
Quarterly Bulletin of PT Eratex Djaja, Tbk. | Busana Apparel Group Triwulan 4  2018 

Volume 19 

Semeru 
Contents 

Hiburan dan Olahraga 

Salam!!!!! 

Selamat tahun baru bagi para pembaca sekalian. Kegiatan pada 

kuarter lalu yang paling utama adalah perayaan hari Ibu, acara 

yang memberikan rona kebahagiaan pada ribuan wajah para 

peserta. 

Dalam bidang olahraga, “kompetisi Futsal” membantu dalam 

meningkatkan kerjasama di antara para karyawan dan didalam 

kegiatan sehari-hari. Tahun 2018 ini berakhir dengan catatan 

yang baik, karena Eratex mendapatkan berbagai penghargaan 

untuk kontribusi terbaik di beberapa bidang. Selamat 

membaca!!!!! 
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Setiap peringatan hari Ibu yang jatuh pada tgl 22 Desember Eratex selalu ikut merayakannya  

sejak beberapa tahun terakhir ini,  karena 90% karyawan kami adalah kaum wanita / para ibu –

ibu. Tim HERproject bersama dengan Komite Wanita Eratex selalu berusaha untuk 

menyebarkan kesadaran kesehatan mereka melalui acara-acara ini dan mengorganisir "program 

jalan sehat" untuk karyawan dan keluarga mereka pada hari Minggu, 16 Desember 2018 dalam 

kaitannya dengan perayaan memperingati hari Ibu.  16.000 karyawan dan keluarga mereka 

berpartisipasi dalam jalan sehat sepanjang 4,5 km berawal  dari pintu gerbang pabrik dan 

dimulai jam 5.30 pagi dan mengambil rute di lingkungan sekitar kota. Selain jalan sehat, peserta 

juga dihibur dengan bazar makanan sehat, kompetisi senam, kompetisi karnaval & kegiatan 

menyenangkan lainnya. Acara berakhir dengan pembagian doorprize berbagai hadiah termasuk 

sepeda motor dan TV LED 40 ". 
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Futsal adalah salah satu olahraga favorit di Indonesia. Turnamen Futsal diselenggarakan pada 

tanggal 30 Oktober - 3 November 2018, karyawan dari semua departemen & bagian diundang 

untuk berpartisipasi. Komite yang terdiri dari karyawan dibentuk untuk mengatur turnamen ini. 

19 tim dibentuk yang melibatkan manajer / penyelia / pekerja dari semua bagian. Ada dua 

kategori kompetisi - kelompok umur 18-36 tahun & kelompok umur 37 tahun ke atas. Untuk 

memastikan bahwa semua dapat berpartisipasi, pertandingan dijadwalkan pada hari Minggu. 

Pertandingan final dilaksanakan pada tanggal 3 November 2018. Di bawah ini adalah potret 

pemenang di kedua kategori kelompok umur. 

Turnamen Futsal 

Kategori usia 18 – 36 tahun 

Juara 1 Dispatch  

Juara 2 QA group A 

Juara 3 Pattern group A 

Kategori usia 37 tahun ke atas  

Juara 1 Cutting / Pattern / Sample Room 

Juara 2 QA group A 

Juara 3 Sewing / Closing / QA / Store / General 
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Kesejahteraan / Keamanan / Pelatihan 

Komite HER Project dengan inisiatif untuk meningkatkan  kesehatan pekerja wanita masih 

berlanjut. Di kuartal lalu, sesi training diadakan untuk membahas topik-topik  penting yang  

berkaitan dengan kesehatan. 

1. Kehamilan dan keluarga berencana, ASI dan makanan pendamping ASI. 

2. Penyakit tidak menular (diabetes, kanker serviks, dan kanker payudara). 

Pengetahuan yang didapat oleh Peer Educator (PE) dari angkatan  ke 3 telah dibagikan 

Kepada 1.520 pekerja melalui sesi interaksi terjadwal yang diadakan setiap hari. 

Training Her Project 

Komite perempuan dan komite HERproject, dengan dukungan dari BPJS Kesehatan 

Probolinggo menyelenggarakan seminar kesehatan di lokasi pabrik untuk karyawan pada 

tanggal 17 November 2018 dengan tujuan menumbuhkan kesadaran tentang bahaya penyakit 

jantung koroner. Pekerja dari berbagai departemen dan Peer Educator (PE) menghadiri 

seminar ini dan memperoleh pengetahuan / pelatihan mendalam tentang jantung koroner dari 

dokter BPJS Kesehatan. Seminar ini mencakup berbagai topik seperti penyebab dan gejala 

jantung koroner, makanan yang harus dihindari oleh penderita jantung koroner, serta 

pencegahan dan perawatan medis yang harus dilakukan. 

