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Melalui Community Management Plan (CMP), 
PT Agincourt Resources (PTAR) telah 
mengidenti�kasi dampak ekonomi dan sosial 
dari operasinya. 

Perusahaan telah mengembangkan sejumlah 
program tanggung jawab sosial (CSR) yang 
difokuskan di lima bidang utama:

Adanya keterbatasan karena protokol kesehatan 
selama pandemi COVID-19, PT Agincourt Resources  
(PTAR) telah mengalihkan sebagian anggaran CSR-nya 
untuk kegiatan bantuan langsung COVID-19. Bekerja 
sama dengan pemerintah pusat dan daerah setempat, 
Perusahaan membantu dalam persiapan 
perlengkapan dan peralatan medis serta penugasan 
dokter untuk membantu pusat kesehatan setempat.

Dalam keterbatasan, kegiatan program CSR tetap 
dilaksanakan, seperti:

Pemberdayaan
Masyarakat

Beasiswa Prasarana masyarakat

Bantuan
sekolah
kejuruan

Beberapa kegiatan virtual, misalnya 
pertunjukan seni tradisional virtual dan 
kompetisi atlet lokal

Program pengembangan 
ekonomi lokal untuk 
mendukung petani dan 
usaha kecil

Di tahun yang akan datang, kegiatan CSR 
akan difokuskan pada:

Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan

Memperbanyak tim CSR

Kesehatan

Pertanian

Pendidikan

Infrastruktur

 Pengembangan bisnis/ekonomi lokal,

Melibatkan lebih banyak mitra program

Peningkatan pengawasan dan evaluasinya

Menyempurnakan program terkait kegiatan 
yang dapat dilakukan secara tidak langsung
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Tujuan utama 
PT Agincourt Resources 
(PTAR) membina hubungan 
dengan masyarakat adalah 
meningkatkan kepercayaan 
dan rasa hormat antara 
pemangku kepentingan.

Pelestarian budaya lokal: Gondang Topap
E-coaching dan pementasan virtual

Pengembangan Pemuda & Olahraga: 
Marathon
Latihan dengan protokol kesehatan dan 
perlombaan nasional virtual.

Pengurangan resiko bencana: Program 
Desa Tanggap Bencana (Destana)
Bekerja sama dengan mitra READY Indonesia 
melakukan kegiatan Pengembangan 
Kapasitas – Pelatihan manajemen 
kebencanaan kepada relawan Destana.

Menghormati, apresiasi dan pelestarian kearifan 
lokal secara keseluruhan

Manajemen yang tepat atas perhatian dan 
keluhan pemangku kepentingan terkait 
operasi PTAR

Peningkatan kesadaran akan operasi PTAR

Bidang kegiatan utama:

Kegiatan apresiasi dan pelestarian kearifan lokal antara lain:

Mendorong kemandirian desa untuk tata 
kelola pemerintahan yang baik
Tiga desa terpilih sebagai proyek 
percontohan: Desa Telo, Desa Batuhula dan 
Kelurahan Muara Hutaraja.

Pengurangan resiko bencana: Peningkatan 
kapasitas satuan pemadam kebakaran 
Kabupaten Tapanuli Selatan
Bekerjasama dengan  Emergency Response 
Team (ERT) PTAR melaksanakan pelatihan 
Dasar-dasar Pemadam Kebakaran yang diikuti 
30 petugas Damkar. PTAR menyerahkan 
bantuan berupa peralatan dasar Damkar.

Bantuan terhadap korban bencana alam
Bantuan untuk korban bencana banjir di 18 
desa, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli 
Tengah.

Kunjungan masyarakat/Community site visit 
ke Tambang Emas Martabe
Total pengunjung pada tahun 2020 adalah 
226 orang. Selama pandemi kegiatan sempat 
dihentikan.

Program keagamaan
Perayaan Natal virtual dan donasi untuk 545 
kepala keluarga.

Hubungan
Masyarakat

Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan
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Infrastruktur
Umum

Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan

PT Agincourt Resources (PTAR) telah 
mendukung proyek pembangunan 
beberapa infrastruktur publik pada 
2020, antara lain:

Renovasi dinding dan 
muka bangunan Masjid 
Nurul Huda Aek Pining.

