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PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) melalui anak usahanya merupakan pemasok 
batubara terkemuka Indonesia untuk pasar energi dunia. Selama tujuh tahun terakhir 
kami tumbuh semakin kuat dan stabil. Kami akan terus berkembang hingga tahun-tahun 
mendatang.
Kami berkomitmen menerapkan tata kelola Community Development perusahaan yang 
baik dan menetapkan standar tertinggi di bidang kepatuhan lingkungan, keselamatan 
dan kesehatan kerja serta praktik-praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Semua 
kegiatan dilaksanakan dengan kerjasama yang erat bersama masyarakat sekitar dan 
pemangku kepentingan lainnya. 

Membangun masyarakat 
berkelanjutan dengan sepenuh hati 
dan semangat kebersamaan
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Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) adalah salah 
satu perusahaan penyedia energi di Indonesia. 
Langkah kami dimulai dari sebuah perusahaan yang 
hanya berfokus di bisnis pertambangan batubara, 
lalu melakukan transformasi yang kini membawa 
kami menjadi sebuah perusahaan penyedia 
energi yang terjangkau dan berkesinambungan. 
Dalam melaksanakan kegiatan operasional, kami 
mengedepankan aspek keberlanjutan (sustainability) 
yang dijabarkan dalam konsep pembangunan yang 
berkelanjutan (sustainability development).

Batubara merupakan salah satu sumber energi fosil 
yang ti dak dapat terbaharukan. Jika dilihat secara 
makro ekonomi, penggunaan energi batubara 
berdampak besar terhadap perputaran ekonomi 
negara, terutama dalam hal penyediaan energi dan 
penerimaan devisa. Yang perlu diperhati kan adalah 
bukan hanya bagaimana menyediakan batubara 
sebagai sumber energi, tetapi juga penti ng untuk 
memperhati kan proses dalam memperoleh batubara 
tersebut. Kami menyadari sangatlah penti ng 
untuk memberi perhati an khusus terhadap aspek 
lingkungan dan aspek sosial demi kelangsungan atau 
keberlanjutan generasi mendatang.

Adalah tanggung jawab kita untuk menyediakan 
energi bagi generasi sekarang dan menjadi tanggung 
jawab kita pula untuk menyediakan kehidupan 
dan lingkungan yang lebih baik untuk generasi 
mendatang, itulah aspek pembangunan keberlanjutan 
(sustainable development) yang kami pahami dan 
jalankan. Sustainable development ini telah dijadikan 
sandaran kerja (platf orm) dalam pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dalam perusahaan. Saat ini pendekatan 
kita dalam melakukan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan adalah melalui pendekatan sustainable 
development, telah bertransformasi dari  pendekatan 
pengembangan masyarakat (community development) 
dan hubungan masyarakat (community relati on) yang 
dilakukan sebelumnya. 

Perolehan penghargaan dalam ajang Indonesian 
CSR Awards (ICA) dan Indonesian Sustainable 
Development Goals Award (ISDA) 2017 adalah salah 
satu pencapaian ITM serta bukti  dari para pemangku 
kepenti ngan terhadap kinerja perusahaan dalam 
menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Akhir 
kata, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah mendukung pencapaian 
kinerja ITM selama tahun 2017. 

Sambutan Manajemen
Para pemangku kepenti ngan yang terhormat,

Ignatius Wurwanto
Direktur Sustainability &
Risk Management

4
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PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) berkomitmen untuk melaksanakan good corporate governance di lingkup 
operasionalnya. Sebagai perusahaan terbuka dengan reputasi baik, ITM berkomitmen untuk memberikan kontribusi 
yang nyata kepada para pemangku kepenti ngannya. Baik pemerintah pusat dan daerah, para pemegang saham, 
karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan. Khusus untuk masyarakat sekitar perusahaan, ITM melakukan kegiatan 
sosial-kemasyarakatan dalam bentuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. ITM melakukan 
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di 43 desa binaan dengan ti ngkat kesulitan infrastruktur 
yang berbeda-beda juga sangat bervariasi dari sisi jumlah penduduk dan budayanya.

ITM memperoleh penghargaan pada ajang Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2017 dan 
Indonesia CSR Awards (ICA). Adapun penghargaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

CD Highlight

Perusahaan Judul Program Awards SDGs

ISDA (Indonesian Sustainable Development Goals Award)

Beberapa highlight di tahun 2017:

Tanggung jawab dan sosial ITM 
di 148 kegiatan yang tersebar
di 43 desa binaan

Kepuasan masyarakat terhadap 
program-program Comdev ITM

Penyerapan dana di tahun 2017 
dimana target awal 70%

148 Kegiatan 67% Indeks

19,467Miliar 78%
Anggaran 2017 yang terserap         
    32% dari tahun 2016

PT Indominco Mandiri (IMM) Pemberdayaan komunitas rumah tangga miskin 
melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)

Plati num SDGs - 1

PT Trubaindo Coal Mining (TCM) Pendidikan usia dini pondasi masa depan anak Gold SDGs - 4

PT  Kitadin Embalut (KTD) PT Kitadin peduli pendidikan (integrated computer 
training, student competi ti on, and smart teaching)

Silver SDGs - 4

PT Trubaindo Coal Mining (TCM) Airku Sumber Hidupku (sarana air minum) Silver SDGs - 6

PT Indominco Mandiri (IMM) Pemberdayaan komunitas pesisir Bontang Lestari 
berbasis pengelolaan aneka produk rumput laut

Plati num SDGs - 14

PT Bharinto Ekatama (BEK) Program pengembangan budidaya anggrek sebagai 
penunjang biodiversitas

Silver SDGs - 15

PT Indominco Mandiri (IMM) Pelaku (perorangan) CDO ti ngkat pelaksana Terbaik 1

ICA (Indonesian CSR Awards)

PT Indominco Mandiri (IMM) Pemberdayaan karyawan dan komunitas lingkar 
tambang dalam pencegahan HIV/AIDS

Plati num ISO 26000

PT Indominco Mandiri (IMM) Penyediaan air bersih berbasis Bumdes Gold ISO 26000
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Pengembangan tata kelola perusahaan ITM selalu mengacu pada prinsip nilai-nilai perusahaan yaitu: Inovasi, 
Integritas, Peduli, dan Sinergi. Keempat nilai-nilai inilah yang harus dihayati oleh perusahaan dengan slogan Banpu 
Spirit. Berikut etos Banpu Spirit dalam semangat mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sekitar site:

Community Development (CD) merupakan bukti kesuksesan yang 
berkelanjutan dalam bisnis perusahaan ITM. Oleh karena itu, CD 
diharapkan mampu menjadi sarana dalam pembentukan kerja 
sama kemitraan tiga pihak yaitu pihak masyarakat setempat, pihak 
pemerintahan daerah, dan pihak perusahaan. Perusahaan dalam hal 
ini termasuk subkontraktor khususnya untuk berbagi pengetahuan, 
saling pengertian, solidaritas, dan keharmonisan.

ITM yakin dengan penerapan CD dalam membangun masyarakat akan 
menciptakan keberhasilan sinergi yang berkesinambungan. Sinergi ini 
dapat dilakukan dengan cara membentuk kerja sama kemitraan tiga 
pihak yaitu pihak masyarakat setempat, pihak pemerintahan daerah, 
dan pihak perusahaan (termasuk subkontraktor). Dalam rangka 
mewujudkan berbagi pengetahuan, saling pengertian, solidaritas. dan 
keharmonisan.

ITM memiliki pertanggungjawaban yang penuh untuk semua tugas 
dan pekerjaan yang terkait dengan CD. Oleh karena itu, semua 
kegiatan dilakukan dengan etos saling menghormati dan menghargai 
satu sama lain. Mengenai bentuk “kepedulian” yang dilakukan ITM 
terhadap CD meliputi Tindakan, Hubungan, dan Pemberdayaan 
Masyarakat yang saling mendukung satu sama lain tanpa melihat 
perbedaan warna kulit dan suku bangsa.

ITM bertujuan membangun kualitas hidup masyarakat sekitar dan 
semua pihak terkait. Dengan caranya yang berkesinambungan 
mencoba untuk meningkatkan peluang dan kesempatan yang 
lebih besar dalam hal karier, pendidikan, dan kesehatan sehingga 
terwujudlah masyarakat mandiri yang semakin lama semakin 
berkembang.

Realisasi Semangat CD ITM dalam BANPU SPIRIT

Inovasi

Integritas

Peduli

Sinergi
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06

03

01
04

07

05

02

Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, dan Kota Bontang
(3 kecamatan dan 10 desa).

INDOMINCO MANDIRI

Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Timur dan 
Kabupaten Kutai Kartanegara
(2 kecamatan dan 6 desa)

KITADIN TANDUNG MAYANG

Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Kartanegara,
(1 kecamatan dan 4 desa)

KITADIN EMBALUT

01

02

03

Kalimantan Selatan
Kabupaten Tanah Laut 
(1 kecamatan dan 6 desa)

JORONG BARUTAMA GRESTON

Kalimantan Timur & Kalimantan Tengah
Kabupaten Kutai Barat & Kabupaten Barito Utara
(3 kecamatan dan 6 desa).

BHARINTO EKATAMA

Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Barat
(4 kecamatan dan 20 desa).

TRUBAINDO COAL MINING04

Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Barat
(1 kecamatan dan 1 desa).

TEPIAN INDAH SUKSES07

05

06

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) akti f dalam program pemberdayaan masyarakat di daerah sekitar tambang 
sebagai perwujudan corporate social responsibility (CSR). ITM melaksanakan program-program pemberdayaan 
masyarakat di semua wilayah operasi pertambangan, meliputi  tujuh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang 
terletak di 3 provinsi, 5 kabupaten, 1 kota, 10 kecamatan, dan 43 desa. 

Lokasi Pemberdayaan Masyarakat



9

P
T

 In
d

o
 Tam

b
an

g
raya M

eg
ah

 T
b

k
Transformasi Menuju
Pembangungan Berkelanjutan

Laporan tahunan
masyarakat berkelanjutan 2017

Program pemberdayaan masyarakat PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) direalisasikan dengan mengacu pada 
empat pilar, yaitu pengembangan sosial (social development), pengembangan ekonomi (economic development), 
perlindungan lingkungan (environmental protection), dan hubungan masyarakat (community relations). Keempat pilar 
tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi enam program pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi
Program ini meliputi pemberdayaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat, pembinaan 
produksi usaha kecil menengah (UKM), pendampingan perbaikan kualitas produk, pembinaan 
pemasaran, pembentukan sejumlah sentra bisnis, dan pembentukan pengusaha lokal. Program 
pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi bertujuan mengembangkan ekonomi lokal 
yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
berkesinambungan dan pemerataan pendapatan serta meningkatkan efisiensi perekonomian 
masyarakat setempat.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas 
pendidikan, membuka akses pendidikan bagi semua orang, meningkatkan infrastruktur 
pendidikan, memperbaiki kualitas tenaga pengajar, serta membangun sinergi antara kualitas yang 
dihasilkan institusi pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Melalui program ini, ITM berharap 
bisa turut serta membangun kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan sehingga mampu 
berkontribusi dalam menjaga alam dan lingkungan bagi kesejahteraan manusia.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sosial Budaya, Keagamaan 
dan Hubungan Masyarakat
Program ini merupakan bentuk upaya ITM dalam memelihara kesatuan sosial, melestarikan seni 
budaya setempat, dan mengembangkan kehidupan bersama sehingga terjalin harmoni di antara 
elemen masyarakat, terjadi kesinambungan nilai budaya ke generasi muda, dan terpeliharanya 
kegiatan beragama di masyarakat, serta terbinanya hubungan baik antara perusahaan dan 
masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang baik melalui upaya-upaya yang bersifat 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelestarian Lingkungan
Program ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai perlunya upaya pelestarian 
lingkungan sehingga lingkungan mampu menopang dan menjamin kebutuhan hidup manusia di 
masa datang.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Infrastruktur
Program ini bertujuan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung 
pemberdayaan ekonomi lokal serta menyediakan akses bagi fasilitas pendidikan, kesehatan, 
dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta percepatan pembangunan desa dan daerah.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat
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PERSPEKTIF KONTRIBUSI SELAMA PERIODE USAHA 
ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Persiapan
(Eksplorasi)

Pelaksanaan
(Konstruksi)

Pelaksanaan
Pendayagunaan

Setelah
Pelaksanaan

Tutup Tambang

Road Map

Pemerintah
Perusahaan
Masyarakat

Program dan 
Keuangan

Tujuan dan Dampak

Output dan Hasil

Parameter dan 
Indikasi Nilai

Terukur Proses 
Internal

Hubungan komunitas 
dan perinti san dana

Ketaatan dasar

Parti sipasi komunitas 
dan pemerintah

Dukungan pemangku 
kepenti ngan

Catatan dan 
bimbingan

Peta risiko, 
sosial, pemangku 
kepenti ngan 

Ketaatan dasar

Parti sipasi, ti ngkat 
risiko minimum

Dukungan pemangku 
kepenti ngan

Catatan dan 
bimbingan

Program CCC yang 
berkelanjutan

Patuh, perusahaan 
diterima, kualitas hidup 
komunitas

Parti sipasi, ti ngkat 
risiko minimum

Operasi lancar,  
lapangan kerja dan 
income komunitas

Survei dan stati sti k 
wilayah

Indepeden, dukungan 
pemerintah lokal

Patuh, reputasi, 
kualitas hidup 
komunitas

Insti tusi sosial 
bertahan, dan persepsi 
komunitas positi f

Kontribusi pemangku 
kepenti ngan

Survei dan stati sti k 
wilayah 

Perspekti f  

PARTISIPASI KEMANDIRIAN KEBERLANJUTAN

Tutup
Tambang
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PROSES PELAKSANAAN PROGRAM
Keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat (community development/CD), PT Indo Tambangraya Megah 
Tbk (ITM) ditentukan oleh proses pelaksanaan yang alurnya seperti  di bawah ini:

TUJUAN 
(Goal)

TARGET 
(Purpose)

KELUARAN 
(Output)

KEGIATAN 
(Activity)

BAGIAN-
BAGIAN 

KEGIATAN 
(Sub Activity)

Proses pelaksanaan program dapat mempengaruhi sukses program Community Development (CD) ITM dan seluruh 
anak perusahaan. Salah satu peran Community Development Offi  cer (CDO) adalah mendata perubahan sosial pemeti k 
manfaat program, dampak, dan keberlanjutan program dari proses pelaksanaan yang dijalankan. Pencapaian masing-
masing kegiatan CD diperoleh melalui ukuran sebagai batas angka sukses yang perlu dicapai di bidang sosial, ekonomi, 
dan lingkungan.

