Press Releases

Senin, 23 Februari 2015
Tanggal 24 Februari 1982 merupakan hari lahirnya PT Pupuk Iskandar Muda, Kami dari jajaran
Direksi dan Dewan Komisaris mengucapkan Selamat HUT PIM ke 33 kepada karyawan/wati
dan kepada stakeholders yang selama ini bersama-sama berjuang tanpa kenal lelah untuk
memajukan perusahaan yang kita cintai ini.
Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan mendapat perhatian kita
semua :
Pertama, Sampai dengan usia yang ke 33 tahun, banyak hal yang sudah dialami PT PIM
terutama masalah pasokan gas yang belum maksimal sehingga untuk tahun 2015 ini kita akan
menghidupkan 1 (satu) pabrik sesuai arahan Pemegang Saham.
Namun berkat doa dan kerja keras dari teman-teman semua Alhamdulilah untuk tahun 2015,
kita mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sehingga tepatnya pada tanggal 27 Januari
2015 kemarin, kita telah melakukan penandatanganan perjanjian jual beli gas dengan
Pertamina dengan kontrak selama 13 tahun yang rencananya mulai disalurkan pada Kuartal
ke-IV tahun 2016. Sebelumnya PIM juga telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk
pasokan gas yang bersumber dari Blok NSO dan Blok B (tail gas), dengan periode penyaluran
yang dimulai sejak November 2014 sampai dengan Desember 2018. Kesepakatan
komersialisasi tail gas tersebut telah disepakati antara PIM dengan ExxonMobil Oil Indonesia
Inc.
Pasokan gas PIM terus kita perjuangkan melalui pendekatan dengan pemerintah dan
pihak-pihak terkait, sehingga kebutuhan pupuk urea subsidi dapat terpenuhi sesuai tanggung
jawab rayon PT PIM.
Kedua, Pada tahun 2015 ini, perusahaan kita merencanakan kegiatan pengembangan jangka
panjang yang bekerjasama dengan pihak ketiga antara lain:
Pembangunan industri pupuk NPK, Asam Sulfhat, dan Asam Phospat.
Pembangkit steam dan listrik berbahan baku batu bara.
Ketiga, Realisasi Produksi pada tahun 2014 sebesar 385.775 ton atau 114,81% dari rencana
336.000 ton, Realisasi Pemasaran sebesar 377.267 ton atau 122,01% dari rencana 309.200
ton dan realisasi penyaluran adalah 99,57%.
Beberapa prestasi dapat diraih PT PIM di tahun 2014 antara lain:
Mendapatkan predikat dengan sertifikat Proper Biru oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Realisasi Hari Tanpa Kecelakaan Kerja tahun 2014 mencapai 1015 hari, dan tercatat hari
tanpa kecelakaan kerja fatal dari tahun 2010.
Realisasi Survey Kepuasan Lingkungan tahun 2014 mendapat scor, 85.22 % dan masuk
dalam Katagori Sangat Baik.
Realisasi Survey Kepuasan Karyawan tahun 2014 mendapat scor, 74,79 % dan masuk
dalam Katagori “Puas”.
Realisasi Assessment Kriteria Penialian Kinerja Unggul (KPKU)tahun 2014 oleh Tim

Copyright © PT Pupuk Iskandar Muda. All Rights Reserved.

Press Releases

Eksternal PT Pupuk Indonesia (Persero) mendapat scor 479,75 Poin dan masuk dalam
katagori band Good Performance
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