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PEL STAR

Rizal Hannif Firmansyah
AVP Treasury & Tax
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Lewat Pemanfaatan
Teknologi
Setelah meniti karir di PT Pelindo Energi
Logistik (PEL) sejak 2015, Rizal Hanif Firmansyah
resmi menjabat sebagai AVP Treasury & Tax pada
April 2020. Pengalamannya di dunia perpajakan
dan dedikasinya kepada Pelindo Energi Logistik
tentunya menjadi faktor penting terpilihnya
untuk menduduki jabatan tersebut.
Dalam menjawab tantangan baru ini, Hanif
akan melakukan beberapa pembenahan dalam
divisi Treasury & Tax. Diantaranya adalah
merubah proses administrasi pada divisi
Treasury & Tax dari manual menjadi tersistem
dan paperless. Hal ini akan menjadikan kinerja
d i v i s i Tre a s u r y & Ta x l e b i h e s i e n d a n
produktivitas dalam bekerja juga meningkat.
Dengan Pemanfaatan teknologi dalam divisi
Treasury & Tax akan berdampak pada ketepatan

dan kecepatan dalam pemenuhan berkas dan
dokumen audit/pemeriksaan pajak baik oleh
Kantor Akuntan Publik maupun Direktorat
Jenderal Pajak.
Menurut Hanif, PEL telah memiliki modal
utama yaitu hubungan antar pegawai yang baik
dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari. Dengan
modal ini, PEL akan mudah menyamakan
persepsi antar divisi dalam menjalankan visi &
misi perusahaan, serta menjunjung tinggi
integritas dan profesionalitas kerja.
Terakhir hanif berharap PEL selalu mengikuti
perkembangan bisnis yang semakin kompetitif
khususnya di era revolusi industri 4.0 yang
memanfaatkan Internet of Things (IoT), big data,
smart factory dan arti cial intelligence.

“
-Four Things For Success:
Work & Play, Think & Believe”

PEL UPDATE

PELtizen Ramadan AMAN
Wujud kepedulian PEL untuk berbagi
Sebagai wujud kepeduliannya terhadap pandemi COVID-19, PEL konsisten memberikan
bantuan sebagai aksi sosial untuk masyarakat. Kegiatan ini bernama “PELtizen Ramadan
AMAN” yang berupa pembagian makanan, uang tunai, sembako, dan masker untuk
dhuafa, panti asuhan, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Seluruh Regional PEL (Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan,
Bali Nusra) secara door to door sehingga tidak membuat kerumunan serta
memperhatikan protokol pencegahan COVID-19.
#PELtizenRamadanAMAN

Tips Jalani
New Normal Life
#COVID19

2 Meter

Rajin cuci tangan dengan
sabun dan air mengalir

Terapkan physical distancing
dengan jarak 1,5-2 meter
dari orang lain

Tetaplah memakai masker
saat keluar rumah

Hindari kerumunan

Hindari menyentuh benda
di tempat umum

Jangan lupa konsumsi vitamin
untuk menambah daya tahan tubuh

#FirstAidClinicPELsurabaya

