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KORINDO Grup Raih 2 Penghargaan dari Pemerintah Indonesia 
 
JAKARTA, 13 DESEMBER 2017 – Menjelang penutupan akhir tahun 2017, 
KORINDO Grup kembali mengukir prestasi dengan berhasil meraih 2 (dua) 
penghargaan dari Pemerintah Indonesia. Kedua penghargaan tersebut masing-
masing diserahkan oleh Kementerian  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(KUKM), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Selasa 
(12/12). 
 

 
 
Berdasarkan penilaian Kementerian dan juga BKPM, dua anak usaha KORINDO 
Grup yang masing-masing adalah Plywood Division dan Timber Plantation 
Division dinilai telah berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan 
perekonomian Indonesia. Selain itu, kedua divisi tersebut juga dinilai telah turut 
meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan.  
 
Penghargaan dari KUKM diterima langsung oleh Mr Robert Seung, Senior Vice 
Chairman KORINDO Grup, dan penghargaan dari BKPM diterima langsung oleh 
Mr. Park In Chul, Vice Chairman KORINDO Grup. Pemberian penghargaan 
dilakukan di sela-sela acara Business Dialog 2017 yang diselenggarakan pada 
Selasa (12/12) di Jakarta. 
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Diketahui, selama ini kedua divisi KORINDO tersebut memang sangat antusias 
dalam berperan aktif membangun perekonomian daerah. Kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan seperti turut membangun fasilitas-fasilitas umum dan sosial yang bisa 
dinikmati masyarakat setempat, pembangunan jalan, pemberian bantuan bagi 
korban-korban bencana, serta turut serta meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia melalui kerjasama yang produktif dengan perguruan tinggi yang ada di 
daerah-daerah.  
 
 
 
Sekilas Mengenai Korindo Group 

Korindo Group, perusahaan Indonesia, berdiri pada tahun 1969 yang awalnya bergerak di industri 
pengembangan hardwood, kemudian mulai memproduksi plywood/veneer tahun 1979, produksi kertas 
koran tahun 1984, dan akhirnya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua pada tahun 1995.  

Usaha perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan Korindo di wilayah Trans-Papua ini sejalan dengan 
program pengembangan wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari pusat pembangunan 
Papua.  

Informasi detail dapat diperoleh di website resmi kami di www.korindo.co.id 
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