Tiap kegiatan CD dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang dinamis dan dipengaruhi banyak 
faktor menjadi pendorong dalam penerapan ukuran pada berbagai aspek, baik aspek logika program (keluaran dari 
pemeti k manfaat dan pengaruh dampak program) maupun aspek pengelolaan program (rencana, kegiatan, periksa, 
dan kerja). Seti ap tahapan aspek dengan ti ngkat batas ukuran tertentu sudah menjadi bagian perkembangan (progress) 
pencapaian, ti dak hanya hasil akhirnya saja. Hasil masing-masing ukuran diketahui setelah membandingkan angka 
ukuran dan angka hasil.

Seti ap pelaku CD dapat menjadikan parameter sebagai alat untuk menilai pencapaian program di lapangan, misalnya 
pemberdayaan lingkungan berupa pengembangan kelompok produk daur ulang pertanian dan peternakan. Limbah 
tanaman (daun dan isinya) dan limbah kotoran ternak sapi dapat dinilai pencapaian logika programnya berupa keluaran 
dan pengaruh yang dihasilkan tersebut, serta pencapaian pengelolaan programnya berupa ukuran rencana semula, 
ukuran pelaksanaan yang diperlukan, dan ukuran pengendalian antara lain laporan. Kebutuhan membaca dan menilai 
parameter merupakan salah satu upaya untuk mencapai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) untuk menuju peringkat Hijau-Emas dan Indonesian CSR Award (ICA).

DESKRIPSI  PROSES PELAKSANAAN MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PROGRAM

Proses Pelaksanaan
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Pemberdayaan
Bidang Pendidikan

Pemberdayaan
Bidang Sosial Budaya, 
Keagamaan dan
Hubungan Masyarakat

Penyerapan Dana

ITM GROUP

REALISASI ANGGARAN 2017

Penyerapan dana Community Development (CD) PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) pada tahun 2017 mencapai 
Rp19.467.428.744,- atau turun sekitar 32% dibanding dengan tahun sebelumnya. Jumlah paling besar, sebanyak 
33% digunakan untuk pengembangan infrastruktur dasar. Pengembangan di bidang sosial budaya, keagamaan dan 
hubungan masyarakat dan bidang pendidikan memiliki dana serapan yang sama 20% dari anggaran tahun 2017 ini.

Program CD ITM terbagi dalam 6 bidang program pemberdayaan, yaitu 1) bidang ekonomi, 2) bidang pendidikan, 
3) bidang infrastruktur, 4) bidang kesehatan, 5) bidang pelestarian lingkungan, serta 6) bidang sosial budaya, 
keagamaan, dan hubungan masyarakat.

Pemberdayaan 
Bidang Infrastruktur 

Pemberdayaan
Bidang Ekonomi

Pemberdayaan
Bidang Kesehatan

33% 9%

3%

20%

2.742.761.759

3.972.441.345
482.251.322

1.726.091.606

4.112.996.895

6.430.885.817

14%

21%

GRAFIK  REALISASI ANGGARAN  2017

Pemberdayaan 
Bidang Pelestarian 
Lingkungan

Program Pemberdayaan EMB JBG TCM IMM BEK TDM TRUST Total (Rp)

Pemberdayaan Bidang Ekonomi 208.482.600 79.459.900 1.038.000.000 112.812.209 1.064.352.000 219.655.050 20.000.000 2.742.761.759

Pemberdayaan Bidang 
Pendidikan

159.635.900 375.388.100 2.216.475.000 212.216.404 996.903.091 125.278.400 27.100.000 4.112.996.895

Pemberdayaan Bidang 
Infrastruktur 

125.368.050 66.777.500 1.810.642.859 4.426.097.408 - - 2.000.000 6.430.885.817

Pemberdayaan Bidang 
Kesehatan

25.500.000 118.892.500 143.000.000 1.222.650.506 76.310.000 105.242.600 34.496.000 1.726.091.606

Pemberdayaan Bidang 
Pelestarian Lingkungan

20.000.000 10.000.000 - 328.570.596 121.680.726 - 2.000.000 482.251.322

Pemberdayaan Bidang Sosial 
Budaya, Keagamaan dan 
Hubungan Masyarakat

376.763.000 279.796.800 566.670.000 1.999.855.900 618.156.245 - 131.199.400 3.972.441.345

Total 915.749.550 930.314.800 5.774.787.859 8.302.203.023 2.887.402.062 450.176.050 216.795.400 19.467.428.744
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Sampai dengan akhir periode pelaporan IMM memiliki sepuluh desa dampingan, yang tersebar pada wilayah Kabupaten 
Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. Jumlah biaya yang dialokasikan untuk program 
pengembangan masyarakat pada tahun 2017 sebesar Rp8,3 miliar, turun dibanding tahun 2016 yang mencapai Rp17,5 
miliar. Fokus program pengembangan masyarakat adalah pengembangan infrastruktur dasar dan kesehatan.

INDOMINCO MANDIRI (IMM)

TDM pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana CD sebesar Rp450,2 juta. Alokasi terbesar digunakan untuk 
pengembangan ekonomi yang mencapai Rp219,6juta atau sebesar 49 persen dari realisasi anggaran 2017 TDM. 
Alokasi dana CD terbesar kedua digunakan untuk program pengembangan pendidikan sebesar Rp125,3 juta dan 
pengembangan kesehatan sebesar Rp105,2juta. TDM merupakan site ITM yang telah memasuki masa penutupan 
tambang (mine closure). 

Program pengembangan masyarakat yang telah ditetapkan dalam dokumen penutupan tambang ada empat, yaitu 
1) pengembangan budidaya sawit, 2) pengembangan peternakan sapi, 3) pendidikan atau peningkatan keahlian, 
serta 4) bantuan untuk program kesehatan. Bentuk kegiatan untuk program pendidikan berupa pemberian 
beasiswa, pelati han juru las dan pelati han mekanik alat berat. Kegiatan kesehatan meliputi  penyuluhan kesehatan 
dan pengobatan grati s serta pemberian makanan tambahan untuk bayi kurang gizi.

KITADIN TANDUNG MAYANG (TDM)

4.426.097.408

1.222.650.506

105.242.600

328.570.596

1.999.855.900

219.655.050

212.216.404

112.812.209

125.278.400

Pemberdayaan
Bidang Pendidikan

28%
Pemberdayaan
Bidang Kesehatan

23%

Pemberdayaan
Bidang Ekonomi

49%

Wilayah Kegiatan Pencapaian

Bontang Lestari Penanaman mangrove Lebih dari 150.000 pohon mangrove telah ditanam di sekitar Bontang 
Lestari sejak tahun 2012

Teluk Pandan Sekolah Adhiwiyata

Santan Tengah Program air bersih Penyediaan air untuk sekitar 250 kepala keluarga (KK) sejak program 
ini digulirkan 2 tahun yang lalu

Santan Tengah, Bontang Lestari, 
Santan Ilir, Santan Ilir & Danau Redan

Pengobatan grati s Tidak kurang dari lima ratus orang telah mendapatkan manfaat
di tahun 2017 

Pemberdayaan 
Bidang Infrastruktur 

53%

Pemberdayaan
Bidang Ekonomi

1%

Pemberdayaan
Bidang Pendidikan

Pemberdayaan
Bidang Kesehatan

Pemberdayaan 
Bidang Pelestarian 
Lingkungan

15%

4%

3%Pemberdayaan
Bidang Sosial Budaya, 
Keagamaan dan
Hubungan Masyarakat

24%
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Sampai dengan tahun 2017, JBG memiliki enam desa dampingan, yang berada di Kecamatan Jorong, Kabupaten
Tanah Laut. Fokus program pengembangan masyarakat meliputi  bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi
masyarakat Total biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan program pengembangan masyarakat pada tahun 
2017 mencapai Rp930,3 juta, berkurang dibanding tahun 2016 sebesar Rp985,8 juta.

JORONG BARUTAMA GRESTON (JBG)

Wilayah Kegiatan Pencapaian

Swarangan Pembentukan 
kelompok
usaha bersama (KUBE)
dengan fokus usaha 
pembuatan produk 
turunan perikanan

Telah terbentuk satu KUBE dengan anggota sekitar sepuluh orang

Karang Rejo, Simpang Empat
Sungai Baru

Perikanan air tawar 
kolam terpal dan kolam 
tanah

Panen ruti n sekurangnya 300 kg per/bulan ikan lele yang dilakukan 
oleh ti ga kelompok budidaya perikanan

Batalang Peternakan ayam 
dengan sistem 
kemitraan

Panen minimal 8.000 kg per bulan yang dilakukan oleh dua kelompok
peternakan ayam

Karang Rejo Usaha produksi pupuk
bokashi

Produksi 30 ton per bulan guna mendukung pertanian warga serta 
reklamasi dan rehabilitasi lahan yang digunakan JBG

Pembentukan Pembentukan 
kelompokkelompok
usaha bersama (KUBE)usaha bersama (KUBE)
dengan fokus usaha dengan fokus usaha 
pembuatan produk pembuatan produk 
turunan perikananturunan perikanan

Perikanan air tawar Perikanan air tawar 
kolam terpal dan kolam kolam terpal dan kolam 
tanahtanah

Peternakan ayam Peternakan ayam 
dengan sistem dengan sistem 
kemitraankemitraan

Usaha produksi pupukUsaha produksi pupuk
bokashibokashi

Pemberdayaan
Bidang Pendidikan

Pemberdayaan
Bidang Sosial Budaya, 
Keagamaan dan
Hubungan Masyarakat

Pemberdayaan 
Bidang Infrastruktur 

Pemberdayaan
Bidang Ekonomi

Pemberdayaan
Bidang Kesehatan

7% 13%

Pemberdayaan 
Bidang Pelestarian 
Lingkungan

1%

30%

9%

40%

375.388.100

79.459.900

66.777.500118.892.500

10.000.000

279.796.800



PT Indo Tambangraya Megah Tbk dalam menjalankan prakti k bisnis selalu 
mengedepankan tanggung jawab sosial di masyarakat sekitar wilayah operasional 
pertambangan. Selama tahun 2017, ITM telah menjalankan 148 kegiatan program 
pemberdayaan masyarakat dengan penerima manfaat sekitar 17.233 orang.

Program Pemberdayaan Masyarakat
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Pada tahun 2017, IMM telah melakukan beberapa 
program penguatan kemampuan kepada para petani 
sekitar daerah operasional IMM yang bertujuan untuk 
menjaga keberlanjutan usaha masyarakat sekitar 
perusahaan, sesuai dengan program pemberdayaan di 
bidang ekonomi.

Para petani budidaya buah Melon Emas diberikan 
pupuk organik dan pendampingan di kawasan tani 
sekitar howling road, Desa Bontang Lestari. Budidaya 
buah Melon Emas ini dipelihara oleh 4 kelompok tani 
yang menjadi kelanjutan usaha pertanian buah.

IMM juga memberikan alat bantu tali sebagai penguatan 
kepada petani rumput laut di wilayah Pulau Tihi-
Tihi. Sejumlah 125 roll tali rumput laut diterima oleh 

4 kelompok petani rumput laut yang menjadi sasaran 
program. Tali rumput laut ini digunakan untuk tempat 
tumbuhnya rumput laut di bawah permukaan air laut.

Sedangkan kepada petani organik lokal, IMM 
memberikan sarana produksi pertanian (saprodi) kepada 
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Hidup Baru” 
Desa Teluk Pandan. Sebanyak 1.500 kg pupuk organik 
diterima para petani yang bergabung di 3 kelompok tani 
sayuran.

Penguatan juga diberikan kepada kelompok tani 
budidaya hortikultura yang bergerak pada tanaman 
tumpang sari melon, tomat, dan cabe. Pendampingan 
juga diberikan kepada 4 kelompok tani di Desa Bontang 
Lestari. 

INDOMINCO MANDIRI (IMM)
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Bidang Ekonomi
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Peternakan ayam dengan sistem kemitraan di Desa 
Batalang semakin mampu berkembang, dimulai dari 
beternak ayam buras hingga ayam broiler. Kemajuan ini 
dilandasi oleh semangat maju dan terus berinovasi juga 
ditunjang dengan sistem kemitraan yang transparan 
antara kelompok ternak ayam dan perusahaan penyedia 
bidang peternakan.

Sistem kemitraan berjalan dengan baik, dimana 
kelompok peternak mendapat jaminan pemasaran 
dan kepastian harga ayam, juga bantuan modal kredit 
sarana produksi peternakan (sapronak) dan bimbingan 
teknis. Peternak tidak terganggu fluktuasi harga karena 
yang dipakai dalam perhitungan laba rugi adalah harga 
kontrak. Bahkan jika harga pasaran lebih tinggi dari 
harga kontrak maka peternak mendapatkan margin 
dari kenaikan harga tersebut. Dari sisi proses, peternak 
ayam mendapat kepastian kualitas bibit, vitamin, dan 
pakan oleh perusahaan mitra. Para peternak ayam 

pun akhirnya dapat secara maksimal mengembangkan 
peternakannya karena didukung oleh infrastruktur dan 
sistem yang baik.

Keberhasilan kerjasama saling bermanfaat (simbiosis 
mutualisme) di tahun 2017 ini menjadikan Kelompok 
Ternak Desa Batalang mampu memiliki kandang ayam 
broiler dengan kapasitas 5.500 ekor ayam (Kelompok 
Dahlan) dan kapasitas 22.000 ekor (Kelompok Yono). 
Tingkat kematian ayam (mortalitas) rendah dengan rata-
rata 5 % per periode ternak. Panen dilakukan setiap 3-4 
minggu sesuai pilihan umur ayam (usia sedang) dengan 
rata-rata hasil panen 7-16 ton. 

Keadaan ini menjadikan 2 kelompok ternak ayam tersebut 
sebagai contoh keberhasilan yang mendatangkan efek 
domino positif pada masyarakat di Desa Batalang. Terlihat 
dari animo masyarakat yang mulai membuat kandang 
ayam sendiri dan belajar dengan kelompok tersebut.

