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Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-77

Menuju Pertambangan Berkelanjutan

D

i Hari Pertambangan dan Energi ke-77 tahun
ini, pemerintah kembali menekankan pentingnya transformasi industri pertambangan

menuju ke arah pengembangan berkelanjutan
(sustainable development). Dalam perspektif ini,
pertambangan bergerak lateral ke wilayah sosial,
ekonomi hingga kultural.
Merujuk pada amanat Undang-Undang (UU)
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Minerba, ada tiga hal penting yang perlu diwujudkan
terkait dengan transformasi manfaat pertambangan.
Pertama adalah peningkatan nilai tambah (PNT) atau
yang dikenal hilirisasi, yang menciptakan efek ganda
tinggi termasuk penciptaan lapangan kerja.
Kedua adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup
untuk menopang populasi penduduk Indonesia yang
terus meningkat pada luas daratan yang tetap. Serta
ketiga adalah pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat (PPM) sekitar lingkar tambang.
Karena itu, PT RMK Energy Tbk (RMKE)
berkomitmen kuat pada pertumbuhan bisnis yang
berkelanjutan dan memberi benefit bagi seluruh
stakeholder. *
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RMK Group Gencarkan Paperless Office

P

T RMK Energy Tbk (RMKE)
sejak September 2022 mulai
mengaplikasikan digitalisasi
alur kerja dokumen (document
workflow) atau biasa disebut
paperless office, di seluruh anak
usaha. Digitalisasi ini mencakup
seluruh alur kerja dokumen dari
Head Office (HO) hingga ke anakanak usaha di area kerja (jobsite).
Ada sejumlah keuntungan
mengaplikasikan paperless office
bagi perusahaan, diantaranya
adalah proses yang lebih cepat,
lebih hemat, lebih aman dan
lebih mudah. Dengan digitalisasi,
seluruh proses mulai dari pengajuan hingga approval dapat
dilakukan dengan lebih cepat
dibanding menggunakan dokumen fisik yang harus dicetak
terlebih dahulu dan berpindahpindah ke banyak meja.
Karena semua dokumen tidak
perlu dicetak, maka penggunaan
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kertas, tinta printer dapat
dikurangi sehingga lebih
hemat belanja kertas dan
tinta printer. Selain itu,
meminimalkan pemakaian
kertas juga membantu
mengurangi deforestasi atau
penebangan hutan. Dengan
cara ini, perusahaan berpartisipasi aktif dalam kampanye
pelestarian lingkungan.
Paperless office juga
meningkatkan keamanan
dokumen-dokumen perusahaan, karena dokumen fisik
berisiko hilang atau terselip.
Dengan digitalisasi, dokumen-

dokumen dapat disimpan
dengan aman dan lebih
tertata rapi di pusat data.
Dengan data dan dokumen
yang aman dan tertata rapi,
maka dapat memudahkan
dalam melacak data atau
dokumen.
RMK Group berkomitmen
mengimplementasikan praktek bisnis yang berkelanjutan
dengan memperhatikan
kinerja lingkungan, mulai dari
Head Office di Jakarta hingga
ke area kerja di Palembang
dan Muara Enim, Sumatra
Selatan. *
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RMK Energy Bantu Jaga
Kebersihan SDN 152 Selat Punai

P

Tim RMK Energy melakukan serah terima
bantuan ke SDN 152 Selat Punai

T RMK Energy, pada awal September lalu,
berkontribusi dalam meningkatkan kebersihan di lingkungan SD Negeri 152 Desa

Selat Punai, Kecamatan Pulokerto, Kotamadya
Palembang. SD Negeri 152 berlokasi di Ring 1
area operasi Pelabuhan Musi 2, pelabuhan muat
batubara milik RMK Energy.
RMK Energy memberikan sejumlah alat-alat
kebersihan seperti sapu, alat pel, ember, tempat
sampah plastik dan pengki. Selain itu, RMK
Energy juga menyumbangkan masker dan
beberapa kotak susu untuk menjaga kesehatan
guru, staf dan peserta didik di SD Negeri 152.
Sejumlah alat tulis, seperti pensil dan pulpen,
juga diberikan untuk melengkapi keperluan
sekolah.
Bantuan alat-alat kebersihan dan keperluan
sekolah ini merupakan salah satu bentuk tanggung
jawab RMK Energy terhadap komunitas terdampak
melalui program Corporate Social Responsibility
(CSR). RMK Energy berkomitmen untuk terus
memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar
area kerja, karena Perseroan percaya bahwa
kesejahteraan masyarakat dapat mendukung
keberlangsungan operasi produksi secara jangka
panjang.
Isu lingkungan merupakan salah satu program
CSR prioritas RMK Energy, selain isu kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat lokal. *

RMK Energy berkomitmen untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat di
sekitar area kerja, karena Perseroan percaya bahwa kesejahteraan masyarakat
dapat mendukung keberlangsungan operasi produksi secara jangka panjang.
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RMK Group Ikut Peringati HUT KAI ke-77

Rangkaian KA di Stasiun Gunung Megang, menuju ke
Train Loading System

S

ebagai salah satu mitra
bisnis strategis, RMK Group
ikut berpartisipasi memper-

ingati Hari Ulang Tahun (HUT) PT
KAI (Persero) ke-77 pada 28
September 2022. Tahun ini, KAI
mengusung tema “Bangkit Lebih
Cepat, Melayani Lebih Baik”.
Pada 16 September lalu,
perwakilan PT RMK Energy,
Bapak Sakria dan tim General
Affairs menyerahkan dua unit
motor matic di kantor Divre 3
Palembang pada 16 September
2022 dan diterima oleh PIC
Panitia HUT KAI ke-77, Bapak
Fadli Asman. Dua unit motor ini
merupakan doorprize untuk
puncak acara memperingati HUT
KAI tahun ini.
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RMK Group merupakan
satu-satunya perusahaan
logistik batubara swasta yang
beroperasi secara terintegrasi dengan rel kereta
milik PT KAI di Sumatra
Selatan. RMK telah membangun fasilitas stasiun muat
batubara Gunung Megang,
Muara Enim yaitu Train
Loading System (TLS) untuk
mengakomodasi volume
angkutan dari IUP batubara
di Muara Enim dan sekitarnya.
Di sisi hilir, RMK terus
mengembangkan stasiun
bongkar Simpang, Palembang sehingga dapat

membongkar sekitar 16
trainset per hari.
Selamat Hari Ulang Tahun
PT KAI ke-77, mari kita
bersinergi untuk “Bangkit
Lebih Cepat, Melayani Lebih
Baik”. *

RMK Group merupakan
satu-satunya
perusahaan logistik
batubara swasta yang
beroperasi secara
terintegrasi dengan rel
kereta milik PT KAI di
Sumatra Selatan.
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