Tanggung Jawab Sosial Perseroan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan program yang harus dijalankan oleh Perseroan.
Tidak hanya sekedar menjalankannya, namun harus berkesinambungan dan ditingkatkan sesuai
dengan kondisi Perseroan saat itu. Selain tanggung jawab terhadap produk, Perseroan
melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bentuk: tanggung jawab kemasyarakatan, tanggung
jawab ketenagakerjaan dan tanggung jawab lingkungan.

Tanggung Jawab Kemasyarakatan
Salah satu program pelaksanaan tanggung jawab kemasyarakatan oleh Perseroan adalah dengan
diberikannya Bantuan Pendidikan untuk putra/putri berprestasi dari lingkungan perusahaan yang
memenuhi kriteria. Jenjang pendidikan yang diberikan Bantuan Pendidikan mencakup SD, SMP dan
SMA/SMK (sederajat). Harapan Perseroan adalah agar para siswa/siswi tersebut semakin terpacu
dalam berprestasi di sekolah dan meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung karyawan.
Perseroan juga turut memberikan bantuan pada hari raya keagamaan berupa sapi yang
disumbangkan ke tempat ibadah di lingkungan sekitar Perseroan. Perbaikan sarana dan prasarana
sosial antara lain: Perseroan telah melakukan penambahan pendingin udara dan perbaikan terhadap
fasilitas beribadah di perusahaan.

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
Lingkungan kerja yang aman dan sehat merupakan salah satu aspek penting dalam terciptanya
produktivitas

karyawan.

Perseroan

berkomitmen

untuk

senantiasa

memperbaharui

dan

menggunakan standar Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan regulasi dan Standar Nasional
Indonesia (SNI). Perseroan juga sudah menetapkan zona wajib safety shoes ber-SNI untuk seluruh
karyawan di area produksi. Perseroan sudah menempatkan simbol bahaya dan simbol K3 lainnya di
area tertentu sebagai salah satu cara untuk meminimalkan kecelakaan kerja. Perseroan juga
memiliki poliklinik sebagai salah satu fasilitas kesehatan untuk seluruh karyawan.
Fokus Perseroan adalah memproduksi jaring kawat baja las dengan banyak kebutuhan tenaga kerja
pria pada lini produksi. Dan dukungan dari pekerja wanita dialokasikan pada bidang administrasi
(office) dengan komposisi sebanyak 15,13% dari total pekerja.
Kesempatan kerja terbuka lebar bagi siapapun yang memiliki spesifikasi tertentu dibuktikan dengan
pembukaan lowongan melalui dukungan media sosial.

Tanggung Jawab Lingkungan
Kelestarian lingkungan merupakan aspek yang harus senantiasa dijaga. Program kerja sama
pembuangan limbah sisa hasil produksi dengan pihak eksternal yang bersertifikat merupakan salah
satu bentuk kepedulian Perseroan terhadap lingkungan sekitar. Tanggung jawab lingkungan ini juga
didasarkan atas peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup.
Di waktu yang akan datang Perseroan akan melakukan program untuk sertifikasi di bidang
lingkungan.

Tanggung Jawab Produk
Tanggung jawab produk dari Perseroan adalah dengan menghasilkan produk jaring kawat baja las
yang berkualitas dengan cara meningkatkan hasil mutu produksi secara terus-menerus. Produkproduk yang dihasilkan sudah melalui proses produksi yang ketat dan tepat hingga sampai kepada
pelanggan untuk kepuasan semua pihak terhadap `welded wire mesh’ (jaring kawat baja las) dan
produk sejenis lainnya.

