung bagaimana masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 

Selain dari prediksi kapan wabah ini akan berakhir, ada juga yang memprediksikan beberapa kondisi yang akan 

berubah setelah pandemi ini berakhir.  Gaya hidup masyarakat yang lebih sehat, lebih peduli ling-

kungan sampai pada digitilisasi pekerjaan sehingga akan lebih banyak orang yang work from 

home. Ketika wabah ini berakhir prediksi perubahan tersebut mungkin akan terjadi dan sobat retas pastinya 

harus siap dong. 

Nah, pertanyaannya apa yang perlu kita lakukan saat ini ketika kita harus di rumah aja sehingga ketika wabah ini 

berakhir kita akan siap dengan perubahan.  Simak tips berikut ini dari kami. 

 

Atur kembali keuangan 

Mumpung sedang banyak waktu di rumah, kita 

bisa atur kembali keuangan kita, kita hitung 

aset kita, jumlah cash di rumah, dan mulai men-

catat pemasukan dan pengeluaran kita, serta 

mempersiapkan dana darurat. Bagi sobat retas 

yang sudah paham keuangan biasanya akan pu-

nya yang namanya dana darurat, apa itu? Sesuai 

namanya, dana darurat adalah dana yang 

kita siapkan untuk digunakan ketika kondisi darurat seperti saat ini, nilainya tergantung kebu-

tuhan bulanan dan risk profile kita. 

 

 



Pelajari ilmu dan mendalami skill 

Ada quote seperti ini “waktu adalah 

uang”, bahkan ada yang menyebutkan 

bahwa waktu lebih mahal dari uang. Kare-

na uang bisa dicari lagi tetapi tidak 

dengan waktu. Saat ini adalah saat dimana waktu luang kita berlimpah, dan sayang banget kalau ga 

kita pakai untuk hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah mempelajari ilmu dan mengasah skill di 

bidang pekerjaan atau pada bidang yang kita sukai. Kita bisa lihat di internet atau di youtube hal-hal 

tersebut, selain itu beberapa organisasi atau perusahaan juga membuat program program belajar 

gratis yang bisa kita ikuti secara online. Kurang apalagi ya kan? Langsung action ya! 

 

Perbanyak ibadah kepada Allah 

Sobat retas pasti sudah tau bahwa di hari akhir nanti kita akan ditanyakan untuk apa kita gunakan wak-

tu kita. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah saat ini, 

saat ini adalah dimana waktu luang kita lebih banyak. Dan 

hikmah dari terjadinya suatu musibah atau ujian pa-

da kita adalah agar kita kembali kepadaNya. Mari 

kita perbanyak beribadah kepada Allah dan minta perlin-

dungan serta pertolongan hanya kepadaNya. 

Selain dari tiga tips yang telah tim retas sebutkan di atas, 

mungkin ada beberapa saran atau tips lain dari sobat retas 

silakan disampakan pada kami melalui email redaksi. Sekian 

dari kami, salam retas.  @rendy_zanuar @hamzahjajha 



VOLVO PENTA THROUGH THE YEARS 

 

The origins of Volvo Penta can be traced back as far as 1868, when the foundry and mechanical 
workshop Sköfde Gjuteri & Mekaniska Verkstad was founded. The company manufactured cast -

iron goods and hardware such as boilers, pots and pans, ploughs and threshing machines. A 
somewhat humble beginning for a company that has become a world leader in diesel engines for 

marine and industrial use. A company renowned throughout the world for innovations such as Vol-
vo Penta IPS propulsion and the Aquamatic. 

AT THE HELM – FOR MORE THAN A CENTURY 



Judul   : Dunia Tanpa Manusia 

Judul Asli : The World Without Us 

Penulis  : Alan Weisman 

Penerbit : Gramedia Media 

Ada satu kalimat yang menarik sekaligus miris  

pada buku ini saat membacanya, yaitu “ Andai 

manusia pergi, setidaknya satu per tiga diantara 

semua burung di bumi barangkali bahkan tidak 

akan menyadari “ ungkap ahli ornithologi Steve 

Hilty. Yang barangkali akan menangisi kepergian manusia dari bumi yaitu makhluk yang benar– benar tidak 

mampu hidup tanpa kita karena mereka telah berevolusi, seperti Pediculus humanus alias kutu kepala dan 

kutu badan. Jadi mikir, sebegitu tidak berarti kah hidup kita bagi makhluk lainnya, selain si kutu??? 

