
                 

 

SIARAN PERS 

MTU MENANDATANGANI NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA PENGEMBANGAN ROTAN 

 

 

BARITO TIMUR, 12 JUNI 2013 - PT Multi Tambangjaya Utama (MTU), anak perusahaan dari PT 

Indika Indonesia Resources yang merupakan bagian dari Indika Energy Group, menandatangani 

Naskah Kesepakatan Bersama Pengembangan Industrialisasi Rotan di Kabupaten Barito Selatan, 

Barito Timur dan Barito Utara dengan pihak Pemerintah Daerah dari ketiga kabupaten tersebut 

yang disaksikan oleh Menteri Perindustrian, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan setempat. 

  

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama ini merupakan bagian dari kegiatan 

pengembangan industri rotan di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, dan 

Kabupaten Barito Utara, serta menjadi rangkaian kegiatan peningkatan penggunaan furnitur rotan 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian melalui Tim Penggerak Peningkatan 

Penggunaan Furniture Rotan (TP3FR) di instansi pemerintah dan sekolah. Pada 17 September 2012 

yang lalu, MTU juga telah menandatangani perjanjian kerjasama CSR dalam program Comfort 

School with Rattan bersama dengan Kementerian Perindustrian untuk menyediakan sarana belajar 

di sekolah dari rotan. 

 

Sebagai salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility 

(CSR), dukungan MTU ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan ketrampilan masyarakat penghasil rotan di daerah kerja MTU dan mendukung usaha 

peningkatan kualitas dan pelestarian rotan sebagai komoditi unggulan Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

 

Saat ini lebih dari 75 persen rotan di dunia dihasilkan oleh Indonesia. Selain unik, ringan, dan kuat, 

rotan juga merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat tumbuh berkembang di berbagai 

ketinggian dan sesuai untuk program pelestarian lingkungan. Proses pengolahan hasil panen 

menjadi bahan baku furnitur rotan juga relatif sederhana dan menjadi salah satu alternatif 

penciptaan lapangan kerja. 

 

“Visi kita ke depan adalah menjadikan rotan sebagai produk yang mendunia namun tetap berciri 

khas Indonesia. Oleh karena itu, sekarang sudah saatnya kita membangun kebanggaan terhadap 

produk rotan. Salah satunya adalah melalui peningkatan penggunaan produk rotan, baik di sektor 

pemerintah, swasta, sekolah, maupun rumah tangga,” jelas Menteri Perindustrian Mohamad S. 

Hidayat dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah. 

 

Wishnu Wardhana, Direktur Utama dan Group CEO PT Indika Energy Tbk. menuturkan bahwa 

upaya CSR Indika Energy Group dimulai dari komitmen menjadi pemberi kerja teladan yang 



 
 
 

 
 
 
 

tumbuh sejalan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Ruang lingkup CSR 

perusahaan diwujudkan melalui kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, 

pengembangan masyarakat, dan pelestarian warisan budaya. “Penandatanganan kesepakatan 

bersama hari ini merupakan salah satu wujud kepedulian Indika Energy Group terhadap 

peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus peningkatan industri dalam 

negeri,” tambah Wishnu. 

 

 

Tentang PT Multi Tambangjaya Utama (www.indikaenergy.co.id) 

PT Multi Tambangjaya Utama adalah anak perusahaan dari PT Indika Indonesia Resources (Indika Energy 

Group) yang merupakan produsen batubara bituminous thermal dan batubara kokas dengan konsesi seluas 

24.970 hektar di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Barito Utara, 

Kalimantan Tengah. 

 

PT Indika Indonesia Resources (IIR) berdiri sejak 23 Maret 2011, merupakan salah satu anak perusahaan PT 

Indika Energy Tbk. yang menjadi pilar bisnis Indika Energy Group untuk mengelola sumber daya energi dan 

berbagai potensi di dalamnya, dengan tetap fokus pada pertambangan batubara sebagai kegiatan 

utamanya untuk memenuhi permintaan akan energi yang terus meningkat.  

 

Tentang PT Indika Energy Tbk. (www.indikaenergy.co.id) 

PT Indika Energy Tbk. (“Indika Energy”) adalah perusahaan energi terpadu Indonesia melalui investasi 

strategis di Sumber Daya Energi - produksi batubara (PT Kideco Jaya Agung; PT Santan Batubara), Jasa 

Energi - EPC minyak & gas (PT Tripatra Engineers & Constructors; PT Tripatra Engineering); EPC kontraktor 

pertambangan (PT Petrosea Tbk.) dan Infrastruktur Energi - transportasi & logistik batubara (PT 

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk., PT Sea Bridge Shipping, PT Cotrans Asia); pelabuhan & logistik (PT Kuala 

Pelabuhan Indonesia); pembangkit tenaga listrik (PT Cirebon Electric Power). 

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: 

Nizar Suhendra - Sr. Manager Internal Communications and Community Development MTU 

Phone: +62 21 2557 9888 Email: nizar.suhendra@indikaenergy.co.id  

 

Imelda Triana - Sr. Manager External Communications PT Indika Energy Tbk. 

Phone: +62 21 2557 9888 Email: imelda.triana@indikaenergy.co.id  

 
DISCLAIMER: This Press Release may contains certain financial information and may also contain certain projections, plans, strategies, 

and objectives of PT Indika Energy Tbk., that are not statements of historical fact which would be treated as forward looking 

statements within the meaning of applicable law. Neither PT Indika Energy Tbk., its affiliates nor any other person assumes 

responsibility for the accuracy and completeness of the forward-looking statement in this communication. 

 


