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Supervisor harus bertanggung
jawab bahwa pekerjaan yang berada
di lingkupnya bisa berjalan dengan
aman. Supervisor juga bertanggung

jawab atas hasil kerja staf
bawahannya dalam mengupayakan
keberhasilan program pemastian

mutu perusahaan
 

Supervisor harus mampu
mengembang kepercayaan yang

telah diberikan dan dapat bersinergi
dengan baik antara karyawan yang

berada di bawahnya maupun
managernya. 

 
Ya bisa dikatakan Supervisor

sebagai jembatan antara manager
dengan staf pelaksana.

S U P R I Y A N T O

D I R E K T U R

SUPERVISOR MEETING
25 MARET 2021 



Pandemi Covid-19 telah menyebabkan
perubahan, adaptasi kebiasaan baru

menjadi solusi dengan tetap menjalankan
protokol kesehatan. Supervisor Meeting
Online menjadi pola baru dan diperlukan
lebih dalam kreatifitas dalam menghadapi

pandemi di tahun-tahun kedepan.

Appresiasi diberikan kepada seluruh
Supervisor dan team yang bisa membawa

PT. EDJS menjadi role model di group
dalam pencapaian target, hal ini harus
terus di jaga dan ditingkatkan dengan

berbagai tindakan yang cerdas dan kreatif.

Karyawan dan supervisor yang kreatif
adalah sumber gagasan inovatif yang

berharga untuk menyempurnakan metode
kerja. 

Suwandi
Direktur
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Setiap bisnis tentu saja harus tumbuh

dan berkembang. Jika tidak, maka

bisnis tersebut akan mati dan berakhir

hanya pada titik pencapaian yang itu-

itu saja. Belum lagi dengan adanya

beragam kompetitor bisnis dengan

daya saing yang tinggi.

Bisnis PT. EDJS harus dikelola dengan

baik dan benar untuk menghasilkan

laba atau profit. Untuk mencapai

target-target yang telah ditetapkan,

Supervisor harus mengetahui target-

target yang telah ditetapkan di

masing-masing department dan

mempunyai kemampuan dalam

mengelola biaya, mengatur Man

Power melalui Workload Analysis dan

menciptakan multitasking yang

efektif.

Nyoman
J.Mega
GM
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Bagi  kal ian yang memil ik i  bakat atau sebuah karya yuk jangan malu-malu untuk
menginfokan kepada t im Bakat dan Karya Connect- I t  EDJS agar kemampuan dan

karya – karya mu dapat di  post   oleh t im bul let in Connect  I t .

LEADERSHIP 

Comict It
Mardian Saputra



Nah kalau di te lusur i ,  penyebabnya adalah karena ki ta
kurang punya struktur yang baik untuk mengelola
waktu k i ta,  atau karena ki ta memaksa untuk langsung
melakukan banyak hal  dalam satu waktu.

Jadi ,  agar t idak ter jebak dalam sik lus setan tersebut,
k i ta harus mencoba untuk fokus mengerjakan satu hal
dulu sampai selesai .  Say no to mult i tasking.

Halo sobat retas,  kembal i  lagi  dalam rubr ik retas
hidup yang mengulas dan memberikan t ips t ips
menarik bagi  pembaca agar dapat menjalani  h idup
menjadi  lebih mudah dan lebih baik,  for  a better l i fe,
wow mau dong, yuk langsung saja k i ta retas.

Sobat retas pernah ngalamin s ik lus di  bawah in i  ga?
Mau nger ja in peker jaan A, tapi  d i  saat yang sama
kepiki ran untuk nger ja in ker jaan B, dan akhirnya
malah pusing dan berakhir  dengan ga mengerjakan
apa-apa

Lalu,  bagaimana kalau saat mengerjakan peker jaan A,
ki ta masih kepik i ran untuk melakukan peker jaan B?
Berikut  t ipsnya yaa:

1.  Coba untuk menul iskan peker jaan B pada
kertas/digi ta l  notes.  Dengan menul iskan di  kertas
set idaknya beban pik i ran sudah teral ihkan dar i  p ik i ran
ki ta kepada dunia nyata,  kalau mager nul is boleh juga
diucapkan la lu di  record.  Peker jaan B ki ta jadikan to-
do l is t .