JORONG BARUTAMA GRESTON (JBG)

BEK bekerjasama dengan PAMA (kontraktor) 
mengadakan pelatihan untuk kelompok perikanan di 
Desa Benangin I.  Para petani ikan yang berjumlah 15 
orang sangat antusias mengikuti praktik yang diberikan 
oleh pelatih dari Dinas Perikanan Kabupaten Barito 
Utara selama 2 hari, pada tanggal 22-23 Mei 2017. 
Pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan petani dalam proses pemeliharaan dan 
pembesaran ikan.

Perikanan di Kampung Besiq telah berjalan sesuai minat 
kelompok masyarakat karena disukai untuk bahan 
makanan. BEK membantu dengan pembuatan kolam 
ikan yang baru dan penyediaan pakan ikan. Kelompok 
budidaya  sedang menumbuhkan ikan dan sebagian 
ikan telah membesar (memasuki fase kedua) yang siap 
untuk panen.

BHARINTO EKATAMA (BEK)



Laporan tahunan
masyarakat berkelanjutan 2017

Transformasi Menuju
Pembangungan Berkelanjutan

P
T

 I
n

d
o

 T
am

b
an

g
ra

ya
 M

eg
ah

 T
b

k

20

P
ro

g
ra

m
 P

em
b

er
d

ay
aa

n
 M

as
ya

ra
ka

t
B

id
an

g
 E

ko
n

o
m

i

Sektor perkebunan kelapa sawit termasuk usaha 
yang diminati oleh masyarakat di desa binaan TDM, 
khususnya di Desa Teluk Pandan. Penyediaan bibit oleh 
TDM menjadi jalan keluar dari hambatan yang dialami 
kelompok tani karena sulitnya mendapatkan bibit. Sebagai 
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) telah menerima 
bibit dari TDM sebanyak 10.000 kelapa sawit. Penerima 
bibit tercatat 68 orang dari gabungan 4 kelompok tani 
yang aktif.

Bibit ditanam di lahan masing-masing anggota seluas 1 
Ha. Bibit kelapa sawit telah tumbuh berukuran 30 cm 
selama 5 bulan, dan setelah dievaluasi pada pertumbuhan 
lanjutan di bulan ke-7 telah mencapai tinggi lebih dari 60 
cm. Kelompok petani juga meningkatkan daya tumbuh 
bibit kelapa sawit dengan memanfaatkan bantuan 
perlengkapan dari TDM berupa tandon air, pipa dan 
pupuk NPK selama masa perawatan bibit.

TDM dalam masa pasca penutupan tambang telah 
melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program 
pengembangbiakan sapi di 4 (empat) desa yang berlokasi 
di wilayah Kecamatan Teluk Pandan. Kesehatan ternak 
sapi menjadi perhatian untuk menjaga produktivitas 
perkembangbiakan sapi. Kelompok-kelompok peternak 
sapi ini mendapat penyuluhan mengenai kesehatan 
ternak dan tata cara pemeliharaan yang baik dan benar, 
disampaikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) 
Peternakan dan Kesehatan Hewan dari UPT P4 dan 
UPT Keswan Kecamatan Teluk Pandan.

Para peternak memperoleh pemahaman dan 
pengetahuan mengenai tata cara mengelola (manajemen) 
yang baik dalam hal kesehatan hewan beserta cara 
pemeliharaannya sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas ternak dan mengurangi biaya pemeliharaan. 
Hal ini mengingat kecukupan dan kualitas pakan juga ikut 
berperan dalam menentukan kesehatan sapi.

KITADIN TANDUNG MAYANG (TDM)
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Desa Bangun Rejo dan Desa Separi telah dibimbing 
EMB melalui kampanye kepedulian lingkungan berupa 
program Bank Sampah, suatu pendekatan Ekonomi 
Lingkungan. Sampah anorganik telah dipisah dan 
memberikan nilai ekonomi dalam bentuk tabungan 
kelompok dan membantu memenuhi kebutuhan sosial 
anggotanya untuk membiayai pendidikan anak dan 
kesehatan di waktu tertentu.

Lalu bagaimana dengan sampah organik? Bukan hal 
mudah mengolahnya. Oleh karena itu, EMB melakukan 
pelatihan pengelolaan sampah organik untuk desa 
tersebut bekerjasama dengan DLHK Kabupaten Kutai 
Kartanegara (Kukar). Diikuti 20 peserta dari warga 
Desa Ring 1 (Embalut, Kertabuana, Separi, dan Bangun 
Rejo), diantaranya adalah pengelola Bank Sampah serta 
Perangkat Desa. Juga antusias mengikuti pelatihan 
adalah karyawan EMB dan kontraktor. Pelatihan 

menarik diberikan Lamsari (Kepala Seksi Penanganan 
Sampah), khususnya penanganan sampah dari rumah 
tangga serta pengelolaan Bank Sampah. Beberapa 
peserta, khususnya desa yang belum memiliki Bank 
Sampah, berdiskusi tentang cara memulai Bank Sampah 
dan pencatatan administrasinya. Diskusi tambah hidup 
dengan adanya sharing experience dari pengelola Bank 
Sampah yang telah berdiri sebelumnya.

Praktik pengelolaan sampah organik dan sampah rumah 
tangga disampaikan oleh Marsidik (Staf Pengelolaan 
Sampah DLHK Kabupaten Kukar, juga sebagai Direktur 
Bank Sampah di DLHK). Dengan menggunakan 
komposter, sampah organik dapat diubah menjadi 
pupuk organik yang mendatangkan nilai ekonomi. EMB 
berkesempatan memberikan bantuan berupa satu buah 
komposter untuk satu desa yang akan memulai Bank 
Sampah.

KITADIN EMBALUT (EMB)
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TRUBAINDO COAL MINING (TCM)

Kelompok Petani Kampung Suakong menindaklanjuti 
hasil belajar sebelumnya dari dampingan TCM, studi 
banding di Bogor. Setelah mendapatkan pengetahuan 
dan keterampilan budidaya cokelat, kemudian ditanam 
37.500 bibit cokelat di lahan masyarakat Kampung 
Suakong. Dan kini perkembangannya dapat tumbuh 
dengan baik. Sebanyak 30 petani rajin merawat 
tanaman cokelat yang bibitnya didatangkan dari PTPN 
7 Lampung karena dikenal bermutu baik.

Peternakan sapi yang dimiliki masyarakat Kampung 
Muara Begai pada lahan bekas tambang TCM telah 
berkembang jumlahnya. Sapi dari TCM telah menjadi 94 
ekor, sedangkan sapi dari Pemerintah Kabupaten Kutai 
Barat telah menjadi 106 ekor. Keseluruhannya sekitar 
200 sapi yang dipelihara oleh kelompok peternak sapi 
yang berjumlah 20 orang. Pengembangbiakan sapi 
dilakukan secara penggembalaan terbuka agar dapat 
mencari makan dan bergerak sehat.  Untuk keamanan 
sapi dan lingkungan sekitar, telah dibangun pagar yang 
membentang secara bertahap.
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Makanan untuk ikan (pakan) sering menjadi persoalan 
bagi petani ikan. Bila sumbernya secara membeli terus 
menerus akan menjadi biaya tinggi. TCM mengadakan 
pelatihan pembuatan pakan ikan yang diikuti oleh 
kelompok perikanan kolam terpal dan keramba di 
Kampung Lambing. Pelatihan perikanan disampaikan 
oleh Tisen, Kepala pembenihan ikan air tawar Kutai Barat, 
selama dua hari dengan bahan “makan alami” (natural 
feeding) sehingga memudahkan petani ikan. Para petani 
merasa terbantu karena pembuatannya sederhana 
dan bahan-bahannya mudah disediakan dari sisa-sisa 
tanaman dan sampah basah dapur rumah yang diolah 
secara praktis.

Pelatihan Pakan Ikan 

Bidang Pendidikan
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TRUBAINDO COAL MINING (TCM)TRUBAINDO COAL MINING (TCM)

TCM menjadi assessor eksternal di SMKN 2 Sendawar 
dalam rangka ujian Nasional praktik langsung. Ada 
3 assessor dari karyawan TCM untuk 3 jurusan yaitu 
Jurusan IT, Administrasi Perkantoran, dan Akunting. 
Assesor memberikan penilaian untuk siswa-siswi 
SMKN 2 Sendawar. Kepala sekolah  SMKN 2 Sendawar, 
Raymondus, S.Pd mengatakan “peningkatan kompetensi 
sekolah dapat membantu persiapan masuk ke perguruan 
tinggi untuk memilih jurusan karena dari assessor 
mendapat gambaran dunia kerja, sehingga siswa dapat 
menyusun rencana-rencana masa depannya”. 

Assessor SMK Sendawar

Pelatihan Menjahit
IMM mengadakan pelatihan menjahit kepada Kelompok 
Menjahit dari 10 desa dampingan yang tergabung dalam 
Kelompok APIM. Dilakukan di desa lokasi tengah (Desa 

Martadinata) dan diikuti 20 orang. Para peserta telah 
mencapai kompetensi yang diperlukan dan sesuai tingkat 
keberadaannya, yaitu tingkat dasar, mahir, dan terampil.

INDOMINCO MANDIRI (IMM)
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Budaya anyaman rotan menjadi perhatian BEK 
sebagai warisan kearifan lokal. Melalui pelatihan dan 
pendampingan kepada kaum ibu pengrajin rotan, 
BEK mendorong kelompok rotan memanfaatkan 
hasil tanaman menjadi produk dari semula berbentuk 
sederhana (tikar dan keranjang tempat belanja/sayuran), 
menjadi berkembang kepada pemanfaatan lainnya (tas 
kaum wanita, tempat tisu, sandal, dan topi). Bersama 
Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur (Tomas) dengan 
meneruskan kelompok dan memperluas menjadi 10 
kelompok pengrajin yang masing-masing memiliki 
anggota 10 orang dari Desa Benangin 2 dan Benangin 1.

Terdapat kesadaran untuk saling melengkapi dan 
terdorong memvariasikan produk secara inovatif agar 
mampu bersaing dengan pihak lain sesuai dengan 
permintaan pasar. 

Dalam pelatihan “Peningkatan kapasitas kelompok 
pengrajin anyaman rotan”, kaum ibu diajarkan mendesain 
beraneka macam produk dengan mengkolaborasikan 
berbagai macam jenis kulit dengan anyaman rotan. 
Pelatih didatangkan khusus dari Yogyakarta yaitu Joel 
Suryanto dan Betty Alfunuriyah yang berpengalaman 
dalam bidang kerajinan produk rotan. 

Budaya  Anyaman Rotan
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BEK bekerjasama dengan TCM memandu dan 
memfasilitasi tim studi banding masyarakat dari 
program binaan Kampung Besiq ke Kampung Glintung 
Kota Malang, Jawa Timur. Diikuti oleh tim masyarakat 
yang berasal dari berbagai unsur perwakilan BPK, PKK, 
Aparatur Desa, POKJA (FKM) dan Karang Taruna. 
 
Peserta banyak memperoleh ilmu dan inspirasi di 
Kampung Glintung, yang dikenal dengan slogan “Glintung 
Go Green” (3G) di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan 
Blimbing, Kota Malang. Maju karena penyadaran, inovasi 
kreatif dan inspirasi pada bidang sosial, ekonomi dan 
lingkungan, sehingga menjadi kampung percontohan 
dan mendapatkan penghargaan di tingkat internasional 
(kategori Urban Innovation melalui program Water 
Banking Movement). Sejak sistem biopori dan sumur 
injeksi, dapat mencegah banjir, program lingkungan 
didorong integrasi dengan bidang lainnya. Program 

koperasi menjadi solusi menyelesaikan masalah tingginya 
tingkat kriminalitas dari sistem hutang piutang rentenir. 
Selanjutnya kesehatan dapat menurunkan jumlah 
penderita penyakit degeneratif karena peran serta 
masyarakat menjalankan gaya hidup sehat dan menjalin 
relasi dengan pihak ketiga (puskesmas/unit kesehatan).
Lahan sempit padat penduduk, tetap dapat menjalankan 
program penghijauan. Dengan cara polybag, vertical 
garden, hidroponik, sky garden dan flying garden. 

Desa Glintung juga memiliki produk Bank Sampah, usaha 
pembibitan tanaman sayur buah, koperasi, produk hasil 
pertanian, dan katalog tumbuhan obat di kampung, 
Menjadi Kampung Wisata Edukasi bekerjasama dengan 
agen tour dan travel. Penyedia jasa sebagai subjek 
penelitian mahasiswa dimana biaya yang dibayarkan akan 
menjadi sumber pendapatan kampung, dan juga aktif 
menciptakan sociopreneur di kampung mereka sendiri. 

Studi Banding
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Pelatihan Komunikasi Informasi
BEK telah mengadakan pelatihan komunikasi masyarakat 
dan perusahaan di gedung serba guna (MPB) Bunyut. 
Pelatihan ditujukan khusus untuk masyarakat agar dapat 
menyusun berita kegiatan sosial kemasyarakatan dan 
memanfaatkan media sosial dan media online. Diikuti 
oleh Forum Konsultasi Masyarakat untuk pengembangan 
masyarakat (Pokja/FKM), perwakilan kantor desa, tokoh 
masyarakat, BPK, PKK, Karang Taruna, tokoh adat, dan 
kelompok-kelompok dampingan program CD BEK dari 
Kampung Muara Bunyut, Besiq, dan Bermai.

Peserta menjadi lebih paham tentang bidang-bidang 
kegiatan CD BEK, lebih lancarnya kemampuan bertukar 
pengalaman dan berbicara kegiatan CD kampung, 
mengenal cara menulis ringan artikel berita (kegiatan) CD 
untuk publikasi warga sesama, dan cara menggunakan 
media sosial maupun media online (seperti Facebook 
dan Whatsapp) untuk memberi dan menerima informasi 
kegiatan CD. Kesemuanya semakin meningkatkan 
pengertian dan demi masa depan bersama.

