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Daftar Isi

VISI & MISI

Sejarah

VISI Perusahaan

SELAYANG PANDANG

Perusahaan baja terpadu dengan keunggulan
kompetitif untuk tumbuh dan berkembang secara
berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka
di dunia.

Hal. 4

Hal. 6

MISI Perusahaan

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Pendidikan

Menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait
bagi kemakmuran bangsa.
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Kesehatan

NILAI BUDAYA
Perusahaan
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hijau

Competence

Hal. 23

sarana & ibadah

integrity

Hal. 28

reliable

bencana alam
Hal. 34

innovative

PROGRAM KEMITRAAN

usaha kecil
Hal. 37
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emenjak tahun 1962 berdiri, PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk. telah memantapkan
langkahnya untuk mewujudkan industri baja
terpadu di nusantara. Kala itu, peletakan batu
pertama proyek besi baja Trikora dilakukan Seiring
berjalannya waktu, kini perusahaan baja Krakatau
Steel telah menjadi perusahaan yang mendunia.
Menempati suatu wilayah di tepian Barat
Jawa, eksistensi Krakatau Steel selalu bergerak
beriringan dengan dinamika wilayahnya. Seperti
dua sisi mata uang, Krakatau Steel dan Kota
Cilegon adalah satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Keduanya sama-sama ingin bertumbuh
dan berkembang sesuai dengan visi, misi dan
tanggung jawab yang diembannya. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau
Corporate Social Responsibility berperan menjembatani kesatuan ini.
Meski telah menjadi perusahaan dengan status Terbuka, mayoritas saham masih tetap
dimilki Negara. Pelaksanaan CSR di Krakatau Steel juga terikat dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2003, yang intinya bahwa perusahaan BUMN perlu juga melakukan
pembinaan terhadap usaha kecil, koperasi, dan masyarakat sekitar BUMN.
Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, dan Pro Environment adalah empat pilar utama yang
diemban oleh Krakatau Steel. Tekad Krakatau Steel ini secara berkesinambungan terus
kami lakukan. Melalui unit kerja tersendiri, yakni Divisi Corporate Social Responsibility
(CSR) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kami telah menggulirkan banyak
dana sebagai bentuk kepedulian kami terhadap perkembangan sektor usaha kecil dan
menengah, serta koperasi. Tak ketinggalan, pembinaan lingkungan pun menjadi perhatian
kami. Sebagai gambaran, tahun 2011 lalu, kami telah menanamkan setidaknya 200.000
bibit pohon baru. Sepuluh jembatan gantung untuk membuka akses bagi daerah terpencil
dan beasiswa pendidikan bagi ribuan anak bangsa untuk kelangsungan belajarnya.
Puji Syukur kami ucapkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua. Tanpa Kuasa dan kekuatan-Nya mustahil bagi kami dapat
terus berkarya dan bekerja di bumi pertiwi ini. Dengan izin-Nya pulalah akhirnya kami
dapat menyelesaikan buku ini, suatu kisah yang melingkupi perjalanan panjang kegiatan
Corporate Social Responsibility perusahaan tempat kami bekerja. Kisah yang kami kemas
dengan cerita menarik, namun sarat dengan rasionalitas data. Buku ini adalah suatu bukti
kisah suatu kesatuan; antara entitas bisnis baja raksasa dan masyarakat sekitar yang saling
meresapi satu sama lain. Lebih jauh lagi, ini adalah suatu rekam jejak tanggung jawab
sosial perusahaan kami dengan itikad untuk membangun Nusantara dari tepian Jawa.

Fazwar Bujang
Direktur Utama
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jejak
industri baja
membangun
nusantara

auh sebelum gagasan industri baja nasional muncul, cikal bakal
pengolahan bijih besi telah lahir semenjak 1861. Kala itu, pemerintah
kolonial membangun tanur di kawasan Lampung. Tanur ini untuk
mengolah bijih besi yang ditemukan di Lampung, dengan bahan bakar
arang. Meski skala kecil, industri ini mampu menghasilkan baja kasar yang
berfaedah untuk membuat suku cadang pabrik gula, pabrik karet dan pertanian.
Lantaran sokongan pemerintah kolonial setengah hati dan pengelolaannya yang
tidak baik, industri besi akhirnya gulung tikar. Saat zaman pendudukan Jepang,
sebuah tanur pernah dibangun di Kalimantan Selatan, berbahan bakar batu bara.
Untuk sementara waktu, pergolakan revolusi fisik menenggelamkan rintisan
industri baja itu. Setelah kondisi Indonesia mulai tenang, baru pada 1956
gagasan mendirikan industri baja mulai berkembang. Menteri Perindustrian dan
Pertambangan saat itu, Chaerul Saleh, bersama Djuanda dari Biro Perancang
Negara (kini Bappenas), mulai menggagas industri baja nasional. Indonesia yang
sedang bergairah membangun dipandang perlu memiliki industri pengolahan
bijih besi.
Biro Perancang Negara meng
gandeng beberapa konsultan asing
un
tuk merintis industri baja. Dari
sini lahir sejumlah proyek istimewa;
salah satunya: Proyek Besi Baja
Trikora. Tjazpromex Pert (All Union
Export-Import Corporation) dari
Moskow, Rusia, akan membangun
proyek ini ditandai dengan penekenan kontrak pembangunan pada 7 Juni 1960.
Dua tahun kemudian, upaya ini terus berlanjut dengan peletakan batu pertama
pada 20 Mei 1962.
Ada kisah menarik dalam pemilihan lokasi industri di Cilegon, Banten. Selain
Cilegon, tim dari Rusia melakukan survei di Probolinggo, Jawa Timur dan Cilegon.
Cilegon dipilih karena memiliki sejumlah keuntungan: tersedia tanah yang cukup
luas tanpa mengganggu lahan sawah, ada sumber air, mudah dijangkau dari
berbagai pulau untuk mendatangkan besi tua, ada pelabuhan Merak dan religius.
Hanya saja, cita-cita untuk memilik industri baja untuk sementara waktu mesti
tertunda. Saat gonjang-ganjing politik G30S/PKI, proyek ini berhenti di tengah
jalan. Lima tahun usai krisis politik 1965, Proyek Besi Baja Trikora dilanjutkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35, 31 Agustus
1970 melalui pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel.
Pendirian Krakatau Steel disahkan dengan Akte Notaris Tan Thong Kie Nomor
34, 23 Oktober 1971 di Jakarta. Dengan demikian, 31 Agustus 1970 merupakan
hari lahirnya PT Krakatau Steel.
Sejak itu, Krakatau Steel merentang masa-masa kerja keras dalam membangun
industri baja terpadu di Indonesia. Gerak maju usaha keras itu dapat dilihat dari
serangkaian peresmian unit-unit pabrik dan sarana pendukungnya. Pada 1977,

Cilegon terpilih sebagai lokasi industri
baja karena memiliki sejumlah
keuntungan: Tersedia tanah luas, sumber
air, akses yang mudah dijangkau.
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peresmian perdana oleh Presiden Soeharto sejumlah pabrik:
pabrik Besi Beton, pabrik Besi Profil dan Pelabuhan Cigading.
Pada 1979 diresmikan pabrik Besi Spons, pabrik Billet Baja,
lanjut pada 1970 dan terhitung tanggal 31 Agustus 1970
pabrik Batang Kawat, Pembangkit Listrik Tenaga Uap 400
menjadi hari lahirnya PT Krakatau Steel.
MW, pusat pengolahan air dan PT KHI Pipe. Perkembang
terus terjadi yang pada 1983, pabrik Slab Baja, pabrik Baja Lembaran Panas dan
pabrik Besi Spons rampung dan resmi beroperasi. Hingga pada 1993, masih ada
peresmian perluasan dan modernisasi.
Teruji menghadapi berbagai tantangan, mengisyaratkan keteguhan dalam
upaya mewujudkan industri baja terbesar dan terpadu di Nusantara. Menempuh
dari waktu ke waktu, pembangunan PT Krakatau Steel merupakan pendakian
yang sarat perjuangan. Selangkah demi selangkah, Krakatau Steel mampu
bertahan dan melewati semua halangan dan tantangan. Akhirnya, PT Krakatau
Steel sebagai industri baja kelas internasional terwujud.
Seiring langkah zaman, Krakatau Steel melakukan penggabungan usaha,
atau sebaliknya, mengembangkan unit-unit pabrik menjadi anak perusahaan.
Bahkan cikal bakal Krakatau Steel atau eks-proyek Besi Baja Trikora telah
menjadi anak perusahaan. Pada 1996 beberapa unit penunjang juga menjadi
mandiri anak perusahaan. Krakatau Steel juga pernah menjadi anak perusahaan
atau bagian kelompok perusahaan, seperti Pertamina, Badan Pengelola Industri
Strategis, PT Pakarya Industri, dan PT Bahana Pakarya Industri Strategis.
Sejarah adalah hikmah masa lalu, dan masa depan adalah misteri.
Lembar-lembar sejarah akan terus tertulis, karena kehidupan terus bergulir.
Sebagai entitas yang menyejarah, Krakatau Steel akan terus hidup bersama
masyarakatnya. Kepedulian terhadap masyarakat seputar akan meneguhkan
Krakatau Steel melampui gerak masa. Tumbuh berkembang lebih dari empat
dekade telah menggembleng Krakatau Steel seteguh baja dalam menghadapi
pasang surutnya zaman. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk
bergerak dan berdetak bersama masyarakat Banten. Melalui tanggung jawab
sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), Krakatau Steel memberi
kontribusi positif bagi masyarakat sekitaranya. Dari Banten, yang berada di
tepian Jawa inilah, peradaban yang dirangkai industri baja kawakan ini bergema
di seluruh Nusantara.
Cita-cita pembangunan industri baja sempat tertunda,