2.  Time blocking. Coba untuk mengalokasikan sekian
menit  untuk fokus pada task A, baru pindah ke task
lain.  Sehingga ki ta hanya fokus mengerjakan satu hal
pada satu waktu.  Bisa pakai  tools pendukung mulai
dar i  a larm handphone atau apl ikasi  khusus.

3.  Habi t  Stacking, "menumpuk" kebiasaan baru
diatas kebiasaan lama. Jadi  udah otomat is B akan
diker jakan setelah A, sehingga ga menghabiskan
space di  otak buat mikir in 2 peker jaan tersebut lagi .
Karena sudah diker jakan secara otomat is (menjadi
habi t )
4.  Coba untuk lebih mindful l ,  dengan menyadar i
mana yang mendesak, mana yang pent ing,  dan
seterusnya.

 MANAJEMEN WAKTU KERJA
Retas Hidup
Hamzah & Rendy Z



Hari  Kart in i  te lah diper ingat i  sejak lama sebagai  salah satu har i  besar penanda per juangan pahlawan nasional  yang satu in i .  Tahukah

kal ian bagaimana sejarah Hari  Kart in i  yang diper ingat i  set iap 21 Apr i l? Dikenal  lewat per juangannya dalam melawan tradis i  d i  Indonesia

kuno, dimana wanita selalu di tempatkan dalam posis i  pasi f  d i  kehidupan bermasyarakat,  bel iau kemudian mengubahnya dengan

perjuangan memberikan pendidikan pada perempuan-perempuan di  seki tarnya. Penetapan Hari  Kart in i  in i  sendir i  mengacu pada har i

lahir  R.A Kart in i ,  yakni  21 Apr i l  1879. Sejak saat i tu lah per ingatan Hari  Kart in i  terus di lakukan, hingga sekarang in i .  Perayaan di lakukan

dengan menggunakan pakaian adat masing-masing daerah, sebagai  lambang Bhineka Tunggal  Ika dan persatuan Indonesia.

Selamat Har i  Kart in i  untuk seluruh wanita Indonesia yang memil ik i  mimpi set inggi  langi t  untuk memajukan bangsa "Tetap Hebat di  Masa

Pandemi",  Ucapan semangat in i  meref leksikan tantangan yang dihadapi  seluruh bangsa Indonesia termasuk per juangan para

perempuan untuk bertahan di  masa pandemi.

Selamat har i  Kart in i ,  para Kart in i  d i  Indonesia. .  

R.A Kart in i  d ikenal  sebagai  tokoh emansipasi  wani ta,  yang menentang keras pasi fnya posis i  wani ta di  Indonesia pada sistem

masyarakat,  keluarga, dan pemerintahan. Pendapat utama bel iau adalah bahwa perempuan juga memil ik i  hak dan kapabi l i tas yang

sama untuk melakukan apa yang saat i tu hanya bisa di lakukan laki- laki .  Ia kemudian belajar membaca, dan mengajar i  beberapa orang

perempuan di  l ingkungannya ket ika ia dipingi t .  Untuk mengembangkan gagasannya in i  sendir i ,  bel iau berkorespondensi  dengan teman-

temannya yang ada di  Belanda melalui  surat .  Kumpulan surat  in i  yang kemudian dihimpun, disatukan, dan di terbi tkan dalam satu buku

ber judul  Habis Gelap Terbi t lah Terang, yang mungkin Anda semua juga sudah pernah mendengarnya. Buku in i  sendir i  d i terbi tkan pada

tahun 1911, tu juh tahun setelah meninggalnya tokoh emansipasi  wani ta tersebut.  RA Kart in i  ingin menunjukkan bahwa perempuan t idak

hanya 'konco wingking' .  Art inya, perempuan bisa berperan lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,  terutama dalam bidang

pendidikan.