Belajar Tani

Pelatihan Bahasa Inggris

BEK membawa Kelompok Petani Desa Benangin 
berkunjung ke tiga desa bekas unit pemukiman 
transmigrasi untuk belajar pertanian dan semangat 
kerja keras. Pertama, Desa Mampuak II mengenal 
budidaya tanaman lada. Mulai dari tehnik penanaman, 
pemangkasan, pemilihan bibit stek, pemupukan dan 
perawatannya. Kedua, Desa Mampuak II di peternakan 
sapi Kelompok “BINA USAHA”. Khususnya mempelajari 

cara memelihara sapi, menanam rumput gajah dan juga 
membuat biogas dari kotoran sapi, dan pemanfaatan air 
limbah kotoran sapi untuk pupuk. Ketiga, berkunjung ke 
Desa Sei Liju mempelajari budidaya tanaman Buah Naga 
sebagai kearifan lokal. Intinya, pengetahuan dari kaum 
pendatang perlu dipelajari untuk mengubah kebiasaan 
lokal sendiri menjadi lebih maju.

Dalam membudayakan kemampuan berbahasa inggris 
masyarakat melalui generasi penerus, BEK meningkatkan 
keterampilan berbahasa Inggris siswa melalui program 
ekstrakurikuler di Desa Benangin 1, 2, dan 5, Barito 
Utara, dan SDN 014 di Kampung Damai-Kutai Barat. 
Diikuti sebanyak 56 siswa di Barito Utara dan 47 siswa 

di Kutai Barat, masing-masing melalui pemberdayaan 
tenaga guru bahasa Inggris memberikan bimbingan dan 
praktik membaca dan bicara bahasa global tersebut. 
Sedangkan di Kampung Damai, BEK memfasilitasi guru 
ekstrakurikuler untuk keterampilan matematika dan 
pengetahuan lingkungan dalam rangka Adiwiyata.
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Membekali generasi muda untuk berdaya saing,  TDM 
bekerjasama dengan PT United Tractors melalui UT 
School yang berada di wilayah Kota Bontang telah 
melaksanakan pelatihan kejuruan berbasis kompetensi 
bagi para pemuda dari enam desa se-Kecamatan 
Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Pelatihan Basic 
Mechanic Course (BMC) adalah program pendidikan  yang 
memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar 

perawatan alat-alat berat. Diikuti oleh 12 orang peserta 
dari enam desa tersebut. Para pemuda menjadi memiliki 
kemampuan bekerja standar yang diperlukan untuk 
menghadapi persaingan dunia kerja di era globalisasi saat 
ini. Didalamnya telah memuat kecakapan, ketrampilan 
dan kepribadian positif sehingga menjadi modal utama 
kesuksesan seseorang.

Pelatihan Mekanik

Pada Peringatan Hari Buku Nasional 2017, TDM 
menggiatkan minat baca warga Desa Danau Redan 
dengan memberikan 7 Jenis buku berjumlah 50 buku 
bacaan menjadi bagian dari aset perpustakaan desa. 
Perpustakaan desa menjadi memiliki beraneka ragam 
bacaan yang dapat merangsang minat baca dan 
keingintahuan warga desa. Ketersediaan media baca 
sangat penting untuk  menambah literasi perpustakaan 
dan menarik minat baca. Keberadaan buku bacaan 
memadukan ketersediaan bacaan digital yang masing-
masing memiliki manfaat tersendiri.

KITADIN TANDUNG MAYANG (TDM)

Budaya Baca Buku
TDM menghibahkan peralatan pendidikan berupa 
17 unit komputer dan 3 unit  notebook kepada kantor 
pemerintah desa dan sekolah/ pesantren/TPA di 
Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Marangkayu 
serta wilayah tersebut. Kantor desa dan pendidikan 
seperti sekolah/pesantren/TPA menyambut baik dan 
berterimakasih atas dukungan peralatan komputer 
tersebut, sehingga dapat meningkatkan kegiatan 
pelayanan masyarakat dan  aktivitas belajar khususnya 
siswa bila ujian nasional berbasis komputer.

Hibah Peralatan Pendidikan

Lembaga pendidikan masyarakat yang memiliki 
manfaat karakter adalah Pondok Pesantren (PONPES). 
Community Development  TRUST dan Departemen Asset  
Management  memberikan solusi terhadap kesulitan 
peralatan belajar yaitu hibah seperangkat komputer 
lengkap dan air conditioning (AC) untuk santri dan pengajar 
di PONPES Darussalaf, Desa Suka Damai dan PONPES 

Saychona Cholil, Desa Suka Rahmat. Ustad Ahmad 
Ali dari pengelola PONPES Darussalaf menyatakan 
perlengkapan pendidikan yang diterima sangat 
menunjang untuk pengenalan komputerisasi. Sedangkan 
Ustad Syafiq Kurdi selaku pimpinan PONPES Saychona 
Cholil menyampaikan rasa syukur mendapatkan hibah 
komputer untuk kelancaran aktivitas pendidikan.

TAMBANG RAYA USAHA TAMA (TRUST)
Hibah Peralatan Pendidikan
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JORONG BARUTAMA GRESTON (JBG)

Pelatihan Komputer
Generasi muda merupakan kalangan yang menentukan 
masa depan. EMB berkomitmen melanjutkan pelatihan 
komputer kepada 16 orang dari kelompok remaja dan 
pemuda dari 4 desa dampingan. Para peserta semakin 

Pelatihan Amplang
JBG meningkatkan kemampuan kelompok perikanan  
dalam mengolah hasil laut. Kelompok Karya Bersama di 
Desa Swarangan diberikan pelatihan pembuatan amplang 
dan kerupuk sebagai produk kreatif yang dapat menjadi 
tambahan kegiatan dan meningkatkan penghasilan. 

Studi Banding Ekowisata
JBG mengadakan studi banding tentang pengelolaan 
program pengembangan masyarakat masa penutupan 
tambang ke lokasi PT Semen Indonesia Gresik Jawa Timur. 
Khususnya pengelolaan program pariwisata lingkungan 
(ecotourism) yang telah sukses bertemakan “Tuban Green 
and Clean PT Semen Indonesia”. Sebanyak 20 peserta 
yang terdiri dari tim masyarakat (Forum Konsultasi 
Masyarakat/FKM dan kepala desa dari 6 desa dampingan 
JBG) mendapat pengalaman pengelolaan yang satu atap 
(integrated) bidang lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. 
Melalui Mangrove Center Tuban (MCT), pantai yang 
semula kotor dan tidak tertata; menjadi bersih dan tertata 
baik. Kawasan memiliki tiga zona utama dan satu zona 
penunjang, yaitu zona habitat bagi beragam organisme 

KITADIN EMBALUT (EMB)

meningkat kemampuan mengoperasikan program 
komputer, khususnya kompetensi penulisan, persuratan, 
perhitungan dan gambar grafis mencakup program MS 
Word, MS Excel, dan Power point.

Pada tahun 2017, Kelompok Karya Bersama telah mampu 
mengolah hasil laut menjadi amplang dan kerupuk hingga 
sejumlah 73 kg di bulan Mei dan berkembang mencapai 
85 kg di bulan Desember.

darat dan air, zona pendidikan dan pembelajaran 
lingkungan dengan fasilitas sarana perkemahan dan 
perpustakaan, zona pengembangan tanaman sebagai 
tempat pembibitan berbagai jenis mangrove, dan zona 
perekonomian rakyat mulai dari pembibitan/budidaya 
ikan, sarana gerai penjual makanan dan produk industri 
kreatif seperti souvenir ringan.

Tim masyarakat dampingan JBG mendapatkan 
motivasi dan inspirasi bahwa pesisir pantai Jorong 
tempat masyarakat saat ini memiliki peluang untuk 
pengembangan ecotourism ataupun pengembangan 
kreatif lainnya yang dapat memadukan bidang  lingkungan, 
pendidikan, dan ekonomi kerakyatan.
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Bidang Kesehatan
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bahaya dan pencegahan HIV/AIDS kepada  masyarakat 
di Desa Martadinata. Kerjasama IMM dan pemerintah 
desa, serta Puskesmas ini telah dapat memperkuat 
kesadaran kepada masyarakat dan karyawan yang 
ditandai beberapa masyarakat yang sukarela memeriksa 
kondisi kesehatan darahnya dan tidak adanya karyawan 
yang mengidap virus (bebas dari HIV).

INDOMINCO MANDIRI (IMM)

IMM melaksanakan kegiatan Bulan K3 (Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja) untuk memelihara kesehatan dan 
keselamatan di lingkungan kerja, serta  untuk melindungi 
rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain 
sesuai  standar OHSAS.  Juga dilakukan kepada masyarakat 
tentang nilai-nilai kesehatan keluarga dan kerja dalam 
kehidupan sehari-hari. Termasuk penyuluhan tentang  

BHARINTO EKATAMA (BEK)

BEK peduli kesehatan ibu hamil-menyusui-balita-dan 
Lansia, mengadakan penyuluhan kesehatan bekerjasama 
dengan Dinas Kesehatan Barito Utara serta Puskesmas 
Benangin. Diikuti oleh 70 orang dari warga Benangin 1, 2 
dan 5; dan disampaikan pengetahuan kesehatan praktis 
penyuluhan tenaga dokter dan tim dari Puskesmas. 
BEK juga meningkatkan kompetensi kepada enam 
tenaga medis di Puskesmas  Benangin melalui dukungan 
pembiayaan seminar dan pelatihan kompetensi sesuai 
spesifikasi tenaga medis.

Sedangkan di Kampung Besiq, BEK bekerjasama dengan 
Puskesmas UPT setempat, melakukan seminar dengan 
tema “Kebutuhan Nutrisi setiap Anggota Keluarga” yang 
diikuti seratus peserta kaum ibu PKK dan kader – kader 
Posyandu. Seminar tersebut diadakan di salah satu 
sekolah, dan diisi oleh  Dokter dan ahli gizi dari Puskesmas.
Peserta seminar mendapatkan pengetahuan mengenai 
kebutuhan nutrisi anggota keluarga secara terukur, 
juga terinspirasi mensiasati anak agar mau makan, dan 
berkembang pengetahuan lain berupa penanggulangan 
penyakit asam urat. 
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KITADIN TANDUNG MAYANG (TDM)

TAMBANG RAYA USAHA TAMA (TRUST)

 “Menggelorakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)” 
dilakukan oleh TDM dan Puskesmas kepada masyarakat 
Desa Teluk Pandan. Masyarakat mendapat penyuluhan 
kesehatan dan pengobatan gratis secara praktis dan 
pesan yang mudah diterima dari tim medis praktisi 
kesehatan. Sehingga masyarakat dapat memahami dan  

TRUST melakukan Program Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT) kepada balita dalam bentuk kudapan 
atau dalam bentuk susu formula yang aman dan 
bermutu, serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan 
kebutuhan sasaran di Desa Suka Damai. Program ini 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di wilayah 
Kecamatan Teluk Pandan. Sebanyak 401 pasien hadir 
dan berobat yang berasal dari enam desa dampingan. 
Kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam 
menyuluhkan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

melibatkan kader kesehatan desa didukung Kepala Desa 
Suka Damai dan Kepala UPT Puskesmas Teluk Pandan.
Sebanyak 122 susu formula diberikan kepada keluarga 
yang memilik anak usia 1-5 tahun dan sangat memerlukan 
peningkatan gizi bagi anaknya.
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Bidang Pelestarian Lingkungan

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para 
pelaku penggiat Bank Sampah di Desa Bangun Rejo 
dan Desa Separi dampingan EMB dilaksanakan melalui 
kegiatan pelatihan pengelolaan sampah organik bagi 
kaum ibu. Harapannya pengelolaan bank sampah 
nantinya dapat mengelola sampah organik untuk 
diolah menjadi produk sesuai pelatihan yang didapat. 
Kegiatan ini menjawab kebutuhan para penggiat bank 
sampah binaan EMB yang selama ini hanya berfokus 
kepada sampah anorganik yang dinilai memberikan nilai 
ekonomi, yang sudah ditabung dan diambil dalam kurun 
waktu tertentu. Pelatihan ini dilakukan pada 29 Agustus 
2017 atas kerjasama EMB dan Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Diikuti 
20 peserta dari warga Embalut, Kertabuana, Separi, dan 
Bangun rejo diantaranya adalah pengelola bank sampah 

serta perangkat desa setempat. Juga antusias mengikuti 
acara ini adalah karyawan EMB dan para karyawan 
kontraktor. Pelatihan berfokus menangani sampah 
dari rumah tangga serta pengelolaan bank sampah. 
Beberapa peserta khususnya desa yang belum memiliki 
bank sampah, berdiskusi tentang cara memulai bank 
sampah dan pencatatan administrasinya. Diskusi tambah 
hidup dengan adanya sharing experience dari pengelola 
bank sampah yang telah berdiri sebelumnya. Pelatihan 
dilanjutkan dengan praktik pengelolaan sampah organik 
dan sampah rumah tangga menggunakan komposter 
sehingga sampah organik yang akhirnya bisa digunakan 
sebagai pupuk organik yang juga memberikan nilai 
ekonomi. Pada saat yang sama EMB berkesempatan 
memberikan bantuan berupa 1 komposter untuk 1 desa 
yang baru memulai Bank Sampah. 

KITADIN EMBALUT (EMB)

Sekolah ramah lingkungan SDN 014 Damai di Desa 
Besiq merupakan sekolah berbasis pendidikan lingkungan 
hidup. Sekolah ramah lingkungan ini ditujukan untuk 
mewujudkan warga sekolah, khususnya peserta didik, 
yang peduli dan bertanggung jawab dalam upaya 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung 
pembangunan berkelanjutan. BEK mendukung SDN 014 
menjadi pilot project untuk sekolah ramah lingkungan 

di desa binaan perusahaan dengan membangun rumah 
pembibitan untuk mengakomodasi siswa dan guru dalam 
mengenal cara mengelola bibit tanaman sebelum ditanam 
di sekitar lingkungan sekolah. Dukungan bagi SDN 014 
diharapkan bisa bermanfaat banyak dan dapat menjadi 
tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi 
warga sekolah dan masyarakat sekitar.

BHARINTO EKATAMA (BEK)
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Perhatian TDM dalam bidang lingkungan hidup 
diwujudkan dalam berbagai program diantaranya 
pada peringatan hari lingkungan hidup tahun 2017 
diwujudkan dalam agenda penanaman pohon bersama. 
Penanaman 1000 pohon jenis endemik Kalimantan 
seperti pohon ulin (Eusideroxylon zwageri) dan beberapa 
family Dipterocarpacea, dipilih untuk melingkupi habitat 
utama satwa khas Kalimantan seperti orangutan, Owa-
owa dan lainnya sesuai dengan tema “Connecting 
People to Nature” yang mengingatkan manusia akan 
ketergantungan dengan keberadaan dengan alam.