Pembangunan jembatan 
gantung Sumuran 
sepanjang 70 m.

Renovasi tempat wudu 
Masjid Taqwa 
Muhammadiyah Desa 
Batuhula, Kecamatan 
Batangtoru.

Renovasi kamar mandi 
wanita di Huta Godang 
yang dilengkapi dengan 
tangki septik.

Renovasi Masjid berupa 
struktur bangunan, atap, 
kubah dan lantai.

Pembangunan pipa air 
bersih di Desa Batu Horing 
sepanjang 1.520 m dan 
pembuatan bak intake 
serta 5 tungku air untuk 
distribusi ke masyarakat.

Renovasi tembok 
penahan tanah di Sopo 
Daganak.

Fasilitas air bersih di Desa 
Telo berupa penggalian 
sumur sebagai sumber 
air bersih, pembangunan 
dinding partisi dan atap 
sumur di 4 lokasi.

Renovasi sarana Mandi, Cuci, 
Kakus (MCK) Desa Aek Ngadol.
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Kesehatan

Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan

Pandemi COVID-19 membuat 
PT Agincourt Resources (PTAR) 
mengalihkan sebagian 
program tanggung jawab 
sosial di bidang kesehatan 
untuk membantu pemerintah 
dalam upaya pencegahan dan 
penanganan COVID-19.

Program pengawasan & evaluasi 
bersama Dinas Kesehatan dan 
Puskesmas.

Evaluasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tapanuli Selatan dalam program pelaksanaan kesehatan 
tahun 2019 dan penerapan strategi rancana program 
tahun 2020.

Kesepakatan prioritas kemitraan program antara PTAR 
dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Veri�kasi perbaikan kualitas pelayanan sesuai 
rekomendasi roadmap program kesehatan tahun 
2020-2003.

Pemulihan malnutrisi dengan memberikan 
susu formula dan pemeriksaan rutin ke 
dokter spesialis anak untuk 3 orang balita.

Program dokter spesialis di 
Puskesmas Kecamatan Batangtoru 
dan Muara Batangtoru.

Pelayanan dokter spesialis anak

635 pasien

Pelayanan dokter spesialis kandungan

786 pasien

Pelayanan dokter spesialis penyakit dalam

384 pasien

Bantuan sarana berupa alat Elektrokardiogram (EKG) 12 
channel dan alat tes pemeriksaan gula darah.

Layanan medis gratis sebanyak 170 pasien 
untuk wilayah yang jauh dari pusat akses 
pelayanan umum kesehatan di Desa Muara 
Ampolu.

Bantuan COVID-19 kepada masyarakat 
dan pemerintah mulai dari tingkat 
nasional, provinsi, kabupaten dan 
kecamatan, antara lain:

Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas ESDM

Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Tengah

Kota Padangsidempuan

Kota Sibolga
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Program pendidikan 
PT Agincourt Resources 
(PTAR) pada tahun 2020 

difokuskan pada:

Pendidikan

Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan

Peningkatan kapasitas 
pengolahan Taman Baca 
dan Sopo Daganak serta 
operasional fasilitasnya

Penyelenggaraan Festival 
Tari Anak secara berkala

Peningkatan fasilitas sekolah

Program sekolah model menuju Standar Nasional Pendidikan dan 
kemitraan bersama PT United Tractors Tbk.  dalam mendorong pendidikan 
vokasi jurusan teknik alat berat

Beasiswa Martabe Prestasi

Walaupun kegiatan belajar mengajar pada tahun 2020 ditiadakan, 
tapi beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara virtual.

Peningkatan fasilitas sekolah berupa 
distribusi 300 meja dan 600 kursi kepada 16 
sekolah dasar di desa lingkar tambang.

Beasiswa Martabe Prestasi. Memberikan 
akses pendidikan berkualitas kepada 
pelajar dari keluarga yang kurang mampu 
di Kecamatan Batangtoru dan Kecamatan 
Muara Batangtoru sebanyak 200 orang.