Tahukah Kamu
Fadillah Afriyani Istiqomah

SEMANGAT KARTINI EDJS 

https://www.suara.com/tag/pahlawan-nasional
https://www.suara.com/tag/sejarah-hari-kartini
https://www.suara.com/tag/habis-gelap-terbitlah-terang


PERKEMBANGAN INDUSTRI
PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA

Bagi  Indones ia ,  in i  merupakan perkembangan yang pos i t i f  karena ba tu  bara  te tap  men jad i  sa lah  sa tu  p roduk
ekspor  u tama negara ,  menghas i l kan  banyak  dev isa  yang berharga.  Dan sementara  banyak  negara  te lah
menyatakan komi tmen mereka un tuk  mengekang konsumsi  ba tu  bara  karena a lasan l ingkungan (misa lnya ,
negara  ekonomi  te rbesar  d i  Un i  Eropa te lah  ber jan j i  un tuk  menghent ikan  penggunaan ba tu  bara  da lam
campuran energ i  mereka da lam dua dekade mendatang) ,  pembangk i t  tenaga l i s t r i k  ekonomi  d i  As ia .  –
Termasuk Indones ia–  te tap  kecanduan ba tu  bara ,  te ru tama karena ba tu  bara  merupakan sumber  energ i
(murah)  un tuk  pembangk i t  l i s t r i k  yang menghas i l kan  l i s t r i k  un tuk  popu las i  dan ekonomi  As ia  yang
berkembang pesat .

Se lama beberapa bu lan  te rakh i r  -  te ru tama se jak  menyentuh  t i t i k  te rendah pada Agustus  2020 -  harga  ba tu
bara  g loba l  te lah  melon jak .  Pada Januar i  2021 harga ba tubara  berada pada leve l  te rkuatnya da lam hampi r
dua tahun (sebe lum menga lami  koreks i  r ingan pada Februar i  2021) .

sumber : indonesia-investments.com

Kemudian apa yang menjelaskan penurunnan harga Batubara antara pertengahan 2018 dan 2020 ini?

Bea Cuka i  Ch ina  memperke ta t  impor  ba tu  bara  pada 2018
karena pasokan da lam neger i  me l impah (sementara  negara  i tu
juga membatas i  p roduks i  ba tu  bara  un tuk  memerang i  po lus i
bera t  d i  da lam neger i ) .  Ch ina  sebenarnya berhas i l  membangun
rekor  s tok  ba tu  bara  d i  tengah per lambatan per tumbuhan
permin taan l i s t r i k .

Perang tarif antara Amerika Serikat dan China, yang diprakarsai oleh mantan

Presiden Donald Trump, merusak pertumbuhan ekonomi di China (dan pertumbuhan

ekonomi global), sehingga permintaan batu bara melemah.

Harga minyak  mentah in te rnas iona l  yang
menun jukkan t ren  yang cenderung
member ikan tekanan tu run  pada
komodi tas  la in ,  te rmasuk ba tubara .  Harga
minyak  mentah menun jukkan t ren
penurunan an tara  Jun i  2018 h ingga Apr i l
2020

China  dan Aust ra l ia  mu la i  menga lami
masa lah  d ip lomat ik  pada 2018 ke t ika
Aust ra l ia  me larang Huawei  berpar t i s ipas i
da lam pengembangan ja r ingan 5G d i
Aus t ra l ia .  Masa lah  men jad i  leb ih  buruk
ket ika  Perdana Menter i  Scot t  Mor r ison
menyerukan penye l id ikan  ten tang asa l -
usu l  dan penanganan awal  wabah COVID-
19 d i  Ch ina .  Sementara  i tu ,  Aus t ra l ia  juga
mengungkapkan k r i t i k  te rhadap ca ta tan
HAM China  dan undang-undang keamanan
nas iona l .  Ch ina  menanggap i  dengan
member lakukan la rangan dan bea an t i -
dumping  pada berbaga i  p roduk  Aust ra l ia ,
te rmasuk ba tu  bara .