Selain itu dilaksanakan juga penanaman di luar area 
pascatambang berupa penyerahan 100 bibit pohon buah 
di 6 kantor desa binaan, puskesmas, kantor kecamatan, dan 
sekolah se-Kecamatan Teluk Pandan. Tujuannya agar kantor 
desa dirasakan asri, nyaman dan mengurangi polusi. Masih 
dalam rangka peringatan hari lingkungan hidup 2017, TDM 
melaksanakan kampanye lingkungan di sekolah-sekolah 
sekitar Kecamatan Teluk Pandan. Kampanye dilakukan 
dengan cara pembagian stiker kampanye sebagai sarana 
upaya pemahaman kepada siswa-siswi maupun pengajar 
akan pentingnya pengelolaan lingkungan.

KITADIN TANDUNG MAYANG (TDM)

Salah satu kegiatan mine closure JBG yang saat ini sedang 
digalakkan adalah revegetasi. Revegetasi pada dasarnya 
adalah upaya penanaman kembali lahan bekas tambang 
sebagai wujud dari tanggungjawab dan kepedulian 
perusahaan. Tidak hanya lahan bekas tambang, kegiatan 
revegetasi JBG meliputi juga penanaman bekas dinding 
tambang (pit wall revegetation) Low wall dan High wall di 
area UC West. Kegiatan dilaksanakan selama 4 bulan dari 
April hingga Juli 2017 dengan melibatkan masyarakat. 
Kegiatan ini dilakukan pada area tanam seluas 2 ha 
dengan target tanam 10.000 - 20.000 pohon. Jenis bibit 
yang ditanam adalah Kayu Putih dan Beringin. 

Adapun bentuk keterlibatan dengan masyarakat yaitu 
masyarakat sebagai penyedia jasa pendukung dalam hal 
ketersediaan bahan dan peralatan kegiatan penanaman, 
seperti menyediakan dan mentransfer bibit, pupuk, earth 
auger dan lain-lain. Penanaman dilakukan oleh Mapala 
Sylva Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dengan 
teknik panjat tebing menggunakan peralatan panjat 
sebagai pengaman utama (soft sling, caramantel dinamis, 
automatic carabiner). Dengan prinsip mengutamakan 
keselamatan kerja, selain pengaman utama, tim pelaksana 
penanaman juga menggunakan pengaman tambahan. 
Tim penanaman tebing ini kemudian membuat jalur tanam 
dan lubang tanam, memuat pupuk organik, menanam 
bibit dan tahap terakhir adalah menutup lubang tanam. 

JORONG BARUTAMA GRESTON (JBG)
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Sepanjang tahun 2017, PT Indo Tambangraya Megah, 
Tbk (ITM) beserta seluruh anak perusahaannya 
memfasilitasi penguatan infrastruktur dasar berupa 
jalan, jembatan, irigasi, bangunan pendukung kegiatan 
masyarakat serta pelayanan akses air bersih yang 
terjangkau bagi masyarakat di sekitar area operasional 
ITM. Sebagai bentuk dalam percepatan roda penggerak 
ekonomi dan peningkatan kesehatan masyarakat 
salah satu bentuk program infrastruktur yang telah 
dilaksanakan adalah program akses layanan air bersih.

Program akses layanan air bersih bermula dari Desa 
Santan Tengah binaan PT Indominco Mandiri (IMM). 
Kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat 
seiring pertambahan jumlah penduduk sehingga tahun 
2017 ini difokuskan untuk pengembangan program 
layanan air bersih di Desa Kandolo dan Santan Ilir sebagai 
desa binaan dari IMM yang telah membagi dalam tiga 
tahapan dalam menjalankan program air bersih. IMM 
telah memulai program air bersih dengan kegiatan 
berbasis masyarakat yaitu program infrastruktur fisik 
yang disinergikan dengan partisipasi masyarakat pada 
pengelolaan air bersih untuk meningkatkan kesadaran 
dan rasa memiliki yang tinggi dari masyarakat.

Kelembagaan lokal memiliki peran dan fungsi penting 
sebagai media pengembangan masyarakat dalam 
pengelolaan program air bersih yang mencakup 
mekanisme pengaturan, pendistribusian dan kebijakan 
terkait. Masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial di 
dalam kelembagaan lokal yang bertujuan mengelola dan 
mengembangkan sarana air bersih untuk mewujudkan 
keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program 

Bidang Infrastruktur

air bersih binaan IMM bekerja sama dengan lembaga 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengelolaan 
dan penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat desa 
agar pemanfaatan air bersih dapat berkesinambungan 
dan berjalan efektif.

Selain program pelayanan akses air bersih yang 
dilakukan IMM, program infrastruktur ITM melalui anak 
perusahaan lainnya difokuskan terhadap perawatan 
dan pemeliharaan sarana infrastruktur fisik yang telah 
dibangun, misalnya jalan, gedung sarana sekolah, 
fasilitas umum dan sarana ibadah. Selanjutnya, program 
infrastruktur yang berkelanjutan dan manfaatnya 
banyak dirasakan oleh masyarakat maka mulai dilakukan 
program infrastruktur di bidang perbaikan sarana dan 
prasarana ekonomi di desa, penyediaan sarana air bersih 
untuk warga, pembangunan dan perbaikan sanitasi bagi 
keluarga miskin dan tidak mampu. 
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INDOMINCO MANDIRI

•  Perbaikan gedung MPB Tihi-Tihi di Bontang Lestari

•  Pembuatan dan perbaikan jalan beton gembira di  
Suka Damai

•  Pembuatan dan perbaikan jalan beton pendidikan  
di Danau Redan

•  Pembuatan dan perbaikan jalan beton segendis di  
Bontang Lestari

•  Pembangunan dan penurapan jalan balti m di  
Bontang Lestari

•  Pembangunan gedung serbaguna di Kandolo

•  Pembuatan akses jalan pertanian di Suka Rahmat

•  Pemipaan dan pengadaan bak air bersih fase 
kedua di Santan Tengah

TRUBAINDO COAL MINING

• Sarana dan prasarana listrik kampung di   
 Suakong dan Muara Bunyut 

• Perbaikan jalan kampung di semua desa ring 1

• Sarana dan prasarana kantor peti nggi di Bermai

• Pengadaan mesin portable kampung di Besiq

• Pengembangan gedung BPU di Banggeris

KITADIN EMBALUT

• Pembuatan jembatan untuk pertanian di Separi

• Perbaikan jalan pertanian di Bangun Rejo

• Pembangunan posyandu di Bangun Rejo dan Separi

• Pengurukan lahan pembangunan SLTP di Separi

• Penataan jalan lokasi taman Desa Embalut

JORONG BARUTAMA GRESTON

• Perbaikan jalan kampung di Swarangan

• Bedah rumah dua unit di ring 1

• Perbaikan lahan pemakaman umum di ring 1

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

ITM melalui empat anak perusahaannya telah 
melakukan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan 
infrastruktur dasar sebagai wujud kontribusi terhadap 
pembangunan daerah guna mendukung jalannya roda 

perekonomian dan program pemberdayaan masyarakat 
yang dilaksanakan. Selama tahun 2017 beberapa 
progam infrastruktur yang telah dilakukan dapat dilihat 
pada tabel berikut :
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Bidang  Sosial Budaya, Keagamaan 
dan Hubungan Masyarakat

pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat sebagai 
bentuk sinergitas antar semua pemangku kepentingan. 
Kegiatan dilaksanakan di berbagai lokasi dan masjid-
masjid di desa binaan dengan menggelar buka puasa 
bersama masyarakat, tokoh agama, dan anak yatim 
piatu. Dilaksanakan juga donasi kepada seluruh masjid 
di setiap desa binaan IMM dalam bentuk perbaikan 
tempat ibadah.

INDOMINCO MANDIRI (IMM)

BHARINTO EKATAMA (BEK) & TRUBAINDO COAL MINING (TCM)

IMM melaksanakan safari Ramadhan sebagai agenda 
rutin tahunan. IMM mendukung kegiatan masyarakat 
dalam keagamaan dengan melaksanakan kegiatan safari 
Ramadhan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kutai 
Timur dan Pemerintah Kutai Kartanegara serta seluruh 
desa binaan IMM. Kegiatan ini bertujuan untuk 
menjalin silaturahmi dan mengeratkan kebersamaan 

Forum Pengembangan Masyarakat (CD) Kontraktor 
TCM dan BEK pada tanggal 18 Mei 2017 melaksanakan 
aksi peduli untuk membantu masyarakat korban banjir 
akibat luapan Sungai Mahakam yang melanda wilayah 
Kabupaten Kutai Barat. Dalam kesempatan ini, Forum 
CD Kontraktor TCM-BEK menyalurkan bantuan senilai 
Rp. 101.000.000,- dalam bentuk 6.125 ton beras, 340 
dus air mineral, dan 520 dus mie instan. Bantuan tersebut 
diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya 

akan didistribusikan kepada para korban di lokasi bencana.
Bantuan untuk korban banjir merupakan kerjasama 
TCM-BEK sebagai prinsipal dan 30 kontraktor yang 
tergabung dalam forum. Forum CD Kontraktor TCM-
BEK digagas sejak akhir tahun 2013 dengan tujuan 
membina komunikasi dan meningkatkan sinergi antar 
para kontraktor, serta dengan prinsipalnya yaitu TCM dan 
BEK. Seiring waktu, forum ini terus berkembang melalui 
pembaruan pengurus, jumlah kontraktor yang terlibat, 
serta semakin giat melakukan kegiatan bersama.
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TAMBANGRAYA USAHA TAMA  (TRUST)

KITADIN TANDUNG MAYANG  (TDM)

Menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 
ke-72 pada tanggal 17 Agustus 2017, TRUST memaknai 
dengan melaksanakan pengibaran bendera merah putih. 
Pelaksanaan upacara di halaman utama TRUST diiringi 
hujan rintik, namun tetap berjalan dengan khidmat. Selain 
pengibaran bendera merah putih dilaksanakan juga 
beberapa perlombaan untuk meningkatkan kebersamaan 
dengan masyarakat sekitar area operasional perusahaan. 

TDM melaksanakan kegiatan sosial dengan 
mendonasikan tiga unit notebook kepada sekolah, 
pesantren dan kantor pemerintahan desa. Notebook 
merupakan kebutuhan yang mendesak dalam aktivitas 
pekerjaan maupun belajar mengajar, dimana pada zaman 
sekarang kebutuhan ini menjadi hal pokok dalam kegiatan 
tersebut. 

Antusias karyawan dan masyarakat menyemarakkan 
perayaan hari kemerdekaan ini, perlombaan yang 
dilaksanakan diantaranya bola voli dan tarik tambang. 
Terlihat semangat kebersamaan antar masyarakat 
semakin erat dalam acara ini. Semangat gotong royong 
yang menjadi akar kebudayaan masyarakat Indonesia. 
Slogan bersama-sama bersatu untuk menjadi bangsa 
yang terhormat yaitu Bangsa Indonesia.

Untuk itu TDM melaksanakan kegiatan ini untuk 
menjawab permasalahan minimnya fasilitas notebook 
yang dimiliki berbagai instansi pendukung kegiatan 
masyarakat. Notebook yang didonasikan diharapkan 
dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah, 
pesantren maupun aparat desa yang senantiasa melayani 
masyarakat.



Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh grup PT Indo Tambangraya 
Megah Tbk telah berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan 
(SDGs). Khususnya bidang pendidikan, sanitasi, dan ekonomi kerakyatan.

Program Andalan
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Program Andalan

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
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Perhatian PT Indominco Mandiri (IMM) kepada 
penanggulangan rumah tangga miskin dilakukan 
melalui keterampilan hidup dan pengetahuan pada 
kalangan putus sekolah dengan terus mendukung 
Pusat Pembelajaran Masyarakat (Community Learning 
Center/CLC) yang dikenal dengan Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM). Program ini menyerap 
peserta di desa ring 1 sekitar area perusahaan. Materi 
yang diberikan menggabungkan pengetahuan formal 
(setara SD, SMP, SMA) dengan keterampilan hidup 
serta pemberdayaan perempuan. Sejalan dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDGs) kesatu (“Menanggulangi Kemiskinan”) 
secara penerapannya di tingkat lokal.

Diawali pada tahun 2011 dengan satu CLC yaitu 
PKBM Malahing yang melayani warga Desa Malahing. 
Selanjutnya pada tahun 2012, PKBM Malahing 
memperluas jangkauan dengan melayani juga warga 
Desa Bontang Lestari dan Santan Lestari. Kemudian 
berdiri CLC tambahan bernama PKBM Damai Mandiri 
yang melayani tiga desa, yakni Suka Damai, Suka 

Rahmat, dan Danau Redan. Di tahun 2013 berdiri 
CLC tambahan bernama PKBM Salaka yang melayani 
warga Desa Teluk Pandan dan desa-desa terdekat di 
Kalimantan Timur. Pendidikan yang dikembangkan 
dalam PKBM meliputi aksara fungsional, paket A-B-C 
(setara SD, SMP, SMA), serta latihan keterampilan tepat 
guna dengan bertumpu pada potensi kearifan lokal 
berupa berbagai produk kerajinan lokal. PKBM juga 
mengembangkan pemberdayaan peran perempuan 
dan kewirausahaan. Inovasi dikembangkan lagi ke 
penghijauan lingkungan sehat beserta produk daur 
ulang, sehingga peran PKBM menjadi sekolah model 
untuk Green School dan Life Skill.

Tahun 2017 telah meluluskan 150 peserta didik dalam 
memiliki pengetahuan yang setara sekolah formal 
dan Motivasi kewirausahaan berdasarkan ketrampilan 
tepat guna dan peran perempuan. Di samping itu 
juga telah menumbuhkan minat baca peserta dengan 
menyediakan Taman Bacaan di dalam CLC (PKBM) 
berupa buku-buku pengetahuan dan bacaan umum.

JUMLAH PENERIMA MANFAAT BACA TULIS DAN KETERAMPILAN HIDUP

2017

145 155
180

249 251

214

54

2016 2015 2014 2013 2012 2011 Orang

TOTAL

1.248
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Seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap 
akses air bersih, PT Indominco Mandiri (IMM) dan PT 
Bharinto Ekatama (BEK) melaksanakan program layanan 
akses air bersih di Desa Santan Tengah, Santan Ilir dan 
Bontang Lestari di Kalimantan Timur dan Benangin V 
di Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDGs) keenam (“Air Bersih dan Sanitasi Layak”) 
secara penerapan di ti ngkat lokal.