 

Saat ini kita masih dihantui oleh pandemi virus Covid-19 atau Corona. Virus ini nyatanya bukan virus baru, 

virus ini yang memiliki nama lengkap Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) masih 

hampir mirip dengan virus covid-12. Tentunya kita tau pada tahun 2012 pernah terjadi virus yang 

menghebohkan dunia yaitu MERS. Dinamakan MERS, karena virus ini terjadi di kawasan Middle East ( Timur 

Tengah), yang mana singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome. Hmm, jadi mikir lagi, virus ini beneran 

bisa bermutasi ? Wahhhh... 

 

Buku ini menjelaskan pendapat dari berbagai ahli di bidangnya mengenai apa perkiraan yang akan terjadi 

saat manusia “ angkat kaki” dari bumi. Serta dijelaskan hal apa saja yang memungkinkan “ pembunuhan 

massal” manusia yang bisa terjadi dalam waktu singkat. Salah satu satu ahli Mikrobiologi Veteriner dan 

Virologi yaitu  Dr. Thimas Ksiazek, kepala Special Pathogens Branch di US Centers for Disease Control, beliau 

mencemaskan bahwa akan ada sesuatu yang dapat menghilangkan nyawa berjuta orang sekaligus. Sejarah 

membuktikan betapa virus sungguh bisa sangat berbahaya bagi eksistensi manusia. Lihat saja yang telah 

terjadi di Afrika, virus Ebola dan Marburg telah membantai manusia disana. Dibuku ini bahkan disebutkan 

bahwa untuk menangani virus tersebut kala itu , rantai penularan diputus cukup dengan mewajibkan setiap 

staf memakai perlengkapan pelindung dan mencuci bersih semuanya dengan sabun dan air sehabis 

bersentuhan dengan pasien.  

“Kegiatan manusia secara umum lebih merusak 

keanekaragaman hayati dan kelimpahan flora dan fauna 

lokal ketimbang bencana pembangkit listrik nuklir yang 

paling buruk,” ungkap spesialis radioekologi Robert Baker 

dari Texas tech University . 



Jika Dr. Ksiazek memberikan gambaran terburuk 

mengenai bahaya virus bagi manusia, maka 

setidaknya ada pendapat ahli lainnya, yang bisa 

memberikan kita sedikit kelegaan bahwa dibalik hal 

terburuk pun masih ada sedikit harapan. Les Knight, 

pendiri VHEMT ( Voluntary Human Extinction 

Movement ) mengatakan bahwa tidak ada virus yang mampu menghabisi 6 miliar manusia saat ini. Andai 

99,99 persen tewas pun masih tersisa 650.000 orang yang memiliki kekebalan alami terhadap virus tersebut. 

Epidemi sesungguhnya membuat suatu spesies lebih kuat.  

 

Salah satu usulan VHEMT yaitu memusnahkan manusia dengan 

cara damai. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada buku ini ya. 

Intinya ada banyak hal positif yang bisa terjadi bila 

perkembangbiakan manusia dibatasi menurut VHEMT, 

diantaranya yaitu tidak ada pihak– pihak yang saling berebut 

sumberdaya, orang tidak lagi menyia-nyiakan tenaga untuk 

berperang. Knight berkhayal bahwa kita bakal meluangkan sisa 

keberadaan kita mengenyahkan sampah– sampah yang tidak 

sedap dan sekarang tak berguna dari dunia yang semakin alami, 

dan berupaya untuk mendapatkan kembali semua yang dahulu 

kita sia-siakan. 

 

Satu pelajaran  yang bisa kita pelajari dari adanya pandemi Virus Corona ini bila 

dikaitkan dengan buku ini yaitu agar kita sebagai manusia bisa berpikir kembali 

mengenai apa sih sebenarnya tujuan kita hidup, dan yang terpenting apa sih peranan 

kita bagi lingkungan sekitar saat ini. Apakah kita lebih banyak memberi hal buruk kepada 

lingkungan? Apakah sebagai manusia kita sudah terlalu egois untuk meraup sumberdaya 

alam sebanyak-banyaknya? Sudah setidakharmonis apakah hubungan kita dengan bumi 

kita? 