Kr is is  COVID-19 mengganggu ekonomi
g loba l  dengan cara  yang be lum pernah
ter jad i  sebe lumnya,  seh ingga memicu
penurunan permin taan energ i  secara  t iba-
t iba .  Untuk  Ch ina ,  gangguan te rka i t
COVID-19 d imu la i  pada Q4-2019,
sedangkan gangguan la innya d i  dun ia
pa l ing  bera t  te r jad i  pada paruh per tama
tahun 2020 (dan khususnya Q2-2020) .

Hub



Tip  #  1 :  Pe la t ihan mengemudi
Melakukan d ia log  dengan pengemudi  ten tang ancaman
pencur ian  bahan bakar  dan pengaruhnya te rhadap
pro f i tab i l i tas  a rmada ada lah  kunc i  un tuk  mengurang i  kasus
pencur ian .  Pengemudi  harus  mengetahu i  pendekatan
s is temat is  yang d iambi l  perusahaan un tuk  mengatas i  masa lah
tersebut  dan apa yang dapat  mereka lakukan un tuk
memin imalkan ancaman saat  d i  ja lan .  In i  b isa  te rmasuk
mendorong perencanaan per ja lanan yang e fek t i f  yang
memungk inkan pengemudi  un tuk  mengatur  waktu  mengemudi
mereka dengan leb ih  ba ik  dan mencapa i  tu juan a tau
pemberhent ian  t ruk  yang aman tepat  waktu .  

T ip  #  2 :  Gunakan so lus i  an t i -s iphon ing
Memasang tu tup  bahan bakar  pengunc i ,  sar ingan s iphon,  a tau
perangkat  an t i -pencur ian  la innya ada lah  cara  yang bagus
untuk  mencegah pencur ian  bahan bakar .  Tu tup  pengunc i
mencegah akses  ke  tangk i  bahan bakar  dengan kunc i  kunc i .
Tu tup  an t i -penyedotan  d ibuat  un tuk  mencegah penyedotan
bahan bakar ,  yang mengha lang i  pompa untuk  d imasukkan ke
da lam tangk i  bahan bakar .

T ip  #  3 :  Inves tas ikan da lam s is tem perangkat  lunak
mana jemen bahan bakar
Sa lah  sa tu  cara  te rba ik  un tuk  melacak  pengoperas ian  bahan
bakar  ada lah  dengan ber inves tas i  da lam s is tem perangkat
lunak  mana jemen bahan bakar  yang komprehens i f .  S is tem in i
dapat  me lacak  da ta  bahan bakar  secara  rea l - t ime,  jad i  Anda
t idak  per lu  memboroskan spreadsheet  dan leve l  tangk i .
Menggunakan perangkat  lunak  mana jemen armada,  seper t i
Dynaf lee t ,  juga  dapat  membantu  Anda menetapkan to lok  ukur
berapa banyak  bahan bakar  yang harus  d ikonsumsi  o leh  t ruk
da lam ja rak  te r ten tu .  J ika  konsumsi  bahan bakar  secara
s ign i f i kan  leb ih  t ingg i  dar ipada to lok  ukur ,  in i  b isa  men jad i
a lasan un tuk  menye l id ik i  leb ih  lan ju t .

