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SAMBUTAN

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

irektur Utama ID FOOD Arief Prasetyo Adi mengapresiasi inisiatif yang 
dilakukan oleh Ketua IIKK ID FOOD Neila Aisha untuk mendokumentasikan 
aktivitas IIKK selama setahun terakhir. Hal tersebut sebagai sesuatu yang positif, 
karena saat dilantik menjadi Ketua IIKK akhir tahun 2020 lalu sudah banyak 

aktivitas yang dilaksanakan. Selain itu budaya mendokumentasikan dengan rapi segala 
aktivitas yang sudah dilaksanakan adalah sesuatu positif yang patut didukung.

Ada peribahasa latin yang berbunyi verba volant, scripta manent. Secara harfiah 
peribahasa ini berarti “Kata-kata lisan terbang, sementara tulisan menetap.” Peribahasa 
ini berusaha mengatakan bahwa kata-kata lisan dapat dilupakan dengan mudah, tetapi 

tulisan-tulisan akan tetap ada. Saya sendiri sepakat dengan istilah ini, karena itu upaya membuat majalah atau 
buletin IIKK menjadi wajib didukung.

Berdasarkan informasi yang ada IIKK di kantor pusat telah menggelar webinar tentang kesehatan dan 
kecantikan sesuatu pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh anggotanya. Apalagi webinar tersebut menghadirkan 
ahli di bidangnya masing-masing yang kompeten. Ini masih ditambah dengan kegiatan rutin yang khas seperti 
arisan bulanan.

Padahal saat terbentuk IIKK tidak memiliki panduan karena minimnya dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan 
oleh pengurus terdahulu. Berikutnya adalah tantangan masih adanya situasi Pandemi Covid-19 yang cenderung 
membatasi ruang gerak dan aktivitas. Tetapi saya gembira karena tantangan-tantangan tersebut berhasil dilewati. 
Aktivitas pun tetap dilakukan dengan melakukan inovasi dan menjalankan protokol kesehatan.   

Menariknya di beberapa anak perusahaan yang ada di daerah, IIKK juga banyak membantu masyarakat 
terutama dalam penyediaan sarana belajar berupa Taman Kanak-Kanak. Jadi tidak hanya anak karyawan tetapi 
juga masyarakat sekitar bisa mengakses TK yang dikelola tersebut.

Terkait hal tersebut saya membayangkan sangat disayangkan sekali, jika beberapa kegiatan positif yang telah 
dilaksanakan tersebut tidak didokumentasikan. Tentu hanya akan menjadi sebuah dongeng saja. Ini berbeda kalau 
kegiatan-kegiatan tersebut didokumentasikan dalam bentuk buletin atau majalah.

Salam 

Pembina IIKK ID FOOD
Arief Prasetyo Adi
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EDITORIAL

ibalik kesuksesan seorang pria terdapat sosok wanita hebat. Ungkapan tersebut 
menyiratkan betapa pentingnya kehadiran seorang istri dalam menunjang karir 
suami dalam bekerja. Karir suami akan bekerja sesuai harapan jika didukung 
oleh keluarga, terutama istri dan anak-anak.

Dirumah, seorang ibu adalah jantung keluarga. Jantung inilah yang memberikan 
energi positif untuk rumah dan penghuninya. Begitupula dengan di kantor, saya ibarat 
seorang ibu. Karena, sebagai seorang istri direktur utama, bagi saya perusahaan tempat 
suami bekerja adalah rumah kedua kami. 

Nilai inilah yang saya contohkan kepada teman-teman di IIKK. Walau tidak terlihat, 
namun bisa dirasakan. Kehangatan, kekompakan, kebersamaan, keceriaan ibu-ibu IIKK akan memberikan energi 
positif bagi perusahaan. Karena, ibu-ibu IIKK adalah jantungnya. Apalagi jika ditambah dengan melakukan kegiatan 
positif yang memberikan manfaat bagi sesama, InsyaaAllah seluruh PT RNI akan mendapatkan berkahnya.

Alhamdulillah, dalam setahun saya bisa menghidupkan kembali IIKK yang sempat dibuat vakum oleh pengurus 
terdahulu.

IIKK saat ini adalah IIKK dengan energi dan semangat yang baru. IIKK saat ini lebih percaya diri karena memiliki 
uang kas sendiri. IIKK saat ini adalah IIKK yang telah mampu melewati berbagai tantangan yang ada seperti, 
ketiadaan uang kas, ketiadaan dokumentasi ditambah lagi pandemi Covid-19 yang cukup mencekam pada saat itu.

Saya sangat bangga dan mengapresiasi semangat dan support yang telah diberikan oleh seluruh pengurus IIKK 
baik IIKK PT RNI maupun IIKK dari anak perusahaan kepada saya. Oleh karena itu, saya membuat buletin IIKK ini. 

Ini adalah buletin yang pertama kali dibuat sejak IIKK berdiri. Saya pribadi juga belum pernah melihat buletin 
IIKK dari BUMN lain. 

Buletin ini bertujuan sebagai dokumentasi yang berisikan seluruh kegiatan IIKK PT RNI selama satu tahun, 
ditambah dengan kegiatan IIKK anak perusahaan. Tujuan lain adalah sebagai wadah untuk branding IIKK maupun 
untuk UMKM milik pengurus IIKK. Terakhir, buletin ini adalah wadah kami untuk berkumpul. Memiliki IIKK 
anak perusahaan yang tersebar dimana-mana, paling tidak dalam buletin ini kami bisa berkumpul bersama.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan pembina IIKK PT RNI yang selalu memberikan support kepada 
kami. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pengurus IIKK PT RNI, pengurus IIKK anak 
perusahaan, pihak sponsor, tim corporate secretary dan pihak lain yang telah mendukung buletin perdana IIKK ini.

Saat ini IIKK PT RNI telah berubah menjadi IIKK ID FOOD. Semoga semakin jaya, semakin maju dan sukses.

Salam 

Ketua IIKK-RNI
Neila Arief Prasetyo Adi

D
SEMANGAT BARU DAN 
LEBIH PERCAYA DIRI
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LIPUTAN UTAMA
IIKK RNI GROUP GELAR RAKOR 

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA 

TAHUN 2021

IIKK RNI GROUP GELAR WEBINAR
TENTANG PENTINGNYA VITAMIN D
DALAM MASA PANDEMI

MERAJUT SEBUAH LEGACY

PERAWATAN KULIT KERING DAN
DERMATITIS ATOPIK DI MASA
PANDEMI COVID-19

IIKK SALURKAN BANTUAN
UNTUK KORBAN SEMERU

DIRUT PT RNI HADIRI SERAH TERIMA DAN
PENGUKUHAN PENGURUS BARU IIKK RNI

n Pencegahan dan Deteksi Dini
 Kanker Serviks pada Wanita hal 56
n Pencegahan dan Deteksi Dini
 Kanker Payudara pada Wanita hal 58

n Semua Karena Semangat dan 
 Kebersamaan hal 24
n IIKK PG Jatitujuh GM
 Happy Wife, Family and Great Company hal 34
n IIKK Rajawali Nusindo
 Kegiatan Kami Banyak Menyalurkan 
 Bantuan kepada Korban yang Terdampak
 Bencana Alam hal 36
n IIKK PT GIEB Denpasar
 Meskipun Pandemi dan Anggota 
 Tersebar, Kami Tetap Coba Beraktifitas hal 38
n IIKK PG Tersana Baru dan PG Sindang Laut
 Pandemi Nggak Boleh Jadi Penghalang 
 untuk Beraktifitas hal 39
n IIKK PSA Palimanan
 Dari Pelatihan Konektor Masker hingga 
 Sosialisasi Gemar Makan Ikan hal 41
n IIKK PT Mitra Kerinci
 Ada Galeri Ecoprint di Mitra Kerinci hal 43
n IIKK Candi Baru
 Kebersamaan antara Anggota Itu
 Penting bagi Sebuah Organisasi hal 44
n IIKK Mitra Ogan hal 46
n IIKK PG Rejo Agung Baru hal 47
n IIKK Rajawali Tanjungsari Enjiniring hal 48
n IIKK PT Laras Astra Kartika hal 49
n IIKK PG TR Tersana Baru hal 50
n IIKK PG Krebet Baru hal 51
n IIKK PT Madubaru hal 52
n IIKK PT Mitra Rajawali Banjaran hal 53

n RNI dan IIKK Gelar Talkshow Podcast
 Breast Cancer hal 19
n IIKK RNI Hadiri Halal Bi Halal DWP
 Kementerian BUMN - IIP BUMN hal 20
n IIKK RNI Gelar Beauty Class hal 21
n IIKK RNI Gelar Program Isoman
 Kemerdekaan dan Lomba Video Kreatif hal 22
n IIKK RNI Gelar Lomba
 Master Tumpeng Rania hal 23

BERITA IIKK-RNI

WAWANCARA

KILAS BALIK 2021

TIPS KESEHATAN

PROFIL IIKK-RNI

KEPAK IIKK-RNI

Penanggung Jawab: Direksi PT RNI (Persero) Pengarah: 
Sekretaris Korporasi Pemimpin Redaksi: Head Komunikasi 
Korporasi Tim Redaksi: Komunikasi Korporasi Dan Relasi 
Korporasi PT RNI (Persero) Koresponden: Corporate 
Communication BUMN Klaster Pangan dan Anak Perusahaan RNI 
Group

RNIHolding

RNI Holding

iikk.idfood www.rni.co.id

DAFTAR ISI



7

IIKK RNI NEWS | Edisi Tahun 2022

I katan Istri Karyawan/ti (IIKK) RNI Group 
Menghadiri Webinar Gerakan Indonesia 
Bersih dalam rangka Peringatan Hari Kar-
tini yang diselenggarakan oleh DWP Kemen-

terian BUMN-IIP BUMN dengan tema “Perempuan 
Ujung Tombak Pelestarian Lingkungan”, Selasa (20/4).

Dalam webinar ini IIKK PT RNI memperoleh ilmu 
baru mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 
oleh Prof. Arief Sabdo Yuwono (Dosen IPB) dengan 

menggunakan metode alami yang ramah lingkungan. 
Dilanjutkan sharing session bersama Nadya Mulya se-
bagai aktivis lingkungan yang bercerita tentang pe-
ngalamannya sebagai Ibu dalam upaya pengelolaan 
sampah dirumah dan pendidikan pengelolaan sam-
pah pada anak-anak.

IIKK PT RNI mendukung penuh gerakan pengelo-
laan sampah di lingkungan sekitar rumah dan kantor 
guna menciptakan kelestarian lingkungan. l

IIKK RNI Group Hadiri Webinar Gerakan 
Indonesia Bersih dalam rangka Peringatan 
Hari Kartini

KILAS BALIK 2021

D irektur Utama PT 
Rajawali Nusantara 
Indonesia (Persero) 
Arief Prasetyo Adi 

menghadiri serah terima dan se-
kaligus mengukuhkan Pengurus 

Baru Ikatan Istri Karyawan dan 
Karyawati (IIKK) PT RNI (Persero), 
Senin, 7 Desember 2020, di Was-
kita Rajawali Tower, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut 
Arief mengapresiasi para IIKK RNI 

yang begitu aktif dan bersemangat 
untuk menumbuhkan kembali ak-
tivitas IIKK RNI. Ia berpesan agar 
IIKK dapat menginisiasi, serta 
turut mendorong dan mewar-
nai berbagai aktivitas positif per-
usahaan, baik di lingkup internal 
maupun eksternal perusahaan.

Sementara itu, Neila Arief 
Prasetyo berharap semoga pada 
periode ini, IIKK dapat lebih 
memberikan dukungan untuk 
peningkatan kinerja perusahaan. 
Ia berpesan agar seluruh pengu-
rus dapat menjaga kekompakan 
sehingga berbagai program yang 
akan dilaksanakan dapat berjalan 
dengan baik. l

Dirut PT RNI Hadiri Serah Terima dan 
Pengukuhan Pengurus Baru IIKK RNI
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Jajaran pengurus IIKK 
RNI bergerak cepat, tak 
lama setelah dikukuh-
kan oleh dewan pem-

bina, pengurus yang dibahas ko-
mando Ibu Neila Arief Prasetyo 
Adi itu segera menggelar rapat 
kordinasi yang membahas pro-
gram kerja IIKK RNI Group yang 
akan digelar setahun mendatang.

Rapat yang dipimpin Ketua 
IIKK RNI Neila Arief Prasetyo 
Adi tersebut, berlangsung di 
Gedung RNI, Jumat, 22 Januari 

IIKK RNI Group Gelar Rakor 
Penyusunan Program Kerja 
Tahun 2021

ban bencana alam ini mendesak 
untuk dibahas karena banyak-
nya peristiwa bencana alam yang 
terjadi di negeri ini. Diharapkan 
bantuan yang terkumpul dapat 
meringankan beban para korban 
yang sedang terkena musibah” 
ujar Neila Arief Prasetyo Adi. 

Menurutnya untuk efektifitas 
dan kecepatan penyaluran ban-
tuan untuk para korban bencana 
alam, rencananya kami akan me-
manfaatkan jaringan perusahaan 
yang dimiliki oleh RNI Group 
seperti jejaring PT Rajawali Nu-
sindo yang tersebar di berbagai 
wilayah Indonesia.

Selanjutnya dibahas juga ren-
cana program kerja lainnya se-
perti workshop dan webinar de-
ngan mengulas materi tertentu 
yang bermanfaat untuk anggota. 
Misalnya tentang keterampilan 
fotografi menggunakan ponsel 
dan tata rias yang baik, serta 
webinar tentang kesehatan yang 
sangat dibutuhkan dalam meng-
hadapi pandemi covid-19.

“Kami juga membahas stra-
tegi bagaimana efektifitas meng-
gelar kegiatan di Masa Pandemi 
Covid-19” tandas Neila Arief Pra-
setyo Adi. l

2021. Acara dihadiri segenap pe-
ngurus IIKK RNI.

Selain membahas program 
yang akan dikerjakan selama 
setahun, dalam pertemuan ter-
sebut juga dibahas program ter-
dekat IIKK RNI, yaitu penyaluran 
bantuan bencana alam yang me-
landa sejumlah daerah di Tanah 
Air, seperti banjir, gempa bumi, 
longsor, dan letupan erupsi gu-
nung merapi.

“Pembahasan mengenai pa-
nyaluran bantuan kepada kor-

LIPUTANUTAMA

IKATAN ISTRI KARYAWAN/TI PT RNI MENGGELAR RAPAT 
KOORDINASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROGRAM-
PROGRAM KERJA IIKK RNI GROUP TAHUN 2021. BERBAGAI 
BENTUK KEGIATAN DIBAHAS DALAM KEGIATAN INI,  
TERMASUK BAGAIMANA MENSIASATI KEGIATAN DI MASA 
PANDEMI COVID-19.

Ruang IIKK di gedung WRT Jakarta Foto pengurus IIKK anak perusahaan 
di ruang IIKK WRT
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Ketua IIKK RNI Group Neila Aisha Arief

PERAN ibu dalam membangun imunitas di 
lingkungan rumah tangga sangat penting 
dalam situasi pandemi seperti saat ini. Ibu 
adalah garda terdepan dan tonggak dalam 

keluarga dalam menjaga kesehatan keluarga.
Terkait hal tersebut, Ikatan Istri Karyawan/ti (IIKK) 

PT RNI menggelar webinar Peran Penting Vitamin D 
dalam Masa Pandemi yang juga disiarkan secara live 
streaming melalui youtube RNIHolding, Rabu, 23 De-
sember 2020.