Kampanye Kesehatan  
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Program Pap Smear 

Hasil survey oleh Kementrian Keseharan Indonesia, menunjukkan bahwa kasus kanker serviks 

meningkat. Jika terdeteksi lebih awal, maka akan sangat membantu untuk dapatnya 

disembuhkan dan bisa pulih sepenuhnya. Eratex adalah salah satu perusahaan pertama di 

Jawa Timur yang mengadakan pengecekan kanker serviks & payudara dengan dukungan 

BPJS. Kesehatan. Sejak saat itu, setiap tahun program pap smear diadakan untuk karyawan di 

Eratex. 

Sama halnya di tahun 2018, Komite Wanita Eratex & Komite HER project, dengan dukungan 

BPJS Kesehatan Probolinggo mengadakan program pap smear pada tanggal 10 September – 

18 Oktober 2018 di Lanoostic lab, Probolinggo. Tes pap smear diberikan kepada 330 karyawan 

yang sudah menikah  dengan hasil tidak ada yang terdeteksi kanker serviks. 

Kesejahteraan / Keamanan / Pelatihan 

Praktek Memasak 

Salah satu materi pelatihan proyek PE HERproject adalah makanan sehat dan bergizi. Oleh 

karena itu sebagai bentuk pemahaman akan materi pelatihan yang telah diperoleh, PE dan 

komite proyek HER melakukan praktik memasak pada hari Minggu 21 Oktober 2018 di kantin 

perusahaan untuk mengetahui menu dan jenis makanan sehat dan bergizi serta cara memasak 

sehat dan benar agar kandungan nutrisi dalam bahan makanan tidak rusak / hilang. Hasil 

memasak dari praktik-praktik ini dinikmati bersama dan diharapkan berlaku di keluarga mereka 

untuk selalu memasak dan mengasumsikan makanan sehat dan bergizi. 
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BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaa adalah kantor pemerintah yang 

mengelola berbagai skema jaminan sosial di Indonesia, seperti jaminan kesehatan, jaminan 

pensiun, jaminan kecelakaan kerja , jaminan kematian, dll. Eratex, menjadi salah satu 

kontributor terbesar dan paling disiplin untuk semua skema jaminan sosial yang berlaku untuk 

karyawannya,dan telah mendapat penghargaan untuk "Perusahaan Terbaik" dari BPJS pada 

14 November 2018. 

Penghargaan BPJS 

Eratex bersama dengan Palang Merah Probolinggo (PMI) melanjutkan tradisi mengorganisir 

kampanye donor darah di klinik pabrik setiap bulan sekali. Pada kegiatan donor darah yang 

terakhir diadakan pada November 2018, Eratex dianugerahi sertifikat penghargaan oleh 

Kepala Palang Merah Probolinggo (PMI), H. Indi Eko Y. ST. MM. Pada waktu tersebut PMI 

juga mengadakan sesi edukasi bagi pekerja tentang manfaat donor darah bagi pendonor dan 

masyarakat. 

Penghargaan Peserta Aktif dari Palang Merah Indonesia  

Kesejahteraan / Keamanan / Pelatihan 



7 
Buletin Triwulan PT Eratex Djaja, Tbk. 

Triwulan 4 2018 

Volume 19 

Kesejahteraan / Keamanan / Pelatihan 

ASI memberikan nutrisi ideal untuk bayi. ASI memiliki campuran hampir sempurna yaitu 

vitamin, protein, dan lemak yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi . ASI juga 

mengandung antibodi yang meningkatkan kekebalan bayi terhadap virus & bakteri. Oleh 

karena itu ibu disarankan menyusui anaknya sampai usia 2 tahun. Melihat fakta tersebut, 

Eratex menyediakan ruang menyusui yang sangat nyaman di klinik pabrik. Ada kulkas untuk 

menyimpan susu dan peralatan lain atau fasilitas yang dibutuhkan untuk menyusui. Kepedulian 

dan upaya Eratex diberikan penghargaan oleh Walikota Probolinggo sebagai pemenang 

pertama dalam kompetisi ruang laktasi pada tanggal 12 November 2018. 