lantaran gonjang-ganjing politik nasional. Proyek ber-
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ari ruang kendali tanur
Pabrik Krakatau Steel mengolah
atau furnace control room,
bahan mentah pellet bijih besi
Beno S., Manajer Slab Steel
menjadi spons, yang menjadi
Plant 2, bersama timnya
lembaran baja dan batang kawat.
mengendalikan peleburan bijih besi. Dari
Inilah karya anak bangsa dalam
ruang yang berhawa dingin itu, kontrol
membangun Nusantara.
seluruh proses peleburan berlangsung
secara otomatis. “Salah satu tugas di sini, menjaga keseimbangan suhu tanur
tetap pada 1.550 sampai 1.570 derajat Celsius,” terang Beno sembari menatap
layar komputer yang menunjukkan suhu tanur. Dinding-dalam tanur (ladle
furnace) berkapasitas 130 ton itu memang tahan panas pada rentang suhu
tersebut. Pabrik ini mengolah bahan mentah pellet bijih besi menjadi besi
spons, yang lantas diolah dan dilebur menjadi lembaran baja dan batang kawat.
Di luar ruang kendali, dua kru menyemburkan oksigen agar bara makin
menggelegak lewat setangkai pipa logam panjang. Hawa panas meruap-ruap
dari dalam dapur peleburan; kendi besi seukuran rumah tegak berdiri, plus katrol
raksasa menggantung di langit-langit pabrik. Proses produksi berlangsung 24
jam dengan tiga shift kerja.
Kawasan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang membentang lebih dari 2700
hektare ini—sekira seperenam luas Cilegon, Banten, tak berdiri sendiri. Di luar
kompleks badan usaha milik negara (BUMN) ini, kehidupan masyarakat Cilegon
terus bergerak dinamis. Bisa jadi ini dua dunia yang berbeda, namun keduanya
berdetak serentak di Bumi yang sama. Baik Krakatau Steel maupun masyarakat
sama-sama membentuk peradaban Banten modern—dan bahkan Indonesia.
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility
(CSR) menjembatani satu kesatuan itu: Krakatau Steel dan masyarakat saling
meresapi satu sama lain.
Dari sinilah, rasa peduli terhadap masyarakat sekitar mencerminkan
kepekaan sosial perusahaan. Demi mewujudkan tanggung jawab sosial,
Krakatau Steel membentuk satu unit khusus yaitu Divisi Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL). “Salah satu misinya supaya keberadaan perusahaan
ini bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat lewat Program Kemitraan dan
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Kawasan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang membentang
Bina Lingkungan,” terang Adriana Peris, Manager CSR
338 hektare ini—sekira seperenam luas Cilegon, Banten, tak
Krakatau Steel. Menurut Adriana, untuk mencapai misi itu,
berdiri sendiri. Krakatau Steel dan masyarakat membentuk
pemerintah mencanangkan empat pilar PKBL: Pro Poor,
peradaban Banten modern—dan bahkan Indonesia.
Pro Job, Pro Growth dan Pro Enviroment. “Dari empat pilar
itu kita berangkat.”
Program Kemitraan menuntaskan tanggung jawab bidang ekonomi yang
termasuk pilar Pro Growth dan Pro Job. Pada sisi lain, Bina Lingkungan
menggarap tanggung jawab bidang sosial dan lingkungan dalam pilar Pro Poor,
Pro Job, Pro Environment. Kendati begitu, dalam praktiknya masing-masing pilar
saling terjalin menjadi satu; tak ada pilar yang berdiri sendiri.
Ikhtiar tanggung jawab sosial juga digelar dengan program Krakatau Steel
Peduli. Begitu juga kegiatan CSR juga dilakukan lewat beberapa unit usaha:
Baitul Maal Krakatau Steel Group, Yayasan Pendidikan Krakatau Steel, Serikat
Karyawan Krakatau Steel, dan Badan Pembina Olahraga dan Seni Krakatau Steel.
Selain sebagai kewajiban eksistensial Krakatau Steel, pelaksanaan PKBL juga
amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2007.
Namun, jauh sebelum ada amanat undang-undang itu, kepedulian sosial telah
dimulai sejak 1992. Sejak mula telah ada Divisi Pembinaan Industri Kecil (PIK).
Bahkan, salah satu aspek yang kini juga melekat dalam CSR, yaitu pengembangan
masyarakat (community development), telah terentang semenjak Krakatau Steel
berdiri di Cilegon.
Dalam kurun 1992 hingga 2011, Program Kemitraan telah menjaring 9.905
usaha kecil mitra binaan yang memanfaatkan pinjaman dana bergulir mencapai
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Pada 2011 Krakatau Steel menyalurkan
dana PKBL sebesar Rp. 33,10 miliar.
Dana PKBL naik 114% dibandingkan
tahun 2010 yang senilai Rp. 15,45 miliar.

9
Rp 115,04 miliar. Dana itu terserap di 6.272 sektor industri,
2.707 sektor perdagangan, 130 sektor pertanian, 246 sektor
Krakatau Steel, salah satu bahan baku utama
peternakan, 237 sektor perikanan, dan 313 sektor jasa.
jembatan gantung (atas kanan).
Prestasi itu belum membilang sumbangsih tahun 2011
yang menyalurkan dana PKBL sebesar Rp. 33,10 miliar:
Rp 12,19 miliar bagi Bina Lingkungan serta Rp 20,90 miliar untuk program
Kemitraan. Dana PKBL ini naik 114 persen dari tahun 2010 yang senilai Rp 15,45
miliar. Jumlah mitra binaan baru juga terus meningkat, yang kini menyentuh
1.014 unit usaha kecil.
Toh, berapa pun uluran tangan diberikan, Krakatau Steel menyadari tak bisa
bekerja sendirian. “Salah satu strateginya, kita bergandeng tangan dengan
stakeholder Krakatau Steel,” tutur Adriana, “kita tidak mungkin mendatangi
satu per satu ribuan orang di Cilegon. Kita harus bersinergi dengan pihak lain.”
Lantaran itulah, kepedulian sosial Krakatau Steel pada 2011 akan menautkan
diri dengan pihak-pihak lain di seputar kawasan perusahaan, terutama
Pemerintah Kota Cilegon. “Kita akan masuk dalam bidang yang belum digarap
pemerintah daerah. Selain akan tepat sasaran, berarti juga bersinergi dengan
pihak lain,” lanjut Adriana sembari memberi contoh pembangunan jamban
yang belum banyak dilirik pihak lain.
Kendati telah banyak menebar manfaat bagi masyarakat sekitar, kepedulian
perusahaan akan terus ditingkatkan. ”Pada bulan Mei 2012, Menteri Negara
BUMN Dahlan Iskan ingin menggenjot PKBL, ada program PKBL Bangkit,”
lanjut Adriana penuh semangat. Tentu saja seluruh ikhtiar tersebut untuk
meraih visi perusahaan: terus tumbuh dan berkembang berkesinambungan
menjadi Perusahaan Baja terkemuka di dunia.

Jembatan gantung di Desa Cikate, Kabupaten
Lebak, Banten (atas kiri). Produk Wire Rod
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Krakatau Steel telah membantu sejumlah madrasah
dan sekolah melalui program pendidikan, salah satunya
adalah: Madrasah diniyah Awaliyah Al-Khairiyah
Kebonsari III, Cilegon. Harapannya, siswa siswi
terlapangkan jalan kehidupan masa depan.
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“Pemberian beasiswa menjadi bagian
dari pilar Pro Poor, yang langsung kita
berikan ke penerima beasiswa”

P

ada siang yang terang tanah, Ruli Maulana bersama 10 kawannya
sibuk merangkai pernak-pernik peralatan listrik di Laboratorium
Elektronika. “Ini belajar tentang fototransistor,” tutur remaja asli
Serang ini. Ruli dan kawan-kawan, didampingi instruktur Asep Yanna
Surjana, memang sedang melakoni Vocational Training PT Krakatau Steel. Pada
2012, 153 lulusan sekolah menengah atas dan kejuruan yang mendapatkan
beasiswa Krakatau Steel menempuh pelatihan ini selama setahun.
“Ini angkatan ketiga. Angkatan pertama sebanyak 132 dan kedua, 150 anak
didik,” terang Rohani Arif Sudrajat, bagian Education and Training Facilities
Management. Program latihan di Human Capital Training and Education Center
Ci
legon ini merentang be
ragam materi: mesin perkakas, mekanika in
dustri,
mekanika Welder, listrik industri, steel making hingga operator crane.
Di ruang kelas yang lain, para siswi juga mengasah kemampuan berbahasa
Inggris di La
boratorium Bahasa yang sejuk. Para re
maja putri ini sedang
mengeyam pe
latihan kesekretariatan. Pa
ra anak didik Vocational Training
berasal dari dae
rah sekitar Krakatau Steel dan luar Jawa. Pada angkatan
pertama misalnya, terdiri dari 114 anak lokal dan 18 anak dari luar Jawa. “Kalau
dari luar Jawa ada messnya, saya sendiri pulang setelah selesai training,” jelas
Ruli, yang juga menerima uang saku Rp 400 ribu saban bulan.
“Pemberian beasiswa menjadi bagian dari pilar Pro Poor, yang langsung kita
berikan ke penerima beasiswa,” terang Adriana Peris, Manager CSR Krakatau
Steel. Meskipun ada surat rekomendasi dari pihak berwenang, Adriana
memaparkan, agar beasiswa tepat sasaran, Krakatau Steel tidak menerima
sembarang anak. “Tapi betul-betul ada keterangan dari kelurahan bahwa
keluarganya kurang mampu ataupun memang anak yatim piatu.” Tetapi, tentu
saja tetap mempertimbangkan prestasi calon penerima bea siswa. “Nilai rapor
rata-rata tidak boleh kurang dari 6,5,” Adriana mengatakannya dengan mantap.
Para siswa lokal calon penerima beasiswa misalnya, diseleksi Dinas Tenaga
Kerja dan Dinas Pendidikan Kota Cilegon, sementara siswa luar Jawa dijaring
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Ada tes Kemampuan Umum dan
psikotes,” terang Ruli tentang ujian yang ditempuhnya.
Program yang dirintis sejak 2009 ini diharap
kan dapat menyiapkan
sumberdaya manusia lokal yang andal, terampil dan profesional. Tujuannya:
tak lain agar siap bekerja di berbagai perusahaan dan menciptakan manusia
mandiri yang mampu merintis usaha sendiri. “Ini Pro Job, kita menyiapkan
sumberdaya manusia yang siap pakai untuk mengurangi jumlah pengangguran.
Selain Vocational Training itu, kita juga bekerja sama dengan LP3I dan AMCCMA,” lanjut Adriana.
Krakatau Steel menggandeng Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Profesi
Indonesia (LP3I) untuk program beasiswa Diploma Dua bagi masyarakat kurang
mampu di sekitar perusahaan. Tak hanya mendidik, LP3I juga berkewajiban
mencarikan kerja bagi para alumninya. Program ini telah ada sejak 2007, yang
sampai kini telah memberikan manfaat bagi 33 mahasiswa. “Dengan LP3I ini
sudah berjalan hampir 6 tahun ini,” lanjut Adriana.
Sementara itu, bersama Program Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Industri
Kimia (PPPTIK) Anyer Merak Cilegon-Chemical Manufacture Association
(AMC-CMA) diluncurkan program beasiswa setara Diploma Satu. Sejak 2000
hingga 2011, program ini telah memasuki angkatan ke-14. “Ada 20 penerima
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beasiswa CSR Krakatau Steel untuk teknisi industri kimia. Empat sampai lima
orang biasanya masuk ke Krakatau Steel, tentu saja tetap melalui tes. Sekitar
80 persen lulusan terserap ke industri,” terang Hendrini Pujiastuti, staf pengajar
AMC-CMA di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Keberhasilan dua angkatan Vocational Training sebelumnya telah mendorong
PT Krakatau Steel berencana
menggelar angkatan III tahun
2012
mendatang.
Rencananya,
angkatan ketiga ini akan merekrut
150 peserta: 70 persen dari Kota
Cilegon, 20 persen dari kabupaten
lain di Banten, dan 10 persen dari
luar Pulau Jawa. Dari 150 peserta
itu, 10 di antaranya akan diisi
perempuan dengan bidang kejuruan junior administratif. Program pendidikan
selama setahun ini, pada angkatan II dan III memang memberikan porsi khusus
dan memprioritaskan warga Cilegon dan Banten.
Adriana menjelaskan, 150 peserta itu terdiri dari 134 siswa berasal dari
Banten, dengan rincian 105 dari Kota Cilegon, 24 orang dari Kabupaten Serang,
3 orang dari Lebak, 2 orang dari Pandeglang. Sedangkan 16 peserta lainnya
berasal dari luar Provinsi Banten. Peserta asal Cilegon sendiri mewakili 43
kelurahan yang ada di Kota Cilegon.
Seperti angkatan sebelumnya, Vocational Training angkatan ketiga ini
mendidik para siswa dengan ketrampilan teknik industri dengan 8 bidang
kejuruan: mesin perkakas, mekanik industri, mekanik welder, listrik industri,
elektronika industri, operator pabrik baja, dan operator crane. Pada angkatan
tahun 2010, pelatihan ini mendidik 132 pemuda yang telah berhasil masuk
dunia kerja, baik di PT Krakatau Steel maupun industri lainnya. Sementara pada
angkatan ke-II tahun 2011 ini, 150 peserta masih menjalani pelatihan hingga
akhir tahun 2011, dan siap untuk memasuki dunia kerja.
Selama pelatihan, peserta akan dilatih oleh para pengajar profesional dan
berpengalaman untuk menyiapkan SDM agar siap masuk ke dunia kerja,
terutama di bidang industri. Lantaran itulah, para lulusan program ini kelak
akan meraih sertifikat sebagai referensi bagi kompetensinya, sehingga bisa
menjadi bekal buat lulusan dalam melamar di perusahaan.
Selain mengandalkan Divisi Corporate Social Responsibility, uluran der
masiswa juga melalui dana Baitul Maal Krakatau Steel Group dari partisipasi
karyawan PT Krakatau Steel dan Group. Setiap bulan, karyawan menyisihkan
minimal satu persen dari gaji yang diterimanya. Dana zakat, infaq, dan
shodaqoh (ZIS) ini membuktikan manajemen dan karyawan tetap peduli
terhadap masyarakat sekitar. Baitul Maal Krakatau Steel Group setiap bulan
memberikan beasiswa kepada siswa dhuafa—dengan target 1.000 anak tiap
tahun—yang tidak mendapat bantuan operasional sekolah (BOS). Setiap bulan
Muharram dan Ramadhan, Baitul Maal rutin menyantuni 1.000 anak yatim dan
fakir miskin berupa uang tunai dan perlengkapan sekolah.