Ketua IIKK RNI Group Neila Aisha Arief mengata-
kan tujuan diselenggarakannya webinar tersebut se-
bagai sarana memberikan pengetahuan dan pendi-
dikan bagi istri karyawan dan karyawati RNI Group 
dalam menghadapi masa pandemi Covid-19, serta 
memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga ke-
sehatan diri sendiri maupun keluarga.

“Asupan makanan sehari-hari saja kadangkala ti-
dak cukup untuk melawan virus dan penyakit, karena 
itu kebutuhan akan vitamin menjadi keniscayaan da-
lam hal ini pentingnya vitamin D dalam membangun 
kekebalan tubuh,” ujar Neila dalam sambutannya saat 
membuka acara seraya berterima kasih kepada selu-
ruh peserta yang bergabung dan antusias mengikuti 
acara hingga akhir.

Neila menambahkan, situasi pandemi telah meru-
bah tatanan dan gaya hidup kita semua. Misalnya kita 
semua menjadi akrab dengan penerapan protokol ke-
sehatan (prokes) dengan prinsip 3 M (mencuci tangan, 
menggunakan masker dan menjaga jarak) hingga ba-
gaimana menjaga kondisi tubuh agar tetap terjaga 
kesehatannya. 

dr. Faiza Rizandy W, moderator mengatakan 
pilihan tema diambil karena hingga kini masih banyak 
ibu-ibu yang belum paham mengenai manfaat vitamin 
D. Padahal vitamin D sangat penting untuk regulasi 
hormon dan mencegah penyakit metabolik terutama 
pada keluarga dan anak-anak.

“Jangan lupa Ibu adalah tonggak kesehatan ke-
luarga. Ibu adalah sosok yang melindungi anak dan 
suami agar tercukupi nutrisinya, karena itu dengan 
ibu yang memiliki pengetahuan yang baik diharapkan 
keluarga makin sehat dan dapat bertahan di era pan-
demi ini,” ujar Faiza.

Sementara itu pembicara dr. Grace Hilza Founder 
Doctor House Clinic menjelaskan peran pen-
ting serta fungsi dari vitamin D bagi tu-
buh. Misalnya fungsi utama Vitamin 
D untuk regulasi dan pembentukan 
tulang yang kuat, mengatur sistem 
kekebalan tubuh dan membantu 
mencegah kanker.

Ia juga menjelaskan mengenai 
manfaat vitamin D dalam men-
cegah kanker prostat, jantung, 
stroke, depresi, pikun, payudara, 
ovarium, alzhemier dan demen-
sia. Selain itu ia juga menjelaskan 
mengenai sumber utama vita-
min D yang berasal dari sinar 
matahari. Karena itu, ber-
jemur yang benar di pagi 
hari sekitar jam 10-an 
selama 15 menit sangat 
bisa membantu kita. l

IIKK RNI Group Gelar Webinar 
Tentang Pentingnya Vitamin D 

dalam Masa Pandemi
ASUPAN VITAMIN D DALAM JUMLAH YANG 

MEMADAI SANGAT BERMANFAAT UNTUK 
MEMBANGUN SISTEM KEKEBALAN TUBUH 

YANG SANGAT DIBUTUHKAN DALAM 
MENGHADAPI SITUASI PANDEMI. TERKAIT HAL 
TERSEBUT IKATAN ISTRI KARYAWAN/TI (IIKK) PT 

RNI MENGGELAR WEBINAR PERAN PENTING 
VITAMIN D DALAM MASA PANDEMI.

BERITA IIKK-RNI



10

IIKK RNI NEWS | Edisi Tahun 2022

M emimpin Ikatan Isteri 
Kar yawan/ Kar yawati 
(IIKK) PT Rajawali Nu-
santara Indonesia (Perse-

ro) yang saat ini bertransformasi men-
jadi ID FOOD sejak 2021 lalu, Neila 
Aisha langsung tancap gas ingin me-
lakukan berbagai hal.  Namun untuk 
memulainya, ibu dari dua anak pute-
ra-puteri buah hatinya dengan Direk-
tur Utama ID Food Arief Prasetyo Adi 
ini sempat membuatnya bingung, ka-
rena tak menemukan rekam jejak ak-
tivitas dari kepengurusan sebelumnya

Beberapa aktivitas seperti webinar, 
workshop yang menghadirkan tema-
tema tertentu seperti kecantikan dan 
kesehatan dilaksanakan. Tentu de-
ngan menampilkan beberapa pakar 
yang berkompeten di bidangnya.

Ini tidak termasuk kegiatan rutin 
yang biasa digelar kepengurusan IIKK 
sebelumnya yakni arisan. Kegiatan 
yang digelar sebulan sekali inipun 
dilaksanakan dengan menyelipkan 
agenda tertentu berupa pemberian 
materi keterampilan dari tokoh ter-
tentu sehingga menjadi lebih positif 
dan berwarna.

Selain itu berbagai kegiatan seperti 
bantuan sosial rutin dilaksanakan ke-
pada pihak yang membutuhkan serta 
seiring dengan momen tertentu se-
perti Hari Besar Keagamaan Nasional 
(HBKN).

Nah untuk mengetahui apa saja 
yang dilakukan pengurus IIKK di kan-
tor pusat ID FOOD dan di sejum-
lah anak perusahaan selama setahun 
terakhir, Media IIKK sempat mewa-
wancarai sosok yang sempat aktif di 
kegiatan ibu-ibu BUMD DKI Jakarta 
tersebut. Neila aktif disana karena sang 
suami sempat bertugas sebagai Direksi 
di salah satu BUMD DKI tersebut.

Berikut petikannya: 

Kapan persisnya anda dipercaya 
memimpin IIKK ID FOOD?

Tentunya sejak suami Arief Pra-
setyo Adi diangkat menjadi Direktur 
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Per-
sero) pada akhir 2020. Saya dan pengu-
rus dilantik oleh Dirut sendiri sebagai 
Ketua Dewan Pembina IIKK.

Kemudian setelah itu apa yang 
dilakukan?

Saya langsung tancap gas ingin 
melakukan berbagai hal. Namun ke-
inginan tersebut sempat sulit diwu-
judkan, karena kami tak menemukan 
rekam jejak aktivitas kepengurusan 
sebelumnya yang bisa saya dijadikan 
pijakan. Yang kami temukan hanyalah 
dokumen yang berantakan dan tidak 
ada foto-foto kegiatannya. Tidak ada 

dana kegiatan atau kas dari kepengu-
rusan sebelumnya. Jadi bisa dikata-
kan kami sekarang merajut dari awal 
segala bentuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan. Harapannya apa yang 
telah kami kerjakan nantinya bisa 
Menjadi landasan Dan pijakan untuk 
kepengurusan yang akan datang

Lalu apa yang anda jadikan 
pijakan?

Yang menjadi pijakan saya adalah 
visi dan misi dari organisasi itu sen-
diri. Kemana IIKK PT RNI ini akan 
diarahkan dalam andilnya sebagai or-
ganisasi sosial di lingkungan PT RNI.

Saya belum punya pengalaman ak-
tif sebagai ketua di organisasi formal, 
selain sempat aktif di kegiatan ibu-ibu 
BUMD Jakarta dan organisasi orang 
tua murid di sekolah anak-anak saya. 
Untuk IIKK ini, yang saya lakukan 
adalah mencari referensi kegiatan-ke-
giatan yang biasa dilakukan oleh orga-
nisasi sosial ibu-ibu di tempat lain, ka-
dang saya juga sharing dengan ibu-ibu 
ketua perkumpulan istri-istri dari ins-
tansi lain. Walaupun pastinya berbeda 
dengan kondisi yang ada di BUMN 
seperti RNI, namun paling tidak saya 
bisa mendapatkan ide dari sana. Nah, 
kegiatan-kegiatan RNI saya sesuaikan 
dengan kondisi yang ada.

Lalu bentuk kegiatan apa saja yang 
kemudian dilakukan?

Pada saat itu, pandemi Covid-19 
sedang memasuki gelombang kedua 
yang kondisinya sangat mencekam. 
Banyak kantor-kantor yang terpaksa 
harus lockdown dan kegiatan-kegiatan 
sangat dibatasi bahkan ditiadakan.

Oleh karena itu, kegiatan IIKK di-
rancang menyesuaikan kondisi new 
normal, yaitu kegiatan dalam bentuk 
webinar dengan menghadirkan nara-
sumber yang kompeten di bidangnya 
seperti kesehatan dan pendidikan. 
Selain itu juga diadakan workshop 
internal seperti beauty class, fotografi 
dan juga kegiatan sosial.

Untuk narasumber lebih banyak 
berasal dari internal pengurus IIKK. 
Seperti pada workshop beauty class, 
pelatihan membuat masker konektor 
sampai podcast  tentang breast cancer.

Saya mendorong ibu-ibu pengurus 
agar pecaya diri membagikan ilmunya

Neila Aisha Arief Prasetyo Adi, 
Ketua IIKK ID FOOD

Merajut Sebuah 
Legacy

WAWANCARA
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Istilahnya, dari IIKK untuk IIKK dan 
masyarakat.

Selain itu kegiatan apalagi yang 
dilakukan?

Kami juga melaksanakan kegiatan 
rutin, yaitu arisan. Tujuan utama dari 
kegiatan arisan ini adalah silaturahmi.

Disinilah kami, khususnya pengu-
rus hadir setiap bulan untuk saling 
bersilaturahmi dan membicarakan 
banyak hal, seperti review kegiatan, 
diskusi kegiatan dan persiapan untuk 
program selanjutnya.

Kegiatan internal kami seperti 
workshop, tali kasih, bansos atau seke-
dar bermain ‘games’ kami lakukan 
saat itu.

Walaupun, kebanyakan pengurus 
adalah ibu rumah tangga, tetapi bukan 
berarti ibu-ibu ini bebas keluar kapan 
saja. Saya menekankan agar ibu-ibu 
tetap fokus mengurus keluarga dan 
jika keluar rumah harus mendapatkan 
faedah bukan sekedar kumpul-kumpul 
saja, jadi pertemuan sebulan sekali ini 
kami manfaatkan dengan sangat baik.

Setelah PT RNI menjadi holding 
bagaimana dengan IIKK?

IIKK PT RNI juga berganti nama 
menjadi IIKK ID FOOD. Kalau dilihat 
dari namanya berarti keluarga IIKK 
semakin besar. Selain 13 anak per-
usahaan berserta unit-unitnya, IIKK 
mendapat keluarga baru, yaitu ibu-ibu 
IIKK dari BUMN Klaster Pangan yang 
menjadi sub holding PT RNI.

Namun, tidak semua BUMN memi-
liki IIKK. Saya sudah bertemu dan ber-
diskusi dengan ibu-ibu Dirut Klaster 
Pangan dan mereka berkenan agar ke-
giatan IIKK klaster pangan bergabung 
dengan IIKK PT RNI (IIKK ID FOOD)

Apakah IIKK aktif dalam kegiatan 
Dharma Wanita, Ikatan Istri Pejabat 
BUMN (IIP BUMN) dan Gerakan 
Indonesia Bersih (GIB)?

Kami IIKK BUMN harus ikut serta 
mensukseskan program baik dari 
DWP Kementerian BUMN, IIP BUMN 
maupun GIB.

Dalam setahun kepengurusan ini, 
kami selali hadir dalam kegiatan ter-
sebut, seperti menghadiri webinar dari 
yang diadakan oleh Gerakan Indone-
sia Bersih (GIB), pengajian rutin, halal 

bihalal Dharma Wanita, pelantikan 
pengurus IIP, bazar online dekranas 
dan kegiatan pilah sampah oleh GIB. 
Semua diadakan secara online.

Di kepengurusan IIP yang baru, 
IIKK PT RNI dipercaya penjadi pengu-
rus, menjadi anggota korwil B.

Alhamdulillah walaupun saya dan 
beberapa direksi adalah orang baru 
dikeluarga besar BUMN, tapi IIKK RNI 
sudah dipercaya menjadi pengurus.

Memiliki IIKK di anak perusahaan 
yang banyak, bagaimana strategi 
yang dilakukan agar tetap kompak?

IIKK anak perusahaan tersebar 
di daerah. Pada awal kepemimpinan 
saya, saya undang mereka untuk ber-
kenalan via zoom. Alhamdulillah, dari 
sharing dan perkenalan singkat itu, 
saya melihat IIKK anak perusahaan 
sangat mandiri dan aktif.

Sebagai Ketua, saya sangat ingin me-
ngunjungi setiap IIKK anak perusahaan 
untuk men-support dan memberikan 
semangat. Tetapi, sekali lagi, karena 
pandemi, banyak keterbatasan yang 
harus kita hadapi.

Namun beberapa anak perusahaan 
sudah sempat kami kunjungi seperti 
PT Nusindo, PG Redjo Agung, PT 
GIEB dan unit PG Jatitujuh.

Saat kunjungan ke PG Jatitujuh, 
Saya membawa seluruh pengurus 
IIKK dan disana kami memberikan 
pelatihan keterampilan membuat 
masker konektor kepada ibu-ibu pe-
tani dan istri petani tebu disana.

Narasumber berasal dari pengu-
rus IIKK dan seluruh pengurus turun 
tangan mendampingi, termasuk ibu-
ibu direksinya.

Tujuan dari kunjungan dan pela-
tihan ini adalah, IIKK ingin berbagi 
ilmu keterampilan yang nantinya 
dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber ekonomi bagi ibu-ibu dan 
istri petani tebu.

Untuk kegiatan besar seperti ke-
giatan pilah sampah yang diadakan 
oleh Gerakan Indonesia Bersih (GIB), 
beberapa anak perusahaan seperti 
IIKK Rajawali Nusindo, IIKK Rajawa-
li 1, IIKK Rajawali 2, IIKK Candi Baru 
saya libatkan disana mewakili IIKK 
ID FOOD.

Beberapa kegiatan seperti ini Saya 
harap bisa menambah kekompakan 
dan kebersamaan.

Bagaimana dengan soal 
administrasi kepengurusan?

Saat ini dalam aktivitasnya, Kami 
banyak melakukan pembenahan dan 
berupaya untuk membuat sistem 
yang ‘simple’ dan cocok sebagaimana 
layaknya sebuah organisasi.

Diawali dengan membuka reke-
ning IIKK. Karena IIKK belum berba-
dan hukum, maka kami belum bisa 
membuat rekening atas nama IIKK 
sendiri, jadi Saya membuat rekening 
gabungan antara ketua IIKK dengan 
bendahara I. Tujuannya adalah su-
paya keuangan IIKK transparan, dapat 
dialokasikan dan diawasi dengan baik. 
Yang melakukan transaksi keuangan 
tetap bendahara, tetapi ketua dapat 
memantau posisi keuangan untuk 
kegiatan selanjutnya. Tujuan lain 
adalah, agar pihak ketiga yang mau 
menjadi sponsor kegiatan IIKK, lebih 
percaya dan yakin, dibandingkan jika 
rekening atas nama satu orang, ben-
dahara saja atau ketua saja. 

Pembenahan selanjutnya adalah 
membuat mekanisme surat-menyu-
rat yang lebih tertib. Misalnya, surat 
masuk dan surat keluar via sekreta-
ris IIKK, proposal kegiatan, surat pe-
ngajuan dana, dan laporan realisasi 
kegiatan dari PIC kegiatan, laporan 

WAWANCARA
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keuangan bulanan dari bendahara, la-
poran pemesanan dan penjualan dari 
sie ekonomi dan lain sebagainya.

Semua dokumen itu diatur rapi dan 
disimpan di ruang IIKK. Selain itu Saya 
juga meminta agar file ini disimpan se-
cara digital oleh Sekretaris IIKK.

Kemudian kami membenahi doku-
mentasi. Diawali dengan pembuatan 
akun IIKK PT RNI di Instagram. Jadi 
setiap kegiatan di dokumentasikan 
dengan baik dan di upload di akun IG 
IIKK PT RNI yang sekarang telah ber-
ubah menjadi IIKK IDFOOD.