Penghargaan Ruang Laktasi 
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Seminar Kesadaran HIV-AIDS 

Berdasarkan laporan UNICEF (sumber: (UNICEF)), infeksi HIV meningkat pada tingkat yang 

mengkhawatirkan di Indonesia karena setiap 25 menit satu orang di Indonesia terinfeksi oleh 

virus HIV. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya kesadaran akan penyakit dan 

tindakan pencegahannya. Berdasarkan fakta ini, Eratex membentuk sebuah tim P2 HIV-Aids & 

narkotika untuk mulai mengadakan sosialisasi / seminar pendidikan untuk menyebarkan 

kesadaran terkait HIV / AIDS / penggunaan narkotika di kalangan karyawan Eratex  & 

masyarakat sekitar. Pada tanggal 3 November 2018, tim mengadakan seminar di Sekolah 

Kejuruan Walisongo, Probolinggo untuk menyebarkan pengetahuan penting tentang berbagai 

topik seperti gejala HIVAIDS, penyebab dan pencegahan HIV-AIDS, dan efek berbahaya dari 

narkotika. 50 siswa, bersama dengan para guru menghadiri seminar untuk mendapatkan 

pengetahuan penting tentang berbagai topik seperti gejala HIVAIDS, penyebab dan 

pencegahan HIV-AIDS.  

Untuk merayakan Hari AIDS Sedunia, pada 4 Desember, tim Eratex bergabung dengan 

HIPPHA (Himpunan Perusahaan Peraih Penghargaan P2 HIV-AIDS) untuk berpartisipasi 

dalam seminar tentang HIV-AIDS, di Desa Gondang, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. 

Seminar ini membahas topik-topik utama tentang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS 

& perawatan pasien HIV-AIDS dan pecandu narkoba. 

Local Community Care 
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Kunjungan Sekolah 

Eratex, menjadi salah satu perusahaan terbesar di Kota Probolinggo, sudah terbiasa menerima 

/ menyambut baik setiap kunjungan dari para siswa yang diselenggarakan oleh berbagai 

sekolah dari daerah sekitarnya. Para siswa tidak hanya melihat proses pembuatan garmen 

tetapi juga mendapatkan pengarahan tentang proses produksi garment dan dampak positip dari 

adanya industri garmen. Pengalaman / wawasan yang didapatkan selama kunjungan di 

Perusahaan diharapkan bisa membantu siswa dalam memilih karir sesuai pendidikan mereka. 

Gempa bumi di Palu – Donggala yang berkekuatan 7,4 skala Richter pada September 2018 

telah menimbulkan banyak korban dan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat Lombok. 

PT. Eratex yang merupakan salah satu Perusahaan dari Busana Apparel Group, telah 

mengumpulkan sumbangan sukarela dari seluruh karyawan yang dikoordinir melalui Team 

CSR , disamping adanya tambahan bantuan dari Management Perusahaan. Bantuan yang 

telah terkumpul dari beberapa Perusahaan Busana Group Apparel termasuk dari PT Eratex , 

kesemuanya berjumlah Rp 1,5 milyar, yang selanjutnya  didonasikan kepada para korban 

melalui Ketua Eksekutif Palang Merah Indonesia (PMI). 

 

Sumbangan untuk Gempa Bumi “Palu – Donggala ” 
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PT Eratex Djaja, Tbk. 

Busana Apparel Group 
 

Corporate Office: 

Surabaya 

Spazio Building 3rd Floor 

Unit 319 – 321 

Graha Festival Kav.3 – Graha Family 

Jalan Mayjend. Yomo Soewoyo 

Surabaya 60216 

East Java – Indonesia 

Phone: +6231 – 9901101 

Fax: +6231 – 99001115 

 

Representatives Office: 

Jakarta 

Kuningan City – AXA Tower 43rd Floor 

Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18 

Kuningan, Setiabudi 

Jakarta 12940, Indonesia 

Phone: +6221 – 29962500 

Fax: +6221 – 5288 0055 

       +6221 – 5288 0111 

 

Manufacturing Facilities: 

Probolinggo 

Jalan Soekarno Hatta No. 23 

Probolinggo 67212 

East Java – Indonesia  

Phone: +62335 – 42866 

Fax: +62335 – 423148 

 

Branch: 

Hong Kong 

Unit E, 11/F, Effort Ind. Building 

2 – 8 Kung Yip Street 

Kwai Chung, N. T. 

Hong Kong 

Phone: +852 – 25453318 

Fax: +852 – 28101712 
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Designing 

Yolanda Desi C. P. 

Peduli Masyarakat 

Donor Darah   

Eratex  berkerjasama  dengan  Palang  Merah  Probolinggo,  

terus melanjutkan  kegiatan donor  darah  di  klinik 

perusahaan.  Sejumlah 159 karyawan telah mendonorkan 

darah mereka dalam kegiatan donor darah yang diadakan 

pada tanggal 13 Oktober, 20 Oktober, 17 November, dan 24 

November 2018. 


