
Momentum Memerkuat Tali Persaudaraan 
Pengelola KIB Lobam dan Karyawan Gelar Buka Bersama

Tanjunguban - Manajemen PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), 
pengelola Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, menggelar acara buka bersama 
instansi serta masyarakat di Kecamatan Serikuala Lobam dan Bintan Utara, Kamis 
(17/7/2014) petang. Acara sosial yang sudah menjadi agenda tahunan ini diyakini 
menjadi salah satu media untuk mempererat tali persaudaran antarsesama karyawan 
dan masyarakat.

"Acara berbuka puasa bersama bukan semata-mata kegiatan umat muslim, tetapi yang 
lebih penting adalah sebuah momentum untuk mempererat tali sirahturahmi sesama 
karyawan dan masyarakat yang ada di Serikuala Lobam dan Bintan Utara," ujar Jamin 
Hidajat, Senior Liaison Manager PT BIIE Lobam.

Dengan kondisi dunia yang saat ini sedang tidak menentu, kata Jamin, dengan 
terjalinnya tali persaudaraan setidaknya kenyamanan tetap terjaga dan jauh dari bau 
bom dan suara letusan senjata. "Begitu juga dengan kondisi KIB Lobam, kalau semua 
menginginkan maju, maka ke depan kawasan ini akan terus maju dan berkembang," 
imbuhnya.

Camat Serikuala Lobam, Emiwati, memberikan apresiasi yang tinggi dengan acara buka 
puasa bersama yang diselenggarakan oleh KIB Lobam. Dalam kesempatan itu, Emiwati 
juga berharap perasn serta dari seluruh karyawan KIB Lobam terutama remaja masjid 
dalam kegiatan pawai takbir Idul Fitri yang disejelankan dengan Kecamatan Bintan 
Utara.

"Karena kita dipercayakan menjadi tuan rumah dalam kegiatan takbir menyambut Idul 
Fitri, maka kita harapkan peran serta dari seluruh karyawan KIB Lobam terutama remaja 
masjid yang ada dalam kegiatan tersebut," harapnya.

Dalam acara buka puasa bersama tersebut, pengelola KIB Lobam juga memberikan 
bingkisan lebaran kepada warga dari seluruh perwakilan kelurahan dan desa yang ada 
di Kecamatan Serikuala Lobam, yang diserahkan secara simbolis oleh Senior Liaison 
Manager PT BIIE, Jamin Hidajat.

Acara buka bersama tersebut turut dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan kecamatan, di antaranya Camat Serikuala Lobam, Danramil 
Tanjunguban, Polsek Bintan Utara, KPLP, petugas Syahbandar dan Kepelabuhanan Tanjunguban, Bea Cukai, Imigrasi,  pimpinan serikat 
buruh/pekerja, tokoh agama dan pemuda setempat. (Narasi & Foto: Arjo/BATAMTODAY.COM)
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Jamin Hidajat, Camat Serikuala Lobam Emiwati foto bersma Lurah dan Kepala Desa se- Serikuala Lobam dan 
perwakilan warga penerima bingkisan lebaran.

Senior Liaison Manager PT BIIE, Jamin Hidajat, menyalami warga penerima 
bingkisan lebaran di KIB Lobam.

Camat Serikuala Lobam menyerahkan bingkisan lebaran kepada perwakilan 
warga dalam buka bersama KIB Lobam.

Tokoh masyarakat Bintan, H. Ahmad Umari, 
menyerahkan bingkisan lebaran dari KIB Lobam 
kepada perwakilan warga.

Jamin Hidajat bersama Camat Serikuala Lobam 
Emiwati dan Danramil Bintan Utara Kapten D Zebua.

Perwakilan Polres Bintan (kanan) dan tokoh 
masyarakat Bintan, H. Ahmad Umari, bersama 
sejumlah Lurah  dan Kades se-Serikuala Lobam di 
tengah masyarakat dan karyawan KIB Lobam.

Sejumlah karyawan KIB Lobam dalam acara buka 
bersama instansi, dinas se-Kecamatan Serikula 
Lobam.

Jamin Hidajat menyalami undangan usai menyampaikan kata 
sambuatan dalam acara buka bersama di KIB Lobam.

Jamin Hidajat berbincang dengan Danramil Bintan 
Utara Kapten D Zebua di sela-sela acara buka bersama 
insatansi dan karyawan KIB Lobam.
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Jamin Hidajat, Senior Liaison Manager PT BIIE saat 
menyampaikan kata sambuatan dalam acara buka bersama 
instansi, dinas dan Uspika Serikuala Lobam dan Bintan Utara.

Manajemen PT BIIE Lobam foto bersama anak-anak 
yayasan Panti  Asuhan  Ar Rahman Bintan Utara.

Pimpinan BIIE bersama Camat dan unsur Pimpinan 
Kecamatan saat mengikuti baca doa dalam acara Buka 
Bersama Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam.