T ip  #  4 :  C ip takan budaya yang mengharga i  mengemudi  yang
hemat  bahan bakar
Kekuatan  penguatan  pos i t i f  me la lu i  budaya dan insent i f  yang
tepat  mungk in  merupakan sa lah  sa tu  cara  pa l ing  e fek t i f  un tuk
mengurang i  b iaya  bahan bakar  secara  kese lu ruhan.  Imba lan
f inans ia l  un tuk  mengemudikan bahan bakar  secara  e f i s ien
dapat  menc ip takan perubahan budaya dan men ingkatkan
insent i f  bag i  pengemudi  un tuk  menghemat  bahan bakar .  Dan
imba lannya bahkan t idak  harus  berupa uang;  b isa  jad i  har i
l ibur  tambahan,  voucher ,  ke layakan un tuk  upgrade kendaraan,
a tau  sekadar  pengakuan.  Had iah  bahkan dapat  d iber ikan
kepada t im dan bukan ind iv idu  yang dapat  menc ip takan
pendekatan  budaya bersama dan tekanan teman sebaya un tuk
te tap  meng iku t i  a tu ran .  S is tem mana jemen armada Anda dapat
d igunakan un tuk  memantau k iner ja  pengemudi ,  member ikan
umpan ba l i k ,  dan menerapkan skema penghargaan yang ba ik .

PENCEGAHAN PENCURIAN
BAHAN BAKAR 
Seper t i  yang d ike tahu i  bahan bakar  men jad i  sa lah  sa tu  penge luaran yang besar  bag i  Pe langgan yang
memi l i k i  t ruk ,  se la in  karena operas iona l ,  penge luaran bahan bakar  kadang d i  sebabkan o leh  pencur ian .   Ha l
in i  pa l ing  ser ing  te r jad i  ke t ika  t ruk  d ib ia rkan tanpa pengawasan d i  tempat  park i r  dengan pengawasan
terba tas ,  d i  mana pencur i  dapat  kabur  dengan bahan bakar  dengan memompanya langsung dar i  tangk i  t ruk .
Jen is  pencur ian  in i  ser ing  te r jad i  pada malam har i  saa t  pengemudi  sedang t idur  dan ak iba tnya  b isa  leb ih
parah dar i  sekedar  mencur i  bahan bakar  karena pencur i  ser ingka l i  juga  merusak  tangk i  dengan membuat
lubang d i  da lamnya.  Penyedotan  bahan bakar  bukan hanya t indakan yang merusak  keuntungan Anda te tap i
juga merupakan masa lah  keamanan karena mengebor  lubang d i  tangk i  dapat  dengan mudah menyebabkan
perc ikan yang menghas i l kan  ledakan.

Untungnya,  ada se jumlah langkah sederhana dan prak t ik  te rba ik  yang dapat  Anda te rapkan har i  in i  un tuk
mengurang i  pen ipuan bahan bakar .  D i  bawah in i  ada lah  beberapa d i  an taranya.

Teknologi
Sumber
Volvo.com 



Pekerjaan dengan tingkat cedera atau penyakit tinggi,

Pekerjaan dengan potensi tinggi untuk cedera atau sakit,

Pekerjaan dan proses yang baru diimplementasikan, atau pekerjaan yang telah mengalami perubahan dalam proses

dan prosedur (belum ada di SOP) danPekerjaan yang cukup kompleks sehingga membutuhkan instruksi tertulis.

JSA (Job Safety Analysis) adalah tools keselamatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengendalikan

bahaya yang terkait dengan proses, pekerjaan, atau prosedur tertentu. Definisi lain JSA yaitu dapat dikatakan sebagai

sebuah prosedur yang membantu mengintegrasikan prinsip dan praktik keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam tugas

atau operasi pekerjaan tertentu. Mungkin sebagian dari kita ada juga mengenal istilah JHA (Job Hazard Analysis).  

JHA (Job Hazard Analysis) adalah teknik yang berfokus pada tugas-tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi

bahaya sebelum terjadi. Ini berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas, alat, dan lingkungan kerja. Idealnya, setelah

Anda mengidentifikasi bahaya yang tidak terkendali, Anda akan mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan atau

menguranginya ke tingkat risiko yang dapat diterima (OSHA).  

