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21 Tahun HUT
Graha CIMB Niaga
Yang kami hormati,
Bapak dan Ibu Para Tenant Graha CIMB Niaga
21 Tahun HUT Graha CIMB
Niaga

Diawal Bulan Juni 2014 ini, perkenankan kami Keluarga Besar PT.
Grahaniaga Tatautama memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

Penghargaan Zero Accident
Hut DKI Jakarta ke 487
Program audit listrik K 3

atas karunianya sehingga dapat merayakan hari ulang tahun ke 21, Pada
edisi ini kami ingin sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para
penyewa kami yang telah berpartisipasi melewati 21 tahun di Gedung Graha
CIMB Niaga dengan baik.

Agenda Ramadhan 1435 H

Syukuran diadakan pada tanggal 4 Juni 2014, dengan suasana yang penuh

Copas Koperasi BAHANA

kesederhanaan Keluarga Besar PT. Grahaniaga Tatautama berkumpul untuk
mensyukuri nikmat usia yang tetap diberikan kepada perusahaan kita
tercinta. Peringatan HUT kali ini yang dihadiri Komisaris, Direksi dan
perwakilan karyawan PT Grahaniaga Tatautama dan Financial Club Jakarta.
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Penghargaan Zero Accident
Pada tanggal 26 Mei 2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menyelenggarakan
acara Anugrah K3 2014, bertempat di Hotel Bidakara Ruang Birawa, di Jl. Gatot Subroto Jakarta, PT Grahaniaga
Tatautama (GNTU) diwakili oleh bapak Herman Wahyudi menerima Penghargaan Kecelakaan Nihal (Zero Accident)
tingkat nasional yang diserahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bpk. Drs. Muhaimin
Iskandar M.Si sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) Tingkat Nasional 2013. Penghargaan ini
merupakan wujud pemenuhan kriteria perusahaan sepanjang tahun 2013 terhadap kepedulian program K3 dan
pelaksanaan UU no 13 th 2013 tentang ketenaga kerjaan dan peraturan pelaksanaan UU no 1 th 1970 tentang
keselamatan kerja. Pemberian Penghargaan ini atas prestasi dalam melaksanakan program keselamatan dan
kesehatan kerja ditempat kerja di lingkungan gedung Graha CIMB Niaga.
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Hut DKI Jakarta ke 487

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta yang jatuh pada 22 Juni 2014, Gedung Graha CIMB
Niaga memeriahkan dengan berbusana Pakaian adat betawi yang dikenakan oleh Frontliners
diantaranya Car Call, Receptionist dan Petugas Parkir PT. Grahaniaga Tatautama, dengan
berpartisipasinya PT. Grahaniaga Tatautama dalam merayakan Ulang Tahun Jakarta ke 487 akan
memberikan warna yang tidak biasa di lingkungan Gedung Graha CIMB Niaga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar sebanyak 52 acara untuk merayakan Hari Ulang
Tahun (HUT) ke-487 DKI Jakarta. Serangkaian acara itu akan dihelat mulai tanggal 1 Juni hingga 28
Juni 2014.
Pakaian adat Jakarta di bagi menjadi pakaian adat untuk wanita dan laki-laki. Untuk laki-laki biasanya
menggunakan baju koko, celana batik, kain pelekat atau pun sarung yang di taruh di leher serta peci
yang digunakan, sedangkan wanita mengunakan baju kurung lengan pendek atau pun kebaya,
dengan menggunakan kain sarung batik dan menggunakan kerudung.
Selamat Ulang Tahun untuk Jakarta kota sejuta mimpi penduduknya, dengan beragam suku bangsa
tumplek di Jakarta dan menyatukan kita semua dalam ragam budaya dan damai, sukses selalu untuk
Jakarta.
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Program Audit Listrik K 3
Pencegahan kebakaran akibat penggunaan listrik di gedung
Graha Cimb Niaga
Listrik sebagai salah satu bentuk sumber daya atau energi potensial, dapat memberikan banyak manfaat bagi
kehidupan manusia diberbagai sektor kegiatan, seperti sebagai tenaga penggerak mekanik, pemanas, pencahayaan
dan lain sebagainya. Akan tetapi, disisi lain listrik juga dapat menimbulkan bahaya atau bahkan bencana yang
merugikan bagi kehidupan manusia,
kerugian yang timbul secara langsung dapat berupa korban jiwa dan atau harta / asset perusahaan. Selain itu
kerugian yang tidak langsung adalah terhentinya atau terganggunya proses pekerjaan atau produksi yang telah
direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat terjadi bila perancangan, pemasangan, pemanfaatan system tenaga listrik
tidak mengikuti kaidah – kaidah tehnik kelistrikan.
Management Gedung Graha Niaga, dalam melakukan pengendalian dan pengawasan akan potensi terjadinya
bencana kebakaran selalu mempergunakan system yang holistik dan terpadu, yaitu dengan cara melibatkan
seluruh tenants untuk berperan serta. Dengan demikian diharapkan Gedung Graha Niaga mempunyai system
penanggulangan kebakaran yang tangguh. Sehingga kerugian harta benda, nyawa penghuni gedung dan lingkungan
sekitar gedung dapat diminimalisasi.
Upaya pencegahan kebakaran yang disebabkan oleh aliran listrik, telah dilakukan oleh Management Graha Niaga
dalam hal ini Building Enginering & Dept SHE dengan cara melakukan inspeksi instalasi listrik diseluruh area kerja
tenant.
Hasil inspeksi masih banyak ditemukan system instalasi listrik yang berpotensi tinggi menimbulkan bahaya
kebakaran. 3 ( tiga ) potensi terbanyak adalah :
1. Pembebanan yang berlebihan terhadap stop kontak/terminal stop kontak
2. Perlengkapan ( penggunaan kabel ) yang tidak standar
3. Sambungan dan isolasi kabel yang tidak sempurna.
ANJURAN
1. Jangan menggunakan satu stop kontak dengan pembebanan beban daya yang berlebihan. ( penggunaan
kabel ekstension )
2. Gunakanlah kabel ekstension yang aman dan sesuai standar gedung yang mengacu pada PUIL 2000 ( SNI 04
– 0225 – 2000 ) yaitu minimal kabel dengan ukuran 3 x 0,75 mm.
3. Segera perbaiki bila ada sambungan yang tidak sempurna dan segera ganti kabel yang sudah tidak layak
pakai.
4. Mematikan peralatan yang menggunakan aliran listrik dan memutuskan aliran listriknya jika tidak
digunakan.
5. Menghubungi Dep. SHE di nomor telpon 021 2505250 ext:8802 dan Dept.ME ex: 8803, untuk mendapatkan
penjelasan.

Dengan memperhatikan potensi potensi bahaya listrik, maka bencana kebakaran dapat dikurangi resikonya
sekaligus diantisipasi secara cepat. ( AP-SHE )
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Berikut adalah contoh instalasi listrik yang tidak di rekomendasikan :
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Agenda Ramadhan 1435 H

Selamat Datang
Ramadhan
Ramadhan hadir kembali, Sudahkah kita bersiap diri
Bersihkan hati kembali suci
Saling maaf dan silaturahmi.
Menggapai ridho Ilahi, Selama di bulan suci
Simak petuah para dai, Juga petunjuk ulama negri
Hingga tercapai ketaqwaan diri

MARHABAN YA RAMADHAN
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COPAS Koperasi BAHANA
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