 

Semoga dengan membaca buku ini nantinya, teman– teman bisa mengambil hal yang 

bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan mindset mengenai hubungan manusia 

terhadap kelangsungan makhluk bumi lainnya. Oleh karena itu, mari bersama berdoa 

agar pandemi Corona bisa segera berakhir dan setelahnya, kita bisa merayakan 

kebebasan kita dengan  menjadi pribadi yang lebih bijak dan menghargai diri sendiri , 

sesama manusia, flora dan fauna serta lingkungan lainnya seperti udara, tanah dan air 

kita. Tetap jaga kesehatan ya rekan ! @dewantidarawisa 



APLIKASI PENDUKUNG WORK FROM HOME 

Wabah virus Corona pada awalnya hanya terdapat 

pada satu negara saja. Namun kali ini sudah menyebar 

ke berbagai negara. Bahkan ada beberapa negara 

yang sudah mendapat dampak terparahnya. Penyeba-

ran pandemi Corona yang terlalu mudah dan tidak terkendali ini 

mengharuskan pemerintah bertindak. Salah satu cara untuk 

mencegah penyebaran ini adalah dengan meliburkan para karya-

wan sekaligus siswa sekolah. Cara yang satu ini juga sudah 

diimplementasikan oleh Indonesia di beberapa daerah. Sehingga 

muncul istilah work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini 

menuntut para karyawan untuk tanggap teknologi dengan menggunakan aplikasi. Berikut ini beberapa ap-

likasi untuk mendukung work from home. 

Video Conference 

Work from home menyebabkan komunikasi antar team atau ko-

lega secara langsung menjadi terhambat sehingga aplikasi komu-

nikasi secara online saat ini banyak digunakan. Aplikasi yang ban-

yak digunakan untuk berkomunikasi saat ini adalah Whatsapp, 

akan tetapi keterbatasan partisipan yang ikut dalam video call 

secara bersamaan, maka diperlukan aplikasi lain yang dapat 

melakukan video conference dalam jumlah yang banyak. Aplikasi 

video conference yang mengalami kenaikan pengguna secara 

signifikan yaitu Zoom dan Google Hangouts. Beberapa kelebihan pada aplikasi zoom yaitu dapat 

melakukan meeting sampai 1000 partisipan dengan 49 video di layar, selain itu terdapat tool untuk 

screen sharing dan note agar meeting lebih interaktif. 

Remote Desktop Protocol 

Selain video conference, aplikasi yang mendukung work from 

home yaitu remote desktop protocol. Remote desktop ber-

fungsi untuk menjalankan program dan aplikasi komputer lain 

yang berada di tempat yang berbeda dengan lokasi penggunan-

ya. Aplikasi yang banyak digunakan untuk remote desktop ter-

sebut yaitu Remote Desktop Connection bawaan dari Windows 

dan Parallels Client. Dengan menggunakan aplikasi ini, maka 

kita dapat membuka System EDJS serta folder sharing walaupun 

dari rumah. 

 

@linkinpark46 



Volvo Trucks launches the new Volvo FH Next generation of truck  

Designed with the driver in mind  

Volvo Trucks has launched the new Volvo FH featuring a re-imagined cab, innovative safe-
ty features and a driver focused working environment. A key aim of the new design is to 
give the driver a more productive, safe and comfortable life on the road.  

“The Volvo FH series has been a favorite among truck drivers for many years, especially for those 
who spend a good portion of their lives on the road,” says Roger Alm, President of Volvo Trucks. 
“With the new Volvo FH we are continuing our clear focus on designing trucks and offering services 
that can help drivers do a world class job.”  

Facts about the new Volvo FH 

 Cabs: Low sleeper cab, Sleeper cab, Globetrotter cab, Globetrotter XL and Globetrotter XXL. 
Exterior and interior trim packages for individual design. 

 Engines: Diesel engines are available with different emissions standards. Volvo FH is also 
available with Euro 6, Step D compliant gas-powered LNG engine in selected markets. 

 Volvo FH with I-Save for Euro 6 is available in selected markets. 

 Gear changing system: I-Shift / I-Shift Dual Clutch with software packages for different areas 
of application. 



 
Penyebaran virus Corona masih masif di berbagai be-
lahan dunia, termasuk di Indonesia. Data per tanggal 19 April 2020, pasien positif Corona di Kota Balikpapan 
berjumlah 22 orang.  