Selain untuk menyimpan dokumen-
tasi, akun ini juga kami gunakan untuk 
‘branding’ IIKK. Supaya pihak luar tahu 
kalau IIKK RNI ada dan peduli.

Bagaimana tanggapan pengurus 
dengan pembenahan ini?

Mereka bersemangat dan menyam-
but positif. Memang awalnya ribet dan 
melelahkan. Pelan-pelan tapi pasti. 
Lama-kelamaan, mereka menemukan 
cara dan format yang cocok. Malah 
saya yang jadi tekagum-kagum karena 
‘beyond expectation’. Alhamdulillah.

Sebuah organisasi tentu 
membutuhkan dana. Bagaimana 
IIKK mensiasati hal ini?

Setahu saya, IIKK belum pernah 
menetapkan iuran wajib maupun su-
karela dari anggotanya. Dan saat saya 
menjabat, uang kas nyaris kosong dan 
ini membuat saya harus memutar 
otak dan memikirkan caranya. Prin-
sipnya adalah, IIKK harus punya kas 
rutin walaupun sedikit.

Selanjutnya melalui seksi di bidang 

ekonomi, kami berusaha ada pema-
sukan rutin ke kas organisasi. Caranya 
adalah, kami menawarkan diri men-
jadi vendor PT RNI dalam pengadaan 
snack untuk meeting, lunch meeting 
atau kegiatan lainnya. Saya bersurat 
kepada Direktur Utama dan disetujui. 
Selanjutnya di disposisikan ke pihak 
corporate secretary untuk membantu 
promosinya. Alhamdulillah, hampir tiap 
hari kami menerima order. Sampai se-
karang penjualan snack berjalan lancar.

Kemudian, seksi ekonomi juga saya 
tugaskan mengelola kantin IIKK yang 
ada di Gedung RNI di Mega Kuningan. 
Disana, kami men-support UMKM dari 
pensiunan anggota IIKK juga. Sistem 
yang kami terapkan adalah bagi hasil. 
Jadi pihak ketiga tidak terbebani biaya 
sewa jika omset sedang sedikit. Na-
mun, karena beberapa waktu kemu-
dian pandemi meningkat, kantin ini 
terpaksa tutup karena saat itu sangat 
sepi pengunjung dan kantor-kantor ba-
nyak yang tutup.

Selain itu, sumber dana kami ada-
lah sponsor dari PT RNI yang diberi-
kan sesuai proposal kegiatan atau 
sponsor dari para pembina IIKK PT 
RNI.

Siapa saja yang menjadi pengurus 
dan anggota IIKK PT RNI?

IIKK adalah Ikatan Istri Karyawan 
dan Karyawati PT Rajawali Nusantara 
Indonesia. Sesuai dengan namanya 
yang menjadi anggota adalah seluruh 
istri karyawan dan seluruh karyawati 
PT RNI.

Sedangkan yang menjadi pengu-
rus saat ini adalah istri Direksi, istri 

VP dan juga karyawati.
Apakah IIKK anak perusahaan juga 
masuk dalam kepengurusan IIKK PT 
RNI?

Ada. Saat ini dari PT Rajawali 
Nusindo. Untuk Nusindo ini ada 
kekhususan tersendiri. Jadi, sebelum 
pindah ke kantor yang sekarang di 
Waskita Rajawali Tower, PT RNI dulu 
berkantor di Gedung RNI di Mega 
Kuningan. Nah, PT Nusindo juga ber-
kantor di gedung yang sama. Maka 
dari itu, IIKK PT Rajawali Nusindo 
menjadi satu dengan IKK PT RNI dan 
masuk dalam kepengurusan.

Seperti apa struktur kepengurusan 
IIKK?

Strukturnya sederhana seperti ke-
tua dan kemudian dilengkapi dengan 
beberapa seksi. Misalnya Pendidikan, 
Ekonomi, Sosial Budaya dan sete-
rusnya. Hal ini berlaku hampir sama 
baik di kantor pusat maupun di anak 
perusahaan. Mungkin yang agak ber-
beda, manajemen di kantor pusat 
membantu SDM untuk mengurus 
administrasi. Setiap seksi ada seorang 
yang membantu.

IIKK PT RNI mencakup IIKK anak 
perusahaan. Apakah mereka juga 
aktif?

Hampir semua anak perusahaan 
RNI memiliki IIKK. Terutama yang 
tinggal di perumahaan karyawan 
di Pabrik Gula, mereka cukup aktif. 
Mungkin karena mereka tinggal ber-
dekatan dan minim hambatan. Ber-
beda dengan di Jakarta yang sangat 
hiruk pikuk.

IIKK anak perusahaan ada yang 
bertugas mengelola TK (Taman Ka-
nak-kanak) dan posyandu disana. Ka-
rena memang perusahaan membuat 
fasilitas TK untuk anak-anak karya-
wan yang tinggal di sana dan juga pen-
duduk setempat. Tidak hanya itu, ada 
IIKK yang sudah memiliki usaha sen-
diri. IIKK PG Redjo Agung misalnya, 
PG ini adalah salah satu unit dari PT 
Rajawali I, anak perusahaan PT RNI. 
Di sana, Ibu-ibu IIKK memproduksi 
hasil karya berbasis ‘ecoprint’. Mereka 
sudah sering diorder oleh pemerintah 
setempat untuk souvenir. Ada jilbab, 
kain dan mug ecoprint. 

Untuk IIKK yang lain, juga cukup 

WAWANCARA
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aktif. Biasanya saat musim giling tiba, 
disana diadakan tradisi kesenian un-
tuk menyambut musim giling. Nah, 
ibu-ibu IIKK disana ikut mengambil 
peran.

Selain itu mereka juga aktif me-
ngadakan kegiatan keterampilan, se-
perti membuat maskan, membuat mi-
numan, pengajian dan lain sebagainya. 

Alhamdulillah, IIKK anak perusa-
haan sudah aktif dan sangat mandiri.

Setelah berhasil melaksanakan 
beberapa kali kegiatan. Bagaimana 
semangat anggota?

Bersamaan dengan pelaksanaan 
RUPS inbreng diperusahaan, berarti 
PT RNI sah menjadi perusahaan hol-
ding. Artinya selain belasan anak per-
usahaan, kami mendapatkan lima tam-
bahan BUMN pangan.

Kami dari IIKK sadar akan hal ini. 
Dan yang menjadi kebanggaan saya, 
pengurus berinisiatif dan bersema-
ngat untuk melakukan review kinerja 
mereka masing-masing tanpa saya 
minta. Hal ini membuktikan bahwa, 
pengurus dan anggota IIKK sudah mu-
lai mencintai IIKK. 

Harapan saya, dengan bertambah-
nya keluarga baru, IIKK PT RNI yang 
sekarang menjadi IIKK ID FOOD akan 
menjadi maju dan bertambah sukses.

Perusahaan sejak akhir tahun lalu 
banyak meluncurkan berbagai 
produk baru. Bagaimana peranan 
IIKK untuk promosi produk 
tersebut?

Saya berinisiatif agar IIKK dilibat-
kan membantu sosialisasi bahkan lebih 
jauh mempromosikan produk ini. Ka-
rena jangan sampai kita sendiri tidak 
mengenal produk-produk tersebut. 
Singkatnya mereka semua harus me-
ngenal berbagai produk yang diha-
silkan. Setelah itu kami mendorong 
adanya kerjasama yang bersifat saling 
menguntungkan. Jadi jangan sampai 
justru ada anggota kami yang menge-
luhkan produk yang baru tersebut di 
media sosial. Jangan lupa kami adalah 
potensi dari pemasaran produk-produk 
tersebut. Kalau kami sudah mengenal 
bahkan merasakan manfaat positifnya, 
tentu ini baik buat perusahaan.

Bagaimana dengan situasi pandemi 

yang masih terjadi?
Terus terang memang ini menjadi 

kendala bagi kami untuk beraktifitas. 
Kendala ini juga dialami oleh kepe-
ngurusan IIKK di anak perusahaan. 
Namun saya berpesan agar anggota 
mensiasati tantangan pandemi ini, 
sehingga jangan sampai kita tidak 
beraktifitas sama sekali. Alhamdulillah 
teman-teman IIKK mampu menjawab 
tantangan tersebut.

Apa maksud pembuatan buletin ini 
bagi IIKK?

Pertama, IIKK  memerlukan wadah 
untuk bersama. Walaupun belum bisa 
berjumpa karena jarak, situasi dan kon-
disi,  tetapi saya ingin seluruh keluarga 
besar IIKK bersama-sama ada di bule-
tin ini. Dengan begitu, kami bisa saling 
tahu dan mengenal. Kami juga bisa 
sharing kegiatan dan mendapatkan ide 
untuk kolabosari antar IIKK misalnya.

Kedua, IIKK perlu wadah untuk 
branding. Di dalam buletin ini, juga 
terdapat iklan yamg semua adalah 
bisnis  dari pengurus IIKK pusat dan 
IIKK Anak perusahaan. 

Ketiga, IIKK telah melalui tahun 
yang berat. Dan hasil kerja keras kami 
harus dikemas secara baik sebagai 
saksi jerih payah pengurus dalam se-
tahun ini.

Selain kegiatan yang sudah 
disebutkan apakah ada kegiatan 
lainnya?

Banyak. Kami juga having fun de-
ngan mengadakan halal bihalal di luar 
kota misalnya. Terakhir kami menga-
dakan arisan ke Bandung sekaligus 
gathering akhir tahun setelah menye-
lesaikan program-program tahun ini.

Gathering dan refreshing keluar se-
perti ini juga perlu, dengan begini, 
kami bisa lebih dekat, lebih kompak 
dan tambah bersemangat tentunya.

Apa harapan untuk IIKK ke depan?
Banyak. Tetapi kita tahu, posisi se-

bagai ketua IIKK tidak berlangsung 
lama, tergantung dengan posisi suami 
saya di perusahaan. Namun paling ti-
dak dalam waktu singkat ini, Saya bisa 
menyiapkan dan memberikan legacy 
untuk penerus saya nanti. 

Walaupun begitu, apakah nanti 
akan diteruskan atau tidak saya serah-
kan sepenuhnya kepada Ketua IIKK 
selanjutnya.

Saya yakin, penerus saya akan 
melakukan yang lebih baik lagi dari 
Saya. Dan saat saya mendengar atau 
melihat IIKK PT RNI semakin maju, 
maka saya adalah orang pertama 
yang akan tersenyum dan merasakan 
bahagia. l

WAWANCARA
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SEJAK dikukuhkan sebagai 
sebuah kepengurusan pada 
7 Desember 2020 di Was-
kita Rajawai Tower, Jakarta, 

Ikatan Isteri Karyawan/Karyawati 
PT RNI atau yang lebih dikenal de-
ngan IIKK RNI Group dibawah ke-
pemimpinan Neila Arief Prasetyo 
Adi langsung menggeliat mengge-
lar berbagai kegiatan.

Meskipun dalam situasi Pandemi 
Covid-19, berbagai kegiatan seperti 
webinar yang mengambil tema ten-
tang kesehatan dan bantuan sosial 
banyak berhasil digelar. Dengan 
demikian tak hanya sekedar arisan 
bulanan dan menghadiri kegiatan 
seremonial lainnya. 

Dua minggu setelah dilantik te-
patnya 21 Desember 2020, IIKK PT 
RNI tersebut langsung menggelar 

SEJAK DIKUKUHKAN PADA 7 DESEMBER 2020 IIKK PT RNI LANGSUNG MENG-
GELIAT MENGGELAR BERBAGAI KEGIATAN. TAK HANYA MENGGELAR KEGIATAN 
SEREMONIAL, BEBERAPA WEBINAR TENTANG KESEHATAN DAN KETERAMPILAN 
SERTA PENYALURAN BANTUAN SOSIALPUN BERHASIL DIGELAR.

acara dengan agenda perkenalan 
seluruh IIKK yang berada di ba-
wah naungan anak perusahaan RNI 
Group.

Menariknya dua hari kemudian 
pada tanggal 23 Desember 2020, 
IIKK PT RNI tersebut langsung 
menggelar kegiatan pertamanya be-
rupa webinar bertajuk “Pentingnya 
Vitamin D di Masa Pandemi”

Kemudian pada 22 Januari 2021, 
IIKK PT RNI baru menggelar rapat 
koordinasi (rakor) untuk menyusun 
agenda kegiatan untuk tahun 2021.

Pada tanggal 3 Februari 2021 IIKK 
PT RNI menyalurkan bantuan un-
tuk korban bencana alam Tanah 

Longsor di Sumedang, Jawa Barat. 
Selain itu masih pada tanggal yang 
sama IIKK juga menyalurkan ban-
tuan untuk korban bencana alam 
Gempa Bumi di Mamuju, Sulawesi 
Barat dan Banjir di Kalimantan Se-
latan.

Selanjutnya tanggal 15 Februari 
2021, IIKK PT RNI meresmikan dan 
melakukan pembukaan perdana 
Kantin IIKK di Kawasan Gedung 
RNI, Kuningan, Jakarta. Dalam pem-
bukaan kantin tersebut IIKK PT RNI 
menggandeng Pawon Semarang.

Pada tanggal yang sama, setelah 
beberapa kali menyalurkan bantuan 
sosial, IIKK PT RNI menggelar Ra-
pat Bulanan dengan agenda evaluasi 
program bantuan sosial dan penyu-
sunan program baru.

Selain itu, pada 20 Februari 2021, 
IIKK PT RNI menghadiri webinar 
kesehatan yang digelar oleh IIKK PT 
PG Rajawali I yang bertema “Menjaga 
Anak di Masa Pandemi”.

Pada tanggal 1 Maret 2021, IIKK 
PT RNI kembali menyalurkan ban-
tuan untuk korban banjir di Jakarta 
dan sekitarnya.

Satu hari kemudian pada 2 Maret 

Tak Hanya Sekedar 
Arisan dan Seremonial

Milestone
IIKK-RNI 
Group

MILESTONE

21 Desember 2020
IIKK PT RNI menggelar acara dengan 
agenda perkenalan seluruh IIKK 
yang berada di bawah naungan anak 
perusahaan RNI Group.

7 Desember 2020
Sertijab dan pengukuhan pengurus baru.

21 Desember 20207 Desember 2020 23 Desember 2020

23 Desember 2020
IIKK PT RNI tersebut langsung 
menggelar kegiatan pertamanya 
berupa webinar bertajuk “Pentingnya 
Vitamin D di Masa Pandemi”.
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2021, IIKK PT RNI menggelar work-
shop fotografi dan editing foto.

12 Maret 2021, IIKK juga meng-
hadiri peresmian kantor Rajawali 
Nusindo Semarang.

Pada tanggal 26 Maret 2021, IIKK 
PT RNI menghadiri peresmian 
Kantor Rajawali Nusindo Cabang 
Denpasar, Bali.

Kemudian pada tanggal 9 April 
2021, IIKK PT RNI menghadiri we-
binar dalam rangka memperingati 
Hari Kartini yang digelar oleh Ge-
rakan Indonesia Bersih. Adapun we-
binar tersebut mengambil tema “Pe-
rempuan Ujung Tombak Pelestarian 
Lingkungan”

Pada tanggal 9 April 2021, IIKK 
PT RNI menggelar kegiatan Beauty 
Class bekerjasama dengan LA Make 
Up Artist.

Pada tanggal 4 Mei 2021, IIKK PT 
RNI kembali menyalurkan bantuan 
untuk karyawan dan tim suporting 
RNI Group. Penyaluran tersebut da-
lam rangka apresiasi menyambut 
datangnya Bulan Ramadhan.