Bermula di tahun 2013, IMM melakukan program 
penyediaan akses air bersih yang dilaksanakan secara 
bertahap dimulai dengan pelayanan sambungan yang 
menjangkau 40 rumah dengan jumlah penduduk 
mencapai 150 jiwa melalui rumah air bersih (Clean Water 
House) dan pipanisasi mencapai 28 km di Desa Santan 
Tengah. Sedangkan BEK melayani sejumlah 35 rumah 
dengan jumlah penduduk 328 jiwa dengan teknologi air 
isi ulang di Desa Benangin V. IMM di tahun 2016 juga 
menerapkan pengolahan air asin (air payau) atau air laut 
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PENYEDIAAN AKSES LAYANAN AIR BERSIH

menjadi air tawar sebagai desalinasi sebagai air bersih 
kepada 62 rumah dengan jumlah penduduk 185 jiwa 
di Desa Santan Ilir dan Bontang Lestari.

Kini di tahun 2017, IMM telah melayani air bersih 
sebanyak 350 rumah dengan jumlah penduduk 850 
jiwa di Desa Santan Tengah; dan 125 rumah dengan 
jumlah penduduk 442 jiwa di Desa Santan Ilir dan 
Bontang Lestari. Sedangkan BEK telah melayani air 
bersih sebanyak 314 rumah dengan jumlah penduduk 
942 jiwa di Desa Benangin V dan Benangin I - II.

Pendayagunaan sarana air bersih dikelola dengan 
memperhati kan prinsip konservasi air, pemberian 
pelati han tentang air bersih kepada masyarakat, 
dan pemeliharaan infrastruktur yang baik. Program 
juga secara bertahap dikelola secara swadaya 
oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga 
infrastruktur yang telah dibangun tetap terjaga 
keberlangsungannya.

REALISASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH

2017

230

184

2016

200

160

2015

150

120

2014

40

32

2013

20

16

Acti on Plan Bak air, 
pemipaan
fase kedua

Hydro Multi  
Pump dan 
pemipaan

Hydro Multi  
Pump

Power, 
Bak Air,
Meteran Air

Pengeboran
dan 
pemipaan

Penerima Manfaat
KK/ sambungan

Jumlah Air Disalurkan
m3/hari
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PUPUK ORGANIK BOKASHI
PT Jorong Barutama Greston (JBG) berperan serta dalam 
mengatasi permasalahan petani melalui pendekatan 
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan berupa 
pembuatan pupuk organik bokashi bagi para petani di 
Desa Karang Rejo. Pupuk bokashi tersebut merupakan 
pupuk organik yang berasal dari sekam padi dengan 
metode pengomposan menggunakan starter aerobik 
maupun anaerobik. Tahun 2017 pengelola pupuk 
organik yaitu Kelompok Tani Sumber Makmur telah 
mampu menyediakan pupuk bokashi sebanyak 12 ton 
per bulan guna mendukung pertanian warga sekitar dan 

reklamasi serta rehabilitasi lahan yang digunakan JBG. 
Selain menjadi terbangun kesadaran ramah lingkungan, 
telah juga dapat menyediakan (suplai) pupuk bokashi 
sampai 150 ton selama tahun 2017.

Dari sisi tingkat kemanfaatan program yang diukur 
melalui indeks kepuasan masyarakat, program ini 
memiliki nilai 0,58. Angka tersebut menunjukkan bahwa 
masyarakat cenderung puas terhadap keberadaan 
program pupuk organik Bokashi ini.
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PRODUKSI PUPUK ORGANIK BOKASHI

2017

150

206 200

2016 2015 TON
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BIODIVERSITAS
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2015 2017

JUMLAH JENIS ANGGREK PADA
KELOMPOK “PETUALANG”

24 JENIS

93 JENIS

Tanaman Anggrek merupakan kearifan 
lokal di Kutai Barat. BEK telah merintis 
dan menumbuhkan kelompok masyarakat 
pelestari tanaman lokal dan langka sebagai 
spesies tumbuhan khas daerah tropis. Tim 
community development (CD) bekerjasama 
departemen mine reclamation (MR) 
membina Kelompok Pecinta Tumbuhan dan 
Anggrek Langka (PETUALANG) di Kampung 
Empas. Tanaman anggrek merupakan salah 
satu keanekaragaman hayati hutan tropis 
bernilai estetika dan ekologis yang istimewa 
di Pulau Kalimantan. Saat ini kelompok 
telah mengikuti pelatihan memilih tanaman 
anggrek dan langka, serta survei pencaharian 
tanaman anggrek dan langka, serta 
pemeliharaan secara keterampilan bertahap. 
Dalam waktu bersamaan, kelompok juga 
memulai membudidayakan anggrek lokal. 
Semula di tahun 2015 kelompok telah dapat 
memiliki dan memelihara 24 jenis, sampai 
kini di tahun 2017 telah memiliki 93 jenis 
tanaman anggrek dan langka.
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Mencerdaskan bangsa yang dimulai dari usia dini 
adalah pintu awal membangun sumber daya manusia. 
PT Trubaindo Coal Mining (TCM) menyelenggarakan 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tiara Bunda di Desa 
Muara Bunyut karena kuatnya semangat belajar anak 
dan perhati an orang tua, serta langkanya tempat belajar 
di desa setempat. Usia dini merupakan salah satu tahap 
terpenti ng dalam membentuk karakter dan keberhasilan 
masa depan seseorang. Masyarakat semakin merasakan 
perlunya kehadiran lembaga-lembaga edukasi yang 
ditujukan untuk membina anak-anak di Kutai Barat 
selagi usia pra-sekolah mereka.

Melalui rangsangan positi f yang diupayakan untuk 
membantu perkembangan jasmani dan rohani secara 
opti mal, anak-anak Kutai Barat akan dapat tumbuh 
memiliki kesiapan terbaik dalam memasuki tahapan 

pengembangan berikutnya, baik itu jalur pendidikan 
dasar dan lanjutan formal, non-formal, maupun informal.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tiara Bunda yang 
berlokasi di Desa Muara Bunyut melakukan pendidikan 
yang meniti kberatkan pada peletakan dasar tumbuh 
kembang anak secara fi sik motorik, kogniti f, bahasa, 
sosial-emosional, moral, agama dan seni untuk anak 
usia dini di sekitar Muara Bunyut. Di mana sejalan 
dengan tahap pengembangan kelompok anak usia 
dini sebagaimana digariskan pemerintah melalui 
Permendikbud No. 137/2014 tentang Standar Nasional 
PAUD. 

Kegiatan pendidikan anak usia dini telah dapat 
meluluskan binaan 189 anak sejak dari tahun 2011 
sampai 2017 dan telah membangun sarana ruang 
belajar dan memberikan sarana pendukung belajar.



Peningkatan Kapasitas CDO dan 
Pelibatan Pemangku Kepentingan
Perusahaan meningkatkan kemampuan pelaku pendamping masyarakat 
(CDO) dan mensinergikan peran antar pemangku kepenti ngan melalui wahana 
pertemuan tahunan dan kontraktor.



Laporan tahunan
masyarakat berkelanjutan 2017

Transformasi Menuju
Pembangungan Berkelanjutan

P
T

 I
n

d
o

 T
am

b
an

g
ra

ya
 M

eg
ah

 T
b

k

44

Demikian sambutan Leksono Poeranto-Direktur 
Corporate Affair, saat membuka kegiatan Community 
Development Officers (CDO) Forum 2017, PT Indo 
Tambangraya Megah Tbk (ITM) dan anak-anak usahanya, 
yang diadakan tanggal 7 - 9 Maret 2017 lalu. Forum ini 
diikuti oleh 38 peserta dari semua site, ITM Jakarta, dan 
Banpu Bangkok.

Disampaikan pula pentingnya peran CDO dalam hal 
pemberdayaan masyarakat sejak awal beroperasinya 
perusahaan di tahap eksplorasi hingga pada tahap 
penutupan tambang (mine closure). Para CDO 
merupakan orang-orang yang menjadi mata, kaki, 
telinga, dan mulut perusahaan yang turut menjabarkan 
dan mengejawantahkan fungsi-fungsi sosial perusahaan 
bagi masyarakat di sekitar area operasionalnya.

Hari pertama CDO Forum 2017 di Hotel Ambhara 
Jakarta diisi dengan sesi presentasi dan diskusi. 
Presentasi disampaikan oleh para CDO dari seluruh 
site, ITM Jakarta, dan Banpu Bangkok, dalam empat 
sesi panel. Setiap site menguraikan evaluasi kinerja 
tahun 2016 yang mencakup operasional dan utilisasi 
anggaran, pencapaian-pencapaian CD terbaik dan hal-
hal yang menjadi catatan, serta rencana kerja untuk 
tahun 2017.

Manager Community Development (CD) ITM, Giwa 
Giwangkara, kemudian menyampaikan presentasi 

CDO Forum 2017

SARANA BERBAGI PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN
PARA PELAKU PENGEMBANGAN MASYARAKAT
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“Banggalah berkarya sebagai CDO 

karena betapa mulia tugas, fungsi 

dan tanggung jawab para CDO 

dalam menjembatani kepentingan 

operasional perusahaan dengan 

stakeholder  kita, masyarakat di 

sekeliling area kerja perusahaan.”
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membahas tentang arah dan rencana implementasi 
program CD ITM tahun 2017, meliputi tujuan strategis, 
rencana kegiatan dan indikator ukuran keberhasilannya. 
CD Banpu Khun Chayada Kanabkaew mengisi agenda 
selanjutnya dengan penyampaian materi Sustainable 
Development Goals (SDGs) from Global to Local Impact.
Dua agenda terakhir di hari pertama diisi dengan topik 
persiapan ISDA (Indonesian Sustainability Award) & ICA 
(Indonesian CSR Award) oleh Wakil Ketua Umum CFCD 
(Corporate Forum for Community Development), Iskandar 
Sembiring, dan pemaparan perjalanan program CSR 
PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) di desa-desa 
binaannya oleh Jean Christopher Prihyanto mewakili 
perusahaannya.

Di hari kedua CDO Forum 2017, para peserta dibekali 
sesi motivasi HOPES (Holistic Person Empowerment 
System). Metode ini merupakan kelanjutan dari sesi 
SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique), yang telah 
diberikan di acara CDO Forum tahun lalu. Para peserta 
merasakan bahwa metode yang diberikan akan semakin 
menunjang aktivitas mereka saat bekerja di lokasi 
masing-masing.

Hari ketiga diisi para peserta dengan mengunjungi 
wilayah kerja PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) di 
Citeureup, Jawa Barat. Para CDO berkesempatan untuk 
berdiskusi dan melihat langsung program pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan ITP di desa-desa binaannya. 

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain “Kampung 
Kaleng” yang merupakan kampung dengan mayoritas 
masyarakat pengrajin bahan logam untuk produk industri 
dan rumah tangga, “Kampung Proklim” yaitu program 
kampung iklim di Desa Tajur yang telah mendapat 
penghargaan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
(LHK) karena ramah iklim dengan suasana hijaunya 
tanaman di setiap rumah.

Kunjungan berlanjut ke Unit Pengelola Kebersihan yang 
dilaksanakan oleh muda-mudi Citeureup RT4/RW5 
(MMC45) sebagai desa binaan ITP yang melakukan 
pengelolaan sampah terpadu melalui pemilihan dan 
pengolahan sampah, hingga produksi konblok hasil abu 
pengolahan sampah.

Lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Pusat Pelatihan 
dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M) milik ITP yang 
bertujuan mengembangkan pemberdayaan masyarakat 
dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan. 
Memanfaatkan lahan di area bekas tambang, P3M 
menjalankan pola kerjasama dengan institusi pendidikan 
dan dinas pemerintahan terkait.

Kegiatan kunjungan para CDO melihat Best Practices 
di ITP ini ditutup dengan diskusi dan tanya jawab serta 
saling tukar pikiran dan pengalaman dalam implementasi 
program pemberdayaan masyarakat antara kedua 
perusahaan.
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Pelibatan
Pemangku Kepentingan

PT Trubaino Coal Mining dan Bharinto Ekatama 
mengadakan kegiatan bersama dengan tujuan 
meningkatkan kemampuan pelaksanaan program 
Community Development (CD). Pada tanggal 5-7 April 
2017, TCM dan BEK dengan dukungan ITM Jakarta 
menyelenggarakan Forum CD Kontraktor berupa 
pelatihan dan studi banding di Balikpapan. Acara ini 
diikuti oleh 41 orang yang merupakan perwakilan dari 
22 perusahaan kontraktor.

Dalam studi banding, para kontraktor melihat dan 
mempelajari tentang Sistem Pertanian Terpadu (IFS) 
di daerah Samboja, suatu program yang memadukan 
pertanian dengan peternakan, perikanan, dan daur 
ulang. Pengelola adalah Kelompok Tani “Lau Kawar” 
yang telah berdiri sejak tahun 2012 dan dalam waktu 4 
tahun menjadi kelompok unggulan di Kalimantan Timur, 
hingga mendapatkan penghargaan dari Presiden RI dan 
Kementerian Pertanian atas prestasi yang dicapai.

Dalam sesi pelatihan, para peserta mendapat 
pengetahuan konsep CD dan peran petugas CD dalam 
pemberdayaan masyarakat yang disampaikan ahli CD 
Nasional, Iskandar Sembiring. Disini para kontraktor 
mendapat pendalaman tentang risiko sosial dan cara 
mengurangi risiko terserbut. Termasuk adalah cara 
melaksanakan program yang berhubungan dengan 
rencana penutupan tambang. 

Pelatihan diperkaya dengan pengetahuan budaya lokal 
dan cara menentukan program masyarakat Kutai Barat, 
yang disampaikan ahli fasilitasi program lokal, Greg 
Tanari. Setelah mengikuti forum ini, diharapkan para 
kontraktor semakin berkembang dalam menggerakkan 
dan memberdayakan masyarakat sesuai karakter sosial 
masyarakat setempat

FORUM  CD KONTRAKTOR
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Program pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat agar menjadi berdaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 
Masyarakat sekitar perusahaan merasakan perubahan sosial yang lebih baik.

