PT Semen Tonasa Konsisten Membina UKM

Senyum Bunaing, Senyum Warga Kampung Baru
Oleh: ANDI NUR SEVEN
Seratusan warga Kampung Baru, Taraweang, Pangkep bisa tersenyum. Mereka bisa menikmati
perbaikan hidup lebih baik. Pendapatan mereka bisa bertambah setelah salah seorang pengusaha di
kampung itu mendapat suntikan dana segar dari PT Semen Tonasa untuk pengembangan usaha.

Bunaing (40) nama pengusaha itu. Dia pemilik Usaha Citra Mente. Dia lah yang mengelola usaha
pengelolaan mente hasil perkebunan masyarakat Kampung Baru, Taraweang, Kabupaten Pangkep.
Sudah 20 tahun dia menggelutinya. Warga kampung Baru dan sekitarnya sudah mengenal Bunaing
dengan baik. Dia bak goodfather di Taraweang.
Hasil panen kebun mente mereka langsung diserahkan ke Bunaing untuk dikelola menjadi beragam
produk. Ada yang berupa penganan dan produk lainnya.
"Alhamdulillah pak. Kami senang sekali mendapat suntikan dana dari Tonasa. Ini bisa mendorong usaha
kami bisa lebih baik. Dengan dana ini, kami bisa memproduksi Mente dalam jumlah yang lebih besar,"
ujar Bunaing.
Dia mengaku, permintaan atas mente olahan cukup tinggi. Bahkan pasarnya sampai keluar daerah.
bahkan sampai keluar Sulsel. Namun karena keterbasan dana, sehingga kapasitas produksinya terbatas.
"Sudah 20 tahun kami mengelola bisnis ini. Rata-rata perhari kami mampu memproduksi sekitar 100
Kilogram mente," ujarnya.
Mente itu tidak diolahnya sendiri di rumahnya, melainkan melibatkan para tetangga-tetangganya yang
sekampung dengannya. Tetangganya pun sangat gembira, pasalnya dengan bantuan Bunaing mereka
bisa mengangkat nilai hasil kebun mereka menjadi lebih mahal. "Dari pada menjual mente mentah, lebih
baik yang sudah jadi. Bisa lebih banyak uang kita dapat," ujar Awing, salah seorang warga kampung baru.
Selain mengolah sendiri di rumah, Bunaing memang melibatkan para tetangganya. Itu dilakukan untuk
memberdayakan warga sekitar. "Daripada mencari karyawan diluar, lebih baik tetangga bahkan keluarga
sendiri kita libatkan. Bisa mengurangi pengangguran di kampung," ujar Bunaing.
Bunaing memastikan, pihaknya bisa mendongkrak produksi 100% hingga 200% setelah mendapat
kucuran dari PT Semen Tonasa. Ini berarti berkah pula buat warga Kampung Baru.
"Dana itu bisa kita gunakan untuk membeli peralatan dan bahan baku lebih banyak. Dengan begitu kita
bisa memproduksi lebih banyak lagi," katanya.

Bunaing adalah salah seorang dari 129 UKM yang mendapat pinjaman modal dari PT Semen Tonasa
pada tahap keempat 2015 ini. Perusahaan plat merah ini memang konsisten dalam membina dan
mensejahterakan warga di sekitarnya bahkan di luar pangkep.
Pada tahap keempat ini saja, Program Kemitraan Semen Tonasa mencapai Rp1,627 miliar.
Penyerahannya berlangsung dilantai IV Kantor Pusat PT Semen Tonasa, Desa Biring Ere, Bungoro,
Pangkep, Kamis (27/8/15) lalu.
129 UKM tersebut terdiri kategori usaha, yakni perdagangan sebanyak 86 mitra usaha binaan, 27 jasa,
tujuh industri, enam perikanan, tiga peternakan. Bantuan dana kemitraan sebesar Rp1,627 miliar
tersebut diperuntukan kepada 48 UKM di ring I dengan nilai Rp569 juta, ring II sebanyak 78 UKM, nilai
Rp1,028 miliar dan Rp30 juta untuk tiga UKM di ring III.
Kepala Departemen CSR dan Umum PT Semen Tonasa, Ferry Djufri mengatakan, bantuan pinjaman
modal kerja tahap IV yang diserahkan kali ini merupakan bentuk kepedulian dan wujud tanggungjawab
sosial Semen Tonasa terhadap pengembangan usaha kecil yang ada diwilayah ring I, II dan III.
"Sebulan belumnya, pada Januari-Juni 2015 (Tahap I, II dan III) telah disalurkan dana sebesar Rp5,657
miliar kepada 455 UKM. Jadi, total penyaluran hingga Agustus 2015, telah disalurkan dana Program
Kemitraan sebesar Rp7,284 miliar untuk 584 unit UKMatau 61,21 persen dari RKA 2015," jelasnya.
Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindag) Pangkep,
Dewa Bochari. Dia mengatakan, bantuan modal kerja tersebut merupakan pinjaman yang akan
diikembalikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan PT Semen Tonasa. "Saya
harapkan, bantuan ini dimanfaatkan dan dikelola sebaik mungkin. Pinjaman ini bunganya sangat lunak
dibandingkan perbankan," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Semen Tonasa, Andi Unggul Attas menuturkan, pinjaman
moda kerja bagi UKM tersebut merupakan salah satu program CSR PT Semen Tonasa. Untuk tahap IV ini,
pinjaman modal kerja yang disalurkan sebesar Rp1,627 miliar, dari total yang telah disalurkan hingga
Agustus Rp7,284 miliar untuk 584 unit UKM atau 61,21 persen dari RKA 2015.
"UKM yang menerima bantuan ini diharapkan dapat mengembangkan usahanya, sehingga bisa
mengurangi pengangguran. Selain itu, dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan perekonomian
Pangkep," harapnya. (**)