Tanggal 18 Mei 2021, IIKK PT RNI 
melaksanakan Halal Bi Halal RNI 
Group dengan BUMN Klaster Pa-
ngan

Setelah itu 25 Mei 2021, IIKK PT 
RNI menggelar pertemuan dengan 
IIKK PT PG Rajawali I Unit PG 

Redjo Agung Madiun, Jawa Timur. 
Pertemuan mengagendakan pro-
mosi kain ecoprint produksi IIKK PG 
Redjo Agung

2 Juni 2021, IIKK Kantor Pusat 
RNI menggelar kegiatan Halal bi 
Halal secara internal. Kemudian 8 
Juni 2021 menghadiri Halal Bi Halal 
dengan DWP Kementerian BUMN 
dan IIP BUMN. 

8 Juni juga terdapat Pemberian 
apresiasi Sekretaris.

Tanggal 24 Agustus 2021, IIKK PT 
RNI menggelar kegiatan dalam rang-
ka memeriahkan Peringatan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
ke-76. Adapun lomba yang digelar se-
perti kegiatan isoman kemerdekaan 
dan lomba video kreatif.

Tanggal 16 September 2021 IIKK 

PT RNI menggelar kegiatan pela-
tihan pembuatan konektor masker 
di PG Jatitujuh. 

Kemudian dalam rangka mem-
peringati HUT RNI ke 57, IIKK PT 
RNI menggelar kegiatan lomba mas-
ter tumpeng pada 12 Oktober 2021.

Pada tanggal 19 November 2021, 
IIKK PT RNI menyalurkan bantuan 
untuk korban bencana banjir di 
Kalimantan Tengah.

30 November menghadiri webi-
nar GIB tentang Penanganan Sam-
pah Masker Rumah Tangga Dimasa 
Pandemi

10 Desember 2021, IIKK PT RNI 
menggelar kegiatan Talkshow Breast 
Cancer yang diikuti oleh seluruh 
IIKK Anak Perusahaan RNI Group.

11 Desember 2021 menyalurkan 
bantuan kemanusian untuk korban 
letusan gunung merapi di Luma-
jang, Jawa Timur.

7 Januari IIKK RNI menjadi IIKK 
IDFOOD

14 Januari 2022, IIKK PT RNI 
menggelar kegiatan Gathering Pe-
ngurus.

14-16 Februari 2022, IIKK ID 
FOOD berpartisipasi dalam ke-
giatan Pilah Sampah, GIB 2022. l

MILESTONE

22 Januari 2021 3 Februari 2021 15 Februari 2021

22 Januari 2021
IIKK PT RNI baru mengelar rapat 
koordinasi (rakor) untuk menyusun 
agenda kegiatan untuk tahun 2021.

3 Februari 2021
IIKK PT RNI menyalurkan bantuan untuk 
korban bencana alam Tanah Longsor 
di Sumedang, Jawa Barat. Selain itu 
masih pada tanggal yang sama IIKK juga 
menyalurkan bantuan untuk korban 
bencana alam Gempa Bumi di Mamuju, 
Sulawesi Barat dan Banjir di Kalimantan 
Selatan.

15 Februari 2021
IIKK PT RNI meresmikan dan melakukan  
pembukaan perdana Kantin IIKK di 
Kawasan Gedung RNI, Kuningan, Jakarta.

15 Februari 2021
IIKK PT RNI gelar rapat bulanan dengan 
agenda evaluasi program bantuan sosial 
dan penyusunan program baru
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20 Februari 2021
IIKK PT RNI menghadiri 
webinar kesehatan yang 
digelar oleh IIKK PT PG 
Rajawali I yang bertema 
“Menjaga Anak di Masa 
Pandemi”.

1 Maret 2021
IIKK PT RNI kembali 
menyalurkan bantuan untuk 
korban banjir di Jakarta dan 
sekitarnya.

25 Mei 2021
IIKK PT RNI menggelar 
pertemuan dengan IIKK PT 
PG Rajawali I Unit PG Redjo 
Agung Madiun, Jawa Timur. 
Pertemuan mengagendakan 
promosi kain ecoprint 
produksi IIKK PG Redjo Agung.

10 Desember 2021
IIKK PT RNI menggelar kegiatan 
Talkshow Breast Cancer yang 
diikuti oleh seluruh IIKK Anak 
Perusahaan RNI Group.

10 Desember 2021
bantuan sosial ke Yayasan 
Kesejahteraan Tunanetra 
Mandiri (YKTM)

2 Maret 2021
IIKK PT RNI  menggelar 
workshop fotografi dan 
editing foto.

12 Maret 2021
IIKK PT RNI  hadir di peresmian 
kantor Rajawali Nusindo 
Semarang.

2 Juni 2021
Halal Bihalal IIKK RNI  
@medjaresto, Bogor.

11 Desember 2021
Menyalurkan bantuan 
kemanusian untuk korban 
letusan gunung merapi di 
Lumajang, Jawa Timur.

7 Januari 2022
Setelah RUPS Inbreng RNI menjadi holding 
namanya pun berubah ID FOOD, secara 
otomatis IIKK PT RNI jadi IIKK ID FOOD.

24 Agustus 2021
IIKK PT RNI menggelar 
kegiatan berbagai lomba 
dalam rangka memeriahkan 
Peringatan Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-76. 
Adapun lomba yang digelar  
seperti lomba kegiatan isoman 
kemerdekaan dan lomba 
video kreatif.

MILESTONE

20 Februari 2021 1 Maret 2021 2 Maret 2021 12 Maret 2021

25 Mei 2021 2 Juni 2021 24 Agustus 2021

10 Desember 2021 10 Desember 2021 11 Desember 2021 13 Januari 2022

8 Juni 2021
Menghadiri Halal Bi Halal 
dengan DWP Kementerian 
BUMN dan IIP BUMN.

8 Juni 2021
Pemberian apresiasi Tim 
Sekretaris, customer setia IIKK

8 Juni 2021
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16 September 2021
IIKK PT RNI menggelar 
kegiatan pelatihan pembuatan 
konektor masker di PG 
Jatitujuh. Kemudian dalam 
rangka memperingati HUT 
RNI ke 57. 12 Oktober 2021

IIKK PT RNI menggelar 
kegiatan lomba master 
tumpeng.

19 November 2021
IIKK PT RNI menyalurkan 
bantuan untuk korban 
bencana banjir di 
Kalimantan Tengah.

30 November 2021
Menghadiri Webinar GIB 
Penanganan Sampah Masker 
Rumah Tangga Dimasa 
Pandemi Covid-19)

26 Maret 2021
IIKK PT RNI menghadiri 
peresmian Kantor Rajawali 
Nusindo Cabang Denpasar, 
Bali.

14 Januari 2022
IIKK PT RNI menggelar kegiatan  
Gathering Pengurus.

14-16 Februari 2022
IIKK ID FOOD Berpartisipasi pada 
Gerakan Yuk Pilah Sampah 2022.

9 April 2021
IIKK PT RNI menghadiri webinar 
dalam rangka memperingati 
Hari Kartini yang digelar oleh 
Gerakan Indonesia Bersih. 
Dengan tema “Perempuan 
Ujung Tombak Pelestarian 
Lingkungan”.

9 April 2021
IIKK PT RNI menggelar 
kegiatan Beauty Class 
bekerjasama dengan LA Make 
Up Artist.

MILESTONE

26 Maret 2021 9 April 2021

16 September 2021 12 Oktober 2021 19 November 2021 30 November 2021

14 Januari 2022 14-16 Februari 2022

4 Mei 2021
IIKK PT RNI kembali 
menyalurkan bantuan 
untuk karyawan dan tim 
supporting RNI Group dalam 
rangka apresiasi menyambut 
datangnya Bulan Ramadhan.

4 Mei 2021

18 Mei 2021
IIKK PT RNI menghadiri Halal 
Bi Halal RNI Group dengan 
BUMN Klaster Pangan.

18 Mei 2021
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IIKK PT RNI GROUP MENYALURKAN BANTUAN KEPADA KORBAN 
MUSIBAH ERUPSI GUNUNG SEMERU LUMAJANG - JAWA TIMUR. 
PENYALURAN BANTUAN DALAM RANGKA KEPEDULIAN KEPADA 
KELUARGA KORBAN YANG TERTIMPA MUSIBAH.

W arga Indonesia yang 
tinggal di Jawa Timur, 
khususnya yang tinggal 
di Lumajang tepatnya 

di kaki Gunung Semeru, pada tang-
gal 4 Desember 2021 mengalami 
penderitaan yang luar biasa. Erupsi 

Gunung Semeru yang memakan 
korban jiwa serta menyebabkan ka-
but tebal dan abu vulkanik menye-
limuti rumah-rumah warga sekitar.

Adapun jumlah warga yang 
mengungsi mencapai lebih dari 
9.000 orang yang ditampung di 

tempat-tempat pengungsian.
Terkait hal tersebut, Ikatan 

Istri Karyawan dan Karyawati 
(IIKK) PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (Persero) RNI Group 
bertindak cepat dengan menya-
lurkan bantuan dalam rangka 
kepedulian terhadap korban.

Ketua IIKK RNI Group Neila 
Arief Prasetyo mengatakan ban-
tuan yang diberikan berupa sar-
den, pampers, selimut, mukena 
dan sarung. Bantuan tersebut di-
terima langsung oleh Posko Erupsi 
Gunung Semeru Taufik, pada hari 
Jum’at 11 Desember 2021. Bantuan 
akan langsung didistribusikan ke-
pada para korban di sejumlah titik.

“Harapannya bantuan tersebut 
dapat meringankan beban para 
korban erupsi Gunung Semeru 
yang mengalami musibah di bulan 
Desember ini sehingga dapat se-
gera bangkit dan beraktivitas kem-
bali seperti sediakala,” ujarnya. 

Pendistribusian bantuan ter-
sebut dilakukan oleh IIKK PT 
RNI dan dibantu oleh anak per-
usahaan RNI Group, PT Rajawali 
Nusindo Cabang Jember yang 
berada dekat dengan lokasi ben-
cana. l

IIKK Salurkan Bantuan 
untuk Korban Semeru

Suasana setelah erupsi Gunung Semeru
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RNI BERKOLABORASI DENGAN IIKK MENGGELAR TALKSHOW 
PODCAST BREAST CANCER. TALKSHOW DALAM RANGKA 
MENYAMBUT HARI IBU 2021 SERTA BENTUK KEPEDULIAN 
TERHADAP KESEHATAN WANITA.

D alam rangka menyambut 
Hari Ibu 2021 serta ben-
tuk kepedulian terhadap 
kesehatan wanita, PT RNI 

berkolaborasi dengan Ikatan Isteri 
Karyawan dan Karyawati (IIKK) 
menggelar Talkshow Podcast Breast 
Cancer, Jumat, 10 Desember 2021.

Podcast kesehatan ini meng-
hadirkan 2 (dua) narasumber di-
antaranya Dr. Faiza Rizandy dan 
Ani Noor Isfiani selaku Profesional 
Coach dan Survivor Breast Cancer 
kanker dengan mengulas seputar 
langkah-langkah deteksi dini Kan-
ker Payudara yang menjadi risiko 
penyakit bagi wanita bahkan seka-

lipun berisiko terhadap pria.
“Lakukan secara rutin SADARI 

(Periksa Payudara Sendiri) secara 
rutin sebagai langkah untuk de-
teksi dini breast cancer,” ujar Dr. 
Faiza (10/12/2021).

Disamping itu, Ia memapar-
kan lebih lanjut upaya deteksi 
dini, SADARI juga wajib dilaku-
kan bagi Pria, mengingat tingkat 
risiko pada penyakit ini juga be-
risiko terhadap Pria, meskipun 
identik terhadap kaum wanita.

Ketua IIKK RNI, Neila Arief 
Prasetyo mengatakan kegiatan 
Podcast ini merupakan bentuk 
sosialisasi terhadap kesehatan 

wanita khususnya pada Ibu-Ibu 
Karyawati, keluarga Karyawan di-
harapkan dapat peduli terhadap 
kesehatan meski beraktivitas be-
kerja setiap harinya.

“Kegiatan ini dilakukan agar 
Ibu-Ibu yang berperan sebagai Pe-
kerja ataupun Karyawati maupun 
peran ibu di Keluarga dapat me-
nambah wawasan mengenai pen-
cegahan dari risiko penyakit Kan-
ker Payudara maupun Serviks,” 
ungkap Neila.

Sementara itu, Ani Noor Survi-
vor Breast Cancer menambahkan 
bahwa terdiagnosa kanker payu-
dara dan menyadari adanya kanker 
itu tidak bisa dihindari, perlu ber-
ikhtiar, early detection, dan dijalani 
dengan semangat, sayangi diri kita, 
keluarga, sahabat dengan SADARI 
secara rutin. “Early detection is the 
best protection,” cetusnya. l

RNI dan IIKK Gelar Talkshow 
Podcast Breast Cancer

KEPAK IIKK-RNI

Suasana Talkshow Podcast Breast CancerIIKK BUMN Klaster pangan turut hadir 
pada event ini.
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IIKK RNI Hadiri Halal Bi Halal DWP 
Kementerian BUMN - IIP BUMN

DALAM rangka mempererat 
silahturahmi antar ang-
gota, Ikatan Istri Karyawan 
dan Karyawati (IIKK) RNI 

menghadiri halal bi halal yang 
diadakan oleh Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Kementerian 
BUMN dan Ikatan Istri Pimpinan 
(IIP) BUMN secara virtual.

Halal bihalal yang mengangkat 

tema “Rajut Harmoni Perkuat Sila-
hturahmi” tersebut digelar pada Se-
lasa, 8 Juni 2021, serta dihadiri oleh 
seluruh pengurus beserta anggota 
DWP Kementerian BUMN dan IIP 
BUMN. Turut hadir memberikan 
tausiyah Ustadz Das’ad Latif.

Ketua IIKK RNI Group Neila 
Arief Prasetyo beserta pengurus 
IIKK RNI Group berharap dengan 

adanya kegiatan ini dapat mem-
pererat silahturahmi dengan ang-
gota IIP BUMN lainnya.

Penasihat DWP dan Ketua 
Umum IIP BUMN Liza Thohir 
menyampaikan terima kasih ke-
pada seluruh anggota karena telah 
berkontribusi dan berperan aktif 
bersinergi antar BUMN untuk me-
wujudkan program-program yang 
bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Semoga dengan adanya halal 
bi halal ini, dapat meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan kita 
kepada Allah SWT dan segala ak-
tivitas DWP Kementerian BUMN, 
IIP BUMN, dan IIKK RNI senan-
tiasa diberkahi. l

IIKK RNI MENGHADIRI HALAL BI HALAL YANG DIGELAR OLEH DHARMA 
WANITA PERSATUAN (DWP) KEMENTERIAN BUMN DAN IKATAN 
ISTRI PIMPINAN (IIP) BUMN SECARA VIRTUAL. HALAL BIHALAL YANG 
MENGANGKAT TEMA “RAJUT HARMONI PERKUAT SILAHTURAHMI” 
TERSEBUT BERTUJUAN MEMPERERAT SILAHTURAHMI ANTAR ANGGOTA.

BERITA IIKK-RNI



21

IIKK RNI NEWS | Edisi Tahun 2022

IIKK RNI Gelar Beauty Class

IKATAN Istri Karyawan dan Kar-
yawati (IIKK) RNI menyeleng-
garakan Beauty Class bekerja 
sama dengan Cantik by LA 

Make Up Artist Selasa (20/4).
Acara dihadiri oleh Ketua IIKK 

RNI Neila Arief Prasetyo, EVP 
Sekretaris Korporasi RNI Emmi 
Mintarsih beserta segenap Pengu-
rus dan anggota IIKK RNI. Da-
lam kelas ini peserta mempelajari 
make up natural serta make up yang 
cocok digunakan untuk ke kentor 
dan acara lainnya, selain itu juga 
disampaikan mengenai urutan dan 
teknik cara make up yang benar. l

BERITA IIKK-RNI
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SEBAGAI bentuk kepedulian 
terhadap pandemi Covid-19 
dan dalam rangka memeria-
hkan HUT RI ke 76, Ikatan 

Istri Karyawan dan Karyawati 
(IIKK) RNI Group melaksanakan 
program Isoman kemerdekaan 
dan lomba video kreatif.