11 Penerapan  

Physical Distancing  

Sebenarnya, seperti apa penerapan physical distancing yang benar untuk pencegahan virus corona itu? Beri-
kut ini adalah 11 penerapan pembatasan interaksi fisik berdasarkan panduan dari Dinas Kesehatan DKI Jakar-
ta: 

1. Tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum. 
2. Kurangi berkumpul ke rumah kerabat/teman/saudara dan menerima kunjungan. 
3. Jika terpaksa keluar ke tempat umum, kenakan masker 
4. Tidak menyelenggarakan kegiatan dengan banyak peserta 
5. Hindari melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri 
6. Hindari bepergian ke tempat-tempat wisata 
7. Kurangi frekuensi belanja dan pergi berbelanja. Jika terpaksa, 

usahakan belanja tidak saat jam ramai. 
8. Menerapkan Work From Home atau bekerja dari rumah 
9. Jaga jarak dengan orang minimal 1 meter 
10. Batasi kegiatan anak di luar rumah. 
11. Untuk sementara waktu lakukan ibadah di rumah 

PT Eka Dharma Jaya Sakti yang berada di lokasi seperti Adaro dan Berau 
juga tak luput dari penerapan physical distancing seperti yang dilakukan 
di Balikpapan. Hal-hal yang telah dilakukan seperti, kurir barang dilarang 
berpindah dari kemudinya selama bongkar muat kecuali saat pelepasan 
dan pemasangan terpal guna menjaga hal yang tidak diinginkan. Ketika 
menuju atau keluar dari mess, masing-masing karyawan menjaga jarak-
nya untuk mengantre diperiksa suhunya, tak lupa juga untuk selalu men-
jaga kebersihan tangan dengan mencuci menggunakan sabun. 

 

Berbagai cara dilakukan demi meredam penularan COVID-19 tersebut. Salah satu imbauan yang terus disu-
arakan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan physical distancing atau pembatasan interaksi fisik. 
Warga disarankan untuk sebisa mungkin menghabiskan waktu di rumah saja. Imbauan bekerja dari rumah, 
belajar di rumah, dan beribadah di rumah pun terus disuarakan. Kedisiplinan masyarakat dalam menjalan-
kan physical distancing akan sangat berpengaruh dalam langkah meredam penyebaran virus corona. Sa-
yangnya, masih banyak masyarakat yang belum disiplin menerapkan pembatasan interaksi fisik terebut.  

@dhynarzn 

https://www.liputan6.com/tag/virus-corona


Musuh Penyebaran  

Virus Covid19 

Terhitung telah lewat sebulan pandemik COVID-29 ini muncul di Indonesia dan sampai saat ini masih 
menghantui negeri kita tercinta. Hal ini bermula dengan diberitahukan secara resmi oleh presiden RI Indone-
sia, Bapak Jokowi pada tangal 2 maret 2020 yang  menyatakan terdapat 2  pasien yang mengalami kasus 
positif korona. Sejak pemberitahuan tersebut, munculah beberapa program pemerintah seperti mulai diber-
lakunya semi lockdown, #dirumahsaja dan sampai yang terbaru saat ini adalah Pembatasan Sosial Bersekala 
Besar (PSBB). Hal seperti ini tentunya juga berdampak pada perusahaan yang harus mengikuti arahan 
pemerintah untuk melakukan pembatasan oprasional perusahaan dan di PT. Eka Dharma sendiri telah di 
berlakukan shift kerja dengan memberlakukan Work From Home (WFH) sebagai upaya untuk mencegah 
penularan COVID-19. 

