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Komitmen Kideco dalam mendukung 
kelestarian lingkungan hidup terbukti pada 
perolehan  PROPER emas yang merupakan 
apresiasi untuk perusahaan yang mendukung 
kelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas kembali 
diraih Kideco Jaya Agung (Kideco). Penghargaan 
bidang pengelolaan lingkungan hidup ini 
diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur pada 29 Juni 2021, sebagai apresiasi 
terhadap perusahaan yang telah mendukung 
kelestarian lingkungan hidup di Kalimantan 
Timur.

PROPER Emas merupakan apresiasi 
tertinggi atas kinerja perusahaan dalam 
bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong 
perusahaan agar selalu mengedepankan upaya 
pengelolaan lingkungan hidup, turut andil 
dalam pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat, serta meningkatkan kepedulian 
sosial. Penghargaan PROPER rutin dilakukan 
oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1995 dan 
memiliki beberapa kategori antara lain emas, 
hijau, biru, merah, dan hitam.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh 
Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor M.Si. kepada 
Direktur Utama Kideco, M. Kurnia Ariawan. 
Kideco sendiri telah meraih PROPER Emas 
tingkat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 
sembilan kali sejak tahun 2011. Menurut Kurnia, 
pencapaian ini merupakan wujud komitmen 
manajemen dan kerjasama seluruh karyawan 
serta dukungan stakeholders terkait, pemerintah 
dan masyarakat. Tanpa sinergi dan kerja keras 
bersama maka hasilnya tidak akan bisa optimal.

“Penghargaan ini menjadi prestasi yang 
membanggakan, mengingat upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan 
membutuhkan komitmen yang kuat serta upaya 
yang luar biasa khususnya di masa pandemi 
COVID-19,” jelas Kurnia.

Menurutnya, tahun 2020 dan 2021 
merupakan tahun yang penuh tantangan, 
terutama dengan adanya pandemi yang 
berkepanjangan. Namun ia menegaskan bahwa 
Kideco tetap berupaya untuk menjadikan 
pandemi ini sebagai momentum agar tetap 
konsisten dan berkontribusi dalam memberikan 
nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan 
sekitar, sebagaimana prinsip dan komitmen 
Kideco dalam menjalankan aktivitas usaha.

“PROPER Emas bukanlah semata 
meningkatkan reputasi, tetapi telah menjadi 
bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan 
yang tidak terpisahkan dari bisnis inti Kideco,” 
tegas Kurnia.

“Penghargaan ini 
menjadi prestasi 
yang membanggakan, 
mengingat upaya 
pengelolaan lingkungan 
hidup dan sosial 
kemasyarakatan 
membutuhkan komitmen 
yang kuat serta 
upaya yang luar biasa 
khususnya di masa 
pandemi COVID-19.”