Pengalaman panjang itu membentuk satu
keyakinan: sumbangsih bagi pendidikan
anak bangsa tidak sebatas pemberian
beasiswa, pelatihan dan santunan.
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PENDIDIKAN MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA yang bisa membawa
kemajuan bagi kehidupan dan peradaban bangsa. Lantaran itu, pendidikan

K

R

A

K

A T A

U

S

T

E

E

L

13

Krakatau Steel meluncurkan program beasiswa
bersama Anyer Merak Cilegon-Chemical Manufacture
Association (AMC-CMA). Pada 2011, sebanyak
150 lulusan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan
mendapatkan beasiswa Krakatau Steel.
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Sejumlah siswa Vocational Training PT Krakatau Steel
berpraktik membubut bahan-bahan logam (kiri atas).
Alfred Hutajulu, instruktur mekanik las, memeriksa hasil
praktik pengelasan di atas kepingan baja (kanan atas). Di
laboratorium Elektronika, Ruli Maulana (latar depan) menata
rangkaian fototransistor bersama kelompoknya (bawah).
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Khusus Program Pendidikan dan
Pelatihan Vocational Training saja,
Krakatau Steel telah mengeluarkan dana
hingga Rp 2,8 miliar.
menjadi prioritas kepedulian
sosial perusahaan. Wajar saja
bila alokasi dana PKBL untuk
pendidikan mendapatkan porsi
terbesar ketimbang sektor lain.
Khusus Program Pendidikan
dan
Pelatihan
Vocational
Training saja, Krakatau Steel
telah
mengeluarkan
dana
hingga Rp 2,8 miliar yang
menjangkau
masyarakat
sekitar pabrik di Cilegon dan
daerah lainnya seperti Aceh,
Jawa Barat, Kalimantan, Nusa
Tenggara, dan Papua.
Bahkan sebelum Krakatau
Steel berdiri, perhatian pada
dunia
pendidikan
telah
tercurahkan melalui Yayasan
Pendidikan Krakatau Steel sejak 21 September 1967. Pada mulanya, yayasan
pendidikan ini menyelenggarakan pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan
SMK. Kemudian pada 14 Juni 1976 berdiri Yayasan Madinatul Hadid, yang
selain untuk aktivitas kerohanian, juga melangsungkan pendidikan SMP. Untuk
pendidikan tinggi, Krakatau Steel mendirikan Sekolah Tinggi Teknik yang telah
dihibahkan dan kini menjadi bagian dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Banten. SMA YPWKS pun telah dihibahkan, kini menjadi SMA Negeri 2 Krakatau
Steel.
Pengalaman panjang itu membentuk satu keyakinan: sumbangsih bagi
pendidikan anak bangsa tidak sebatas pemberian beasiswa, pelatihan
dan santunan. Krakatau Steel juga menaruh perhatian pada infrastruktur
pendidikan. Dari tahun ke tahun, perusahaan ajek memberi alokasi khusus
untuk pembangunan sekolah ataupun madrasah. Pembangunan madrasah
dilandasi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan, terutama bantuan prasarana dan sarana umum.
Mari kita kunjungi Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Khairiyah Kubang
Menyawak, Kelurahan Kebonsari, Citangkil, Cilegon. Sore itu, Khatimah mengajar
anak-anak pelajaran tajwid di ruang kelas III. Cuaca hangat yang lembab tidak
menyurutkan anak-anak belajar keagamaan. Madrasah dengan 8 pengajar ini
masih baru, dinding dan plafon ruang bercat putih bersih, berlantai keramik.
Sebelum renovasi, para siswa dan guru berada di gedung yang jauh dari layak.
“Dulu parah sekali, sudah mau roboh. Setelah bikin proposal, dibangun penuh.
Kita tinggal terima kunci, tahu beres,” terang Faruki, salah seorang pengajar
Madrasah.
Faruki menunjukkan beberapa lembar foto bangunan lama Madrasah
bersiswa 140 anak itu. Dinding-dinding berlumut, kusam; lantai semen berlubang
di sana-sini; kusen jendela dan pintu sudah lapuk. Pembangunan Madrasah ini
merupakan bantuan murni Krakatau Steel senilai Rp 198 juta untuk lima ruang
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Perbaikan derajat pendidikan generasi
muda menjadi pangkal mewujudkan
meningkatnya kemakmuran,
khususnya di kawasan Cilegon, Banten.
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seluas 236,9 meter persegi. Sekolah ini diresmikan pada
Di asrama putra Pondok Pesantren Al Khairiyah
Maret 2010. Krakatau Steel juga membangun Madrasah
yang diresmikan oleh Pandu Djajanto,
Diniyah Awaliyah Al-Khairiyah Lebakgebang, Kelurahan
Deputi bidang Restrukturisasi dan
Bagendung, Cilegon. Pembangunan gedung sekolah murni
Perencanaan Strategis BUMN, bersama
dari Krakatau Steel itu menelan anggaran Rp 300 juta.
para santri yang lain melewati hari
Uluran tangan PT Krakatau Steel baik yang berupa
setelah pelajaran sekolah.
pelatihan, beasiswa dan sarana-prasarana fisik itu
diharapkan dapat meningkatkan kualitas generasi muda.
Keberhasilan bantuan pendidikan ini juga mencerminkan sinergitas perusahaan
dengan banyak pihak. Dalam penutupan dan pelepasan lulusan Vocational
Training angkatan II, Dirjen Bina Latas Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Wahab Bangkonan, menyatakan, keberhasilan program ini membuktikan
sinergitas antara Pemkot Cilegon dan perusahaan yang berdampak positif
bagi masyarakat. Artinya, kedepan program yang ditujukan bagi kepentingan
masyarakat harus didukung semua pihak.
Perbaikan derajat pendidikan generasi muda menjadi pangkal mewujudkan
meningkatnya taraf ekonomi dan kemakmuran, khususnya di kawasan Cilegon,
Banten. Ikthiar ini selaras dan menjadi bagian dari usaha mencapai Sasaran
Pembangunan Milenium 2015 (The Millenium Development Goals 2015).
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Kegiatan pelatihan lampion boneka di
Pondok Pesantren Al-Inayah (atas). Selain
siswa pendidikan dasar, perseroan juga
membantu sektor pendidikan lanjutan atas
dalam bentuk vocational training” (bawah).
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kesehatan