Ketua IIKK RNI Neila Arief Pra-
setyo mengatakan program isoman 
kemerdekaan merupakan ban-
tuan kepada para karyawan dan 
karyawati yang sedang menjalani 

perawatan maupun penyembuhan 
dari virus Covid-19. Adapun ban-
tuan yang diberikan berupa bingki-
san berupa masker, hand sanitizer, 
makanan dan minuman ringan, 
serta saldo aplikasi online.

“Program isoman kemerdekaan 
merupakan tindak lanjut dari 
arahan Menteri BUMN Erick Tho-
hir yang ingin agar BUMN peduli 
kepada nasib para karyawan dan 
keluarganya yang terpapar virus 
Covid-19,” ujarnya.

Program lain yang diadakan 
adalah lomba video kreatif de-
ngan peserta seluruh dan anggota 
IIKK RNI. Video berdurasi maksi-
mal 4 menit dibuat dengan mo-
del masing-masing anggota guna 
memeriahkan Hari Kemerdekaan 
RI ke 76.

Info tentang lomba ini kami 
publish di akun instagram IIKK agar 
banyak peserta yang ikut memeria-
hkan kegiatan ini.

Neila berharap dengan adanya 
program isoman kemerdekaan 
dan lomba video kreatif dapat 
memberikan dampak positif dan 
bermanfaat bagi seluruh karya-
wan dan karyawati RNI Group 
berserta keluarga berupa pemu-
lihan kepada keluarga yang ter-
papar. l

IIKK RNI Gelar Program
Isoman Kemerdekaan dan 
Lomba Video Kreatif
IKATAN ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI (IIKK) RNI MELAKSANAKAN 
PROGRAM ISOMAN KEMERDEKAAN DAN LOMBA VIDEO KREATIF BAGI 
KARYAWAN KARYAWATI RNI GROUP. KEGIATAN DIGELAR SEBAGAI BENTUK 
KEPEDULIAN TERHADAP PANDEMI COVID-19 DAN DALAM RANGKA 
MEMERIAHKAN HUT RI KE 76.

BERITA IIKK-RNI
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DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HUT KE-57 RNI, RNI BERSAMA IKATAN 
ISTRI KARYAWAN DAN KARYAWATI (IIKK) RNI MENGELAR LOMBA  
MASTER TUMPENG RANIA. DALAM PERLOMBAAN TERSEBUT, PESERTA 
MENGHIAS TUMPENG YANG DIBUAT DARI BERBAGAI PRODUK BUMN 
KLASTER PANGAN.

RNI bersama Ikatan Istri 
Karyawan dan Karyawati 
(IIKK) RNI mengelar Lom-
ba Master Tumpeng Rania 

yang dilaksanakan dalam rangka 
memeriahkan HUT ke-57 RNI 

pada tanggal 12 Oktober 2021 di 
Gedung Waskita Rajawali Tower.

Lomba diikuti oleh perwakilan 
setiap Direktorat, IIKK RNI, dan 
Rajawali Nusindo. Menariknya, 
dalam perlombaan tersebut, pe-

serta menghias tumpeng yang di-
buat dari produk-produk BUMN 
Klaster Pangan, seperti beras, 
gula, daging, ikan/seafood, dan 
garam.

Direktorat Utama keluar se-
bagai juara 1, disusul Direktorat 
Supply Chain Management dan IT 
sebagai juara 2, dan Direktorat 
Manajemen Aset dan SDM se-
bagai juara ketiga. Terima kasih 
kepada semua pihak yang telah 
mendukung Lomba Master Tum-
peng Rania.

Neila Arief Prasetyo selaku Ke-
tua IIKK RNI menjadi juri pada 
lomba tersebut bersama Direktur 
Manajemen Aset dan SDM RNI 
Endang Suraningsih. Adapun pe-
nilaian ditentukan berdasarkan 
rasa, komposisi gizi, penataan, 
dan kebersihan. l

IIKK RNI Gelar Lomba 
Master Tumpeng Rania

BERITA IIKK-RNI
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SEMUA KARENA SEMANGAT
DAN KEBERSAMAAN

IKATAN Isteri Karyawan/Ka-
ryawati (IIKK) PT Rajawali 
Nusantara Indonesia (Per-
sero) yang saat ini bertrans-

formasi menjadi ID FOOD sejak 
2021 lalu. Selama ini dokumen-
dokumen berantakan dan tidak 
ada dokumentasi kegiatan, dana 
kegiatan atau kas juga tidak ada, 
Jadi bisa dikatakan kepengurusan 
IIKK sekarang ini seperti menyu-
sun dari awal segala bentuk ke-
giatan yang akan dilaksanakan.

Hingga mulailah melakukan 
beberapa aktivitas misalnya webi-
nar, workshop yang menghadirkan 
tema-tema tertentu seperti kecan-
tikan dan kesehatan dilaksanakan. 
Tentu dengan menampilkan be-
berapa pakar yang berkompeten 
di bidangnya, serta kegiatan sosial 
seperti bantuan untuk bencana 
alam.

Ini tidak termasuk kegiatan 
rutin yang biasa digelar kepengu-
rusan IIKK sebelumnya yakni ari-
san. Kegiatan yang digelar sebulan 
sekali inipun dilaksanakan dengan 
menyelipkan agenda tertentu be-
rupa pemberian materi keteram-
pilan dari tokoh tertentu sehingga 

IIKK ANAK PERUSAHAAN

IIKK KLASTER PANGAN

IIKK ID FOOD
(IIKK PT Rajawali Nusantara Indonesia)

1. IIKK PT 
Rajawali 
Nusindo

4. IIKK PT Perkebunan
 Mitra Ogan

7. IIKK PT Laras 
Astra Kartika

10. IIKK PT Rajawali 
Citramass

2. IIKK PT PG Rajawali I
 • Unit PG Krebet Baru
 • Unit PG Redjo 
  Agung Baru

5. IIKK PT PG 
Candi Baru

8. IIKK PT Mitra 
Rajawali Banjaran

11. IIKK PT GIEB
 Indonesia

3. IIKK PT PG Rajawali II
 • Unit PG Jatitujuh
 • Unit PG Tersana Baru
 • Unit PG Subang
 • Unit PG Sindanglaut
 • PSA Palimanan
 • Puslitagro

6. IIKK PT 
Mitra Kerinci

9. IIKK PT Rajawali
 Tanjungsari Enjiniring

12. IIKK PT Rajawali
 Tanjungsari Enjiniring

IIKK PT Berdikari IIKK PT Perusahaan 
Perdagangan 
Indonesia (PPI)

IIKK PT Perikanan 
Indonesia (Perindo)

IIKK PT Sang 
Hyang Seri 
(SHS)

IIKK PT Garam

13. IIKK PT Madu Baru
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Sekretaris
LITA, SUCI, VITA

Ketua : Lita Arnanda (Lita Agus)
TTL : Jakarta 28 April 1970
Hp. : 081289902013
Alamat : Eramas 2000 Jl. Meranti 1 No. 6

Ketua : Vivin Thomas Hadinata
TTL : Jakarta 12 April 1968
Hp. : 08111043047
Alamat : Taman Vanda, Jln Vanda x
  no. 7 Karawaci

Ketua : Agustina Trisakti (Tina Iskak)
TTL : Semarang / 25 Agustus 1965
Hp. : 081298539827
Alamat : Taman Buaran Indah IV Blok: LA1
  No 29 Penggilingan, Cakung, Jaktim

Ketua : Ina Yuliana Suryaningtyas (Ina Adji)
TTL : Surakarta , 25 Juni 1978
Hp. : 081584259395
Alamat : Taman Jatisari Permai / Cluster 
  Pertama Jln. Topaz Blok W No. 10 
  Jatisari - Jatiasih - Bekasi - 17426

Ketua : Lenny L Tobing (Lenny Frans)
TTL : Medan, 26 November 1977
Hp. : 081958111122
Alamat : Cluster Celebration Town Blok BB 6
  no 1 Grand Wisata Tambun Bekasi

Ketua : Tiara Sashita Arla
TTL : Surakarta, 20 Juni 1993
Hp. : 081325255006
Alamat : Jl KH. Ahmad Dahla No 23

Bendahara
INA, NOVI, YUKE

Ekonomi
VIVIN, HERRIN, DESSY, WILARNI,

NANI, IMEL, FITRI

Pendidikan
LENNY, EVI, FAIZA, DEA

Sosbud
TINA, FARAH, YANI

Humas
TIARA, NIA
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menjadi lebih positif dan berwarna.
Selain itu berbagai kegiatan 

seperti bantuan sosial rutin di-
laksanakan kepada pihak yang 
membutuhkan serta seiring dengan 
momen tertentu seperti Hari Besar 

Keagamaan Nasional (HBKN).
Adapun rincian berbagai ke-

giatan lengkap yang dilaksana-
kan oleh kepengurusan IIKK ID 
FOOD di kantor pusat adalah se-
bagai berikut:

Tali kasih saat Idul Fitri, Mem-
peringati 17 Agustus dengan ke-
giatan lomba video kreatif dalam 
rangka memperingati Hari Pro-
klamasi 17 Agustus 2021, IIKK pe-
duli isoman dengan memberikan 
paket bantuan kepada karyawan, 
pensiunan dan masyarakat, Mem-
berikan pelatihan keterampilan 
untuk petani dan istri petani di 
Jatitujuh, Mempromosikan beras 
Rania dan memberikan sample 
beras Rania kepada peserta yang 
hadir di Jatitujuh, Perkenalan 
dengan anggota IIKK anak per-
usahaan (AP), Workshop foto dan 
mengedit foto dengan mengguna-
kan smartphone,

Halal bihalal IIKK, Tali kasih 
untuk keluarga almarhum karya-
wan RNI dan memberikan bansos 
ke yayasan tunanetra.

“Saya tak pernah menyangka 
bahwa kami bisa melaksanakan 
kegiatan sebanyak itu, apalagi 
secara administrasi kami lebih 
tertata lagi baik berupa laporan 
keuangan secara tertulis dan do-
kumentasi kegiatan. Semuanya 
karena kebersamaan, kekompakan 
dan passion dari teman-teman pe-
ngurus,” ujar Neila.

Perbedaan usia pun tak men-
jadi kendala karena komunikasi 
yang dibangun di antara kami Direktur Utama RNI menghadiri Sertijab IIKK RNI dan pembentukan pengurus IIKK

Rapat Koordinasi Ketua dan Pengurus IIKK RNI dalam rangka pembahasan program kerja IIKK tahun 2021 dan 
bantuan bencana alam oleh IIKK RNI Group

STRUKTUR ORGANISASI IIKK ID FOOD



27

IIKK RNI NEWS | Edisi Tahun 2022



28

IIKK RNI NEWS | Edisi Tahun 2022

PROFIL IIKK-RNI

berlangsung secara egaliter tanpa 
memandang strata kedudukan 
suami.

“Sekali lagi terimakasih semua 
teman-teman pengurus baik yang 

di kantor pusat bersama saya dan 
teman-teman IIKK anak perusa-
haan yang ditengah keterbatasan 
karena pandemi Covid-19, tetap 
semangat menjalankan berba-

gai kegiatan demi hidupnya or-
ganisasi. Semoga apa yang kami 
lakukan bisa menjadi pijakan 
yang positif buat kepengurusan 
selanjutnya” tandasnya. l

Bangun kepedulian dan solidaritas di Bulan Ramadan. IIKK RNI Group serahkan bantuan bagi karyawan dan tim Supporting RNI Group

Halal Bihalal Idul Fitri 1442 H

IIKK RNI Peduli untuk korban erupsi Gunung Semeru

Workshop Photography dalam rangka sharing knowledge

Workshop Photography dalam rangka sharing knowledge
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Kunjungan ke Jatitujuh mempromosikan 
beras Rania dan memberikan sample beras 
rania kepada peserta yang hadir

Memberikan pelatihan keterampilan untuk petani dan istri 
petani di Jatitujuh.

Kunjungan ke Jatitujuh 
mempromosikan beras 
Rania

Pelatihan masker konektor untuk petani dan 
istri petani di Jatitujuh.

Memberikan pelatihan keterampilan untuk petani dan istri 
petani di Jatitujuh.

Kunjungan ke Jatitujuh mempromosikan beras Rania dan 
memberikan sample beras rania kepada peserta yang hadir

Kunjungan ke Jatitujuh mempromosikan beras Rania dan 
memberikan sample beras rania kepada peserta yang hadir

Pengurus IIKK melakukan persiapan untuk pelatihan 
keterampilan ke Jatitujuh

Pengurus IIKK melakukan persiapan untuk pelatihan 
keterampilan ke Jatitujuh
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Bantuan Covid 19

Kegiatan Pilah Sampah 
IIKK PT PG Rajawali I

Kegiatan Pilah Sampah 
IIKK PT PG Rajawali I

Kunjungan ke Pabrik Gula Jatitujuh

Gathering ke Bandung

Berpartisipasi dalam kegiatan Pilah Sampah bersama 
Gerakan Indonesia Bersih PT Garam

Berpartisipasi dalam kegiatan Pilah Sampah bersama 
Gerakan Indonesia Bersih IIKK Rajawali Nusindo

Kunjungan ke Pabrik Gula Jatitujuh
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SEMUA aktifitas Ikatan Istri 
Karyawan dan Karyawati 
(IIKK) RNI di Pabrik Gula 
(PG) Jatitujuh selalu menge-

pankan prinsip happy wife, Family 
and great company. Hal tersebut 
diutarakan oleh Elia Ramadhani, 
Ketua IIKK PG Jatitujuh.

Isteri dari GM PG Jatitujuh Azis 
Romdhon Bachtiar yang sudah 
memimpin IIKK PG Jatitujuh se-
jak Juni 2019 ini menjelaskan pada 
dasarnya kegiatan yang dilaksana-
kan oleh IIKK adalah mendukung 
pengusan suami di lokasi penem-
patan.

“Sejak Juni 2019 atau setidak-
nya 3 kali musim giling tebu saya 
memimpin IIKK Jatitujuh dan saya 

sempat lama di PG Krebet 2009-
2019,” ujar Elia.

Menurutnya kalau kita bahagia, 
keluarga juga terbawa dan pada gi-
lirannya kalau keduanya kita dan 
keluarga juga bahagia, perusahaan 
akan menjadi baik pula. 

Atas dasar prinsip itulah segala 
macam aktifitas IIKK dikemas, 
misalnya di bidang ekonomi, sosial 
budaya dan pendidikan.

Di bidang pendidikan IIKK PG 
Jatitujuh mengoperasionalkan Ta-
man Kanak-kanak yang bernama 
TK Sumber Jati di Majalengka dan 
TK Tunas Karya di Subang.

Kedua unit TK tersebut berdiri 
sejak lama melayani karyawan dan 
masyarakat sekitar yang memerlu-

kan pendidikan TK untuk putera-
puterinya.

“Kedua TK ini terbuka untuk 
karyawan dan warga sekitar” tutur 
Elia.

TK Sumber Jati misalnya, 
pada awalnya hanya melayani 
anak-anak karywan tetapi kini 
melayani warga sekitar penyangga 
dengan 3 orang guru, 45 murid di 3 
kelas. Sementara TK Tunas Karya 
juga melayani warga sekitar de-
ngan dukungan 2 guru PNS.

