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BANDA ACEH - PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) Krueng Geukueh, Aceh Utara, Senin (25/2)
hari ini memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-31. Peringatan HUT tersebut akan dirayakan
secara sederhana di komplek perusahaan itu.
“Kegiatan dalam rangka HUT PIM sudah dimulai pada awal Februari 2013 dengan berbagai
acara yang melibatkan karyawan dan keluarga. Puncak, kita adakan kegiatan olahraga pada 24
Februari 2013 berupa acara family yang dihadiri seluruh direksi dan komisaris beserta keluarga
besar PT PIM,” tulis Direktur Utama PT PIM, Eko Sunarko dalam siaran pers yang diterima
Serambi, kemarin.
Menurutnya, kegiatan lain yang telah dilaksanakan antara lain, sepak bola, bolavoli, tenis
lapangan, tenis meja, lomba memancing, fun bike, serta aneka perlombaan untuk anak sekolah
dan ibu-ibu PIK PIM. “Pada 12 Februari 2013, kita bekerja sama dengan PMI Aceh Utara
mengadakan donor darah. Darah sebanyak 185 kantong yang terkumpul dari kegiatan itu
diserahkan ke PMI Aceh Utara,” jelas Eko.
Sedangkan pada puncak peringatan HUT Ke- 31 PT PIM besok (hari ini-red), menurut Eko akan
dilaksanakan upacara yang diikuti seluruh direksi, komisaris, karyawan dan tamu undangan.
“Pada acara itu, manajemen akan memberi penghargaan kepada 163 karyawan yang telah
mengabdi di PT PIM selama 10, 20, dan 30 tahun. Tahun ini kita juga memberi penghargaan
kepada lima orang karyawan teladan yang dipilih dari 1.102 karyawan yang ada,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, tambahnya, direksi beserta komisaris dan undangan akan
meninjau lokasi proyek pembangunan pabrik pupuk NPK di area PT PIM yang akan dibangun
tahun ini dengan kapasitas 2 x 100.000 ton per tahun. “Kita juga akan mengadakan temu
ramah dengan unsur pemerintah dan masyarakat. Pada acara itu akan dilakukan
penandatanganan MoU dengan Unsyiah, Unimal, Politeknik Lhokseumawe, dan Politeknik
Aceh,” timpal Eko.
Ditambahkan, dirinya juga akan menyerahkan sejumlah bantuan kepada sejumlah desa binaan
perusahaan itu. “Bantuan lain berupa rumah sederhana untuk tujuh warga Dewantara, ruangan
belajar untuk Dayah Syamsuduha, dan modal usaha kepada 10 mitra usaha melalui PKBL
PIM,” rincinya. Ditambahkan, acara HUT PIM ditutup dengan napak tilas ke Makam Cut Mutia
di Kecamatan Matangkuli (Krueng Peutoe) pada Minggu keempat Maret mendatang.(rel/jal)
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