membuka jalan

bagi

kesehatan
sesama
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edung mungil itu putih bersih
Setiap bulan hari Rabu pada pekan
berteras lebar; ruang periksa
pertama, POSYANDU melayani
dilengkapi
dipan
pasien,
penimbangan balita, imunisasi,
timbangan, alat pengukur
pemeriksaan ibu hamil, dan KB.
berat dan tinggi badan. Meja kecil
Tempat layanan ini didukung
berada di pojok ruangan. Blok kaca yang
empat kader POSYANDU.
mengisi dinding-dinding membuat sinar
matahari bebas menerobos ruangan.
Berbaring di atas timbangan, Afika, bayi berumur empat bulan, menatap
Sulistyawati, Kasi Pemberdayaan, Kelurahan Kebon Sari, Citangkil, Cilegon.
Di Pusat Pelayanan Terpadu atau POSYANDU Gelatik Kebon Sari, nama
gedung itu, Afika yang sedang lucu-lucunya itu ditimbang berat badannya.
Bobotnya: 5,5 kilogram. Posyandu yang dibangun dengan uluran tangan
PT Krakatau Steel ini melayani 65 balita dan sembilan ibu hamil. “Eh, empat
ibu ternyata sudah melahirkan,” terang Muntajanah, dari Rukun Tetangga
setempat, sembari tertawa, “kini tinggal lima ibu.”
Setiap bulan hari Rabu pada pekan pertama, posyandu ini melayani
penimbangan balita, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan keluarga bencana.
Tempat layanan ini didukung empat kader posyandu, yang membantu
pelayanan bagi anak dan ibu. “Tiap tiga bulan mendapat honor Rp 150 ribu
dari Dinas Kesehatan,” jelas Istiharah, salah seorang kader posyandu.
Di samping sarana fisik untuk layanan masyarakat, kesehatan mencakup
banyak aspek ke
hidupan manusia. Sebagai kebutuhan dasar, peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat tercantum dalam Sasaran Pembangunan Mi
lenium 2015 (The Millenium Development Goals 2015). Bangkitnya sebuah
bangsa terpaut erat dengan kesehatan warga negaranya.
Program sosial yang dapat dinikmati siapapun ini tentu saja mesti koordinasi
dengan berbagai instansi: Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, Palang
Merah Indonesia, kepala sekolah dan kepala desa. Dari kerja sama dengan para
pihak itu terentang aneka derma kesehatan: khitanan massal, pengobatan
gratis keliling, donor darah hingga pemeriksaan gigi anak-anak sekolah.
Hal itulah yang terus melecut PT Krakatau Steel membuktikan kepeduliannya
terhadap peningkatan kesehatan masyarakat Cilegon. Niat baik itu terlihat
pada saat PT Krakatau Steel dan Grup menggelar dua kegiatan sekaligus
dengan membantu masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan
secara gratis.
Kegiatan itu adalah: Yankesling di Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan
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Ciwandan serta penyuluhan kesehatan Gigi bagi siswa-siswi SD Negeri
Samangraya, Kecamatan Citangkil. Ratusan warga lingkungan Sambirangon,
yang sebagian besar berusia lanjut, mengikuti Yankesling KS Grup.
Selain, pemeriksaan kesehatan, ratusan warga tersebut juga mendapatkan
obat-obatan dari tim medis Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon. Di
sela kegiatan pemeriksaan, panitia membagikan doorprize sebagai hiburan.
Hadiah yang terdiri dari bahan-bahan sembako ini dibagikan dengan cara
menggelar kuis yang harus dijawab oleh warga. Warga terlihat nampak antusias
mengikuti kegiatan ini.
Sementara pada kegiatan penyuluhan kesehatan gigi di SDN Samangraya,
Kecamatan Citangkil, PKBL PT Krakatau Steel membagi-bagikan sikat gigi dan
pasta gigi kepada ratusan siswa. Dalam pemeriksaan gigi siswa SD ini, PKBL PT
Krakatau Steel juga bekerja sama dengan tim medis dari Puskesmas Citangkil.
Tim medis menyampaikan cara merawat dan menjaga kesehatan mulut dan
gigi kepada para siswa. Pada
acara ini, tim medis yang menemui
kondisi gigi siswa yang bermasalah,
langsung melakukan pencabutan
gigi di tempat.
Selain itu, penyuluhan dan
pemeriksaan gigi juga dilakukan
di SDN Kubangsari I terhadap 320
murid dan di SDN Walikukun Kelurahan Lebak Denok, Kecamatn Citangkil.
Dengan mengunjungi berbagai sekolah dasar, PT Krakatau Steel berharap
program peduli kesehatan mampu menanamkan hidup sehat bagi anak-anak.
Tentu saja, kehidupan yang sehat akan menciptakan generasi cerdas yang
berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan ini sebagai kontribusi PT Krakatau Steel dalam
menyukseskan program strategis pembangunan Kota Cilegon, yakni Cilegon
Cerdas dan Sehat. Program Cilegon Cerdas dan Sehat yang diluncurkan
Pemerintah Kota Cilegon ini memang selaras dengan program yang PT
Krakatau Steel.
Dengan begitu, pihak industri dan pemerintah bisa bersama-sama saling
mendukung untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
Program CSR bidang kesahaan ini memang secara rutin dilaksanakan saban
bulan, dengan menyambangi masyarakat di setiap kelurahan.
Lantaran pemerintah Kota Cilegon telah menyediakan berbagai layanan
kesehatan bagi masyarakat, Krakatau Steel menggarap sektor kesehatan yang
belum tersentuh. Misalnya saja, fasilitas jamban. “Di sini masih kekurangan
jamban, masih banyak yang belum memiliki di rumah-rumah,” jelas Adriana
Peris, Manager CSR Krakatau Steel. Keberadaan jamban sangat berhubungan
dengan kesehatan masyarakat untuk mencegah penularan penyakit.
“Sekarang dalam bidang kesehatan kita membuat jamban-jamban di rumahrumah. Tahun 2011 kita sudah membangun 120 jamban, tahun ini bisa dua kali
lipatnya,” kata Adriana. Untuk menentukan rumah tangga sasaran, Krakatau
Steel menggandeng Dinas Kesehatan untuk menentukan keluarga yang akan
menerima bantuan jamban. “Kita akan membuat jamban sampai selesai
sekaligus sosialisasi pemakaiannya.”

Upaya ini turut membantu mewujudkan
Sasaran Pembangunan Milenium 2015
untuk mengurangi jumlah kematian
balita dan peningkatan kesehatan ibu.
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Dari kerja sama dengan para pihak itu
terentang aneka derma kesehatan:
khitanan massal, pengobatan
gratis keliling, donor darah hingga
pemeriksaan gigi anak-anak sekolah.
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“Tahun 2011 kita sudah membangun
120 jamban, tahun ini bisa dua kali
lipatnya,” kata Adriana.
Jalan memang masih panjang untuk meraih masyarakat Cilegon yang sehat
wal afiat. Tak lekang panas dan hujan, Krakatau Steel akan terus-menerus
merentang kepedulian bagi mencapai kesehatan masyarakat sekitarnya. Ikhtiar
itu mulai dari sumbangsih fisik hingga yang tak kasat mata. “Sekarang ada
tempat untuk pelayanan. Tidak ada tempatnya saja sudah senang dibantu,
apalagi dikasih tempat posyandu begini. Hanya saja belum ada listrik dan air
bersih ini,” pungkas Muntajanah tertawa lebar.
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HIJAU

mengayomi alam
demi

masa depan
S

ejak tiga dekade yang lalu, telah muncul kesadaran pembangunan yang
berwawasan lingkungan demi menjaga alam dan keragaman hayati.
Kiprah manusia sebagai bagian dari kehidupan sangat berpengaruh
terhadap kelestarian Bumi. Memasuki abad ke-21, dampak aktivitas
manusia bagi planet biru nampak dalam fenomena pemanasan global. Semakin
renta, tubuh Bumi makin hangat. Kini, diperlukan kerjasama global untuk
mendinginkan suhu Bumi, satu-satunya tempat yang layak bagi manusia
Krakatau Steel sangat menyadari perannya dalam menyokong pelestarian
alam dan kehidupan di dalamnya. Menjaga keseimbangan alam, bagi Krakatau
Steel juga berarti menjaga keberlangsungan perusahaan. Sebagai industri baja
Nusantara, yang mengolah bahan baku dari sumber daya alam, secara naluriah
Krakatau Steel berniat dan berkiprah dalam merawat lingkungan. Tidak hanya
menata industrinya agar ramah lingkungan, perusahaan melalui Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan juga turun langsung dalam berbagai kegiatan
lingkungan. Hal ini mengingat dukungan bagi upaya perlindungan lingkungan
juga menjamin keberlanjutan operasional perusahaan.
Secara internal, Krakatau Steel memiliki visi lingkungan: “To be leading green
and enviromentally friendly industry.” Berpijak pada visi itu, dalam kegiatan
rutinnya, perusahaan memasukkan semua unsur lingkungan dalam SOP,
Quality Ojective maupun Program Produksi Bersih atau 5R. Krakatau Steel
dalam mengelola bahan baku, sarana penunjang dan sumberdaya berpegang
pada prinsip nir-limbah (zero waste). Setiap sisa produksi diperlakukan secara
by product dan dikelola secara reduce, reuse, recycle. Semua proses produksi
yang menghamburkan gas buang atau emisi udara telah dilengkapi dengan
pengendalian pencemaran udara. Pemanfaatan limbah sisa panas yang
dominan di industri baja misalnya, memakai sarana pemanfaatan panas gas
buang. Untuk memangkas emisi karbon yang bisa menyebabkan pemanasan
global, perusahaan merangkul pihak swasta untuk memanfaatkan limbah CO2
sebagai gas industri. Setiap awal musim penghujan, Krakatau Steel kerap
melakukan penanaman pohon di lingkungan perusahaan.
Sepak terjang di dalam perusahaan itu, dibarengi dengan upaya menghijaukan
Kota Cilegon dengan menanam ribuan pohon. Selain menjaga keseimbangan
lingkungan dengan proses produksi, langkah ini juga mencegah kompleks
industri tidak menjadi area polusi. Rindangnya tetumbuhan akan menciptakan
paru-paru bagi Cilegon dan Banten yang berkontribusi bagi meredam
pemanasan global. Ikhtiar itu akan menerbitkan harapan bagi Krakatau Steel
mampu mewujudkan diri sebagai green industry. Dalam rangka mewujudkan
perusahaan berwawasan lingkungan, Krakatau Steel menggalang banyak pihak
dalam penanaman pohon di sekitar perusahaan.
“Tahun-tahun yang lalu, kita banyak menanam pohon bekerjasama dengan
Divisi General Affair. Alhamdullilah, tahun lalu saja kita sudah menanam lebih
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Aliran sungai Cidanau berlimpah
berkat upaya bersama. Krakatau
Steel bersama BKSDA Jawa Barat
melakukan program rehabilitasi lahan
kritis di wilayah DAS Cidanau.
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200 ribu pohon. Penanaman pohon dilakukan bekerjasama dengan Baitul Maal
Krakatau Steel Group yang melakukan survei ke sekolah-sekolah di Cilegon dan
Serang. “Nanti ada laporan, lalu kita sediakan bibitnya,” lanjut Adriana. Sejak
2011, penanaman lebih banyak berupa pohon mangga. “Cilegon ini sebenarnya
kota mangga, mudah-mudahan lima atau enam tahun lagi sudah bisa dipanen.
Nah, ini mengembalikan mangga Cilegon,” tuturnya.
Tak saja untuk buah mangga, PT Krakatau Steel bersama Polres Cilegon
juga melaksanakan program community policing, pada 28 April 2012, dengan
memanfaatkan lahan tidur di kawasan industri. Program ini untuk mendorong
perintisan usaha masyarakat, dengan memanfaatkan lahan tidur PT Krakatau
Insutrial Estate Cilegon (KIEC) sebagai area pertanian pepaya bibit unggul yang
bernilai ekonomis tinggi. Aktivitas ini berupa pemberian 10 ribu bibit pohon
pepaya, penyuluhan tentang cara bercocok tanam, pemberian biaya perawatan
dan pemupukan, serta pendampingan petani selama penggarapan hingga
panen. Para petani pepaya sejumlah 100 merupakan masyarakat sekitar industri
dari beberapa kecamatan terdekat,
seperti Citangkil, Ciwandan, Grogol,
dan Purwakarta.
Program community policing ini
digelar PT Krakatau Steel dalam
rangka
mengoptimalkan
peran
perusahaan
terhadap
agenda
pembinaan lingkungan masyarakat.
Sebagai program inisiatif Polres Cilegon, PT Krakatau Steel dan seluruh anak
perusahaannya sepenuhnya mendukung demi kemaslahatan masyarakat.
Program ini bentuk kerjasama yang baik antara pihak keamanan dan
perusahaan dalam upaya membantu masyarakat. Kawasan industri Krakatau
memang bisa dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat sekitar, sepanjang
belum digunakan bagi keperluan industri. Berangkat dari pemanfaatan lahan
tidur ini, diharapkan juga wujud upaya menciptakan kawasan industri hijau
yang asri untuk mengurangi polusi.
Petani menggarap lahan yang telah mendapatkan bantuan bibit pohon
pepaya, saat ini telah siap memanen hasil bercocok tanamnya. Hal tersebut
diketahui saat Krakatau Steel Grup bersama jajaran Polres Cilegonmenggelar
acara Panen Raya Buah Pepaya dan Peresmian Kantor Binmas Pioner, 13
Desember 2011 lalu, di lahan pertanian KIEC itu.
Dalam acara Panen Raya itu, Direktur Utama PT KIEC, Iwandono,
mengatakan, program ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan peran
perusahaan terhadap agenda pembinaan lingkungan masyarakat. Iwandono
melanjutkan bahwa sebenarnya program ini gagasan Polres Cilegon. Karena
program ini sangat baik, Krakatau Steel Grup ikut membantu menyukseskan
program ini. Hasilnya memang terbukti cukup baik. Bibit pepaya California ini
sudah bisa dipanen dengan hasil bagus. Tidak hanya buahnya, pepaya ini juga
menghasilkan getah yang bisa dijual.
Kawasan industri Krakatau memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
sekitar, sepanjang belum digunakan bagi keperluan industri. Hanya saja
pemanfaatannya harus baik, benar dan bisa memberi nilai tambah bagi
masyarakat dan lingkungan. Berangkat dari pemanfaatan lahan tidur ini,
diharapkan juga wujud upaya menciptakan kawasan industri hijau yang asri
untuk mengurangi polusi.

