Arsip Berita

Serambi Indonesia : 25 Februari 2013
Krueng Geukueh (waspada) : pada hari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-31 , PT Pupuk
Iskandar Muda, Minggu (24/2) meluncurkan berbagai program kegiatan social untuk warga
lingkungan dan masyarakat lainnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah,
SWT. Atas izin-Nya, PIM masih bisa beroperasi normal hingga saat ini, denga berbagai suka
dan duka.
Menjelang peringatan HUT ke-31, PT PIM telah menggelar berbagai kegiatan yakni
pertandingan olah raga ; sepak bola, bola voli, tennis lapangan, tennis meja, memancing, fun
bike, dan perlombaan anak sekolah serta kegiatan ibu-ibu PIK PIM.
PT PIM juga menggelar kegiatan donor darah. Acara ini sengaja dilaksanakan bertujuan untuk
meringankan beban masyarakat yang membutuhkan darah, karena setetes darah dapat
menyelamatkan jiwa orang lain. Mengingat stock darah di UDD PMI Aceh Utara selalu
mengalami kekurangan darah. Pada kesempatan itu PT PIM berhasil mengumpulkan 185
kantor darah.
Senin (25/2) PT PIM juga melakukan penandatanganan MoU dengan Unsyiah, Unimal,
Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan Politeknik Banda Aceh. MoU berkaitan dengan
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab sosial PT PIM. Selain itu,
PIM juga menggelar kegiatan Responsibility perusahaan kepada masyarakat lingkungan yaitu
penyerahan bantuan kepada gampong binaan masing-masing.
Bantuan sarana ibadah dan normalisasi drainase. Bantuan tersebut diberikan guna
menghindari terjadinya bancir di Gampong Tambon Tunong, Tambon Baroh, Keude Krueng
Geukueh, Blang Naelueng Mameh, dan Paloh Gadeng, serta menyerahkan bantuan sarana
ibadah diberikan kepada Gampong Pulo Rongkom.
Bukan hanya itu, pada peringatan HUT ke-31, PIM juga menyerahkan bantuan modal usaha
kepada 10 orang mitra usaha melalui PKBL PIM untuk warga Kecamatan Dewantara. Modal ini
merupakan pinjaman lunak bagi mitra usaha kecil yang selama ini telah aktif bermitra dengan
program kemitraan PT PIM.
“Acara HUT PIM ke-31 ditutup dengan napak tilas ke Makam Pahlawan Aceh Cut Mutia di
Kemacatan Matangkuli. Insya Allah akan dilaksanakan, minggu ke 4 pada bulan Maret. Kami
berharap semua kegiatan yang kami lakukan mendapat dukungan dari semua pihak.
Mudah-mudahan menjadi transformasi perusahaan menuju industry pupuk kompetitif,” kata
Eko Sunarko, Dirut PT PIM melalui Syaban Daud, selaku Sekretaris Perusahaan, Minggu (24/2)
pagi.
Terakhir, Senin (25/2) direksi beserta komisaris dan para undangan menyempatkan diri untuk
meninjau lokasi proyek pembangunan pabrik pupuk NPK di area PT PIM yang akan dibangun
pada tahun 2013 dengan kapasitas 2x100.000 ton per tahun. Dilanjutkan dengan kegiatan
ramah tamah dengan Muspida plus Aceh Utara.
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