Kontribusi Gunanusa pada syukuran HUT KIM (Kerukunan Indonesia di Mynamar) &
Peringatan HUT TNI 69 di KBRI Myanmar
Pada hari minggu kemarin tepatnya tgl. 28 September 2014
bertempat di sekolah international indonesia di Yangon,
Myanmar diselenggarakan syukuran dan panggung gembira
peringatan HUT ke 15 KIM (Kerukunan Indonesia di
Myanmar) dan juga memperingati HUT TNI ke 69. Acara
ini merupakan acara resmi KBRI (Kedutaan Besar Republik
Indonesia) di Yangon Myanmar, yang bekerja sama dengan
Athan (Atase Pertahanan) Militer TNI.
KBRI juga mengundang karyawan PT. Gunanusa Utama Fabricators, yang sedang bertugas di
Myanmar untuk menghadiri acara tersebut. Selesai makan siang dan menyelesaikan pekerjaan di
Taketha, beberapa karyawan yang di koordinir oleh Pak Tarigan (Taketha Base Manager) segera
memenuhi undangan tersebut.
Diawali sambutan oleh Duta Besar dan Kepala Atase Pertahanan, yang dilanjutkan pemotongan
tumpeng dan acara hiburan yang menampilkan artis Indonesia, Ita Purnamasari dan Krakatau
Band. Acara tersebut juga diisi oleh hiburan dari masyarakat indonesia yang ada di Myanmar. Turut
memeriahkan acara, Pak Tarigan juga ikut berkesempatan berjoget bersama Bapak Kolonel Helda
(Athan KBRI Myanmar)
Tak kalah menarik acara yang ditunggu tunggu adalah door prize,
ini merupakan puncak acara yang ditunggu oleh semua hadirin
karena hadiah yang didapatkan cukup menarik, diantaranya adalah
tiket pesawat PP(Pulang Pergi) ke Bangkok, menginap di salah satu
hotel bintang 5 di Myanmar, jam tangan exclusive, TV 42 inch,
kulkas, microwave hingga voucher makan gratis.
Salah satu karyawan gunanusa yang beruntung mendapatkan
voucher makan gratis di salah satu restoran indonesia di myanmar
adalah pak Benny Santosa (PTG Yard Logistic). Pak Benny pun
sempat foto bersama artis indonesia Ita Purnama Sari.
Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan beberapa sponsor
perusahaan Indonesia yang ada di Myanmar, yang salah satunya
adalah Perusahaan kita PT.Gunanusa Utama Fabricators. Menurut
Pak Tarigan setiap ada kegiatan di KBRI Myanmar, Gunanusa
selalu ikut berkontribusi baik sebagai participant maupun sponsor
kegiatan. Hal ini bertujuan menjaga hubungan baik antara
pemerintah dalam hal ini KBRI dengan Gunanusa, selain itu juga
mengenalkan Gunanusa pada masyarakat Indonesia yg ada di myanmar.

Kegiatan ini juga diselenggarakan dengan tujuan untuk menjalin silaturahim antar masyarakat
Indonesia yang berada di Myanmar dengan Kedutaan Besar RI dan TNI.
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