Sejak 2007 Krakatau Steel dan Group
telah membentangkan program reboisasi
untuk menghutankan kembali Cagar
Alam Rawa Danau.
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Deputi bidang Restrukturisasi dan Perencanaan
Strategis BUMN, Pandu Djajanto bersama
Direktur Utama PT Krakatau Steel, Fazwar
Bujang dalam kegiatan menanam pohon
(atas). Manajer CSR Adriana Peris tengah
mengikat penyangga pohon di kawasan
Krakatau Steel (bawah).
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Masyarakat Cilegon dan Banten kerap
berolah raga jalan sehat di areal yang tak
jauh dari pusat Kota Cilegon ini.

M

elewati jalur refleksi, ibu itu jalan berjingkat-jingkat. Kerikil-kerikil
yang menusuk saraf telapak kakinya, mem
buat ibu bertubuh
subur ini ber
simbah keringat. Sesekali dia berhenti, menghela
nafas, meredam rasa sakit di telapak kaki. Si ibu melewati Mutisari,
siswi kelas II SMA II Krakatau Steel, yang banyak berdiri di setapak refleksi ini.
Sementara itu, puluhan orang berlari-lari atau sekadar jalan-jalan menyusuri
jalur joging berpayung pepohonan jati nan rindang. “Dua minggu sekali saya ke
sini bersama teman-teman. Tapi kalau akhir pekan terlalu ramai,” ujar Mutisari
yang pagi itu datang dengan seorang temannya.
Tak jauh dari jalur refleksi, membentang persawahan, yang pagi itu sejumlah
petani memanen padi. Melingkari persawahan, para pengunjung meniti jalan
setapak. Fasilitas olah raga Jogging Track yang dibangun Krakatau Steel ini,
pagi itu memang tak terlalu ramai. Tapi justru itu yang disukai Mutisari. “Kalau
terlalu ramai terlalu padat, ndak nyaman lagi,” jelasnya
Masyarakat Cilegon dan Banten kerap berolah raga jalan sehat di areal yang
tak jauh dari pusat Kota Cilegon ini. Selain itu, hijaunya pepohonan menambah
kesegaran suasana melengkapi kebugaran olah tubuh. Yang menggembirakan,
Jogging Track rupanya juga dimanfaatkan masyarakat dari luar Cilegon untuk
berolah raga dan pelesiran. Inilah lokasi sempurna paduan olah raga, hiburan,
agrowisata, dan Krakatau Junction.
Jogging Track hanyalah salah satu sarana dan prasarana hasil sumbangsih
Krakatau Steel. Sebagai wujud berbagi dan kepedulian sosial, Krakatau Steel
menempuh beraneka cara untuk berkontribusi dalam meningkatkan mutu
kehidupan masyarakat. Salah satunya, mewujud nyata dalam pengembangan
prasarana dan sarana umum yang dibutuhkan masyarakat.
Peduli Sarana Umum ini berjalin kelindan dengan bentuk kepedulian yang
lain. Pembangunan sarana pendidikan misalnya, selain bagian dari Krakatau
Steel Peduli Sarana Umum, juga wujud dari kepedulian pendidikan, lantaran
berfokus pada perbaikan mutu pendidikan. Sementara itu, fasilitas publik
yang lain memberi kemudahan bagi masyarakat sekitar perusahaan, termasuk
keamanan dan ketertiban, berbentuk pembangunan gedung dan menyiapkan
lahan untuk kepentingan khalayak.
Hal itu nampak dalam sumbangan PT Krakatau Steel dalam merehabilitasi
pembangunan Pondok Pesantren Putra AL-Khairiyah yang menelan biaya
sebesar Rp 787.666.000 dengan memakan waktu pekerjaan selama 60 hari
kerja. Selain memperlancar kegiatan pondok pesantren, sarana fisik yang
diresmikan pada 26 Juli 2011 oleh Kementrian BUMN ini juga akan memudahkan
para santri dalam belajar tentang ilmu agama.
Dalam hal keagamaan PT Krakatau Steel juga terus membuktikan
kepeduliannya. Wujud kepedulian dalam aspek rohani ini nampak dalam
pembangunan fisik mushola bagi masyarakat Cilegon. PT Krakatau Steel telah
membangun mushola di lingkungan Ciore Wetan, Kelurahan Grogol, Kecamatan
Grogol. Selain itu, PKBL juga membangun tempat teduh bagi makam KH Ali
Jaya yang merupakan tokoh ulama besar di Kota Cilegon.
Kontribusi sarana-prasarana aktivitas rohani tidak lain wujud dari kepedulian
PT Krakatau Steel yang tercipta dari hubungan perusahaan dengan Kota
Cilegon yang sejak lama dikenal religius. Aspek inilah yang selalu menjadi
perhatian PT Krakatau Steel dalam memberi sumbangan bagi masyarakat
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sekitarnya. Kepedulian atas kehidupan beragama ini, tidak lain sebagai
kesadaran PT Krakatau Steel bahwa pembangunan fisik haruslah diimbangi
dengan perkembangan sisi batiniah.
Di sisi lain, PT Krakatau Steel juga mewujudkan kemudahan dalam aksesibilitas
bagi sejumlah wilayah. Tekad itu terlihat dari pembangunan jembatan Gantung
Ciwaru. Jembatan ini adalah jembatan gantung terbaru yang dibangun dengan
bantuan dana dari PT Krakatau
Steel yang menelan biaya sebesar
Rp 1 miliar. Jembatan dengan
panjang 90 meter dan lebar 1,2
m ini dibuat dengan material dari
produksi PT Krakatau Steel berupa
plat checker. Bantuan material
bagi pembangunan jembatan juga
dilakukan PT Krakatau Steel dengan
pengiriman
material
jembatan
Gantug Bone Makassar. Upaya ini
untuk membantu pembangunan
jembatan yang berada di Desa
Paciro, Kecamatan Ajang Ale, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
Seluruh kiprah perusahaan dalam mengembangkan sarana publik adalah
salah satu cara untuk merekatkan hubungan antara komunitas sekitar dengan
Krakatau Steel.
Masih berhubungan dengan bisnis inti perusahaan, Krakatau Steel kerap
memberi bantuan material produk baja. Salah satu produk yang sering
dibutuhkan masyarakat adalah wire rod (WR) atau yang lebih dikenal dengan
besi cor. Produk lain yang juga dipergunakan untuk pembangunan adalah hot
rolled coil (HRC) atau baja lembaran panas (plat). Masyarakat memerlukan
besi cor untuk mendirikan berbagai bangunan: dari masjid, musholla, pondok
pesantren, madrasah, kantor, sampai fasilitas umum lainnya. Rata-rata batuan
sebanyak 100 coil per tahun.
Pembangunan, renovasi, dan pengadaan perlengkapan tempat ibadah telah
lama menjadi perhatian Krakatau Steel sepanjang tahun. Kepedulian bagi
sarana ibadah diwujudkan dalam bentuk bantuan dana, produk Krakatau Steel
Group, ataupun perlengkapan masjid.
Masjid Agung Nurul Ikhlas Kota Cilegon, yang diresmikan Menteri Agama RI
pada 27 Maret 2009, adalah salah satu tempat ibadah yang mendapat bantuan
dana dan produk Krakatau Steel Group senilai Rp 2,7 miliar. Menjulang di
jantung Cilegon, masjid nan megah ini menjadi salah satu penanda kota. Di luar
Kota Cilegon, perusahaan dan warga Krakatau Steel Group telah membangun
Masjid Al Inabah bagi lingkungan masyarakat Baduy Muslim di Kecamatan
Leuwidamar, Lebak, Banten.
Kontribusi terhadap sarana ibadah memberi nuansa dalam pembangunan
moral dan karakter masyarakat. Berbagai kreasi diciptakan Krakatau Steel, baik
melalui pembangunan dan renovasi sarana ibadah maupun tarawih berkunjung
(tarjung) dan Jumat keliling (jumling). Secara keseluruhan, tahun 2011 dana
yang telah dihibahkan bagi kehidupan ibadah sebesar Rp 985,42 juta.
Dukungan bagi tempat ibadah sangat penting untuk memelihara

