RANGKAIAN KEGIATAN KIW DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-70
Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 PT KIW (Persero) menjalankan
serangkaian kegiatan :
A. Pembangunan MCK
Pembangunan dilaksanakan di pusat kegiatan Pramuka Kwarda Jawa Tengah.

Proses pembangunan MC
B. Memberikan rasa kepedulian kepada masyarakat yang sedang mengalami bencana kekeringan,
KIW memberikan bantuan berupa :
a. Pembangunan sumur pompa air bersih di Kabupaten Cilacap
Pembuatan sumur pompa air bersih, tandon dan jaringan listriknya berada di Kabupaten
Cilacap, Kecamatan Kesugihan Desa Dondong dan Desa Planjan.

Penyerahan bantuan sumur pompa air bersih dan proses awal pembangunan

b. Pembangunan tandon air bersih dan droping air bersih di Kabupaten Kendal
Pembangunan tandon air bersih dilaksanakan di Desa Ampel Wetan dan Desa Rejosari
Kecamatan Ampel Kabupaten Kendal yang dimulai pembangunannya pada tanggal 13
Agustus 2015 dan setelah tempat tandon kering langsung diadakan droping air bersih.
Bantuan air bersih dilakukan secara bertahap sampai dengan 25 tangki.

Penyerahan bantuan tandon air bersih dan sekaligus merupakan tanda
dimulainya droping air bersih

c. Droping air bersih di Kabupaten Blora
PT KIW (Persero) bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Blora dalam penyaluran air bersih, KIW memberikan bantuan droping air bersih
sebanyak 25 tangki @6000 liter kepada Masyarakat Blora yang dimulai pada tanggal 20
Agustus 2015.
C. KIW menugaskan Karyawannya untuk nonton film layar tancap bersama yang diselenggarakan
oleh Forum Komunikasi (Forkom) BUMN Jateng & DIY pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015
yang dimulai jam 20.00 wib di Taman KB Jalan Menteri Supeno Semarang. Pemutaran Film
berjudul Darah Garuda yang disutradarai oleh Yadi Sugandi dan Conor Allyn, dibintangi oleh
Lukman Sardi, Donny Alamsyah, Darius Sinathrya, Ario Bayu, Teuku Rifnu Wikana, Rahayu
Saraswati, Rudy Wowor, Astri Nurdin, Alex Komang, dan Aldy Zulfikar, diproduksi oleh
kolaborasi Media Desa Indonesia milik Hashim Djojohadikusumo dan rumah produksi film
internasional Margate House milik Rob Allyn dan Jeremy Stewart. Latar cerita film ini diambil
berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 saat terjadinya
peristiwa Agresi Militer Belanda I ke jantung pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Tengah.
Cerita film ini berputar di sekawanan karakter fiktif yang menjalin persahabatan sebagai kadet
dan selamat dari pembantaian oleh tentara Belanda. Mereka kemudian berperang sebagai
tentara gerilya di pedalaman dengan diwarnai konflik karena perbedaan sifat, status sosial,
etnis, budaya, dan agama. Dalam acara nonton film bersama ini, panitia menyediakan makanan
gratis dengan memborong makanan pedagang kaki lima disekitar taman KB.

Peserta nonton film layar tancap menjelang pemutaran film Darah Garuda di Taman KB
Semarang
D. Direksi dan Karyawan beserta keluarganya mengikuti Jalan Sehat, Pesta Kuliner dan Lomba
Rakyat yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi (Forkom) BUMN Jateng & DIY pada hari
Minggu tanggal 16 Agustus 2015 yang dipusatkan di halaman Gedung Rimba Graha Perum
Perhutani Jalan Pahlawan Semarang.

Direksi, Karyawan dan karyawati mengikuti jalan sehat yang diselenggarakan oleh
Forkom BUMN Jawa Tengah & DIY
Dalam acara tersebut, disamping mengikuti jalan sehat KIW juga mengikuti lomba tarik tambang
dan panjat pinang. Untuk lomba panjat pinang juara I dan lomba tarik tambang mendapatkan
juara II. Selamat kepada para pemenang dari KIW, merdeka…. merdeka…. merdeka……….
Panitia penyelenggara jalan sehat menyediakan makanan gratis untuk sarapan pagi bagi peserta
dengan mencarter 35 pedagang kaki lima dengan berbagai macam makanan. Pedagang mulai
melayani peserta setelah jalan sehat mencapai finish. Tidak kalah menariknya panitia juga
membagikan doorprize kepada para peserta dengan hadiah utama sepeda motor, dan ratusan
hadiah lainnya.

Lomba panjat pinang dan penyerahan hadiah lomba tarik tambang
E. Pada tanggal 17 Agustus 2015 Direktur Utama dan beberapa Manajer menghadiri undangan
Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 70 di PT Telkom Jalan
Pahlawan yang diselenggarakan oleh Forkom Jateng dan DIY.
Menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 70
pada tanggal 17 Agustus 2015 di halaman Kantor Pemasaran KIW gedung A yang diikuti oleh
Direktur dan seluruh Karyawan dan Karyawati. Upacara dipimpin oleh inspektur upacara H.
Slamet Wahyu Hidayat Direktur PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dan selaku
Komandan Upacara Sugiyanto. Pada kesempatan tersebut Direktur KIW menyampaikan
sambutan dari Gubernur Jawa Tengah dan memberikan yel-yel kemerdekaan untuk memberikan
semangat kepada peserta upacara dalam perjuangan mengisi kemerdekaan demi kelangsungan
hidup Negara Republik Indonesia dan memberikan penghormatan kepada pahlawan yang telah
gugur dalam membela tanah air tercinta kita “Indonesia”. Dengan dipimpin oleh inspektur
upacara pekik kemerdekaan diucapkan dengan semangat oleh seluruh upacara,
merdeka……………. merdeka …………. Merdeka ………….., demikian akhir dari sambutan Direktur.

Upacara Bendera memperingati hari Kemerdekaan RI ke-70 yang diikuti oleh
Direksi, Karyawan dan Karyawati PT KIW (Persero)

F. Menyelenggarakan Bazar Sembako Murah yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2015
di halaman Kantor Pemasaran KIW. Paket sembako subsidi dari PT KIW (Persero), harga sebesar
Rp. 100.000,- dijual seharga Rp. 70.000,-.

Secara simbolik Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT KIW (Persero) menjual paket sembako
kepada warga sekitar
Kupon paket sembako dibagikan kepada masyarakat terdekat dengan KIW terutama kepada
warga yang kurang mampu di kelurahan Karanganyar, Kelurahan Randugarut, Perumahan
Sango, dan warga lain sekitarnya.