Dalam menangapi fenomena seperti ini 
tim bulletin pun ingin mengetahui dam-
pak dari pandemik virus corona terhadap 
kehidupan sosial dan pekerjaan untuk kar-
yawan Eka Dharma. Dan pada kesem-
patan ini kami melakukan wawancara ter-
hadap Mas Azis Bondan Prasetyo atau 
yang lebih dikenal dengan sebutan Mas 
Bondan, beliau adalah pria kelahiran Ma-
diun, 09 Desember 1993, di masa kecilnya 
beliau bersekolah di SDN 005 Balikpapan, 
kemudian melanjutkan ke SMP N 8 Balik-
papan, dan saat belianya di habiskan bela-
jar di SMK N 5 Balikpapan, setelah lulus 
beliau bergabung di Eka Dharma Jaya Sak-
ti pada tahun 2015 dan saat ini beliau 
berkerja di department Fluid Service 
penempatan di Jakarta. Adapun yang ka-
mi tanyakan ialah pengetahuan mengenai 
Covid-19 dan pencegahan yang telah di 
lakukan oleh Bondan. Menurut beliau 
Coronavirus atau disebut sebagai COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi saluran pernapa-
san. Gejala Corona virus biasanya Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat celcius), Batuk dan sesak napas. 
Coronavirus  dapat menginfeksi siapa saja  tetapi efeknya  akan lebih berbahaya  atau fatal  bila terjadi pada 
orang lansia, ibu hamil, perokok dan orang yang daya tubuh imunnya rendah,misalnya pada orang  pen-
derita kanker. 



Melakukan upaya pencegahan tentunya terdapat tantangan baru 

dan ini akan mengajarkan kita gaya hidup baru seperti perapan 

hidup sehat mulai dari makan, olahraga, serta hindari begadang untuk 

menjaga imun/kekebalan tubuh anda, selalu membersihkan barang yang 

sering anda gunakan dengan cairan disnfektan atau tisu berakhohol, 

menjalankan gerakan WFH, Stayathome, Physical Distancing dan Social 

Distancing 
 

Bondan memaparkan kepada kami mengenai bagaimana kebijakan 

pemerintah yang melakukan gerakan PSBB,  semoga ini bisa efektif 

untuk menangani penyebaran virus korona. Sejauh ini belum ada 

karantina wilayah, yang saya fahami bila kebijakan ini dilakukan 

akan menyebabkan perekonomian akan menjadi slow movement 

dikarenakan terjadi pemberhentian semua sektor pekerjaan, dan semua rakyatnya wajib tetap dirumah dan 

hanya di perbolehkan keluar untuk belanja di supermarket untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Dan 

dengan kebijakan ini tentunya akan mempunyai resiko bagi orang-orang yang mengandalkan penghasilan 

harian, seperti gojek, UMKM kecil dan usaha-usaha yang berbasis pada pendapatan perhari. Saat ini 

pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya bantuan sosial berupa sembako, pengu-

rangan pembayaran kredit, pengratisan sebagian meteran PLN. Dan melihat dengan bertambahnya jumlah 

penyebaran penularan virus korona, karantina wilayah menurut saya adalah satu-satunya musuh virus ini. 

Virus ini berdampak pada dirinya dan keluarganya, di-

mana menjadi lebih sadar akan rasa bersyukur, akan 

menjaga kesehatan, kebersihan, rezeki dan anggota 

keluarga yang kita punya. Dan dengan rasa syukur itu, 

dengan masih diberikan nya kita kesempatan untuk 

bekerja dan berkarya di PT. Eka Dharma Jaya Sakti, maka 

diperlukan strategi bekerja baru dan lebih bersemangat. 

Lebih mengahrgai waktu dengan mengisi cara kerja yang 

lebih efektif dan efesien.  

@nnmnovry 



The truck of the 

future is now even 

They say that you shouldn’t change a winning concept. Yet, that’s exactly what we have done. Let us in-

troduce some new features that will add to your driving comfort and safety and make the truck even 

more useful for many more applications and transport operations. 

Experience the new dynamic steering, the biggest invention since power steering. Read about the new 

rear air suspension specifically developed for the quarry and the brand new I-Shift Dual Clutch, taking 

driving comfort to new heights. Welcome to the future. 



KREATIF  

DI TENGAH PANDEMIC 

Hallo sahabat kreatif EDJS, jumpa lagi dengan rubrik 

Bakat & Karya Connect it, semoga selalu sehat dan se-

mangat untuk kita semua. Yang lagi WFH (Work From 

Home) terus jaga kesehatan dan salam untuk keluarga 

anda dirumah, yang lagi ngantor tetap semangat dan hati-

hati dalam bekerja.  Ya saat ini pandemic COVID-19 atau 

yang sering disebut Corona Virus masih belum juga be-

rakhir dan jumlah kasusnya meningkat dari hari ke hari.  

Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita semua tetap 

diberi kesehatan, Aamiin. 