Pembangunan, renovasi, dan pengadaan
perlengkapan tempat ibadah telah
lama menjadi perhatian Krakatau Steel
sepanjang tahun. Kepedulian bagi sarana
ibadah diwujudkan dalam bentuk bantuan
dana, produk Krakatau Steel Group,
ataupun perlengkapan masjid.”
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Pembangunan Masjid Attaqwa
dan Al-Furqon di Kalentemu
yang telah dilakukan oleh
Krakatau Steel.
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Jembatan Gantung
Ciwaru, yang dibangun
dengan bantuan dana dari
PT Krakatau Steel sebesar
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Rp 1 Miliar.

ketakwaan dan kesehatan rohani masyarakat. Cilegon sejak lama dikenal
dengan keberadaan Pondok Pesantren Al-Khairiyah di Citangkil, Cilegon,
yang telah berdiri sejak 1916. “Cilegon ini sebenarnya kota internasional
namun pendidikan agama berjalan baik. Agama mengajarkan kita hidup
bertetangga dengan baik. Jadi tak perlu khawatir untuk berbagi,” terang KH.
Hikmatullah A. Syam’un, Ketua Umum Pengurus Besar Al Khairiyah. Baginya,
dengan bertahannya sumbangsih dari Krakatau Steel bagi masyarakat akan
membantu banyak anak yang tak mampu meraih pendidikan agama.
Tidak hanya pada dimensi fisik dan peningkatan pendidikan masyarakat
yang menjadi perhatian, Krakatau Steel pun peduli pada pelestarian seni
dan budaya daerah yang diyakini sebagai tameng moral masyarakat
dalam menjalani kehidupan modern saat ini. Pemberian pelatihan seni bagi
komunitas Rampak Bedug di Kabupaten Pandeglang, pembinaan seni
Bandrong dan berbagai kegiatan pentas seni digelar secara rutin, mampu
memberikan ruang apresiasi bagi para komunitas seni dalam menggeluti
seni daerahnya. Kerjasama dengan Instansi terkait berupa penyelenggaraan
workshop seni dan tayangan rutin Televisi Lokal yang mengangkat seni dan
budaya Banten dalam kemasan kekinian, melengkapi konstribusi perusahaan
dalam peduli akan kelangsungan seni budaya tradisi.
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Kesenian dan budaya yang
berkembang di masyarakat
menjadi ajang yang tak luput dari
kepedulian Krakatau Steel, yang
dimotori oleh BPOS-KS.
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erada di lingkar api (ring of fire) dunia, membuat Indonesia menjadi
kawasan yang rawan bencana alam. Gempa bumi—dan tsunami—
sewaktu-waktu meng
intai masyarakat Indonesia. Bencana alam
yang lain, seperti banjir dan tanah longsor, tak jarang juga melanda
berbagai daerah saat musim hujan. Siapapun tak mengharapkan tertimpa
bencana alam, namun musibah bisa datang tak terduga dan bisa mengenai
siapa saja.
Pada waktu bencana menimpa, saat itulah simpati dan empati kepada
korban pantas diberikan. Sudah selayaknya mengulurkan tangan saling
menolong antar-manusia. Sebagai badan usaha milik negara, PT Krakatau Steel
tak pernah tinggal diam dalam meringankan beban korban bencana di seluruh
Indonesia.
Lantaran musibah selalu tak ter
duga, pe
rusahaan-perusahaan di
PT Krakatau Steel dan Group me
ngan
tisipasinya dengan sejumlah
program taktis untuk bantuan
darurat atau korban bencana alam.
Bahkan tak jarang Krakatau Steel
menerjunkan tim tanggap bencana
yang terdiri dari para karyawan yang
tergabung dalam Serikat Karyawan
Krakatau Steel (SKKS). Begitu juga
perusahaan-perusahaan Krakatau Steel Group.
Kegiatan tanggap darurat ini telah dilaksanakan pada sejumlah peristiwa
bencana alam, seperti bencana gempa di Sumatera Barat, bencana tsunami
di Nanggroe Aceh Darussalam, dan bencana gempa Jawa Barat. Selama 2010,
bantuan yang diberikan senilai Rp 53,2 juta. Sementara pada 2011, uluran
tangan bagi korban bencana diberikan saat gempa bumi di Sumatera Barat
dan Lebak sebesar Rp 139,8 juta. Begitu pula dengan kebakaran yang menimpa
130 rumah di Kampung Kanekes, Desa Kadu Ketug. Krakatau Steel membantu
dengan memberikan sembako kepada 150 kepala keluarga.

Kegiatan tanggap darurat ini telah
dilaksanakan pada sejumlah peristiwa
bencana alam, seperti bencana gempa
di Sumatera Barat, bencana tsunami
di Nanggroe Aceh Darussalam, dan
bencana gempa Jawa Barat.
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Lantaran musibah selalu tak
terduga, perusahaan-perusahaan
di PT Krakatau Steel dan Group
mengantisipasinya dengan sejumlah
program taktis untuk bantuan darurat
atau korban bencana alam.
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program

BUMN Peduli
Berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor : S-436/MBU/2011 tanggal 25 Juli 2011
tentang Pasar Murah BUMN Peduli 2011 dalam rangka menyambut hari besar
keagamaan antara lain bulan suci Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan hari raya
Natal.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Koordinator BUMN Wilayah Banten
bersama BUMN Pembina Wilayah Banten melaksanakan kegiatan Pasar Murah
BUMN Peduli 2011 sebesar Rp. 2,5 Milyar untuk masyarakat kalangan bawah yang
berada di wilayah sebagai berikut :
• Kota Cilegon
• Kota Serang
• Kabupaten Serang
• Kabupaten Pandeglang
• Kabupaten Lebak
• Kota Tangerang
• Kabupaten Tangerang
• Kota Tangerang Selatan
Kegiatan Pasar Murah BUMN Peduli 2011 bertujuan untuk membantu
meringankan kebutuhan masyarakat bawah agar daya beli terjangkau dengan
harga subsidi 30% yang meliputi penjualan beras, minyak goreng dan gula pasir.
Sumber dana tersebut merupakan alokasi dari BUMN Peduli dari Bank Rakyat
Indonesia (BRI) untuk kegiatan Pasar Murah.
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etenangan menyelimuti enam pemuda yang tekun menggarap
berbagai pernik sebilah golok. Sesekali suara benturan gerinda
dengan besi bakal golok memecah kesunyian; percikan api
menyemburat, menerangi wajah pemuda penggerinda. Yang lain
sibuk membuat sarung golok, menggergaji, atau menghaluskan gagang senjata
khas Banten ini. Tempat ini sangat sederhana, namun alam di Pasir Sirep, Desa
Tejamari, Baros, Serang, ini memberi kenyamanan untuk berkarya. Pondok kerja
‘Pande Banten’ itu berdiri di tepi hamparan sawah yang hijau, berpayung pohon
mangga rindang.
Dari Pasir Sirep, berbagai alat tajam, seperti golok, arit, pisau, dan parang
hiasan menyebar ke penjuru Banten, Bogor, Lampung dan Jakarta. “Warga di
sini juga biasa membantu membuat golok yang dikerjakan di rumah. Setelah
selesai, lengkap dengan gagang dan sarungnya, dibawa kembali ke sini,” terang
Suwanda, pemilik Pande Banten. Di kios yang memajang hasil produksinya,
Suwanda menyediakan bilah-bilah kasar calon parang, yang masih perlu diolah
lagi sampai menjadi golok. “Sebilah besi kasar seharga Rp 15 ribu, setelah
menjadi golok, saya beli Rp 30 ribu.
Jadi, si perajin mendapatkan Rp 15
ribu,” terang bapak empat anak ini.
Usaha kecil yang menghidupi
banyak warga desa ini sudah ada
sejak 1991, dan terus berkembang
seiring waktu. Salah satu yang
membuat usahanya lancar lantaran Suwanda mendapatkan dana bergulir dari
PT Krakatau Steel. “Saya tahu ada dana pinjaman dari penuturan orang lain.
Lalu saya datang sendiri ke PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan),
alhamdullilah dapat bantuan,” papar Suwanda. Dirinya telah memperoleh
empat kali bantuan dana. “Yang keempat saya mengajukan pinjaman dana
bergulir Rp 60 juta.” Dari dana itu, salah satunya, untuk membeli bahan baku
golok dari per bekas kendaraan roda empat.
“Dulu kalau ada informasi bahan baku, saat tidak ada uang tidak jadi beli.
Jadinya jomplang,” tutur Israil, pengusaha pisau ‘Puma’ tak jauh dari Pande
Banten. Berkat bantuan dana bergulir Krakatau Steel, Israil tak lagi menemui
kendala pasokan bahan baku. “Adanya bantuan Krakatau Steel membuat
lancar,” tambah lelaki yang memulai usahanya pada tahun 1999. Berbeda
dengan Suwanda, industri pisau Israil berbahan baku gergaji bekas ataupun
bekas klem kontainer. “Apa saja, asal ada bajanya kita pakai,” timpal Israil.
Kiprah tanggung jawab sosial Krakatau Steel memang tak hanya bersifat
sosial, namun juga menyentuh pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wujud
pemberdayaan ini bisa berupa penguatan wirausaha maupun perintisan usaha
kecil yang bisa membuka lapangan kerja. Ujung tombak kepedulian Krakatau
Steel bagi usaha kecil ini bertumpu pada Program Kemitraan.
Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007
Pasal 1, program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar
menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba
BUMN. Prinsipnya, persis seperti pengembangan usaha mikro dan kecil. Nah,
Program Kemitraan Krakatau Steel berbentuk pinjaman dana bergulir bagi
usaha kecil dengan jasa administrasi per tahun sebesar 6 persen. Usaha kecil

