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Ratusan
pegawai
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Tirtanadi
mendengarkan ceramah dalam rangkaian
pelatihan manajemen qalbu di Medan, Selasa
(22/1). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 22/1 (LintasMedan) – Sekitar 300 orang pegawai
Perusahaan Daerah Air Minum (PDM) Tirtanadi Sumatera Utara
dibekali pelatihan manajemen qalbu yang digelar badan usaha
milik daerah (BUMD) tersebut di Medan, pada 22-24 Januari
2019.
Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi, Arif
Haryadian dalam kata sambutannya saat membuka pelatihan
manajemen qalbu di Medan, Kamis, berharap melalui pelatihan
tersebut ke depan jajaran pegawai PDAM Tirtanadi mampu menjadi
orang-orang yang yang pandai mengelola hatinya sehingga
menjadi orang-orang yang mulia dalam melayani masyarakat.
“Melalui pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut,
para peserta diharapkan pegawai mampu mengelola hatinya dalam
melaksanakan tugas sehari-hari melayani masyarakat,” ujarnya

didampingi Kepala Divisi SDM PDAM Tirtanadi, Zulham Ali
Nasution.
Ia menambahkan, di dalam tubuh manusia terdapat akal, jasad
dan qolbu yang diciptakan Allah SWT agar setiap umat manusia
bisa bertindak lebih efektif dan efisien dalam melakukan apa
yang diinginkan.
“Akal merancang tindakan yang akan dilakukan sementara
jasad/tubuh melakukan apa yang diperintah akal. Namun
terkadang tindakan yang kita lakukan tidak menjadikan kita
menjadi mulia karena akal dan tubuh kita tidak dibimbing oleh
qolbu,” paparnya.
Lebih lanjut Arif Haryadian, mengingatkan bahwa dalam
mengemban tugas tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan
semata, melainkan juga dibutuhkan kecerdasan yang dibimbing
oleh hati nurani.
Seseorang yang memiliki kecerdasan yang dibimbing oleh hati
nurani, menurut dia, akan terhindar dari perbuatan maupun
tindakan yang merugikan perusahaan maupun masyarakat.
Oleh karena itu, Arif mengajak jajaran PDAM Tirtanadi untuk
bersyukur karena diberi kesempatan bekerja di PDAM Tirtanadi
sementara masih banyak orang diluar sana yang belum beruntung
mendapatkan pekerjaan.
“Bersyukur kita semua
kita cintai ini. Mari
itu dalam melaksanakan
melayani pelanggan dan

masih bisa bekerja di perusahaan yang
kita implementasikan rasa syukur kita
tugas sehari-hari dengan bekerja ikhlas
masyarakat,” kata Arif Haryadian

Sementara, Kadiv SDM PDAM Tirtanadi, Zulham Ali Nasution
mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan
motivasi kerja bagi pegawai demi meningkatkan produktifitas
dan kualitas dalam hidup dan pekerjaan.
“Pegawai sebagai manusia biasa terkadang mengalami keresahan

dan kegelisahan yang mengakibatkan perasaan pesimis dan tidak
produktif dalam bekerja maka dibutuhkan motivasi internal
untuk menghindari rasa pesimis tersebut,” tuturnya.
Pelatihan ini diselenggarakan bekerjasama dengan dengan MOW
Pelatih Bisnis yang berafiliasi dengan SMART Business Coaching
Firm Jakarta yang fokus pada practical skill.
Pelatihan diisi dengan materi mengenai Kajian Makna Bekerja
Sebagai Ibadah yang disampaikan oleh ustadz Abdul Latief Khan
dan ceramah berjudul Hidup Seimbang dan Berkualitas
disampaikan oleh Muhammad Ihsan.
Selanjutnya, materi pelatihan dengan tema Transformasi Hidup
Bahagia Dengan Kecerdasan Emosional dan Spritual disampaikan
oleh Habibie Suhab. (LMC-02)