“Singkatnya TK yang kami ke-
lola selain cukup lama berdiri juga 
memiliki fasilitas yang lengkap di-
bandingkan TK lain di wilayah” je-
las Elia 

Selain mengelola 2 unit TK, 
IIKK PG Jatitujuh juga rutin meng-
gelar kegitan posyandu, pengajian 
dan arisan.

“Ketika ada yang sakit kita se-
lalu bantu. Misalnya kami melak-
sanakan Jumat berbagi dengan 
membagikan sembako kepada 
Karyawan yang masih berstatus 
PKWT, Office Boy dan pekerja be-
lum tetap lainnya” jelasnya.

Untuk kegiatan ekonomi kami 
juga membuat katering untuk ke-
giatan di lingkungan PG Jatitujuh. 
Adapun kegiatannya berupa rapat 
dan mulainya musim giling. Un-
tuk mendukung kegiatan-kegiatan 
tersebut ada anggota kami yang 
membuat kue-kue tertentu.

Kemudian kami juga rutin 
menggelar arisan via handphone 

Happy Wife, Family 
and Great Company

IIKK PG Jatitujuh

PROFIL IIKK-RNI | PG JATITUJUH
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melalui aplikasi whatsapp. Ke-
giatan arisannya lebih banyak di-
gelar secara online karena saat ini 
masih situasi pandemi.

Namun saat menggelar arisan 
kita pergunakan untuk bertukar 
informasi dan bersosialisasi. Kami 
juga pernah melaksanakan ke-
giatan senam bersama pada Janu-
ari lalu.

“Intinya ada informasi yang kita 
berikan kepada anggota” ungkap-
nya.

Atasi Kejenuhan
Kesadaran akan lokasi PG Jati-

tujuh yang dipelosok dan jauh dari 
pusat keramaian di kota, menjadi-
kan tantangan tersendiri buat para 
isteri yang suaminya bekerja di PG 
Jati tujuh.

“Tentu saja suami membutuh-
kan dukungan isteri agar tidak 
jenuh, kemudian berhenti mem-
bandingkan diri dengan orang 
lain dan membuat kegiatan-kegia-
tan yang menyenangkan walau-
pun berada di pelosok,” ujarnya.

Dengan beranggota 80 orang 
mulai dari karyawan, maupun pe-
tugas kebun, suasana IIKK disini 
sangat guyub dan egaliter.

“Nggak ada lagi image IIKK 
yang feodal. Semua anggota IIKK 

sama, baik isteri GM dan VP dan 
isteri staf biasa semua bisa enjoy, 
kamipun sering kumpul hanya 
untuk sekedar makan bareng dan 
karaokean bareng di Mess, sesekali 
juga kami beraktifitas di luar ling-
kungan PG Jatutujuh, hanya un-
tuk menghindari kebosanan dan 
foto bersama,” terangnya.

Untuk aktifitas ekonomi kami 
juga ingin dilibatkan dalam pe-
ngenalan bahkan promosi dan 
aktifitas penjualan berbagai pro-

duk RNI yang sekarang sangat be-
ragam dengan mengusung merek 
Rania. Karena itu kami terbuka 
untuk menjalin kerjasama dengan 
Rajawali Nusindo Cirebon.

Pernah promo beras Rania. 
Harganya kurang kompetitif. Ma-
sukan di arisan ibu-ibu. ambil se-
karang potong gaji-gaji. Belum ada 
jalinan kerjasama dengan Nusindo 
Cirebon dalam skema apapun 
yang penting pola kerjasamanya 
berkelanjutan. l

PROFIL IIKK-RNI | PG JATITUJUH
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BERBEDA dengan IIKK di 
tempat lain, karena kan-
tornya selama ini lama ber-
ada di satu atap yang sama 

dengan RNI, IIKK di PT Rajawali 
Nusindo selalu berbagi dengan 
IIKK di kantor pusat RNI. Kini 
walaupun kantornya sudah terpi-
sah hingga kini IIKK di Rajawali 
Nusindo masih bergabung dengan 
kegiatan IIKK RNI.

“Kami adalah satu-satunya yang 
kegurusan IIKK nya bergabung 
dengan holding, tapi saya kira ada 
baiknya, karena kalau digabung le-
bih kenal banyak orang. Saya sen-
diri selaku Ketua IIKK Rajawali 
Nusindo menjabat seksi sosial 
budaya di IIKK RNI Pusat,” ujar 
Agustina Trisakti.

Menurutnya, dalam posisi-
nya sebagai Kepala Seksi Sosial 
dan Budaya, dirinya lebih banyak 
menggelar kegiatan yang sifatnya 
memberikan bantuan sosial ke-
pada masyarakat yang membutuh-
kan. Misalnya penyaluran bantuan 
kepada saudara-saudara kita di 
tanah air yang terkena musibah 
bencana alam antara lain banjir, 
gempa bumi, tanah longsor, gu-
nung meletus dan seterusnya.

“Kebetulan di tahun 2021 lalu di 

Kegiatan Kami 
Banyak Menyalurkan 
Bantuan kepada 
Korban yang 
Terdampak 
Bencana Alam

IIKK Rajawali Nusindo
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berbagai wilayah negeri ini banyak 
terjadi bencana misalnya banjir di 
Kalimantan, gunung meletus di 
Jawa Timur dan lain-lain, karena 
itu pada saat yang sama IIKK RNI 
melalui bantuan Rajawali Nusindo 
terdekat segera memberikan ban-
tuan kepada warga yang terdam-
pak,” ungkapnya.

Keberadaan Kantor Rajawali 
Nusindo yang selama ini tersebar 
di beberapa wilayah Tanah Air, 
kita manfaatkan untuk membantu 
IIKK di Kantor Pusat untuk me-
nyalurkan bantuan kepada warga 
yang tertimpa musibah bencana.

“Biasanya Kantor Rajawali Nu-
sindo terdekat kita gunakan un-
tuk menyalurkan bantuan kepada 
warga yang terdampak,” jelasnya.

Hal yang lain karena saat ini 
masih dalam suasana pandemi, 
kami juga sempat menyalurkan 
bantuan obat-obatan, barang dan 
uang tunai pada karyawan dan ke-
luarganya yang terpapar Covid-19. 
Bantuan tersebut kita namakan 
paket isoman. 

Selain menyalurkan bantuan 
kepada warga yang terdampak, 
kami juga secara rutin menggelar 
kegiatan tali asih kepada karya-
wan. Misalnya untuk supir, office 
boy, pegawai kontrak dan lain-lain.

“Datangnya Hari Raya Idul Fitri 
dan Natal biasanya kita jadikan 
momentum untuk menyalurkan 
bantuan berupa tali asih,” cetusnya 
yang sempat menjadi narasumber 
dalam Pelatihan Pembuatan Konek-

tor Masker di Jatitujuh.
Satu-satunya kegiatan yang 

membuat kami terpisah dengan 
IIKK di kantor pusat adalah saat 
ikut lomba menghias tumpeng 
pada saat perayaan HUT RNI. 

Ia menjelaskan, seksi sosial 
budaya sempat merencanakan ke-
giatan donor darah masal, tetapi 
karena terjadi pandemi kegiatan 
yang sudah direncanakan tersebut 
batal. l
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KEGIATAN IIKK di lingkungan 
PT GIEB Denpasar sejauh 
ini belum terlalu maksi-
mal karena adanya kendala 

pandemi Covid-19 dan ibu-ibu 
anggota yang tinggalnya banyak 
yang berjauhan dari lokasi peker-
jaan suami di Denpasar.

“Kami memiliki 11-12 anggota 
yang tinggalnya tersebar mulai 

dari Jakarta, Surabaya, Kalimantan 
dan kota lainnya,” ujar Tri Siswati 
Ketua IIKK PT GIEB Denpasar 
Bali.

Menurutnya dengan tantangan 
yang ada tersebut memang sulit 
untuk berkumpul di Denpasar. 
Karena itu kami mensiasatinya de-
ngan menggelar pertemuan secara 
daring atau online agar bisa diikuti 
oleh anggota yang tersebar.

Namun demikian dengan ber-
bagai tantangan yang ada kami 
sempat menggelar acara perlom-
baan yang dilakukan untuk mem-
peringati HUT GIEB.

“Jenis lombanya antara lain 
menyusun barang, kerapihan 
lingkungan,ruangan kerja, dan 
pantry. Pesertanya adalah 5 ca-
bang dibawah naungan PT GIEB 
Denpasar,” jelas isteri dari Salim 
Dirut PT GIEB ini.

Kemudian awal tahun di bulan 
Januari lalu, kami juga menggelar 
kegiatan arisan yang sempat sulit 
dilakukan tahun lalu karena takut 
terkendala situasi pandemi.

Rencananya beberapa bulan ke-
depan, kami juga akan menggelar 
kunjungan ke Pabrik Minyak Ku-
tus-kutus yang ada di Bali.

“Kami ingin belajar menge-
nai produksi minyak kutus-kutus 
yang sangat terkenal tersebut” 
ungkapnya.

Terakhir kami juga sudah me-
ngenal berbagai produk yang di-
hasilkan oleh ID Food mulai dari 
teh dalam kemasan, gula, berbagai 
varian beras, minyak goreng dan 
seterusnya. 

“Kami sudah kenal produk-pro-
duknya dan kebetulan selama ini 
kami diwajibkan menggunakan-
nya” tandasnya. l

Meskipun Pandemi dan 
Anggota Tersebar, Kami 
Tetap Coba Beraktifitas

IIKK PT GIEB Denpasar
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KONDISI yang masih pan-
demi Covid-19, membuat 
kita harus kreatif dalam 
melaksanakan kegiatan di 

lingkungan IIKK PG Tersana Baru 
dan PG Sindang Laut. Pasalnya 
kondisi pandemi membuat ba-
nyak anggota IIKK yang enggan 
untuk berkumpul untuk melaku-
kan aktifitas.

Pandangan tersebut dikemuka-
kan oleh Ketua IIKK PG Tersana 
Baru dan PG Sindang Laut. Sa-
lah satu bentuk kreatifitas adalah 
melakukan kegiatan secara online 
atau daring. Misalnya dalam me-
lakukan kegiatan arisan yang dila-
kukan setiap bulan.

“Selama pandemi arisan dige-
lar secara online dengan demikian 

kegiatan tetap terlaksana,” ujar 
Dita Listianingroem, Ketua IIKK 
PG Tersana Baru dan PG Sindang 
Laut.

Tak hanya itu sebelum pande-
mi, kami juga menggelar hadiah 
berupa doorprize kepada peserta 
yang datang di arisan. Ini seba-
gai kiat untuk menghadirkan pe-
serta. 

Menurutnya untuk kepen-
tingan kordinasi antara pengurus 
yang dilakukan setiap bulan di 
minggu pertama juga terpaksa di-
adakan secara online selama pan-
demi.

Dalam bidang ekonomi yang 
mencakup kewirausahaan, kami 
juga rutin menyediakan jasa cate-
ring untuk setiap aktifitas di pa-

brik. Ini sebagai bagian dari cara 
kami menghidupkan kas organi-
sasi secara reguler.

“Selama ini catering untuk se-
tiap aktifitas pabrik kita yang 
handle, dengan demikian IIKK 
mendapatkan pemasukan secara 
reguler,” jelas isteri dari Mocha-
mad Wisri Mustofa GM PG Ter-
sana Baru dan PG Sindang Laut.

Di bidang pendidikan kami juga 
punya aktifitas rutin yang berman-
faat tidak saja untuk karyawan 
tetapi juga anggota masyarakat 
sekitar. Aktifitas tersebut adalah 
penyelenggaraan TK Kepudang, 
TK Gelatik dan TK Merpati yang 
sudah berdiri sejak lama yakni 
1961, 1973 dan 1963. 

Bahkan karena sudah berdiri 

Pandemi Nggak Boleh Jadi 
Penghalang untuk Beraktifitas

IIKK PG Tersana Baru dan PG Sindang Laut
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sejak lama, kehadiran TK disana 
sudah sangat dirasakan manfaat-
nya oleh warga sekitar. Selain itu 
kualitasnya pun sangat memadai 
dibandingkan beberapa TK sejenis 
di sekitar. 

“Ketiga TK tersebut tak hanya 
melayani anak karyawan tetapi 
sudah sejak lama melayani ke-
butuhan penduduk sekitar. Jadi 
sangat dirasakan sekali manfaat-
nya,” ungkapnya.

Kemudian kami juga rutin 
menggelar pengajian dan san-
tunan kepada anak yatim dan 
pihak-pihak yang membutuhkan. 
Kegiatan santunan ini rutin kami 
gelar bersamaan dengan momen 
Hari Besar Keagamaan Nasional 
(HBKN) seperti Idul Fitri, Tahun 
Baru Islam, Maulud Nabi, Natal 

dan seterusnya.
Yang menarik meskipun ba-

nyak juga anggota yang tak ikut 
suaminya tinggal di lokasi kerja, 
karena banyak berdomisili di luar 
Cirebon, kami masih bisa ber-
kumpul antara 30-50 saat ada ke-
giatan. Bahkan ada anggota pen-
siunan yang masih aktif misalnya 
di lingkungan Sindang.

Kami juga selalu mengedepan-
kan suasana yang guyub dalam 
IIKK. Bagi kami IIKK adalah satu 
wadah yang egaliter dan nggak 
pernah mempersoalkan status dan 
jabatan suami.

“Kami sama sekali nggak per-
nah mempersoalkan status keang-
gotaan” perbedaan” tuturnya.

Tertarik untuk Kerjasama 

dengan Rajawali Nusindo
Sejak akhir tahun lalu, PT RNI 

(Persero) yang kini telah berubah 
nama menjadi ID Food telah ba-
nyak meluncurkan produk-pro-
duk pangan, misalnya gula, mi-
nyak goreng dan beberapa varian 
beras.

Ia menuturkan, terkait berba-
gai produk baru tersebut, kami su-
dah pernah ikut sosialisasi waktu 
pertemuan di PG Jatitujuh. Lebih 
lanjut, kami tertarik untuk penja-
jakan kerjasama dengan Rajawali 
Nusindo sebagai distributor pro-
duku baru tersebut. Jadi nggak ha-
nya sekedar untuk bingkisan Hari 
Raya saja, tetapi ada kerjasama 
lain yang bisa dibangun secara 
berkelanjutan dan menguntung-
kan kedua belah pihak. l
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TAK hanya sekedar rutin 
menggelar arisan untuk 
bertemu sesama anggota, 
Ibu-ibu IIKK PSA Palimanan 

terbilang sangat kreatif menggelar 
berbagai kegiatan yang positif.

Kegiatan mulai dari pembuatan 
konektor masker, penanaman 
pohon hingga sosialisasi gemar 
makan ikan dilakukan. Arisan-pun 
dilakukan tidak hanya sekedar 
mengumpulkan orang. Tetapi ada 

aktifitas berupa penambahan ilmu 
sedikit sehingga ada oleh-oleh se-
dikit yang diperoleh saat datang di 
arisan.

Teknis arisannya pun dilaku-
kan dengan kombinasi antara of-
fline dan online tergantung situasi 
karena saat ini masih pandemi. 
Tetapi sesekali kami sempat me-
ngadakan arisan di outdoor tetapi 
dengan menjalankan protokol ke-
sehatan.

“Ini kami lakukan supaya se-
mua anggota yang berjumlah 22 
anggota tidak bosan. Menariknya 
berbagai inovasi tak sulit dilaku-
kan karena anggota disisi guyub 
dan kompak,” ujar Atin Zahrotin 
Ketua IIKK PSA Palimanan.