Program Kemitraan Krakatau
Steel berbentuk pinjaman dana
bergulir bagi usaha kecil.
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Rodani membakar per baja bekas kendaraan roda
empat menjadi bilah-bilah calon golok. Para perajin
lantas akan menggarap bakal golok ini lengkap dengan
gagang dan sarung golok (atas). Suwanda, pemilik Pande
Banten, memajang hasil produksinya. Selain itu Suwanda
menyediakan bilah-bilah kasar calon parang, yang masih
perlu diolah lagi sampai menjadi golok.
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Malik Ibrahim menilik sejumlah pekerjanya yang menjahit
binaan PT Krakatau Steel bergerak dalam bidang industri,
sarung tangan berbahan kulit. Industri penyamakan kulit CV
perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa.
Putra Krakatau Abadi, Ciwaduk, Cilegon, ini memproduksi
Dengan begitu, menurut Adriana Peris, Kepala Program
empat jenis sarung tangan sebanyak 15 ribu sebulan.
Kemitraan dan Bina Lingkungan, “Program Kemitraan
lebih banyak bersinggungan dengan Pro Growth untuk
menumbuhkan ke
berdayaan ekonomi rakyat.” Jumlah
mitra binaan Krakatau Steel terus meningkat dari waktu ke waktu. Hanya saja,
“Kita tidak bertugas mencetak wirausahawan untuk jadi miliarder,” pa
par
Adriana, “tapi kita bergerak dari bawah, agar masyarakat lapisan bawah lebih
baik dan berdaya hidupnya.
Jumlah mitra binaan meningkat 91 persen dari 570 unit pada 2010 menjadi
1.091 unit pada 2011. Dana yang disalurkan juga naik 105 persen, dari 10,2 miliar
pada 2010 menjadi Rp 20,9 miliar di tahun 2011. Dari dana kemitraan tersebut,
Rp 19,5 miliar untuk pinjaman lunak dan Rp 1,4 miliar berupa hibah pelatihan,
pengembangan sumberdaya manusia, promosi dan pameran.
Untuk membantu pemasaran produk usaha kecil, Krakatau Steel memang
kerap mengajak mitra binaannya pameran dan pelatihan. Pameran adalah
salah satu media efektif untuk mempromosikan berbagai produk usaha kecil.
Dampak selanjutnya, tak lain agar produk bisa diterima pasar sehingga mitra
binaan mampu mandiri dan tangguh. Pada 2011, mitra binaan Krakatau Steel
sedikitnya mengikuti tujuh pameran di Cilegon, Jakarta dan Bandung.
Manfaat promosi lewat pameran dirasakan Yeni Wardani yang
mengembangkan usaha pernak-pernik asesoris dan sulaman. “Pameran
bermanfaat untuk pemasaran. Dua atau tiga hari setelah pameran, biasanya
banyak yang menelepon,” ujar Yeni yang juga mendapatkan bantuan modal
ini. Yenn’s Collection, begitu nama unit usaha Yeni, juga mengajak kaum ibu
terlibat dalam produksi sulaman. “Ada yang masih membantu di sini, tapi ada
juga yang sudah mandiri,” papar ibu dua anak ini. Ikhtiar itu membuat Yeni
meraih Kesetiakawanan Nasional Award pada 2010 lalu. “Masih silver belum
gold,” jelasnya ihwal penghargaan itu.
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Selain menyokong usaha kecil yang telah
ada tumbuh berkembang, Krakatau Steel
juga mengulurkan tangan buat perintisan
usaha baru.

“Sangat-sangat membantu, kita bisa dapat pesanan partai besar,” tutur
Hasanudin, Ketua PD Motif Indah, Palas, Bendungan, Cilegon, tentang peran
media pameran. Dari ajang pameran pula, Hasanudin mendapatkan jaringan
pemasaran hingga Palembang. Kawasan Palas merupakan sentra pembuatan
kasur, bantal, guling dan sajadah dengan mendaur ulang busa. “Sajadah paling
laku kalau kita pameran,” tambahnya. Sebelum mendaur ulang busa, Palas
dikenal dengan produk kasur kapuk. Seiring makin sulitnya bahan baku kapuk,
masyarakat pembuat kasur beralih ke busa mulai tahun 1998-an. Bahan baku
daur ulang ini berasal dari industri-industri kasur busa besar, seperti Airland,
Florence maupun Romance.
Selain menyokong usaha kecil yang telah ada tumbuh berkembang, Krakatau
Steel juga mengulurkan tangan buat perintisan usaha baru. Pada siang yang
terik, Lili Mulyana Setiawan berdiri di sempadan kolam sembari menabur pakan
ikan lele. Air kolam itu bergolak, 2.000 ribu lele berebut pakan. “Dua minggu
lagi panen ini,” terang lelaki yang akrab disapa Wawan ini. Budidaya lele kelolaan
Kelompok Budidaya Ikan Mekarjaya, di pinggiran Kota Cilegon ini merupakan
usaha rintisan yang baru mulai 2010 lalu. Namun sebelum memulai usaha ini,
Wawan telah banyak mengikuti berbagai pelatihan dari Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Cilegon.
Di atas lahan sewa itu, Wawan membuat 23 petak kolam. Setelah sekitar dua
bulan dipelihara, lele sudah bisa dipanen dari tiga kolam. “Panen bergiliran tiga
petak, dilanjutkan ke tiga petak berikutnya,” terang Wawan yang juga Ketua
Kelompok Budidaya Ikan Mekarjaya. Menurut Wawan, kebutuhan lele Kota Baja
masih banyak dipasok dari luar Cilegon. “Bulan Agustus 2011 saja, kebutuhan
lele Cilegon sampai empat ton,” terangnya, “itu dari empat pasar yang ada
di Cilegon.” Dengan dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan, Kelompok
Mekarjaya bisa menembus persaingan pasar lele di Cilegon.
Ini berbeda dengan pengalaman Khomariah. Meski sama-sama beternak
lele, Khomariah memilih mengolahnya menjadi abon. “Dua puluh kilogram ikan
lele menjadi 2,5 kilogram abon,” ujarnya. Pembuatan abon ini untuk menambah
nilai tambah ikan lele, yang kalau dijual hanya Rp 11 – 12 ribu per kilogram.
Setelah diolah, sebungkus abon bisa senilai Rp 70 ribu, yang dikemas apik
dengan merek Mae Shetie. Lantaran baru beberapa bulan, produk abon ini baru
menjangkau seputar rumah Khomariah.
Sebelum membuka usaha rumahan ini, Khomariah bersama 39 usaha kecil
sejenis mengikuti studi banding di Kampung Lele Boyolali, Jawa Tengah, dan
Rumah Kemasan di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini untuk membekali mitra
binaan dengan keterampilan. Sepanjang tahun 2011, Krakatau Steel menggelar
15 pelatihan kewirausahaan bagi calon mitra binaan baru.
Begitu banyaknya usaha kecil yang mesti disentuh Program Kemitraan,
Krakatau Steel mencoba merangkul pihak lain. “Kita tak mungkin mendatangi
ribuan orang di Cilegon. Salah satu strateginya, kita bersinergi dengan
stakeholder Krakatau Steel. Ya mudah-mudahan bermanfaat,” pungkas Adriana.
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Usaha rumahan Sri Titik Supadmi
menghasilkan jahe bubuk ‘LAER’ 60
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paket sebulan (atas kiri). Khomariah

kisah dana

mulai merintis usaha abon lele di
rumahnya, yang pemasarannya masih

bergulir

di sekitar rumahnya (atas kanan).

“Sejak ikhtiar pengembangan usaha kecil

sumberdaya manusia, promosi dan

Cilegon melalui Unit Pelaksana Teknis-

dimulai pada 1992 sampai 31 Desember

pameran. Lantas ada kisah apa di balik

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

2011, sedikitnya 9.905 usaha kecil telah

angka-angka itu?

lembaga keuangan mikro; kelurahan dan

memanfaatkan pinjaman dana bergulir

kecamatan untuk kluster usaha. Selama

Mengelola dana bergulir memang

dengan total nilai Rp 115 miliar. Usaha kecil

tak mudah, selalu saja ada tantangan

ini telah terbentuk kluster jamur tiram,

binaan itu bergerak di sektor industri,

dan risiko. “Kita akan mengunjungi

kluster industri kasur busa dan kluster

perdagangan, pertanian, peternakan,

usaha kecil yang pinjamannya macet.

perikanan.

perikanan dan jasa. Uluran hibah

Kita lihat dulu, karena keadaannya bisa

Program Kemitraan, seperti pelatihan

macam-macam,” jelas Adriana, “kita

ketua klusternya. Memang di mana pun,

kewirausahaan, studi banding, promosi,

mencoba mengembalikan dana yang

dana bergulir selalu menghadapi risiko

dan pameran telah menyentuh 6.393

macet, karena ini dana bergulir untuk

macet. Tapi kita berharap masyarakat

usaha kecil dengan total penyaluran Rp

digunakan kembali.” Dia menerangkan,

dhuafa di Cilegon makin berkurang dan

13 miliar

kalau pun ada yang macet, tapi masih

kesenjangan sosial makin kecil.”

Nah, mengingat Program Kemitraan

mau bangkit, bukan tak mungkin Krakatau

terus berputar, semua nilai itu selalu

Steel memberi bantuan kembali. “Tentu

bersifat sementara. Mari kita lihat

saja dengan perjanjian baru,” Adriana

perkembangan selama 2010 sampai

mengingatkan.

2011 saja. Selama kurun ini, mitra binaan

Dengan pengalaman ini, Adriana

meningkat 91 persen dari 570 unit pada

memaparkan, PKBL akan semakin selektif

2010 menjadi 1.091 unit pada 2011. Dana

menjaring proposal pengajuan dana

yang disalurkan juga naik: 105 persen;

bergulir. “Kita menjelaskan hal ini di setiap

dari 10,2 miliar pada 2010 menjadi Rp

kecamatan dengan bantuan camat. Selain

20,9 miliar di tahun 2011. Dari dana

itu, juga bersinergi dengan lembaga

kemitraan 2011 tersebut, Rp 19,5 miliar

lain,” terangnya. Selain melalui Divisi

untuk pinjaman lunak dan Rp 1,4 miliar

CSR, strategi penyaluran dana kemitraan

berupa hibah pelatihan, pengembangan

juga menggandeng Pemerintah Kota
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”Nah, nanti yang bertanggung jawab

“Saya berani bersaing, soalnya semua kita sendiri yang
mengerjakan,” tutur Malik Ibrahim, yang sarung tangannya
banyak dipesan industri besar (atas). Saat minyak tanah
diganti gas, industri kompor minyak CV Indoci, milik Hari
Mulyana kolaps. “Kita harus membuat terobosan,” tuturnya
di samping berbagai produk logam setelah bangkit
kembali (bawah).
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HIBAH
PERUSAHAAN
Selain pemberian pinjaman kepada usaha kecil untuk menambah sumber dana/
permodalan untuk peningkatan produktivitas dan penghasilan, PT Krakatau
Steel juga memberikan bantuan kepada usaha kecil berupa hibah. Bantuan
hibah yang diberikan kepada usaha kecil adalah sebagai berikut :
1.