Ditengah wabah corona yang melanda dunia saat ini kita menjadi terbatasi untuk melakukan aktivitas, baik 

itu berkeja,bersekolah,  beribadah, berbelanja dan juga berolahraga. Namun ada hal positif yang bisa kita 

ambil dari pandemic saat ini, kita jadi memiliki waktu lebih  untuk berkumpul dengan orang terkasih kita diru-

mah. Yang biasanya kita disibukkan dengan aktifitas pekerjaan dan sebagainya diluar rumah, saat ini kita 

menjadi memiliki waktu lebih untuk keluarga dirumah atau bisa disebut quality time with family. Hal yang 

harus sangat kita syukuri ditengah musibah dunia saat ini. Kali ini rubrik Bakat & Karya akan mengulas 

kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan ditengah pandemic ini terutama yang berkaitan dengan bakat / hob-

by dan karya. 

Selain berkumpul dengan keluarga ada juga hal lain yang bisa kita lakukan ditengah pandemic ini, salah 

satunya kita bisa melakukan hobby atau mengasah bakat kita yang mungkin telah lama kita abaikan, yang 

tentunya Hobby yang bisa dilakukan dirumah dan tanpa harus berkumpul dengan orang banyak. Banyak 

hobby atau bakat yang bisa kita lakukan saat dirumah, misalnya bernyanyi, memasak, melukis, menari 

ataupun olahraga sendiri dirumah. 

"Jangan hanya bermalas-malasan, jadikan hidup kita lebih bermakna dengan berkarya" 



Ok sekian dulu artikel kita untuk edisi kali ini, Intinya jangan 

jadikan wabah saat ini menjadi penghalang untuk mengasah 

bakat dan menghalangi kita untuk terus berkarya. Dan kita ha-

rus senantiasa menjaga kebersihan dan mengikuti anjuran 

pemerintah terkait antisipasi wabah corona ini serta terus 

berdoa semoga pandemic ini segera berakhir dan kita semua 

bisa kembali beraktifitas seperti sedia kala. See you and stay safe guys! 

Misalnya yang hobby memasak atau berkreasi di 

dapur  saat ini di media sosial banyak sekali info-info 

resep bahan makanan atau minuman yang bisa kita 

coba dirumah, seperti beberapa waktu lalu media so-

sial diramaikan dengan postingan pembuatan dalgona coffe yang mana netizen beramai-rami untuk men-

coba membuatnya. Yang hobby menyanyi atau menari bisa melakukannya melalui  challenge aplikasi tik-

tok atau IG yang sedang ramai digandrungi masyarakat saat ini. Atau yang hobby make up bisa mencoba 

tutorial make up yang banyak sekali terdapat di media sosial. Yang hobby game bisa menyalurkannya 

dengan bermain game online. Yang memiliki hobby woodworking juga bisa melihat tutorial di media sosial 

sebagai referensi untuk karyanya selanjutnya. Yang hobby menonton film juga bisa melakukannya di ru-

mah. Atau membaca lebih banyak buku untuk yang hobby membaca. Dan masih banyak hobby yang bisa 

dilakukan tanpa harus keluar rumah.  

Dengan tetap berkarya ditengah pandemic ini kita masih 

tetap produktif dan bisa mengisi waktu sulit ini dengan hal 

positif. Dan semoga pasca pandemic ini berakhir kita me-

masuki era baru menjadi manusia yang lebih baik lagi dan 

bisa menghasilkan karya-karya yang lebih mengagumkan 

lagi. 

@indra_36 @marssptr  

Bagi kalian yang memiliki bakat atau sebuah karya yuk jangan malu-malu untuk menginfokan kepada tim Bakat dan Karya Connect-It EDJS 

agar kemampuan dan karya – karya mu dapat di post  oleh tim bulletin Connect It. 



Mengajar orang tidak mengu-

rangi nilai dari apa yang Anda 

lakukan, itu sebenarnya 

menambahnya.  

Ketika Anda mengajar 

seseorang bagaimana 

melakukan pekerjaan Anda, 

pada dasarnya, menghasilkan 

lebih banyak minat pada 

pekerjaan Anda.  

Orang-orang merasa lebih 

dekat dengan pekerjaan Anda 

karena Anda membiarkan 

mereka mengetahui apa yang 

Anda ketahui 
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...CONGRATULATIONS... 

@chenny.ar 


