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Semen Gresik Luncurkan Program FMM 2021, Salurkan 1,5 Miliar
untuk Desa
Rembang, 20 Februari 2021- PT Semen Gresik (SG) melalui unit Corporate Social Responsibility (CSR)
kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan serta sosial masyarakat melalui
musyawarah bersama Penyaluran Progam Forum Masyarakat Madani (FMM) SG tahun 2021.
Kegiatan tahunan ini membahas pengalokasian dana bantuan dari CSR PTSG dalam menunjang upaya
percepatan pembangunan desa dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat. Hasil keputusan
musyawarah ini telah disepakati bantuan sebesar 1,5 Miliar rupiah untuk program FMM yang berbasis
partisipatif masyarakat dan padat karya di tahun 2021 yang akan disalurkan ke desa-desa sekitar
perusahaan di dua kabupaten, Rembang dan Blora.
Kepala Unit Komunikasi dan CSR, Dharma Sunyata, menyampaikan bahwa SG melalui program Forum
Masyarakat Madani (FMM) pada tahun 2021 telah mengkaji dan menentukkan pengalokasian dana
bantuan agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
“Dalam pengalokasian bantuan dana ke desa sekitar perusahaan, SG telah menentukan persentase
alokasi anggaran yang dibagi pada tiga sektor, yaitu 70% untuk pembangunan infrastruktur, 20% untuk
pemberdayaan masyarakat, dan 10% untuk sosial budaya,” kata Dharma Sunyata dalam siaran
persnya, Sabtu, (20/02).
Dalam proses musyawarah, setiap perwakilan perangkat desa mempresentasikan laporan atas
program FMM desa yang telah dijalankan di tahun lalu dan pengajuan program untuk tahun 2021.
Untuk kemudian tim CSR PTSG akan memberikan masukkan serta evaluasi untuk pelaksanaan yang
lebih optimal di tahun 2021 sesuai kebutuhan masyarakat.
Kehadiran Inspektur Inspektorat Kab. Rembang, Fahrudin, dalam musyawarah bersama FMM tahun
2021 ini sekaligus menunjukkan komitmen dalam memastikan fungsi pengawasan bersama dalam tata
kelola penggunaan anggaran yang bersumber dari APBDes termasuk jenis APBDes lain-lain seperti
dana bantuan SG melalui FMM.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rembang, Sulistiyono, menyampaikan rasa
terima kasih dan apresiasi atas upaya SG selama ini dalam membantu kesejahteraan dan
perekonomian Desa. Ia kembali mengingatkan kepada perangkat-perangkat desa untuk saling
memberikan perhatian lebih kepada masyarakat di masa-masa pandemi Covid-19 yang semakin berat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran SG bersama-sama dengan kami berkomitmen
dengan desa membangun Kabupaten Rembang dan Blora, ini perlu diapresiasi sekali,” Kata
Sulistiyono.
Kundari, Kepala Desa Tegaldowo, menyampaikan bahwa musyawarah bersama FMM secara rutin
dilaksanakan setiap tahun. Kundari sepakat bahwa pengajuan program harus secara matang
dipersiapkan dengan rincian anggaran dana yang jelas.

“Sebelum mengajukkan program, kami telah melakukan musyawarah desa terlebih dahulu. Seperti
program pembangunan infrastruktur di desa Tegaldowo tahun lalu, sehingga kami bisa merasakan
manfaatnya secara maksimal yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Kundari.
Kundari melanjutkan bahwa program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan kelompok tani
akan menjadi program unggulan di desanya tahun ini.
***
Tentang Semen Gresik
PT Semen Gresik (SG) adalah salah satu anak usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG
yang berdiri pada 10 Januari 2014. Memiliki pabrik yang berlokasi di Rembang, Jawa Tengah, SG telah
dipercaya dalam menyediakan produk semen yang berkualitas tinggi yang dihasilkan dari proses
produksi dengan teknologi mutakhir serta ramah lingkungan.

Sebagai produk seratus persen asli Indonesia, SG turut berkontribusi membangun negeri dengan
berbagai mahakarya kelas dunia yang menjadi bukti nyata kekokohan produknya bagi jutaan keluarga
dan pelanggan secara luas di Indonesia.
SG selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik, mulai dari inovasi teknologi berkelanjutan, hingga
komitmen kami dalam melestarikan lingkungan dan bersinergi dengan masyarakat sekitar. Prinsip
Triple Bottom Line: People, Profit, dan Planet menjadi nilai bersama antara perusahaan dengan
masyarakat.
Dengan memberikan nilai tambah yang berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan, melalui
budaya kerja keras dan semangat inovasi segenap elemen perusahaan, Semen Gresik telah menjadi
pemain utama dalam industri persemenan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah regional.
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