Pelatihan kepada ibu-ibu petani 
tebu tersebut dilakukan untuk me-
ningkatkan kreatifitas dan mem-
bantu membuka peluang usaha di 
bidang ekonomi kreatif bagi para 

Dari Pelatihan Konektor 
Masker hingga Sosialisasi 
Gemar Makan Ikan

IIKK PSA Palimanan
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Petani sekitar. Diharapkan de-
ngan adanya pelatihan ini para Pe-
tani tebu memiliki keterampilan 
baru dalam merangkai konektor 
masker yang dapat dimanfaatkan 
untuk memberikan nilai tambah 
ekonomi bagi keluarga.

Di tengah pandemi Covid-19 
yang berdampak pada menurun-
nya aktivitas ekonomi ini, penting 
untuk saling bersinergi dan men-
dukung dalam rangka mening-
katkan kemampuan wirausaha 
sehingga dapat membuka peluang 
usaha dan lapangan pekerjaan.

Pelatihan pembuatan konektor 
masker yang merupakan kegiatan 
di bidang ekonomi dan kewirau-
sahaan, IIKK PSA Palimanan juga 
menggelar kegiatan pembagian 
sembako untuk masyarakat di se-
kitar pabrik terutama masyarakat 

yang terdampak Covid-19.
Kemudian kami juga menggelar 

kegiatan penanaman pohon No-
vember 2021. Penanaman dilaku-
kan di sekeliling TK Taman Mira 
Indria yang dikelola oleh IIKK. 
Adapun tanaman yang digunakan 
adalah toga, mangga, cabe, sing-
kong dan tomat.

Sekedar informasi TK Mira In-
dria adalah TK yang operasional-
nya dihadirkan untuk warga seki-
tar. TK yang berdiri di areal seluas 
500m2 ini memiliki prestasi yang 
sangat membanggakan karena 
mendapatkan peringkat 3 se-Ka-
bupaten Cirebon.

TK yang berumur 68 tahun ini 
merupakan peninggalan PG Gem-
pol memiliki 4 orang pengajar dan 
memiliki murid saat ini sekitar 60 
orang.

“Warga sekitar antusias menye-
kolahkan anaknya di sana dan 
alumninya banyak rebutan dari SD 
Favorit di Palimanan,” tuturnya.

Selain itu juga diupayakan un-
tuk rutin mengajarkan senam otak 
kepada anak-anak di sela-sela akti-
fitas TK untuk menstimulus otak 
kanannya agar lebih aktif

Edukasi Gemar Makan 
Ikan

Ada kegiatan khas yang dila-
kukan Seksi Pendidikan IIKK di-
sini yaitu edukasi gemar makan 
ikan untuk anak-anak. Acara ini 
dilakukan untuk mensosialisasi-
kan manfaat makan ikan kepada 
anak-anak. Pada acara tersebut 
dilakukan bagaimana caranya 
membuat makanan yang digemari 
anak-anak seperti nugget dan bur-
ger tetapi berbahan baku olahan 
ikan.

“Edukasi Gemar Makan ikan 
kami lakukan karena daerah seki-
tar merupakan daerah pesisir yang 
mudah untuk mencari bahan baku 
ikan sekaligus juga membuat po-
tensi anak agar lebih berkembang 
dan menghindari jajanan yang 
aneh-aneh. Terakhir tentunya 
agar ibu-ibunya supaya lebih krea-
tif mengolah jenis makanan yang 
berbahan baku ikan,” jelas isteri 
dari Aris Arisandi Kepala Unit PSA 
Palimanan ini. 

Kedepan bahkan sesuai ke-
inginan kami sedang mengupaya-
kan memasarkan olahan ikan yang 
nantinya dibuat. Misalnya frozen 
food berbahan baku ikan.

“Kami yakin ini akan bisa diwu-
judkan karena bahan baku ikan 
banyak tersedia di wilayah ini. Saat 
ini sedang dikaji oleh seksi eko-
nomi,” ungkapnya.

Tika mengatakan kedapan kita 
juga tertarik untuk melakukan 
penjajan kerjasama dengan Ra-
jawali Nusindo Cirebon. Misalnya 
menjadi mitra penjualan atau jeja-
ring pemasaran produk Rania dan 
lain-lain. Ini sebagai bagian dari 
ikhtiar penguatan usaha.

“Jadi kami tidak hanya sekedar 
menjadi bagian dari yang meng-
konsumsi saja,” tandasnya. l
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IIKK Mitra Kerinci adalah or-
ganisasi Istri dan Karyawati 
PT Mitra Kerinci. IIKK ada-
lah singkatan dari Ikatan 

Istri Karyawan dan Karyawati. 
PT Mitra Kerinci sendiri adalah 
BUMN yang bergerak di bidang 
Perkebunan Teh yang berlokasi di 
Sumatra Barat.

Ketua IIKK Mitra Kerinci Ella 
Zulham mengatakan yang mem-
banggakan dari IIKK Mitra Kerinci 
adalah telah memiliki Mitra Ke-
rinci Galeri yang diresmikan oleh 
diresmikan oleh Ketua Dekranas-
da Solok Selatan Ny. Hj. Erniati 
Khairunas. Sebagai pusat cendera-
mata, Mitra Kerinci galeri juga me-
nampilkan produk hasil kreatifitas 
IIKK PT Mitra Kerinci.

Selain menampilkan produk 
hasil kreatifitas IIKK PT Mitra 
Kerinci, galeri yang berlokasi di 
Liki Cafe, Sungai Lambai Solok 
Selatan ini juga memamerkan pro-
duk-produk hasil kreatifitas peng-
rajin lokal.

Yang unik dari MK galeri ada-
lah adanya produk-produk hasil 
kreatifitas ecoprint, ecoprint me-
rupakan teknik memberi warna 
dan corak (motif) pada kain de-
ngan bahan-bahan alami seperti 
daun, bunga, batang dan bahan 
alami lainnya. Hal tersebut diha-
rapkan dapat mengembangkan 
usaha pebisnis lokal sebagai upaya 
terwujudnya Visi dan Misi Kepala 
Daerah “Maju Bersama, Sejahtera 
Untuk Semua”

IIKK Mitra Kerinci juga rutin 
menggelar kegiatan arisan, ban-
tuan sosial kepada karyawan dan 
masyarakat di lingkungan sekitar 
yang membutuhkan. Pengelo-
laan Tempat Penitipan Anak dan 
PAUD UMU ATIYAH Dyah Utami 
yang digunakan untuk kebutuhan 
karyawan dan penduduk seki-

tar, pelayanan Posyandu untuk 
anak-anak karyawan dan masya-
rakat sekitar.

Selanjutnya kami juga sempat 
menggelar seminar tentang paren-
ting yang bertemakan “Mening-
katkan Kualitas dan Peran Serta 
Ibu-Ibu IIKK dalam Organisasi 

dan Keluarga. Acara yang digelar 
pada Agustus 2021 ini antusias dii-
kuti oleh anggota.

Kegiatan lainnya yakni mem-
buat tas, dompet dan jilbab ecoprint 
yang hasilnya dipamerkan di Mitra 
Kerinci Galeri atau banyak kita se-
but Galeri Ecoprint karena banyak 
menampilkan hasil ecoprint dari 
anggota IIKK Mitra Kerinci.

Situasi yang masih dalam sua-
sana Pandemi Covid-19, menjadi 
tantangan sendiri untuk kegiatan 
IIKK. Namun kita tidak menyerah 
dengan tetap menggelar beberapa 
kegiatan meskipun dengan mene-
rapkan protokol kesehatan. l

Ada Galeri Ecoprint
di Mitra Kerinci

IIKK PT Mitra Kerinci

PROFIL IIKK-RNI | PT MITRA KERINCI
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IKATAN Istri Karyawan dan 
Karyawati (IIKK) PT Rajawali 
Nusantara Indonesia (Per-
sero) yang sekarang berubah 

menjadi ID FOOD harus menjadi 
sebuah organisasi yang solid dan 
guyub. Karena itu ketika menjadi 
ketua yang pertama dilakukan 
adalah melanjutkan kebersamaan 
antara ibu-ibu dari staf dan ibu-
ibu non staf.

“Sebelumnya ibu-ibu non 
karyawan kurang terlibat, tetapi 
saya coba terus merangkul me-
reka. Semuanya harus menyatu 
dan guyub tanpa membeda-be-

dakan jabatan suami karena itu 
kami senantiasa menggelar sila-
turahmi,” ujar Ketua IIKK PG 
Candi Baru Amilia Adang Sukan-
dar yang memimpin IIKK di ling-
kungan Rajawali 1 yang terdiri 
dari PG Krebet Baru, PG Candi 
Baru sejak Agustus 2021.

Menurutnya lingkup kegiatan 
di IIKK terbagi dalam bidang 
sosial budaya, ekonomi dan pen-
didikan. Adapun kegiatan dalam 
bidang sosial budaya antara lain 
arisan, pengajian dan membagi-
kan bantuan sosial kepada pihak-
pihak yang membutuhkan yang 

biasa dilakukan pada momen-mo-
men tertentu seperti Hari Besar 
Keagamaan Nasional (HBKN).

Di bidang ekonomi kami juga 
mengumpulkan kardus dan botol 
yang masih bernilai ekonomis. 
Setelah dikumpulkan kemudian 
dijual dan uang hasil penjualan 
tersebut digunakan sebagai tam-
bahan kas buat organisasi.

Selain itu kami juga melakukan 
produksi kerajinan, masakan dan 
panganan berupa kue-kue yang 
hasilnya kami jual di bazar-bazar. 
Misalnya kami sempat membuat 
pelatihan membuat puding art 

Kebersamaan antara Anggota Itu 
Penting bagi Sebuah Organisasi

IIKK Candi Baru

PROFIL IIKK-RNI | CANDI BARU
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dan seterusnya. Namun karena 
situasi pandemi, kegiatan seperti 
ini sementara ini belum bisa kami 
laksanakan.

Kemudian kami juga rutin 
melaksanakan aktifitas olahraga 
berupa senam dan tenis. Tenis 
kami laksanakan pada Rabu se-
mentara senam pada hari Jumat. 
Selanjutnya kami juga belajar alat 
musik kolintang dengan meng-
undang pelatih secara reguler, 
pelatihan decoupage, berpartisi-
pasi dalam berpartisipasi dalam 
kegiatan lomba video tiktok HUT 
RNI ke 57 dengan meraih juara 
Harapan.

Yang menarik komposisi usia 
antara anggota di IIKK Candi 
Baru jarak usia sudah sangat jauh.

“Kalau saya masih generasi 
kolonial sementara anggota ke-
banyakan masih masuk generasi 
milenial Jadi ini merupakan tan-

tangan tersendiri bagi kepengu-
rusan disini,” ungkapnya.

Ingin Dilibatkan dalam 
Sosialisasi Produk Rania

Sejak akhir tahun lalu, ID 
FOOD banyak meluncurkan ber-
bagai produk baru yang dina-
makan Rania. Karena itu kami 
tertarik untuk kerjasama dengan 
Rajawali Nusindo dalam rangka 
mensosialisasikan berbagai pro-
duk-produk ID FOOD kepada 
ibu-ibu anggota IIKK RNI Group 
di bawah naungan Rajawali 1.

Pengenalan berbagai produk 
baru ini sangat penting karena ID 
FOOD yang merupakan BUMN 
Holding Pangan banyak meluncur-
kan produk baru di pasaran. Tidak 
lagi hanya sebatas gula pasir dan 
teh seperti biasa kini, ID FOOD 
banyak menghadirkan berbagai 
produk baru antara lain berbagai 

varian beras, minyak goreng, hand 
sanitizer, tissue hingga masker.

Menurutnya, sebagai bagian 
penting dari ID FOOD tentu saja 
IIKK RNI harus lebih aware ter-
hadap kehadiran berbagai produk 
tersebut sebelum dipasarkan se-
cara meluas di pasaran.

“Dengan demikian kami bisa 
membantu mengenalkan produk 
tersebut kepada lingkungan seki-
tar” tuturnya.

Salah satu bentuk kerjasama 
tersebut antara lain adalah mema-
sarkan produk-produk tersebut 
di jaringan pemasaran yang dimi-
liki oleh IIKK RNI yang ada di PG 
Candi Baru. Kebetulan kami me-
miliki Super Mart sendiri.

“Dan kami bersyukur pro-
duk-produk tersebut sudah ma-
suk ke Super Mart yang kami kelo-
la,” ujar mantan pimpinan cabang 
sebuah Bank di Malang ini. l

PROFIL IIKK-RNI | CANDI BARU



46

IIKK RNI NEWS | Edisi Tahun 2022

SEJAK Kepengurusan terben-
tuk pada Mei 2021, Ikatan 
Isteri Karyawan dan Ka-
ryawati (IIKK) Mitra Ogan 

telah melaksanakan beberapa ke-

giatan. Adapun kegiatan-kegiatan 
tersebut adalah pelatihan batik 
eco-print.

Memberikan bantuan kepada 
Panti Asuhan yang berada di se-

kitar lokasi kantor Mitra Ogan, 
berkunjung ke rumah anggota 
yang tertimpa musibah, ikut serta 
dalam kegiatan lomba membuat 
tumpeng dan praktek kuliner ber-
nuansa merah putih pada saat pe-
rayaan HUT RNI, dan perayaan 
Hari Ibu bersamaan dengan HUT 
Mitra Ogan yang ke 33. l

IIKK Mitra Ogan
PROFIL IIKK-RNI | MITRA OGAN

Pengurus IIKK Mitra Ogan

Ibu- ibu anggota IIKK Mitra Ogan sedang 
memamerkan hijab hasil pelatihan ecoprint

Ibu-ibu IIKK Mitra Ogan sedang silaturahmi di acara syukuran 
Khitanan Putera dari PTP Mitra Ogan

Ibu-ibu IIKK di acara HUT PTP Mitra Ogan ke-29
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SEBAGAI anak perusahaan 
RNI Group yang berkedu-
dukan di Madiun, Jawa Ti-
mur, PG Rejo Agung Baru 

bergerak di bidang perkebunan 
terutama gula yang berada di ba-
wah PT Rajawali I.

Sementara Ikatan Istri Karya-
wan dan Karyawati (IIKK) PG Rejo 

Agung Baru memiliki bentuk ak-
tivitas rutin antara lain arisan baik 
yang bentuknya indoor ataupun 
outdoor yang diselingi dengan 
pemberian materi keterampilan. 
Pengelolaan Sekolah TK, bantuan 
sosial berupa pembagian sembako 
dan uang tunai kepada warga di-
sekitar dan seterusnya. l

PROFIL IIKK-RNI | PG REJO AGUNG BARU

Pengurus IIKK PT PG R1 Unit PG Rejo Agung Baru Madiun

Kegiatan bakti sosial dengan 
memberikan santunan dan bingkisan 
Lebaran kepada dhuafa dan anak 
yatim piatu di sekitar pabrik.

IIKK PG Rejo Agung Baru
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IIKK Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PROFIL IIKK-RNI | RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINIRING
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IIKK PT Laras Astra Kartika 
(AP RNI Group)

PROFIL IIKK-RNI | PT LARAS ASTRA KARTIKA
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IIKK PG TR Tersana Baru
PROFIL IIKK-RNI | PG TR TERSANA BARU

Duduk dari kiri : Ibu Kurniasih Sidik (Bendahara), Ibu Vita Ragil (Sekretaris 1), Ibu Dita Wisri M (Ketua), Ibu Zuraida Eka (Sie Sosbud), Ibu 
Maryam Adri (Wakil Ketua)
Berdiri dari kiri : Ibu Tris Dadi (Sie Pendidikan), Ibu Anis (Sie Sosbud), Ibu Silmi (Sie Ekonomi), Ibu Laras Dadan (Sekretaris 2), Ibu Tisa 
Adang (Sie Ekonomi), Ibu Retno Susanto (Sie Ekonomi),Ibu Watini Basuki ( Sie Pendidikan), Ibu Elsa Virman (Sie Ekonomi)
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SEBAGAI anak perusahaan 
PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (Persero) / RNI 
Group yang berkedudukan 

di Malang, Jawa Timur, PG Krebet 
Baru bergerak di bidang perke-

bunan terutama gula yang berada 
di bawah PT Rajawali I.