•
•

2.

•
•

3.

44

•

Peningkatan SDM berupa pelatihan untuk menambah pengetahuan
dan keterampilan.
Usaha kecil yang dinyatakan layak bina sebelum dikucurkan dana
diberikan pelatihan kewirausahaan dan pembukuan sederhana,
dengan harapan usaha kecil lebih paham terhadap kemungkinan
perkembangan usahanya. Pelatihan tersebut diberikan berdasarkan
teori dan praktek.
Peningkatan mutu produk berupa study banding ke tempat sejenis
yang sudah berpengalaman.			
Perkembangan dunia usaha sangat pesat sehingga usaha kecil perlu
mendapat pengalaman dan wawasan baru dengan melihat usaha
sejenis dilain daerah yang lebih maju sehingga dapat diterapkan
didalam kemajuan usahanya.
Pesaing sejenis dalam dunia usaha sangat bervariasi, sebagai mitra
binaan agar lebih dikenal pasar bebas maka disertakan didalam
promosi/pameran melalui pameran yang diadakan ditingkat
regional maupun nasional.

Penyaluran dana Hibah Program Kemitraan Tahun 2011 mencapai
Rp. 1.431.000.000 dengan perincian sebagai berikut :				

Pelatihan calon
mitra binaan
Krakatau Steel.

1.

Sektor Industri sebesar Rp. 1.125.000.000 berupa peningkatan SDM/
pelatihan, study banding dan
promosi/pameran.
2. Sektor Perdagangan sebesar
Rp. 192.000.000 berupa
peningkatan SDM/pelatihan dan
promosi/pameran.
3. Sektor Pertanian sebesar Rp.
12.000.000 berupa peningkatan
SDM/pelatihan dan promosi/
pameran.
4. Sektor Peternakan sebesar Rp.
21.000.000 berupa peningkatan
SDM/pelatihan.
5. Sektor Perikanan sebesar Rp.
62.000.000 berupa peningkatan
SDM/pelatihan.
6. Sektor Jasa sebesar Rp.
20.000.000 berupa peningkatan
SDM/pelatihan.
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Penghargaan

buah ketulusan

ikhtiar bersama

S

eluruh ikhtiar PT Krakatau Steel dan Group dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya dipersembahkan
bagi kemaslahatan masyarakat sekitar. Gerakan aktivitas CSR ini berlangsung di Krakatau Tirta Industri (KTI),
Krakatau Medika (KM), Krakatau Engineering (KE), Krakatau Bandar Samudera (KBS), Krakatau Daya Listrik
(KDL), Krakatau Information Technology (KIT), Krakatau Wajatama (KW), Krakatau Industrial Estate (KIEC),
dan KHI. Dalam perjalanannya, niat luhur Krakatau Steel mendapatkan berbagai penghargaan ataupun pujian. Pada satu
sisi, penghargaan merupakan buah manis dari kerja keras yang sarat ketulusan dan kesungguhan. Namun pada sisi yang
lain, pujian juga berarti tantangan untuk tetap bertahan pada prestasi yang telah diraih; bahkan bisa jadi tuntutan untuk
bekerja lebih baik.
Dengan begitu, capaian penghargaan dan pujian, menjadi bekal bagi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk
menjaga dan memacu diri dalam berkiprah buat masyarakat. Krakatau Steel dan Group telah meraih berbagai prestasi
dalam kemitraan usaha, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan ataupun bidang lain.
Berada di Kota Cilegon yang religius, menyadarkan Krakatau Steel dan Group tidak congkak dengan segala prestasi
yang telah tergenggam. Krakatau Steel menginsyafi bahwa pujian yang telah dicapai, sejatinya juga hasil kerja keras
bersama antara masyarakat dan perusahaan. Dengan tetap memegang pepatah bijak: makin berisi bulir padi, makin
menunduk, berikut ini sekadar catatan penghargaan yang telah diraih Krakatau Steel.

2001 Award Pembina Koperasi

Tasikmalaya, atas prestasi dalam

2008

dan Usaha Kecil Berprestasi dari

kontribusi pembinaan, pinjaman, dan

• Hari Mulyana, industri logam Indoci,

pemerintah daerah Kabupaten

kemitraan kepada KUMKM.

Tangerang.

kembali menyabet penghargaan
Harapan I Nasional, Lomba Teknologi

• Penghargaan dari Rumah Zakat
Indonesia, atas kontribusi sebagai

Tepat Guna di Kalimantan, mewakili

2004 Award Pembina KUKM

deklarator dalam gerakan bersama

Provinsi Banten.

Terbaik tingkat Kota Tasikmalaya dari

membangun bangsa dengan

pemerintah Kota Tasikmalaya.

spiritualitas Zakat dan CSR.

2009

Award dan Piala Bergilir Walikota

• Djoko Hariadi - CV Rizqi Intan Abadi,

Cilegon sebagai Badan Usaha Milk

2010

Tangerang, meraih PKBL BUMN Award

Negara (BUMN) Pembina dan Stand

• PKBL BUMN Award 2010 sebagai

sebagai Mitra Binaan Teladan.

Pameran Terbaik.

Pembina Teladan, kategori Usaha
Budidaya Pertanian, Perkebunan,

2010

2005 Award BUMN Pembina Terbaik I

Peternakan, dan Perikanan, dari

• Suryani - Dio Jamur, kluster Alapin

dari UKM Center Universitas Indonesia.

Kementerian BUMN.

BUMN Award sebagai BUMN Pembina
Terbaik II dari Bussines Review.

(Alhamdulillah Dapat Pinjaman)

• Stand Terbaik kategori Peserta

menyabet PKBL BUMN Award.

Umum pada Pameran Banten Expo

• Yenn’s Collection, Cilegon, meraih

dan Gebyar Wisata Banten 2010.

2006 Danamon Award sebagai BUMN

Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)

• CSR Award for Commitment to

Awards peringkat Silver, kategori

Pembina Terbaik II, kategori Usaha

Manpower Upgrading in Banten

Skala Besar.

Area dari Rektor Universitas Sultan

Bidang Pemberdayaan.
• Emping Kartini, Cilegon, menggaet

Ageng Tirtayasa.

Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)

2007 Danamon Award sebagai BUMN

Awards 2010 peringkat Silver, kategori

kategori Pengurangan Angka Kematian

Sejumlah mitra binaan
PT Krakatau Steel juga meraih
berbagai penghargaan. Satu bukti
keberhasilan sinergi dalam meraih
manfaat bersama.

2011

Balita (Reduce Child Mortality).

2005

• Pembina Teladan dan Mitra Binaan

Pembina Terbaik II, kategori Usaha
Skala Besar.

2008 Metro TV MDGs Awards,

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan
Kemitraan Program Produk Unggulan
UKM dari Menteri Sosial RI.

• Abdul Rochim meraih penghargaan

2009
• PKBL BUMN Award sebagai
Pembina Teladan kategori Usaha

UKM Center Universitas Indonesia.
meraih penghargaan Terbaik II

Makanan/Minuman Ringan Olahan

Nasional, Lomba Teknologi Tepat

dari Kementerian BUMN.

Guna di Palembang, mewakili
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• Penghargaan dari Menteri Sosial
RI sebagai Peserta KSN Expo &
Awards 2011.
• Stand Terbaik dalam Pekan Kerajinan

Provinsi Banten.

K

• Stand terbaik Kategori Umum pada
Banten Expo 2011.

• Hari Mulyana, industri logam ‘Indoci’,

Produk Kudapan/cemilan serta

• Penghargaan dari Walikota

Teladan dalam PKBL BUMN Award 2011.

sebagai UKM Terbaik I Nasional, dari

Jawa Barat.
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REALISASI PROGRAM KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN TAHUN 2011
program kemitraan
10.847.992
10

Penyaluran

10.655.900

Pinjaman
Hibah

6.249.565
5.124.100

Dalam Rp. milyar

5
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578.600

192.092

PERDAGANGAN

649.951
586.000
63.951

18.953

11.888

0
INDUSTRI

1.278.953
1.260.000

590.488

1.125.465

PERTANIAN

PETERNAKAN

PERIKANAN

1.292.758
1.273.200
19.558
JASA

Penyaluran dana Program Kemitraan Tahun 2011 mencapai Rp. 20,909 Milyar, berupa pinjaman
modal kerja dan bantuan hibah, dengan perincian sebagai berikut :

WILAYAH
BANTEN:

WILAYAH
JAWA BARAT:
PETERNAKAN

INDUSTRI

1,281 M

5,171 M
INDUSTRI

1,079 M

PERDAGANGAN

PERIKANAN

648

10,848 M

JUTA

JASA
1,293 M

451

JUTA
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JUTA
Berupa
pinjaman
modal kerja

PERTANIAN
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program bina lingkungan
129,800,000
BUMN Peduli

1,742,016,000

110,000,000

Pelestarian
Alam

Bantuan Korban
Bencana Alam

985,425,000
Pengembangan
Sarana Ibadah

5,982,844,756
Pendidikan/
Pelatihan

2,634,863,024
Prasarana/
Sarana Umum

613,880,973
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Peningkatan
Kesehatan
TOTAL:

12,198,829,753

Penyaluran dana Program Bina Lingkungan Tahun 2011 mencapai
Rp. 12,199 Milyar dengan perincian sebagai berikut :
Penyaluran Program Bina Lingkungan
Penyaluran Program BUMN Peduli

JAWA
TENGAH

JAWA
BARAT

25

5 JUTA

JUTA

SERANG

CILEGON

757

307 JUTA

15 JUTA

10,724 M

JUTA

PANDEGLANG

TANGERANG

LEBAK
83

SUMATRA
BARAT

129

JUTA

JUTA
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DKI
JAKARTA

153

JUTA
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TIM

PENYUSUN
Pengarah/Penasehat
Direktur SDM & Umum PT Kakatau Steel (Persero) Tbk

Ketua Tim
Corporate Secretary PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Wakil Ketua Tim
Manager Corporate Social Responsibility
Manager Pro & In Com
Manager Corporate Communications
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Sekretariat
Ifat Bayu Fathonah

Anggota
Wisnu Kuncara
Hartanto
Dedi Juanda
Hasan Basri
Vicky M Rosyad F
Aditya Ari Nugroho
Andi Ahmad Suyudi
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