Testimoni
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Bantuan JBG berupa beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada 
di ring 1 dan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang diterima di perguruan Tinggi Negeri. 
Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana di sekolah, kegiatan sosialisasi masalah pergaulan bebas dan 
reproduksi kesehatan dan mendukung kegiatan yang diadakan sekolah-sekolah, serta memfasilitasi kegiatan 
untuk guru-guru TK dengan memberikan pelatihan untuk menjadi guru yang baik bekerja sama dengan 
narasumber dari luar.

Karyati, M.Pd
Guru SMAN 1 Jorong

Kami sangat berterima kasih atas program CD yang pernah diberikan oleh JBG seperti instalasi jaringan 
listrik, kemudian pembangunan musholla dan perbaikan akses jalan. Bantuan program Posyandu juga ada 
dan diberikan secara rutin. Harapan saya semoga kami terus mendapatkan bantuan dan JBG dapat terus 
melaksanakan program CD-nya. Khususnya program air bersih untuk masyarakat kami, itu sangat penting.

H. Syamsuri
Tokoh Masyarakat Dusun Sungai Danau Kecil, Desa Swarangan

Rendi Trisetyo Nugroho
Komandan Detasement Arhanud – 002 Bontang
Selama saya menjabat disini yang saya ketahui baik secara langsung dan juga dari anggota apa yang 
dilaksanakan oleh TRUST untuk kepentingan masyarakat sangat bermanfaat. Pada beberapa kesempatan 
kontribusi TRUST bisa dirasakan. Semoga yang dilaksanakan oleh teman-teman TRUST kedepannya untuk 
program CD dapat dipertahankan dan menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders di sekitar 
perusahaan.

Drs. Edi Damansyah, M.Si
PLT Bupati Kutai Kartanegara
Berkaitan dengan komitmen melaksanakan hak dan kewajiban PT Kitadin khususnya dalam tanggung jawab 
sosial perjalanannya program CD ini sudah berjalan dengan baik. Kami berharap PT Kitadin di penghujung 
kegiatan penutupan tambang ada penataan yang baik untuk lokasi eks tambang. Kegiatan CD untuk pertanian 
dalam arti luas, peternakan, pertanian hortilkultura sudah dilakukan dengan baik hingga beberapa fasilitas 
umum yang sudah ditata dan dimanfaatkan dengan baik. Ke depan kami harap Kitadin lebih fokus lagi pada 
kegiatan penutupan tambang dengan menguatkan kembali fungsi pertanian di wilayah konsesi Kitadin yang 
sebelumnya memang wilayah pertanian dan berkoordinasi intensif dengan pemerintahan Kutai Kartanegara.

Testimoni

Poniman
Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur, Desa Karang Rejo
Masyarakat kami khususnya di Trans 200 banyak mendapatkan bantuan dari Program CD JBG. Contohnya 
yang berkaitan langsung dengan kelompok kami adalah pembinaan dan pengembangan Pupuk Bokashi. 
Bantuan lain seperti pembinaan kelompok ikan, bantuan pembangunan masjid Al Muhajirin, perbaikan jalan, 
ada juga kerajinan sasirangan. Dan juga yang tidak kalah penting bantuan pendidikan dan kesehatan setiap 
tahunnya. Kami sangat terbantu dan mengucapkan banyak terima kasih, semoga kegiatan CD berjalan lebih 
baik lagi sehingga masyarakat semakin banyak merasakan manfaatnya.

Muhammad Mahfudz, S.IP
Sekretaris Lurah Bontang Lestari
Sejauh ini ada beberapa yang kami ketahui yakni pada kegiatan keagamaan, beasiswa, dan kegiatan sosial 
lainnya, PT TRUST dengan cepat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan tersebut, berdasarkan 
apa yang kami ketahui dan rasakan sejauh ini beberapa program yang dilaksanakan sudah cukup baik, 
adanya keterlibatan dan komunikasi dengan pihak kelurahan sebelum merealisasikan program harus tetap 
ditingkatkan. Kedepannya program yang sudah dijalankan dipertahankan dan ditambah kuotanya seperti 
program beasiswa yang telah dilaksanakan, harapan kami agar ada penambahan penerima manfaatnya.



49

P
T

 In
d

o
 Tam

b
an

g
raya M

eg
ah

 T
b

k
Transformasi Menuju
Pembangungan Berkelanjutan

Laporan tahunan
masyarakat berkelanjutan 2017

Agus Faisal
Peserta BMC
Basic Mechanic Course (BMC) untuk desa binaan yang dilaksakan oleh PT Kitadin ini sangat bermanfaat bagi 
masyarakat. Kami juga berharap pihak perusahaan mau merekrut orang-orang dari desa binaan menjadi 
karyawan. Semoga program CD ini ada setiap tahun dan bisa dilaksanakan program lainnya selain Basic 
Mechanic Course.

Nana Eka Yuliana,  Amd. Kep
Perawat Pelaksana (Puskesmas Teluk Pandan)

Hariyadi
Ketua Kelompok Tani (Berkat Usaha)
Program CD Kitadin seperti bantuan pemberian bibit sawit, pupuk dan beasiswa sangat baik, karena bisa 
membantu masyarakat kecil dan menengah. Harapan kami agar program bantuan ini bisa berkelanjutan dan 
ada program lainnya seperti sarana dan prasarana juga pelatihan kepemudaan.

Program CD TRUST sangat bagus dan banyak manfaat buat masyarakat terkhusus di bidang kesehatan, dan 
puskesmas dalam hal ini banyak terbantu dengan adanya program CD TRUST ini, seperti penyuluhan kesehatan 
ke masyarakat, pemberian PMT untuk Bayi/Balita BGM/BGT, penyuluhan HIV/AIDS dan VCT bagi karyawan 
dan masih banyak lagi. Harapannya semoga kedepannya program CD TRUST bisa lebih banyak lagi yang 
terintegrasi dengan program puskesmas dan dapat dilakukan kerjasama dengan instansi dan perusahaan lain 
secara bersamaan agar pelaksanaannya dapat terlihat besar dan penerima manfaatnya dapat lebih banyak.

Moeng Acil
Kepala Desa Martadinata
Melalui program CD dari IMM yang telah berjalan kami mengucapkan terimakasih kepada IMM dikarenakan 
hubungan IMM dengan desa binaan sudah berjalan sangat baik dengan koordinasi dan komunikasi yang 
maksimal. Harapan kami kedepannya implementasi program CD IMM untuk desa binaan dapat ditingkatkan 
lagi agar menjadi kegiatan yang dapat dirasakan bersama manfaatnya bagi perusahaan itu sendiri dan 
seluruh masyarakat kami.

Abdul Syahrani
Ketua Kelompok Tani Padaidi Tiga
Program PT Kitadin seperti bantuan bibit, pupuk, dan beasiswa sangat bermanfaat khususnya kepada 
kelompok tani. Harapan kami ke depannya agar kami para kelompok tani dan PT Kitadin tetap bekerja sama 
dan semoga program-program binaan ini berkelanjutan.

Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.sc.
Kepala Balai Taman Nasional Kutai
Dengan adanya Program CD IMM dalam mendukung kawasan konservasi TNK dirasakan sangat signifikan 
dalam membantu konservasi khususnya wisata alam di TNK dan meningkatkan kunjungan wisata alam. 
Pelaksanaan program CD IMM pun berjalan sesuai dengan harapan, dimana tidak hanya dampak internal 
namun juga eksternal terhadap masyarakat dapat dirasakan. Masukkan kami semoga program CSR ini dapat 
diperbanyak pada sektor lainnya yang dapat menumbuhkembangkan ekonomi kreatif masyarakat setempat. 
Seperti rencana kami dalam implementasi produksi kopi mangrove yang memberdayakan masyarakat selaku 
produsennya. Secara luas yang saya tahu IMM sangat komitmen dalam pengembangan masyarakat dan 
komitmen dalam lingkungan seperti reklamasi lahan dan reklamasi pasca tambang yang berjalan baik.

Testimoni
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INDONESIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AWARD (ISDA)

CD Achievement

Penghargaan Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) dan Corporate Forum for Community Development (CFCD) 
pada tanggal 14 September 2017.

Penghargaan Plati num ISDA diberikan kepada PT 
Indominco Mandiri (IMM) dalam kategori Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDGs) ke-1 (Menanggulangi Kemiskinan) untuk 
program Pemberdayaan Komunitas Rumah Tangga Miskin 
Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Penghargaan Plati num ISDA pada kategori Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDGs) ke-14 (Ekosistem Laut) untuk program 
“Pemberdayaan Komunitas Pesisir Bontang Lestari 
Berbasis Pengelolaan Aneka Produk Rumput Laut”.

Penghargaan Emas ISDA PT Trubaindo Coal Mining 
(TCM)  pada kategori Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs) keempat 
(Pendidikan Berkualitas) untuk program “Pendidikan Usia 
Dini Pondasi Masa Depan Anak”.

Penghargaan ISDA Terbaik 1 pada kategori Pelaku 
Perorangan CDO Tingkat Pelaksana kepada Ibu Hainun, 
CD Dept. Head PT Indominco Mandiri (IMM).

Penghargaan Perak ISDA kepada PT Bharinto Ekatama 
(BEK) pada kategori Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs) kelima belas 
(Ekosisti m Daratan dan Keanekaragaman Hayati ) untuk 
program “Pengembangan Budidaya Anggrek sebagai 
Penunjang Biodiversitas melalui Kelompok Masyarakat”.

Penghargaan Perak ISDA kepada PT Trubaindo Coal 
Mining (TCM) pada kategori Tujuan SDGs keenam (Air 
Bersih dan Sanitasi Layak) untuk program Sarana Air Bersih 
Masyarakat “Airku Sumber Hidupku”.

Penghargaan Perak ISDA kepada PT Kitadin Embalut 
(EMB) pada kategori Tujuan SDGs  keempat (Pendidikan 
Berkualitas) untuk program “Peduli Pendidikan (Integrated 
Computer Traning, Student Competi ti on, and Smart Teaching 
for community)”.
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INDONESIAN CSR  AWARDS (ICA)

Penghargaan Emas CSR Vaganza Kutai Kartanegara 
kepada PT Kitadin Embalut (EMB) pada kategori inovasi 
di bidang pengelolaan lingkungan sekaligus pendidikan 
dan pemberdayaan masyarakat untuk program 
“Pemberdayaan Nelayan Ikan di Bantaran Sungai 
Mahakam di Desa Embalut.”

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) VAGANZA

Penghargaan Indonesian CSR Awards (ICA) diberikan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Corporate Forum for 
Community Development (CFCD) pada tanggal 30 November 2017.

Penghargaan CSR Vaganza Kutai Kartanegara diberikan oleh Plt. Bupati  Kutai Kartanegara Kalimantan Timur kepada PT Kitadin 
Embalut (EMB) pada tanggal 8 November 2017 di Gedung Putri Karang Melenu.

Penghargaan Plati num ICA diberikan kepada PT Indominco 
Mandiri (IMM). Penghargaan mengacu pada kegiatan CSR 
berbasis ISO 26000 dan SNI ISO 26000 : 2013, untuk 
program “Pemberdayaan Karyawan dan Komunitas Lingkar 
Tambang dalam Pencegahan HIV/AIDS”.

Penghargaan Emas ICA pada kategori Pengembangan 
dan Pelibatan Masyarakat (Community Involving and 
Development/CID) untuk program “Penyediaan Air Bersih 
Berbasis Kelompok Masyarakat/Bumdes”.
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Manajemen
CD ITM JAKARTA

CD INDOMINCO MANDIRI

Zainal Abidin Hainun Andi Asri Sulaiman Indah Widya Lidya Elizabeth Herwandi

Chayada Kanabkaew

CD BANPU - BANGKOK

Suthiroj M

Tjatur H.Setyanto Bambang Kawuryan Ilmansyah M. Hairil Sutrisno

CD KITADIN EMBALUT

Dwi Setiawati

kiri ke kanan: Muhammad Yuda Pranata, Puji Rahadin, Ignatius Wurwanto, Jauhari Umar, Giwa Giwangkara
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CD BHARINTO EKATAMA

Sevenfri Jones Silas Harimansyah Daniel Dandil Ratnasari

Gde Widiada Rasmat Riadi MujiburrahmanHairudinErna Puji Purwanti

CD JORONG BARUTAMA GRESTON

CD KITADIN TANDUNG MAYANG

CD TRUBAINDO COAL MINING

Anhar Al A’la Hadiwiyoto Ahmad Shobirin

CD TAMBANG RAYA USAHA TAMA

Herlando S

Hirung

Bonifasius T. Tipa Amelia Sopa

Rahma Dewi Edy Sudarmi

Kancilius Lusidius Esra Kristinawati Yusak
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Edisi 56/X/
Maret-April 2017

Edisi 59/X/
September-Oktober 2017

Edisi 57/X/
Mei-Juni 2017

Edisi 60/X/
November-Desember 2017

Edisi 55/X/
Januari-Februari 2017

Edisi 58/X/
Juli-Agustus 2017

CD Publikasi
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IMM & TDM EMB JBG BEKTCM

1.  Bontang Lestari
1.  Mahbul
2.  Jantan Eko Prayudi
3.  Anas Taneng
4.  Syamrina Dina
5.  Naomi
6.  Thamrin. Z
7.  M. Noor
8.  Arif
9.  Mirwan
10.  Amhar

2.  Ds. Santan Ulu
1.  Sujianto
2.  Suharjo
3.  Nanang Murianto
4.  Daniel Ramba
5.  Atira
6.  Maria Oktavia
7.  Abd. Muin Munir
8.  Alham Syahren
9.  Yusuf
10.  Zulkifli
11.  Tiwik Fodrayani
12.  Sriana
13.  Muslimin
14.  Minsransyah

3.  Ds. Danau Redan
1.  Rahmatia. B
2.  Fatimah
3.  Karmansyah
4.  Helly. J Paendong
5.  Louis Indah
6.  Nurlina
7.  Saharuddin
8.  Iskandar
9.  M. Usman Qhodir. R
10.  Arifin Noor
11.  Darsono
12.  M. Yusuf
13.  Asri
14.  Anita
15.  Saniati

4.  Ds. Suka Damai
1.  Akhmadi
2.  Muh. Aras
3.  Roida vriany N, M.Pd
4.  Rustam M.SE
5.  Rahel
6.  Nurmaidah
7.  Nurdin
8.  Zainuddin
9.  Sudirman Ahmad
10.  Abd. Fattah
11.  Sudirman Raffi
12.  Kasman
13.  Suriani. HS
14.  Ranjon. M