Sebagian professional Safety mengatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara JSA dan JHA, namun sebagian

lagi ada yang berpendapat bahwa keduanya memiliki perbedaan. JHA menambahkan “penilaian risiko” ke prosedur JSA

dengan memasukkan evaluasi risiko (pada setiap langkah), dan dengan mengklasifikasikan dan mengidentifikasi

“probabilitas” dan “keparahan.” Dan itu adalah perbedaan utama antara JSA dan JHA. Namun menurut pendapat saya itu

hanya perbedaan terminologi, padahal hasil akhir keduanya tetaplah sama. Bagaimana menurut kalian?

Kapan JSA dilakukan?

JSA (Job Safety Analysis) sumber: 
hsepedia.com

“JSA yang baik adalah yang dibuat oleh Penanggung Jawab pekerjaan (supervisor) yang memahami betul bahaya di

tempat kerja serta melibatkan pekerja dalam pembuatannya. JSA disatu tempat dengan tempat lain bisa berbeda

tergantung langkah-langkah kerja yang dilakukan. Sehingga JSA yang ada harapannya hanya sebagai referensi

saja.”

Alarm



1.Siapkan Tekad dan Alasan untuk Memulai Gaya Hidup Ini 

2.Pilah dan Audit Sampah 
Mulai sekarang jangan buang sampah dengan jenis yang berbeda dalam satu tempat/kantong.
Tapi pisahkan terlebih dahulu jenis sampah-sampahnya, contohnya pilah sampah menjadi
botol kaca, kertas, karton, botol plastik, organik, elektronik, dan sampah yang tidak dapat
didaur ulang.

3.Mengompos
Setelah memisahkan sampah kita, mari kita mengompos sendiri sampah organik kita yang ada
di rumah. Tentunya jika memulai mengompos sendiri itu akan mengurangi penumpukan
sampah organik di TPA. 

4.Menolak 
Menolak merupakan langkah kecil pertama yang bis akita lakukan untuk menyelamatkan bumi.
Apa yang kita perlu tolak ? Plastik sekali pakai, seperti kantong belanja plastic, sedotan,
makanan dan minuman kemasan, dsb.

5.Reusable Bag, Bottle dan Cup
Gunakan tas pakai ulang saat berbelanja ke pasar, supermarket atau kemana pun kita pergi.
Gunakan tas yang sudah kita miliki, ya. Serta selalu bawa botol minuman yang kita punya saat
kita akan berpergian.

6.Bawa kotak dan peralatan makan
Sama halnya dengan botol minum dan tas pakai ualang yang sudah disebutkan diatas, kotak
dan perlatan makan merupakan benda yang wajib kitab awa saat berpergian, dengan
membawa kotak makan sendiri kita bisa menyimpan sisa makananan yang ada tanpa
meninggalkan sampah.

7.Berhenti membeli barang 
Berhenti membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Menjalankan gaya hidup minim sampah
yang harus diiringi dengan kesadaran untuk tidak membeli barang yang tidak kita butuhkan dan
berpotensi berakhir di TPA.

8.Membuat sendiri
Gaya hidup minim sampah dimulai dengan tidak membeli, tetapi menggunkana apa yang
sudah kita miliki di rumah. Cobalah berpikir kreatif untuk mengalihfungsikan barang-barang
yang sudah tidak terpakai di rumah. Contoh, membuat sendiri kapas pakai ulang, beeswax
wrap, sponge cuci piring dan berbagai macam lap pembersih.

9.Ikut Komunitas 
Bagi sebagian orang, memulai hidup minim sampah terasa sanat berat. Mungkin karena
merasa melakukannyaa seorang diri. Mulai sekarang, jangan pernah merasa sendiri, ada
ribuan orang Indonesia untuk mengurangi sampah. Kita hanya perlu menemukan dan
mengenak satu sama lain. 

10.Bersenang-senang
Mulai rayakan keberhasilan kecil yang kita capai setiap hari dalam memulai gaya hidup minim
sampah dan pastikan kita selalu bersenang-senang saat menjalani gaya hidup ini.

