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SEKTOR pertambangan merupakan sektor yang sangat strategis dalam pendapatan negara dan
peningkatan pembangunan nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran semua sektor pertambangan
dalam memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Namun, yang perlu diingat adalah seberapapun besarnya kontribusi yang diberikan dari sektor ini,
jika tidak memberikan hasil dan manfaat yang nyata, terutama bagi komunitas lokal di sekitar
wilayah operasi maka usaha yang dilakukan tidak akan mencapai titik maksimal.
Dan sebaliknya, akan terjadi ketidakpuasan di komunitas lokal yang dapat menyebabkan kekisruhan,
dan bukan tidak mungkin masyarakat akan menutup wilayah operasi pertambangan yang berada di
daerah tersebut.
Untuk itu, dibutuhkan sebuah konsep dalam industri pertambangan yang mampu memberikan
kontribusi bagi pengembangan daerah dan masyarakat lokal, demi terciptanya pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) dan menciptakan kemandirian masyarakat.
Salah satu konsep tersebut adalah (Corporate Social Responsibility) CSR. Implementasi dari CSR
adalah melaksanakan program community development sebagai bagian dari CSR. Prinsip community
development sektor pertambangan adalah, pembangunan yang berkelanjutan dimana aspek sosial
diimplementasikan dalam bentuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Secara implisit, kewajiban tanggung jawab sosial ada pada isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan
Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007, melalui undang-undang ini, industri
atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya.
Olehnya, PT Semen Tonasa sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Sulawesi Selatan
selalu memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah, khususnya kepada masyarakat lokal
untuk menciptakan kemandirian masyarakat itu sendiri. Tanggungjawab sosial ini, merupakan bagian
yang tak terpisahkan untuk menjadi perusahaan yang sukses dimasa yang akan datang.
Dari tahun ketahun, manajemen PT Semen Tonasa terus memprioritaskan penyaluran program CSR
lewat program CSR Tonasa Bersaudara pada sektor ekonomi dalam peningkatan ekonomi mikro
melalui usaha mandiri, dan peningkatan belanja lokal.
Direktur Utama Pt Semen Tonasa, Ir. H. A Unggul Attas, MBA pernah mengatakan bahwa, sektor
ekonomi adalah sektor yang penting dan paling mendasar dalam peningkatan kualitas hidup
masyarakat, serta untuk mencapai tujuan bersama di dalam satu kerangka pembangunan
berkelanjutan. Tentu saja jika ini dimaksimalkan, maka kemandirian masyarakat akan terbangun
kedepan.
"Bantuan modal usaha bagi UKMK rutin kami laksanakan sebagai implementasi dari program CSR
Tonasa Bersaudara. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian hidup
masyarakat,"katanya.

Selain itu, sektor Pendidikan juga menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya
manusia, melalui bantuan-bantuan sarana pendidikan dan pemberian beasiswa bagi masyarakat
yang kurang mampu. Tidak kalah pentingnya ialah sektor Kesehatan, program yang diberikan, antara
lain pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu, serta perbaikan sarana
kesehatan yang sudah ada.
Sektor Infrastruktur juga dimasukkan dalam sasaran pokok program CSR Tonasa Bersaudara, karena
salah satu kesuksesan peningkatan ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur yang ada. Hal konkrit
yang telah dilakukan oleh manajemen PT semen Tonasa adalah pembangunan fasilitas umum yang
bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kita yakin bahwa realisasi pelaksanaan CSR Tonasa Bersaudara dalam rangka menciptakan aspek
kemandirian bagi masyarakat bukanlah ketergantungan, sehingga kedepan tujuan dari konsep
peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat benar-benar dapat tercapai dan dapat
memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan, dan daerah
pada khususnya.
Selain itu juga, dengan adanya kemandirian ekonomi dan masyarakat baik ditingkat nasional
maupun lokal, walaupun tambang telah ditutup namun ekonomi tetap berjalan.(**)