Sementara Ikatan Istri Karya-
wan dan Karyawati (IIKK)  PG 
Krebet Baru memiliki bentuk 
aktivitas rutin antara lain arisan 

baik yang bentuknya indor atau-
pun outdor yang diselingi de-
ngan pemberian materi keteram-
pilan. Pembagian sembako dan 
uang tunai kepada 100 dhuafa 
di 6 Desa Penyangga, workshop 
ecoprint dengan teknik pounding, 
kerja bakti, posyandu kepada Ibu 
dan balita di sekitar lokasi per-
usahaan. l

IIKK PG Krebet Baru
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SEBAGAI anak perusahaan 
PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (Persero) yang 
berkedudukan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, PT 
Madu Baru adalah produsen gula 
dan alkohol atau spiritus.

PT Madu Baru pertama kali di-
bangun pada tahun 1955 atas pra-
karsa Sri Sultan Hamengku Buwo-
no IX dan diresmikan pada tanggal 
29 Mei 1958 oleh Presiden RI per-
tama yaitu Ir.Soekarno. Adapun 
saat ini telah 65% sahamnya dimi-

liki Sri Sultan Hamengku Buwono 
X dan 35% milik pemerintah yang 
dikuasakan kepada PT Rajawali 
Nusantara Indonesia (BUMN).

Sementara Ikatan Istri Karya-
wan dan Karyawati (IIKK) PT 
Madu Baru memiliki bentuk ak-
tivitas rutin antara lain arisan baik 
yang bentuknya indoor ataupun 
outdoor yang diselingi dengan 
pemberian materi keterampilan. 
Pemberian bantuan sosial berupa 
pembagian sembako dan uang tu-
nai kepada warga disekitar dan se-

terusnya. Misalnya pada tanggal 3 
Juni 2021 mengunjungi Kelurahan 
Tirtonirmolo untuk memberikan 
bantuan sosial berupa sembako 
kepada 250 orang warga masya-
rakat Tirtonirmolo yang membu-
tuhkan. Bantuan diberikan secara 
simbolis oleh Retno Irwan selaku 
ketua IIKK Madubaru yang di 
terima Lurah Tirtonirmolo HM 
Marwan MS, S.H dan kemudian 
diteruskan kepada Dukuh se Tir-
tonirmolo agar disalurkan kepada 
yang berhak menerima. l

IIKK PT Madubaru
PROFIL IIKK-RNI | PT MADUBARU
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PT Mitra Rajawali Banjaran 
(PT MRB) adalah salah satu 
anak perusahaan PT Ra-
jawali Nusantara Indone-

sia (Persero), yang merupakan 
Pabrik Alat Kesehatan yang mem-
produksi Kondom, Alat Suntik, 
Sarung Tangan dan Produk Alat 
Kesehatan lainnya.

PT MRB bisa dikatakan telah 

menghasilkan produk-produk alat 
kesehatan yang berkualitas, ino-
vatif dengan cara yang baik, efek-
tif dan efisien, memenuhi standar 
regulasi serta ramah lingkungan, 
untuk memenuhi kebutuhan Pa-
sar Nasional dan Global dengan 
tetap mengutamakan kepuasan 
Stakeholder.

Sementara Ikatan Istri Karyawan 

dan Karyawati (IIKK) PT MRB me-
miliki beberapa kegiatan antara lain 
arisan yang diselingi dengan pem-
berian materi keterampilan. Pem-
berian bantuan sosial berupa pem-
bagian sembako dan uang tunai 
kepada warga di sekitar dan seterus-
nya dan beberapa kegiatan lainnya 
seperti saling mengunjungi anggota 
yang mengalami musibah. l

IIKK PT Mitra Rajawali Banjaran
PROFIL IIKK-RNI | PT MITRA RAJAWALI BANJARAN



SELAMA era pandemic co-
vid-19 kebiasaan untuk 
mencuci tangan, mandi, 
membersihkan wajah, dan 

pemakaian alcohol menjadi me-
ningkat dan dilakukan berulang-
ulang. Hal ini dapat meningkatkan 
resiko kulit kering dan kerusakan 
skin barrier kulit terutama bagi 
penderita dermatitis atopic dan 
kulit sensitive. Dermatitis atopic 
adalah kelainan kulit yang ditan-
dai dengan disfungsi skin barrier 
yang ditandai dengan peradangan, 
kulit kering, dan gatal kemerahan. 
Sedangkan pengaruh alcohol dan 
sabun akan memicu dan memper-
berat dermatitis atopic, serta mem-
buat kulit lebih kering.

Kulit adalah organ tubuh yang 
paling luas dan berinteraksi lang-
sung dengan lingkugan eksternal. 
Kulit berfungsi sebagai pelindung 
fisik dan imunologis dengan cara 
membatasi kehilangan cairan me-
lalui kulit, menyerap bahan kimia 
dari lingkungan serta mencegah 
infeksi mikroba.

Pada penderita Dermatitis Ato-
pic imunitas kulit terganggu, ki-
nerja barrier kulit menurun dan 
rentan terhadap infeksi. Sehingga 
harus dijaga kulit selalu lembab 
agar barrier kulit tertutup sempur-
na. Namun pemakaian sabun yang 
terus menerus dan alcohol mem-
buat kulit terutama tangan men-
jadi kehilangan cairan dan lebih 
kering. Sehingga barrier kulit ter-
buka dan rentan terhadap infeksi.

Pada penderita kulit Dermatitis 
Atopic dan kulit kering disarankan 
memilih produk hand sanitizer dan 
sabun tangan yang mengandung 

pelembab, tidak mengandung par-
fum dan surfactant berlebih. Sabun 
tangan lebih disarankan karena 
terbilas air dan tidak meninggal-
kan produk sisa yang menempel di 
kulit. Mencuci tangan disarankan 
dengan menggunakan air dingin 
dan tidak memakai sabun dengan 
scrub. Setelah itu bisa memakai 
tisu (hindari permukaan handuk 
yang kasar) dengan cara ditepuk 
tepuk. Kemudian dilanjutkan de-
ngan pemakaian pelembab setiap 
selesai cuci tangan. Saat berada di 
ruangan AC juga disarankan un-
tuk memberi pelembab pada kulit 
lebih sering. Selain itu disarankan 
memakai sarung tangan untuk 
melakukan kegiatan yang berhu-
bungan dengan senyawa kimia. Se-
perti mencuci piring, mencuci baju 
dan perabotan. Hand Sanitizer ha-
nya boleh digunakan bila tidak ada 
akses ke sabun tangan dan air.

Pelembab merupakan kompo-
nen utama perawatan kulit seha-
ri-hari terutama bagi penderita 
kulit kering, sensitive dan Derma-

titis Atopic. Di masa pandemic 
Covid-19 mencuci tangan yang 
sering harus diikuti dengan apli-
kasi pelembab yang sering pula. 
Bentuk sediaan pelembab dapat 
berupa lotion, krim, gel, body but-
ter dan salep. Pelembab yang ideal 
harus memiliki sifat :
1. Fungsi Mengurangi dan men-

cegah kehilangan cairan epi-
dermal

2. Meningkatkan retensi dan bar-
rier kulit

3. Hipoalergenik, non-kome-
dogenik dan tanpa pengharum

4. Daya serap cepat sehingga efek 
hidrasi segera

5. Harga terjangkau
Bahan spesifik pelembab yang 

dapat digunakan adalah yang 
mengandung ceramide, gliserin, 
sucrose stearate, canola dan sun-
flower oil. Pelembab ini bisa segera 
digunakan setelah cuci tangan dan 
bebas digunakan beberapa kali da-
lam sehari. Yang terutama adalah 
harus menghindari pemicu sebisa 
mungkin. l

Perawatan Kulit Kering dan 
Dermatitis Atopik di Masa 
Pandemi Covid-19
Ditulis oleh :
dr. Faiza Rizandy Widiana
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KANKER adalah penyakit 
yang disebabkan pertum-
buhan sel yang abnormal 
dan tidak terkendali dalam 

tubuh. Kanker serviks menjadi sa-
lah satu penyebab kematian akibat 
kanker tertinggi pada wanita. Hal 
ini disebabkan karena serviks me-
rupakan organ yang tersembunyi 
dan baru menimbulkan gejala saat 
mencapai derajat keparahan.

Serviks adalah leher rahim, yaitu 
organ yang menjadi pembatas an-
tara vagina dan rahim. Karena be-
rupa pembatas antara organ luar 
dan dalam, serviks memiliki sel 
peralihan, dimana sel peralihan ini 
lebih gampang mengalami peru-
bahan dan abnormal.

Penyebab tersering dari kanker 
serviks adalah infeksi virus HPV 
(Human Papilloma Virus) tipe 16 
dan 18. Virus HPV ini dapat ditu-
larkan melalui hubungan sek-
sual. Selain itu faktor resiko yang 
meningkatkan kejadian kanker 
serviks adalah hubungan seksual 
tanpa proteksi, partner seksual 
yang berganti-ganti, merokok, 
alcohol, melahirkan banyak anak, 
riwayat kanker dalam keluarga, 
penurunan kekebalan tubuh dan 
pernah menderita infeksi di dae-
rah kelamin atau radang panggul.

Gejala dari kanker serviks yang 
perlu diperhatikan adalah kelu-
arnya cairan/keputihan yang ti-
dak biasa dari vagina, darah yang 
abnormal, siklus menstruasi yang 
panjang dan lama, rasa nyeri saat 
berkemih dan melakukan hubung-
an seksual, kelelahan dan penu-
runan berat badan yang tidak dapat 
dijelaskan.

Gejala di atas dapat muncul di 
stadium awal, namun lebih sering 
muncul di stadium 2. Padahal apa-

bila kanker serviks diketahui lebih 
awal maka dapat dilakukan pena-
nganan dan dapat meningkatkan 
harapan hidup pasien. Karena itu 
bagi wanita yang telah rutin ber-
hubungan seksual disarankan un-
tuk memeriksa keadaan serviks 
rutin melalui IVA TEST atau PAP 
SMEAR.

IVA TEST adalah pemeriksaan 
serviks menggunakan asam ase-
tat, sedangkan PAP SMEAR ada-
lah pemeriksaan serviks dengan 
mengambil contoh epitel dan 
diperiksakan di mikroskop. Peme-
riksaan ini dapat dipilih salah satu 
dan dilakukan 3 tahun sekali. Se-
cara teoritis hasil dari PAP SMEAR 
akurasinya lebih tinggi dalam pe-
meriksaan sehingga dapat men-
deteksi sel abnormal secara lebih 
baik. Pemeriksaan ini harus dila-

kukan secara teratur agar peru-
bahan sel di serviks dapat terbaca 
sehingga penanganannya lebih 
cepat.

Virus HPV sebagai salah satu 
penyebab pemicu kanker serviks 
dapat dicegah dengan dilakukan 
vaksin HPV. Vaksin ini dapat di-
lakukan sejak masa remaja bagi 
anak laki-laki dan perempuan 
agar terjadi kekebalan terhadap 
virus. Virus HPV ini bukan hanya 
dapat menyebabkan kanker ser-
viks, namun pada laki-laki juga 
dapat meyebabkan kanker penis, 
kanker anus, kanker tenggorokan 
dan kutil kelamin. Sehingga sama 
pentingnya bagi laki-laki dan pe-
rempuan yang aktif secara seksual 
untuk menerima vaksin sehingga 
dapat memutus rantai penyebaran 
infeksi virus HPV. l

Pencegahan dan Deteksi Dini 
Kanker Serviks pada Wanita
Ditulis oleh :
dr. Faiza Rizandy Widiana
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KANKER adalah penyakit 
yang disebabkan pertum-
buhan sel yang abnormal 
dan tidak terkendali dalam 

tubuh. Kanker payudara dan kan-
ker serviks telah menjadi momok 
bagi kesehatan wanita di beberapa 
dekade belakangan. Dimana pada 
tahun 2021 kejadian kematian ka-
rena kanker telah meningkat 8,8% 
dibandingkan tahun sebelumnya.

Gejala kanker payudara adalah 
terjadi perubahan yang tidak alami 
pada payudara. Seperti perubahan 
pada puting, keluar cairan atau 
darah dari puting, terdapat benjo-
lan di daerah payudara ataupun di 
ketiak, perubahan warna dan ben-
tuk pada kulit payudara, muncul 

nyeri dan bengkak. Hal-hal abnor-
mal ini akan dapat disadari dan di-
tangani lebih awal apabila wanita 
melakukan pemeriksaan payudara 
setiap bulan.

Pemeriksaan payudara setiap 
bulan disebut SADARI (Periksa 
Payudara Sendiri). SADARI dila-
kukan setiap bulan setelah siklus 
menstruasi berakhir. Caranya ada-
lah dengan berdiri di depan cer-
min dan mengangkat tangan. Per-
hatikan apakah ada perubahan di 
area payudara dan ketiak. Kemu-
dian letakkan tangan di pinggang 
dan kembali lihat payudara dan 
ketiak. Setelah itu dapat dilakukan 
perabaan dengan cara memutar 
pada payudara dan puting, serta 
pada ketiak. Dirasakan apakah ter-
dapat benjolan, perubahan ben-
tuk atau rasa nyeri pada payudara 
dan ketiak. Dan terakhir lakukan 

tekanan payudara ke arah puting 
untuk melihat apakah ada cairan 
yang keluar.

SADARI dilakukan sebulan se-
kali pada hari ke 7-15 siklus mens-
truasi. Untuk wanita yang sudah 
menopause bisa memilih 1 tanggal 
pemeriksaan setiap bulan. Peme-
riksaan SADARI yang teratur akan 
membuat wanita menyadari ter-
jadinya perubahan pada payudara 
dan membuat pengobatan terha-
dap kanker menjadi lebih awal. 
Pengobatan lebih awal akan me-
ningkatkan persentase kesembu-
han pada pasien.

Apabila pada pemeriksaan 
SADARI terdapat kelainan maka 
disarankan untuk ke dokter dan 
akan dilakukan pemeriksaan 
lanjutan seperti USG payudara, 
mammography dan pemeriksaan 
jaringan payudara. Hal ini dilaku-
kan untuk menegakkan diagnosis 
karena tidak semua benjolan pada 
payudara berupa kanker. Bisa juga 
merupakan tumor jinak yang ti-
dak berbahaya.

Banyak faktor resiko yang me-
ningkatkan kemungkinan keja-
dian payudara. Seperti: merokok, 
alcohol, riwayat kanker dalam ke-
luarga, tidak hamil dan menyusui 
(regulasi hormone estrogen), dan 
penggunaan kontrasepsi hormo-
nal. Namun hal tersebut tidak 
menjadi faktor utama munculnya 
kanker. Munculnya kanker dan sel 
abnormal sampai saat ini belum 
diketahui sebabnya. Perempuan 
dengan faktor resiko yang tinggi 
dapat melakukan USG payudara 
atau mammography 1 tahun sekali.

Kesimpulannya pada wanita 
menyadari kesehatan diri sendiri 
adalah hal yang penting. Melaku-
kan SADARI rutin setiap bulan da-
pat menyelamatkan nyawa. Ten-
tunya diikuti dengan kesadaran 
untuk memeriksakan diri ke dok-
ter tenaga ahli. l
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