Kalian pasti tau dong bahwa sampah masih menjadi permasalahan di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Adanya penumpukan sampah yang
masih banyak diakibatknya karena produksi sampah yang masih banyak pula, tentu pelaku-pelakunya kita semua karena masih mengonsumsi
barang-barang yang akan menghasilkan sampah. Penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik sangat berdampak negatif bagi
lingkungan dan mahkluk hidup. Oleh karena itu, yuks kita mulai dari tahun 2021 ini menerapkan gaya hidup minim sampah

Liza Monica Pasaribu 

GAYA HIDUP MINIM SAMPAH

Gaya Hidup Minim Sampah adalah segala keputusan dan pilihan kita terhadap penggunaan sumber daya dilakukan secara berkesadaran
dengan memperhitungkan segala konsekuensinya dari hulu ke hilir. Kunci dari gaya hidup minim sampah adalah mencegah barang-barang
baru yang berpotensi menjadi sampah, mengurangi barang-barang yang tidak kita butuhkan, serta memilah dan mengolah kembali sisa
konsumsi kita.

Berikut cara mudah memulai gaya hidup minim sampah yang bisa kita lakukan hari ini dengan gratis !

Hypes



20
Tahun

496
M. YASIR ARAFAT

Part Department
12-Mar-01

502
BAMBANG PRANOTO
W/S & FIELD
16-Apr-01

YUDI PRIYANTO
IT
16-Apr-11

760
ROBIN SIHOTANG

W/S & FIELD
24-Apr-06

WORK ANNYVERSARY

506
RENDRA SUPRAYITNO
W/S & FIELD
16-Apr-01

514
ADIAN USMAYANTO
Part Department
16-Apr-01

20
Tahun

15
Tahun

10
Tahun



WORK
ANNYVERSARY
5 TAHUN

LEONARD KARUNDENG - 1367
18-Apr-16 
HR & GA

DEDE ARIPUTRA RAMADHANI -  1369
18-Apr-16
FLUID SERVICE

DWI KURNIAWAN - 1371
18-Apr-16
FLUID SERVICE

HALSUM - 1372
18-Apr-16
FLUID SERVICE

JATOR SESA -  1373
18-Apr-16
FLUID SERVICE

MUHAMMAD NURHASAN - 1374
18-Apr-16
FLUID SERVICE

TAUFIK ACHMAD - 1376
18-Apr-16
FLUID SERVICE

RACHMAD - 1378
18-Apr-16
FLUID SERVICE

SUKRAN RAHMAN - 1379
18-Apr-16
FLUID SERVICE



Fi lm 3 Srikandi  berkisah tentang t iga at let
panahan wanita Indonesia yang berlaga di
Ol impiade Seoul  1988.  Mereka pulang membawa
kejayaan dengan mempersembahkan medal i
pertama dari  Ol impiade untuk Indonesia.  Saat i tu,
dunia olahraga tengah mempersiapkan dir i  untuk
berkompetis i  di  Ol impiade Musim Panas 1988 di
Seoul ,  Korea Selatan.  Cabang panahan berada di
t i t ik  kr i t is ,  dibutuhkan pelat ih yang bisa
menyiapkan t im panahan wanita dalam waktu
yang s ingkat.  Satu-satunya yang bisa diandalkan
menjadi  pelat ih adalah Donald Pandiangan.  Ia
dikenal  sebagai  “Robin Hood Indonesia” .  Akan
tetapi ,  Donald sendir i  sudah lama menghi lang
sejak ia batal  mengikuti  Ol impiade Musim Panas
1980 di  Moskwa, karena alasan pol i t is .  Selain
mencari  pelat ih,  t im panahan pun harus memil ih
t iga orang at let  wanita terbaik.  Terpi l ihlah 3
orang at let  wanita terbaik,  yakni  Nurf i tr iyana
Li l ies dan Kusuma Sementara i tu,  waktu menuju
Olimpiade semakin dekat.  Pengurus persatuan
panahan,  Pak Udi  terus membujuk dan
meyakinkan Donald untuk mempersiapkan t im
panahan wanita.  Pergesekan dan perseteruan
satu sama lain,  kerasnya medan berlat ih dan
waktu yang makin menipis ,  menempa ket iga at let .

