
 

 

PRESS RELEASE 

GIATKAN PENGHIJAUAN, PT TRANSKON JAYA TBK 

LAKUKAN AKSI PENANAMAN POHON DI KOTA BALIKPAPAN 

 

Balikpapan, 01 November 2021 – Pada hari jumat, 29 Oktober 2021, PT Transkon Jaya Tbk 

bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, mengadakan kegiatan 

penanaman pohon sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility (CSR). Dilakukan secara langsung oleh Bapak Lexi Rompas selaku Direktur 

Utama dan Bapak Alexander Syauta selaku Sekretaris Perusahaan, kegiatan penanaman 

pohon ini bertujuan untuk penghijauan dan revitalisasi vegetasi yang ada di Hutan Kota 

Rambai, yang berlokasi di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara.. 

 

PT Transkon Jaya Tbk senantiasa berkomitmen dalam menunjukan kontribusi nyata pada 

persoalan di sekitar dan mendukung berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk konstribusi 

perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Dimana wujud komitmen dan kepedulian 

tersebut ditunjukan dengan dilakukannya program corporate social responsibility (CSR) 

yang sudah dilakukan PT Transkon Jaya Tbk sejak lama secara berkesinambungan, termasuk 

salah satunya adalah kegiatan penanaman 100 bibit pohon di Hutan Kota Rambai Balikpapan 

yang terdiri dari 50 pohon kayu – kayuan, dan 50 pohon buah – buahan. Perusahaan berharap 

100 bibit pohon yang sudah di tanam di atas tanah seluas tiga hektar tersebut, nantinya dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. 

 

Kegiatan Corporate Social Responsbility penanaman pohon yang dilakukan PT Transkon 

Jaya Tbk ini nantinya akan menjadi program CSR yang berkelanjutan di mana pohon – pohon 

yang sudah ditanam, selanjutnya akan di rawat langsung oleh siswa – siswi Training 

Development Program PT Transkon Jaya Tbk. Program CSR yang berkelanjutan ini 

diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat 

dan lingkungan sekitar. 

----- SELESAI ----- 

 
 



 

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, dapat menghubungi:  

Alexander Syauta  

Corporate Secretary 
PT Transkon Jaya Tbk  

Jl. Mulawarman No. 21 Manggar – Balikpapan  

Kalimantan Timur 76116  

Indonesia  

T. 0542 770401  

F. 0542 770403  

E. corporatesecretary@transkon-rent.com  

www.transkon-rent.com  
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