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“Businesses cannot be successful when the society around them fails.” 

Responsible Business Summit 2013 

 

Freeport Indonesia, siapa yang tidak kenal salah satu perusahaan tambang 

terbesar di dunia ini. Meskipun perusahaan kelas dunia ini berlokasi nun jauh 

di Papua, yang mungkin belum pernah secara fisik dikunjungi oleh kebanyakan 

orang, tapi reputasinya sudah diketahui masyarakat luas. Its reputation 

preceeds the company. Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang eksplorasi, penambangan dan pemrosesan tembaga, emas 

dan perak di area dataran tinggi Mimika di provinsi Papua.  

Pangsa pasar Freeport Indonesia mencakup seluruh dunia. Tambang milik 

perusahaan ini yang berlokasi di Grasberg di provinsi Papua merupakan salah 

satu lokasi tambang dengan cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia. 

Bisa dibayangkan betapa besarnya skala operasi dan ukuran perusahaan ini. 

Freeport Indonesia telah mendapat berbagai penghargaan untuk pencapaian 

yang telah berhasil diraih perusahaan, diantaranya Penghargaan Subroto dari 

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk kategori 

‘Kepatuhan PNBP Mineral dan Batu Bara’. Selain itu perusahaan ini juga meraih 

penghargaan IMA Awards 2019 untuk kategori kontribusi terbesar kepada 

negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kategori 

perusahaan yang melakukan Program Pengembangan Masyarakat terbaik. 

Seperti kata pepatah: “With great power comes great responsibility”. 

Kemampuan dan power serta leverage yang dimiliki oleh perusahaan seperti 

Freeport Indonesia pastinya sangat besar. Kemampuan yang mengandung 

tanggung jawab yang besar pula. Sebagai perusahaan yang telah 

memanfaatkan sumberdaya alam di Papua untuk kepentingan usahanya, 

tentunya ada tanggung jawab dan kewajiban moral bagi perusahaan untuk 

memberikan timbal balik kepada masyarakat Papua dalam bentuk pelayanan 
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publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Hal apa 

sajakah yang sudah dilakukan Freeport Indonesia untuk Papua? Berikut 

uraiannya. 

1. Membangun infrastruktur 

Beragam infrastuktur yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh masyarakat 

Papua telah dibangun oleh perusahaan ini. Dari rentang waktu tahun 1997 

sampai dengan 2019, kurang lebih sudah dibangun 3.200 unit rumah, 

fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Selain itu, Freeport Indonesia juga 

membangun dua lapangan terbang di desa Tsinga dan Aroanop. Dan yang 

terbaru yaitu pembangunan Mimika Sport Complex. 

Fasilitas kompleks olahraga ini dibangun untuk menyambut Pekan Olahraga 

Nasional (PON) 2020 yang akan berlangsung di Papua dan Papua Barat. Di 

area ini tersedia fasilitas untuk berbagai cabang olahraga seperti basket, 

voli, badminton, lari, lompat galah, tolak peluru, dan lain-lain. Untuk 

melengkapi fasilitas-fasilitas ini, juga dibangun dua buah mess yang bisa 

digunakan para atlit pria maupun wanita. Dan yang patut dicatat dan 

digarisbawahi, semua fasilitas ini bertaraf internasional. 

2. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting di 

daerah manapun, apalagi untuk Papua yang mungkin masih relatif tertinggal 

pembangunannya dibandingkan dengan daerah-daerah di pulau Jawa. 

Karena itulah Freeport Indonesia membangun dua buah rumah sakit, tiga 

klinik kesehatan, dan dua klink spesialis yang memberikan pelayanan gratis! 

Tidak sampai di situ saja, perusahaan juga berperan aktif dan berkontribusi 

dalam menurunkan kasus malaria dan tuberkulosis (TB) di Papua.   

3. Program pembangunan ekonomi berkelanjutan 

Melalui Program Ekonomi Mandiri dan Dana Bergulir LPMAK, Freeport 

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat secara berkelanjutan. Perusahaan menyisihkan dana untuk 

mendukung terlaksananya program-program ini yang nilainya mencapai 

ratusan miliar rupiah. Perusahaan juga memberikan pendampingan untuk 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya sudah 



mencapai ratusan pengusaha, dimana lebih dari setengahnya merupakan 

kaum perempuan. Jadi Freeport Indonesia juga turut  berkontribusi dalam 

memberdayakan dan memajukan kaum perempuan di Papua.     

4. Bidang pendidikan 

Majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh majunya sumber daya 

manusia di daerah tersebut. Hal ini sangat disadari oleh Freeport Indonesia 

dan menjadi landasan perusahaan untuk turut berperan serta memajukan 

masyarakat Papua melalui pembangunan di bidang pendidikan. Freeport 

Indonesia telah membangun lima sekolah dan asrama yang dilengkapi 

dengan fasilitas yang mumpuni supaya proses belajar siswa dapat 

berlangsung optimal. 

5. Bidang pengembangan wirausaha 

Melalui Institut Pertambangan Nemangkawi, perusahaan memberikan 

pelatihan untuk berbagai keterampilan, salah satunya adalah 

entrepreneurship atau skill di bidang kewirausahaan. Skill untuk menjadi 

pengusaha dan menciptakan lapangan kerja merupakan salah satu faktor 

pendorong majunya ekonomi suatu daerah. Freeport Indonesia mendorong 

para siswa di lembaga pelatihan ini untuk turut serta memajukan ekonomi 

Papua dengan terjun ke dunia bisnis. 

Demikianlah sejumlah kontribusi penting yang telah diberikan Freeport 

Indonesia kepada masyarakat Papua. Sebagai suatu entitas yang hadir dan 

berdiri di tengah masyarakat suatu daerah, memang sudah layak dan 

sepantasnya bagi sebuah perusahaan untuk memberikan kontribusi yang 

berarti untuk masyarakat di daerah tersebut. Saya akan mengakhiri tulisan ini 

dengan sebuah kutipan lain dari Responsible Business Summit tentang 

tanggung jawab sosial perusahaan: “CSR isn’t a particular programme, it’s 

what we do every day, maximizing positive impact and minimizing negative 

impact.” 

Maju terus, Freeport Indonesia. 

-SW- 
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