F i lm ini  adalah kisah nyata
perjuangan Kart ini .  Di  Indonesia awal
tahun 1900 Masehi ,  wanita t idak
diperbolehkan memperoleh
pendidikan t inggi ,  bahkan untuk para
Ningrat sekal ipun.  Kart ini  berjuang
sepanjang hidupnya untuk
memperjuangkan kesetaraan hak bagi
semua orang,  serta hak pendidikan
bagi  semua orang,  terutama untuk
perempuan. Bersama dua saudarinya,
Roekmini  dan Kardinah.  Kart ini
membuat sekolah untuk kaum miskin
dan menciptakan lapangan kerja
untuk rakyat di  Jepara dan
sekitarnya.Fi lm Kart ini  adalah
perjalanan penuh emosional  dari
sosok Kart ini  yang harus melawan
tradis i  yang dianggap sakral ,  bahkan
menentang keluarganya sendir i  untuk
memperjuangkan kesetaraan hak
untuk semua orang di  Indonesia.

Cinephile
Fadillah Afriyani Istiqomah



Kisah dalam serial  The Bold Type
terinspirasi  dari  seorang pemimpin
redaksi  Cosmopoli tan,  Joanna Coles.
Ceritanya berpusat pada t iga perempuan
muda yang bekerja di  sebuah majalah
populer ,  Scarlet .  Mereka adalah Jane
Sloan Kat Adison dan Sutton Brady.   Jane
merupakan seorang penul is ,  Kat adalah
manajer media sosial ,  sedangkan Sutton
adalah seorang sekretaris  yang
berpindah ke div is i  fashion.  Ket iganya
memil ik i  karier yang cukup menjanj ikan,
tapi  tentu saja masing-masing dari
mereka memil ik i  tantangan tersendir i
dalam dunia kerja.   T idak hanya i tu,  l ika-
l iku kehidupan mereka juga akan
digambarkan secara je las dalam serial
ini .  Jane,  Kat ,  dan Sutton pun berusaha
menghadapi berbagai  tantangan dalam
kehidupan kerja dan pribadi  sambil  tetap
sal ing mendukung dan menguatkan.
Bagaimana mereka akan menjalani  i tu
semua? Saksikan serial  The Bold Type
yang sudah tayang di  Netf l ix .  

The hunger games bercerita tentang
seorang gadis yang t inggal  di  Panem
tempatnya Distr ik  12,  bernama Katniss
Everdeen ( Jennifer Lawrence) .  Suatu hari
pernah terjadi  pemberontakan kepada
pemerintah namun gagal .  Lantas pihak
pemerintah Panem membuat sebuah
kompetis i  yang diadakan di  ibu kota
negara bernama Capitol .  Kompetis i
tersebut merupakan pertarungan hidup
dan mati  yang di ikut i  oleh anak muda
berusia antara 12-18 tahun,  bernama The
Hunger Games.  Saat pemil ihan peserta di
Distr ik  12,  adik Katniss ,  Primores
Everdeen,  terpi l ih menjadi  salah satu
pesertanya.  Katniss yang mentahui  hal
tersebut,  ia menawarkan dir i  untuk
menggantikan posis i  adiknya
tersebut.Kemudian pihak Capitol
menerima tawaran Katniss.  Katniss
mewaki l i  Distr ik  12 bersama Peeta Mel lark
( Josh Hutcherson) .Katniss pun berangkat
ke Capitol  dengan bermodalkan keahl ian
memanah dan pin berbentuk burung
mockingjay.  Hanya akan ada satu
pemenang dalam kompetis i  tersebut