5.  Ds. Santan Tengah
1.  Ashar
2.  Hamkah
3.  Marhabang, Spd
4.  Sudirman, Spd
5.  Mansur, SE
6.  Agus Nursalim
7.  Yulita H, Amd Keb
8.  Syarifah
9.  Muh. Subhan
10. H. Syurgawi
11. Ma’sah, SAg
12. H. Hadrawi
13. Abd. Razak
14. Yaco
15. Andrian L, SPd
16. Akmal

6.  Ds. Suka Rahmat
1.  Hj. M. Dg. Manerru
2.  Guntur
3.  Andi Sutriani
4.  Hartinah
5.  Damaris
6.  Hapsari Lenim  P  S
7.  Andi Darwis
8.  Hendriawanto
9.  Sohim
10. Abdul Latif
11. Yuwono
12. Jamhuriyah
13. Mashudi
14. Asfudin Desi

7.  Ds. Martadinata
1.  Sabirin
2.  Tahang Ude
3.  Makmur. L
4.  Zakaria Golo
5.  Nurlia
6.  Mansur. L
7.  Jamal
8.  Achmar
9.  Suwardi
10. Halimin
11. Samsul
12. Hajaruddin
13. Mastim Sulastri
14. Irwan, Sp

8.  Ds. Teluk Pandan
1.  Ahmad
2.  Mulyadi
3.  Eti Heriyanti
4.  Rustam
5.  Darmawati
6.  Asni
7.  Madiana
8.  Ervina Eviyanti
9.  Rustam. T
10. Martani
11. Rita Santi
12. Awaluddin
13. Andi Darman. AP
14. Sadaking
15. Jamal
16. Arman Wahzan
17. Jusman
18. Gustin Randa
19. Ahmad Kamal
20. Andi Kasmir
21. Samsinar

9. Ds. Santan Ilir
1.  Irwan
2.  H. Judding
3.  H. Pirman
4.  Samsul Ma’rif
5.  Beti Rofika
6.  Musfira
7.  H. Majid
8.  H. Abdul Hamid
9.  Abdul Wahab
10. H. Abdul Jalil
11. Guntur
12. Abdul Syukur
13. Sahabuddin
14. Agus Eka Saputra

10.  Ds. Kandolo
1.  Syaidil Akbar, Sp
2.  Agusman
3.  H. Ansar
4.  Arsyad
5.  Yanti
6.  Salma Wati
7.  Budi Juhais
8.  Husni
9.  Nasir
10. Andi Udin
11. Ahmad Nur
12. Alimuddin
13. Rahman
14. Ibarahim

1.  Benangin 1
1.  Fatur Rahman
2.  Ade Manuhutu
3.  Kristiana
4.  Doris
5.  Askani
6.  Kasmi
7.  Juandi
8.  Nuryana
9.  Sarkani
10.  Daliansyah
11.  Amirul Ihsan
12.  Rahmadi
13.  Ipihadi
14.  Misran
15.  Erni Nati
16.  Samsul Bahri
17.  Cornelius

2.  Benangin 2
1.  Yulius Susilo, S.Sos
2.  Sepeendi, S.Sos
3.  Akin
4.  Suhaidy
5.  C. Amus
6.  Resbudiono
7.  Thomas
8.  Mimin
9.  Hendri
10.  Gerson
11.  Niruana
12.  Leura

3.  Benangin 5
1.  Syahrani
2.  Akhmad Rivai
3.  Anwar
4.  Halikinnoor
5.  Idawati
6.  Yasi Minardi
7.  Nurhidayati
8.  Sahari
9.  Replianto
10.  Andi Karson
11.  Lian
12.  Massam’ud
13.  Ismail

L C O
1.  Hairun
2.  Edi Sudarmi

1.  Empas
1.  L. Balkoni J.
2.  Dedi A. Teles
3.  Jemika
4.  Amos
5.  Cendana W
6.  Oktavianson
7.  Rasipus
8.  Juransyah
9.  Silwanus
10.  Mujito
11.  Y. Yapet A.
12.  Bonipasius
13.  Idris
14.  H. Rinyan
15.  Arni
16.  Lute
17.  Oktarianus
18.  Pelus
19.  Hansius
20.  Ngemit
21.  Syaran
22.  Yunita
23.  Elina. H
24.  Ermanuryani
25.  Talita
26.  Udin

2. Bunyut
1.  P. Ananthur
2.  Y. Ramadan
3.  Yohanes Suryanto
4.  Y. Jait
5.  Elita Sumarni
6.  Yairius Minta
7.  Oktavianus Kasin
8.  Timotius Gempor
9.  Geogerius Giat
10.  Hermansyah
11.  Y. Serip
12.  F. Kamisan
13.  Lilis Suryadi
14.  Mastora Kangkong
15.  Paulus Ubing
16.  B. Serina
17.  Natalis
18.  Yohanes Darjat
19.  Martinus Suryadi
20.  Katiq
21.  Marjana
22.  Markus Japung

3.  Empakuq
1.  Mathias Latif
2.  EV. Nurhan Bedu
3.  Wilson Ugi T
4.  Wehang
5.  Pdt. Juanta.S
6.  Philifus ML.
7.  Lintas
8.  Kardian
9.  Stepanus Ipan
10.  Ballesiyus
11.  Imanuddin
12.  Ibat
13.  Resuanto
14.  Sabri
15.  Silyus
16.  Duru
17.  Donom
18.  Madang
19.  Samad
20.  Y. Totor
21.  Yudas
22.  Stepanus N.
23.  Ardi Wandi P
24.  Isanius S.
25.  Alpius
26.  Marhana
27.  Rahmatan
28.  Samsiah
29.  Johar
30.  Filipa Munah

4.  Cempedas
1.  Y.E.A. Laik
2.  Moder
3.  Janiansyah
4.  Anwar Suhendra
5.  Bekawati
6.  Ardion
7.  Abdulah
8.  Lurintius
9.  Amai
10.  Mitra Heni

5.  Begai
1.  Adi Sopian
2.  Adi Onca

11.  Marlina Amur
12.  Florentina Makoi
13.  Joni Lukas

13.  Suakong
1.  Jumiyati
2.  Biyuti
3.  Subail
4.  Majus
5.  Herlina
6.  Diana Rosita
7.  Renhard
8.  Lon Hartati
9.  Parson
10.  Lukman
11.  Salomo
12.  Yeremia Spinosa

14.  Bermai
1.  Martinus
2.  Dalmasius
3.  Syahrin
4.  Sengkon
5.  Mila Susilawati
6.  Mewah
7.  Rudiansyah
8.  Rino
9.  Gamus
10.  Rudiansyah R.
11.  Essen M.
12.  Rasau
13.  Agustinus L.

15.  Jeungan Danum
1.  Pdt. Yunus Herry
 Garong
2.  Massianus D. SH
3.  Garaw
4.  Fransiskus Hajau
5.  Petrus Sidek
6.  Suriansyah
7.  Tirza Romi
8.  Ramli
9.  Jeragan
10.  Tasmin
11.  Lazarus Lempui
12.  Junaidi Bontot
13.  Salentius

16.  Mendika
1.  Teno
2.  Agus Martel
3.  Desniadi
4.  Sidarjo
5.  Seripah
6.  Kusnadi
7.  Y. Illeng
8.  Daryanus
9.  Merisia
10.  Nadi
11.  Yati oktapia
12.  St. Murdiansyah
13.  Imansyah

17.  Dilang Puti
1.  Drs. Dominikus
2.  Junaidi, SE
3.  Ninik
4.  Pdt Suryadharma
5.  Mukran
6.  Hamidah
7.  Sarimah
8.  Imansyah SPd.
9.  Eflinda
10.  Bastiah
11.  Antonius Tesun
12.  Samin Asad
13.  Rakiq

18.  Besiq
1.  Darwi n
2.  Arnijen
3.  Rodiansyah
4.  Pisin
5.  F. Jonas
6.  Ardani
7.  Remidi
8.  Adriansyah
9.  Y. Jani
10.  Rustinawati
11.  F. Potit
12.  Adrianus Liter
13.  Singkar

19.  Penarong
1.  NA

3.  Agustinus
4.  Engkat
5.  Darsono
6.  Sius
7.  Amirudin
8.  Abul
9.  Nurdin
10.  Sujiwo
11.  Bodak
12.  Heni
13.  Rusna

6.  Muara Lawa
1.  Lukman L.
2.  Budi
3.  Alfian
4.  Aspul
5.  Mantaria
6.  Salim

7.  Lambing
1.  Murnia Asa
2.  Kasran
3.  Spentong
4.  Penyawer
5.  AM. Tungkas
6.  Hermansyah  
Obor
7.  Eli Sunario
8.  Masias Dodi
9.  Slamet
10.  Mariani Tomi
11.  Asrul Sani
12.  FX. Niko Demus
13.  Rustam
14.  Beruhan
15. Libah

8.  Benggeris
1.  Kusnadi
2.  Sudin
3.  Deraman
4.  Gimak
5.  Idin
6.  Margareta R.

9.  Payang
1.  Fary Wolanda
2.  Yosafat Bawai
3.  Selengon
4.  Koyen
5.  Bison
6.  Priska
7.  Elham
8.  Y. Young
9.  L. Adat
10.  Syamsu
11.  Y. Latib
12.  Kemran
13.  Ibu PKK

10.  Dingin
1.  Y. Isyui
2.  Suriansyah Lin
3.  Telui
4.  Hasenrinsyah
5.  Yaten

11.  Lotaq
1.  Murdiansyah
2.  Wanto
3.  Nursiwan
4.  Thomas Lini
5.  Karim
6.  Y. Umar
7.  Jahani
8.  Kengisan
9.  Salmun
10.  R. Kabak
11.  Nomi
12.  Kasim
13.  Madui
14.  Hasanah
15.  Murdiansyah
16.  Norhani
17.  Y. Kia
18.  Arjeniansyah

12.  Damai Seberang
1.  Yohanes Luncir
2.  Sumau
3.  Johanes Silas
4.  Lorensius Acui
5.  St. Muksin
6.  Toyo
7.  Longet
8.  Gerang
9.  Ohira
10.  Kariadi

1.  Ds. Simpang Empat 
           Sungai Baru
1. Kandar
2.  Suhaimi
3.  Adi Wijaya
4.  Mulyanta
5.  Syaminan
6.  Herdi Kartio
7.  Ilyas
8. Ida Pitri
9. Mawardi
10. Arnida Sholehah
11. Eka Ainun Farida
12. Syahbudin
13. Abdul Kadir
14. Eka Yuvika
15. Bahrudin

2.  Ds. Jorong
1.  Zulkarnai n
2.  Adad Imberadi
3.  Paidi Rifai
4.  Mulyansyah
5.  Sugiono
6.  Mahruni
7. Birhasani
8. M. Noor
9. M. Samblani
10. Abdul Aziz
11. Ahmad Evanor
12. Suryani
13. M. Fathul Mubdi
14. Hasta Ali
15. M. Dairani

3.  Ds.Karang Rejo
1.  Isro’i
2.  Yahya
3.  Kasidi
4.  Muhlis
5.  Fahrurrazi
6.  Rudi
7.  Sukadi
8.  Ali Akbar
9.  Maksum
10. Nur Hasanah
11. Samsuni
12. Nasri
13. Saberansyah

4.  Ds. Swarangan
1.  H. Baihaki
2.  Yuliansyah, PA
3.  Hairil
4.  Hamdani
5.  Sulaiman
6.  Paun
7.  M. Yatim
8.  Samsul bahrudin
9.  Jalani
10. H. Ma’ruf
11. Tolani
12. Tabrani (GT)
13. Umar Dani
14. Taibani
15. Umar
16. Sugianoor
17. Aspawi
18. Ahmat Yani
19. Asnawi

1.  Ds. Embalut
1.  Ardimansyah
2.  Hardiansyah
3.  Lulung
4.  Marsun
5.  Badrun
6.  Musmulyadi
7.  M. Rusli
8.  Sudianto
9.  Wardiansyah
10.  Sain Noer
11.  M. Thamrin
12.  Asmiransyah
13.  Ida Juraidah

2.  Separi Mahakam
1.  Fahrani
2.  Zainudin
3.  Zulkifli
4.  M. Basir
5.  Sugito
6.  Us-us Haryadi
7.  M. Utun
8.  Armian
9.  Imron
10.  Nurjanah
11.  Abdul Hanan
12.  H. Syafiudin
13.  Zaenudin

3.  Ds. Bangun Rejo
1.  Soeprijo
2.  Katiran
3.  Marsiyem
4.  H. Mahyun
5.  L. Kabul
6.  Subandrio
7.  Soebagio
8.  Wiyoto
9.  L. Abdul Manan
10.  A. Sabur
11.  Katiman
12.  Sumaryono
13.  Sumariyah
14.  Mahnun
15.  Slamet
16.  Daryoto
17.  Jumhur

4.  Ds. Kertabuana
1.  I Wayan Artina
2.  H. Asmid
3.  Sadiyo
4.  I Nyoman Suardika
5.  Nur Gozali
6.  Syahmin
7.  I Ketut Kasir
8.  Kasri Sujono
9.  Budi
10.  Arsana
11.  I Nyoman Suwana
12.  Darwan
13.  Mashudi
14.  Khairil Rahman
15.  Mat Toyib
16.  Siti Rohmati
17.  Suprapto
18.  Bakr

ITM
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5.  Ds. Asam- Asam
1.  Mansur
2.  Suhrani
3.  Rusdiansyah
4.  Syafrudin
5.  Rinto Harahap
6. Normainah
7. Norislamiah
8. Ruaidiah
9. Ramiatul 
Nurhasanah
10. H. Mansyah
11. Taslimah
12. Erliana
13. Lisnawati
14. Laila
15. Musdalifah
16. Almiadi
17. Utuh Amat
18. Riduan Kusnadi
19. Syarkani

6.  Ds.Batalang
1.  Sarlan
2. Ramlani
3. Pahrani
4. Arsyad
5. Dahlan
6. Hendra
7. Fathul Jannah
8. Suyono
9. Syafri
10. Bahrudin
11. Nurul Hikmah
12. Rinaldi
13. Hairudin
14. Jum’ani
15. Herman
16. Bahrani
17. Miri Agus
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