Program evaluasi dan penguatan 
manajemen mutu sekolah dilaksanakan 
dengan melibatkan LPMP (Lembaga 
Penjamin Mutu Pendidikan) Provinsi 
Sumatra Utara.

Program sekolah kejuruan menuju 
Standar Nasional Pendidikan dan kemitraan 
bersama PT United Tractors Tbk. dalam 
mendorong pendidikan vokasi jurusan 
teknik alat berat di SMKN II. 

PTAR telah mendistribusikan peralatan 
simulasi safety center dan hand tools 
workshop TAB sebanyak 104 unit dan 
instalasi safety center yang sesuai dengan 
standar pembelajaran keselamatan sekolah 
kejuruan.
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Beberapa kegiatan yang 
telah dilakukan:

Pengembangan
usaha lokal

Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan

PT Agincourt Resources 
(PTAR) berupaya turut 
berkontribusi 
mengembangkan usaha lokal 
dengan mendukung 
diversi�kasi pendapatan, 
antara lain:

Pengembangan keterampilan vokasi

Peningkatan jumlah dan kapasitas pemasok 
dan kontraktor lokal

Peningkatan diversi�kasi dan produktivitas 
pertanian

Pengembangan Peternakan Terpadu 
(PADU) Kambing
Menginisiasi program pengembangan 
peternakan terpadu melalui 
pemberdayaan kelompok pemuda yang 
berada di Kelurahan Aek Pining.

➊

Pengembangan kapasitas kelompok 
Perikanan ASIK dengan Budidaya 
Belatung
Ketergantungan warga memberikan 
pakan sintesis untuk budidaya ikan mas 
dan nila perlahan diminimalisasi dengan 
pakan alami ramah lingkungan 
menggunakan belatung. Hal ini 
mengurangi biaya pakan hingga 40%.

➌

Bantuan sarana pertanian
Memberikan bantuan kepada kelompok 
tani di persawahan Pulogodang berupa 1 
unit saung tani dengan gudang dan rabat 
dengan panjang 250 m serta bantuan 
perbaikan parit irigasi di persawahan Aek 
Pahu.

➎

Intensi�kasi Budidaya Akar Rimpang
Memberikan pendampingan kepada 2 
kelompok masyarakat, yakni Kelompok 
Makmur Jaya di Desa Bandar Hapinis 
yang mengelola 2 ha lahan budidaya 
akar rimpang dan Kelompok Wanita Tani 
Torop Jaya di Desa Sumuran yang 
mengelola lahan seluas 1,2 ha.

➋

Peningkatan kualitas benih padi 
organik
Memberikan beberapa benih baru 
seperti hitam cempo, menthik wangi dan 
pandan wangi sebagai varian baru untuk 
memenuhi kebutuhan pasar.

➍

Budidaya tanaman buah
Pendampingan dan pengawasan 
terhadap beberapa program budidaya 
tanaman buah seperti pisang di Dusun 
Benteng, Desa Hapesong Baru, dan 
kelapa hibrida di Desa Sumuran serta 
Tabulampot di 5 desa Directly A�ected 
Villages (DAVs).

➏

Pendampingan dan pemberdayaan 
koperasi
Memberikan bantuan perbaikan 
workshop, peralatan pertukangan 
tambahan, dan perbaikan mesin 
pencacah kayu untuk Koperasi Sarop Do 
Mulana.

➑

Pendampingan mitra lokal
Memberdayakan mitra lokal dalam 
mendukung kegiatan operasi tambang, 
terutama kualitas pelayanan.

➒

Pendampingan kelompok usaha 
wanita
a.   Kelompok Wanita Makmur Jaya di 

Bandar Hapinis dan Kelompok Wanita 
Tani (KWT) Torop Jaya di Sumuran 
mendapat pendampingan dari PTAR 
dalam pengembangan produk olahan 
akar rimpang.

b.   Pengembangan Batik Tapanuli 
Selatan di Kampung Pasir Kelurahan 
Aek Pining. Memenuhi permintaan 
untuk pembuatan masker kain.

➐
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