Semangat Juang “Unggul Attas” Semen Tonasa Bagi Rakyat Pangkep

Pangkep Beritakotaonline, Memasuki usia ke46 PT Semen Tonasa, merupakan usia yang cukup matang menuju
kedewasaan, telah merasakan banyak pengalaman hidup, “Pantang menyerah dan terus berusaha hingga
mencapai hasil yang maksimal bagi perusahaan” salah satu prinsip yang di tanamkan Ir H.Andi Unggul Attas,
Direktur Utama PT Semen Tonasa .
Semen Tonasa yang kini berusia ke-46 tahun dibawa semangat juang kepemimpinan Unggul Attas, Semen
Tonasa bagi rakyat Indonesia, menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat Indonesia. Semen Tonasa telah
membuktikan bahwa perusahaan ini memiliki komitmen yang tinggi dalam menciptakan keselarasan dan
keharmonisan kehidupan masyarakat sekitar dengan kehidupan bisnis perseroan serta bertanggung jawab
dalam memelihara lingkungan sebagaimana tertuang dalam misi perseroan mengembangkan komitmen
terhadap peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan terutama pemegang saham, karyawan dan
masyarakat sekitar
Di usianya yang ke-46 tahun berbagai pencapaian prestasi yang telah ditorehkan oleh PT. Semen Tonasa baik di
tingkat nasional maupun di tingkat internasional seperti The Best Innovation kategori teknologi dan proses
produksi dalam SIG Award on Innovation di Surabaya, Prestasi Gold 3 Star dan Best Performance pada
Konvensi Internasional GKM 2012 di Srilanka dan Malaysia, Gold Award of Excellence “Growth” Achievement
(Malcolm Baldrige) dan berbagai penghargaan lainnya .
Perjalanan panjang telah dilalui PT.Semen Tonasa sehingga saat ini mampu bertahan dan menjalankan roda
perusahaan selama 46 tahun. PT.Semen Tonasa memiliki peranan penting terutama dalam menunjang roda
perekonomian dan kegiatan sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkep dan pada umumnya di
Indonesia.
Dengan produk unggulannya, Unggul Attas telah mampu memperlihatkan bahwa PT.Semen Tonasa
memberikan sumbangsih bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu bukti nyata peran Semen Tonasa
di Sulawesi Selatan yaitu berkontribusi dalam penanganan berbagai bencana di Pangkep, bahkan di Indonesia
bagian Timur, juga termasuk memberikan bantuan pembangunan gedung-gedung bersejarah diantaranya Mesjid
Al Markaz Al Islami di Makassar.
Dengan keberadaan Pabrik yang berlokasi di Pangkep Sulawesi Selatan ini, berada pada tempat strategis untuk
mengisi kebutuhan semen di Kawasan Timur Indonesia. Dengan adanya dukungan dari jaringan distribusi yang
tersebar, telah menjadikan perseroan sebagai pemasok semen terbesar di kawasan timur Indonesia. Dengan
demikian, Semen Tonasa dapat dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia.
Unggul Attas, selaku Direktur Utama PT Semen Tonasa, telah memperihatkan bahwa eksistensi perusahaan
tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Pangkep sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan timbal balik
antara perusahaan dengan masyarakat Pangkep. Perusahaan dan masyarakat yang ada di sekitar pabrik adalah
pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan.
Sehingga Perusahaan selain mengejar keuntungan ekonomi untuk kesejahteraan dirinya, juga memerlukan alam
untuk sumber daya olahannya dan stakeholders lain untuk mencapai tujuannya. Dengan menggunakan
pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi,
tetapi juga keuntungan secara sosial. Dengan demikian keberlangsungan usaha tersebut dapat berlangsung
dengan baik dan secara tidak langsung akan mencegah konflik yang merugikan perusahaan.
Sebagai salah satu pemangku kepentingan atas perseroan, masyarakat sekitar merupakan bagian dari
perseroan yang mendapatkan dampak positif seiring dengan perkembangan bisnis perseroan. Wujud dari
tanggung jawab perseroan atas pengelolaan masyarakat dan lingkungan sekitar adalah perseroan berkewajiban
mengalokasikan bagian keuntungan perusahaan untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang
mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekitar dibidang ekonomi dan sosial.

Kebijakan Unggul Attas, atas keberadaan PT Semen Tonasa Sebagai wujud tanggung jawab kepada
masyarakat Pangkep, PT.Semen Tonasa memprogramkan berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang tercantum
dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan CSR merupakan salah satu tindakan PT.
Semen Tonasa dalam membangun Pangkep yang lebih baik kedepannya.
CSR yang dicanangkan merupakan dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan, dorongan kemanusiaan
yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan
kemerataan sosial dan juga sebagai motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip
keterlibatan. Dengan program CSR yang berkesinambungan, PT.Semen Tonasa terus berupaya meningkatkan
peran penting dan kontribusi sosialnya melalui program Sehat Tonasa, Cerdas Tonasa, Bina Mitra Tonasa dan
Desa Mandiri Tonasa.
PT. Semen Tonasa telah mengukir berbagai prestasi gemilang misalnya saja di tahun 2013 ini, Semen Tonasa
berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang dalam ajang Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
(GKPM) Award 2013 yang diselenggarakan oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dam CFCD
(Coorporate Forum for Community Development).
Untuk kategori Program GKPM Award 2014 CSR Best Practise For MDGS, PT. Semen Tonasa mengikutkan
Program Penciptaan Akses Air Bersih sebagai wujud dari tujuan ke 7 MDGs yaitu menjamin kelangsungan
lingkungan hidup, khususnya akses air bersih/air minum dan sanitasi. Di kategori lainnya, PT Semen Tonasa
mendapat penghargaan program pemberdayaan keluarga miskin dan masyarakat Kelurahan Kalabbirang, akses
terhadap air bersih secara mandiri dan berkelanjutan di Kelurahan Kalabirrang di Kabupaten Pangkep, Sulawesi
Selatan.
Keikutsertaan Semen Tonasa dalam kegiatan GKPM Award –CSR Best Practice For MDGS, merupakan ajang
bergengsi untuk perusahaan yang mendukung tujuan Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) seperti
pencapaian pendidikan dasar bagi semua sebelum 2015, menjamin kelangsungan lingkungan hidup khususnya
akses air bersih/ air minum dan sanitasi serta pengembangan kemitraan (kerjasama) global dalam pembangunan
keberlanjutan.
PT. Semen Tonasa sebagai perusahaan persemenan terbesar di Kawasan Timur Indonesia turut mendukung
pencapaian deklarasi MDGs melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian dari
program kegiatan Corporate Social Responsibilty. Sebagai wujud nyata, tahun 2014 ini PT. Semen Tonasa
melibatkan masyarakat kurang mampu di desa lingkar perusahaan dalam pengadaan dan pengelolaan sarana
air bersih di 9 desa lingkar secara mandiri dan keberlanjutan.

