
 

Siaran Pers 

Rayakan Ulang Tahun Pertama, PT Borneo Sentana Gemilang Siap Untuk Menyalurkan 

Lebih Banyak SDM Berkualitas 

 

Balikpapan, 11 Maret 2023, Tepat satu tahun yang lalu pada tanggal 11 Maret 2022, PT Borneo 

Sentana Gemilang resmi didirikan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang outsourcing 

penyedia jasa daya yang menyalurkan jasa profesional untuk kebutuhan pelanggan, impor untuk 

kebutuhan bahan mentah bagian kendaraan dan aksesories kendaraan, manufaktur dan 

perdagangan yang salah satunya yaitu menjual aksesoris dan bagian kendaran yang di produksi 

sendiri dengan beberapa bagian dan aksesoris yang semuanya berbasis di wilayah Balikpapan, 

Kalimantan Timur, dan pada hari ini, 11 Maret 2023 PT Borneo Sentana Gemilang sudah resmi 

beroperasi selama satu tahun. 

 Sebagai salah satu anak perusahaan PT Transkon Jaya Tbk, PT Borneo Sentana 

Gemilang terus berinovasi, dengan capain di satu tahun berdiri, PT Borneo Sentana Gemilang 

telah berhasil  menyalurkan ratusan tenaga kerja yang tersebar di daerah Kalimantan, dengan 

terus mengedepankan standar rekrutmen yang tinggi, PT Borneo Sentana Gemilang sampai 

sejauh ini memiliki reputasi yang baik dengan rekanan klien. Memasuki tahun ke dua beroperasi, 

PT Borneo Sentana Gemilang sudah menetapkan beberapa target untuk mengembangkan bisnis 

perusahaan, diantaranya yaitu menyalurkan tenaga kerja sebanyak mungkin di wilayah 

Kalimantan, secara khusus di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dalam proses 

pembangunan, sebagai salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk menjadi agen penggerak 

ekonomi masyarakat Kalimantan. Selain itu perusahaan juga telah menyiapkan beberapa 

program untuk berpartisipasi dalam pengembangan SDM berkualitas dengan bekerja sama 

dengan lembaga pendidkan dan lembaga pelatihan dalam memberikan pelatihan dan pengajaran 

kepada para masyarakat untuk menyiapkan mereka menjadi SDM yang berkualitas, siap 

bersaing, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 

 Untuk merayakan hari jadi yang pertama, PT Borneo Sentana Gemilang menggelar acara 

perayaan di Atrium Mall e-Walk BSB, bersama dengan PT Mutlinet Perkasa Indonesia yang juga 



merupakan anak perusahaan dari PT Transkon Jaya Tbk. Di acara perayaan satu tahun berdirinya 

PT Borneo Sentana Gemilang, perusahaan juga mengadakan kegiatan penerimaan CV bagi para 

pelamar kerja memiliki keinginan untuk bergabung dengan perusahaan. 

 -SELESAI- 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, dapat menghubungi: 

Alexander Syauta 

Corporate Secretary 

PT Transkon Jaya Tbk 

Jl. Mulawarman No. 21 Manggar – 

Balikpapan Kalimantan Timur 76116 

Indonesia 

T. 0542 770401 

F. 0542 770403 

E. corporatesecretary@transkon-

rent.com www.transkon-rent.com 
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