
 

 

Press Advisory 

Bumi Suksesindo Dukung Pelatihan Operator dan Mekanik Lokal 

Pesanggaran, 24 Februari 2017 – Dalam rangka persiapan fase produksi PT Bumi Suksesindo 

(BSI), PT Madhani Talatah Nusantara, salah satu mitra PT BSI akan melepas 18 karyawan 

kandidat untuk mengikuti pelatihan operator dan mekanik pertambangan di Resimen Putra 

Yudha, Malang, Jawa Timur, (27/1). Seremonial pelepasan karyawan PT Madhani 

berlangsung di kantor External Affairs PT BSI.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi S. 

Alam Sudrajat beserta Forum Pimpinan Kecamatan Pesanggaran dan perwakilan 

manajemen PT BSI berkesempatan melepas keberangkatan mereka.    

Menurut Senior Manager External Affairs BSI Bambang Wijonarko, PT BSI melalui PT 

Madhani mengupayakanpelatihan calon karyawan tersebut untuk meningkatkan daya serap 

tenaga kerja lokal di wilayah operasional PT BSI. “BSI memiliki komitmen untuk turut 

meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Banyuwangi, terutama di 

daerah sekitar perusahaan”, ujar Bambang. 

Kegiatan Pelatihan dibagi menjadi dua, yaituFresh Training Operator(FTO) dan Fresh 

Training Mechanic (FTM). Keduanya bertujuan untuk menyiapkan tenaga operator dan  

mekanik yang siap bekerja di saat PT BSI memasuki fase produksi. Para peserta pelatihan 

sebagian besar berasal dari Kecamatan Pesanggaran. Mereka merupakan bagian dari masa 

depan tenaga kerja PT BSI yang akan melaksanakan pelatihan selama satu bulan.   

Area Manager PT Madhani Widoyo Yunianto mengatakan 18 karyawan tersebut akan 

mengikuti latihan fisik dan mental agar menjadi tenaga kerja yang profesional dan handal 

dalam bekerja di area pertambangan PT BSI. “Kami berharap mereka akan mengawali 

pekerjaan di tambang Tumpang Pitu dengan penuh profesionalisme dan menerapkan apa 

mereka peroleh dari pelatihan di Malang”, Widoyo menambahkan. 

PT Madhani merupakan salah satu kontrakor konstruksi dan pertambangan yang telah 

bermitra dengan PT BSI di Tumpang Pitu sejak April 2016. PT BSI senantiasa membangun 

dan menjalin kemitraan dengan perusahaan kontraktor yang mempekerjakan dan 

memperhatikan kesejahteraan karyawan-karyawan lokal di sekitar area operasional BSI. 
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