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Salam sejahtera bagi seluruh pembaca Majalah Green Tomorrow.

Atas nama keluarga besar KORINDO Group, Saya menyampaikan 
bela sungkawa dan duka yang mendalam atas bencana alam yang 
melanda Indonesia beberapa waktu terakhir. KORINDO berharap 
agar para korban selalu diberikan ketabahan dan kekuatan dalam 
menghadapi musibah yang terjadi. 

KORINDO Group telah beroperasi di Indonesia sejak 1969. Sejak 
saat itu, kita ikut menikmati perkembangan ekonomi yang ada di 
Indonesia. Karena itu, KORINDO merasa ikut bertanggung jawab 
untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, termasuk dalam 
peristiwa bencana yang dialami saudara kita di NTB, Sulawesi Tengah 
ataupun wilayah lainnya di Indonesia. 

Mendekati penghujung tahun 2018, tentu ada banyak tantangan 
yang kita hadapi. Namun melalui kerja sama dan dedikasi yang tinggi, 
kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Kami menyampaikan 
penghargaan kepada segenap direksi dan karyawan atas kerja keras 

dan dedikasinya dalam menjawab dan mengantisipasi tantangan 
bisnis. Kami yakin bahwa KORINDO Group yang kita cintai ini akan 
terus maju dan berkembang di bidang usahanya masing-masing. 

Mari kita terus berusaha untuk fokus dan profesional dalam 
pekerjaan kita. Semoga dengan kerja keras dan tekad yang kuat, kita 
bisa menutup tahun 2018 dengan penuh prestasi yang gemilang dan 
membanggakan. 

Salam sukses untuk kita semua. 

Robert Seung
Senior Vice Chairman

Sambutan Manajemen

Sambutan Manajemen
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Salam Green Tomorrow,
Kini kita telah memasuki Semester 2 Tahun 2018. Masalah demi masalah telah 
berhasil kita atasi bersama. Meski demikian, tantangan lainnya masih tetap ada 
menghadang. Namun yakinlah, dengan komitmen yang tinggi, bersatu hati dan 
disertai kerja keras niscaya akan mampu mengatasi segala rintangan yang ada, 
untuk mencapai keberhasilan yang kita harapkan bersama.

Memasuki Edisi Ke-4 di tahun kedua ini, Majalah Green Tomorrow kembali hadir 
dalam rangka berbagi informasi, pengetahuan, dan terutama sekali berbagi 
semangat kerja di kalangan keluarga besar KORINDO Group di mana saja berada. 
Hadir dengan 56 halaman, edisi kali ini mengulas cukup banyak kegiatan 
Corporate Social Contributions (CSC atau istilah lainnya dari Corporate Social 
Responsibility), yang terjadi dalam 4 bulan terakhir ini. Kegiatan CSC dari berbagai 
daerah, mulai dari Jawa Tengah hingga Papua diulas cukup menarik di buletin ini.

Ini semakin membuktikan bahwasanya meskipun diterpa berbagai macam 
tuduhan negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab, KORINDO Group tetap 
berusaha memberikan manfaat kepada masyarakat luas. 

Sebagai ulasan utama kami, aksi CSC berupa Aksi Bersih Ciliwung yang dilakukan 
KORINDO Group menghiasi buletin edisi kali ini. Melalui aksi bersih ini, KORINDO 
tidak hanya telah memberikan aksi nyata namun juga memberikan pesan 
mendalam sekaligus menggugah masyarakat luas untuk senantiasa kita bersama-
sama menjaga lingkungan. 

Pembaca, kami harapkan edisi kali ini dapat memperkaya informasi seputar 
perusahaan kita. Saran dan kritik sangat kami harapkan supaya media informasi 
ini dapat tampil lebih baik.

REDAKSI

Pembina
Robert Seung

Pemimpin Redaksi
Seo Jeong Sik

Editor
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Jae Seok Yi, Kyeong Hwan Seo 

Suharsono, Astri Anna,
Philipus Rikin,

Muhammad Iqbal, 
Catharina Kania

Koresponden
Satuman (Papua),

Komarinda (Cileungsi)

Fotografer
Hendri Widodo,

Arief Suryo Soeseno

Design & Layout
Arian Kushandiyono

Alberton Dalianson Sinaga

Email
corpcom@korindo.co.id

Dari Redaksi

Dari Redaksi



KORINDO Peduli Lingkungan
mengumpulkan 500 kantong berisikan 
sampah plastik, styrofoam, kain, dan 
sampah organik lainnya. 

Jakarta – KORINDO Group kembali 
menunjukkan kepeduliannya 
terhadap kelestarian lingkungan 
hidup. Kali ini program lingkungan 
yang digagas adalah melalui 
‘Aksi Bersih Ciliwung yang 
diselenggarakan pada Sabtu (4/8) 
yang lalu. Menggandeng berbagai 
kalangan, ratusan tenaga kerja 
asing maupun Indonesia KORINDO 
tidak segan-segannya berbasah 
dan berkotor-kotoran untuk 
membersihkan sampah-sampah 
yang ada di Sungai Ciliwung. 

Sejak pagi hari, peserta aksi bersih telah 
berkumpul di daerah Kelurahan Sempur, 
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. 
Wilayah hulu Sungai Ciliwung menjadi lokasi 
utama dalam kegiatan aksi bersih, tepatnya 
dari Jembatan Sempur sampai Jembatan 

Gantung Lebak Kantin. Aksi Bersih Ciliwung 
ini juga sekaligus untuk memperingati Hari 
Sungai Nasional yang jatuh pada 27 Juli. 

Sungai Ciliwung dikenal sebagai salah 
satu sungai penting di wilayah Bogor yang 
juga mengairi wilayah Depok dan bahkan 
ibu kota Jakarta. Namun kualitas air di 
sungai Ciliwung ini cukup memprihatinkan 
karena kerap tercemar dengan sampah 
sehingga menjadi sumber masalah banjir 
di perkotaan. Melihat kondisi ini, KORINDO 
Group pun mengambil inisiatif untuk 
berkontribusi menjaga kebersihan salah satu 
sungai yang memiliki peran penting bagi 
warga ibu kota. 

Dalam menjalankan Aksi Bersih Ciliwung, 
KORINDO Group juga menggandeng Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Bogor, Anggota 
Musyawarah Kecamatan (Muspika), 
Komunitas Ciliwung, dan masyarakat 
setempat. Tercatat sedikitnya 250 orang 
berpartisipasi dalam kegiatan dan berhasil 

“Kegiatan ini juga didukung 
oleh Pemerintah Kota Bogor 

dan dihadiri oleh Lurah Sempur 
beserta stafnya untuk bersama-

sama membersihkan Sungai 
Ciliwung untuk menjaga kualitas 

sumber daya air DAS Ciliwung 
agar tetap bersih,” ujar Mr. Park 

In Chul selaku Vice Chairman 
KORINDO Group yang juga ikut 

terjun mengambil sampah-
sampah di sungai.
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KORINDO Peduli Lingkungan
Aksi bersih Ciliwung ini bukanlah kegiatan 
pertama yang dilakukan oleh KORINDO 
Group. Sebelumnya, kegiatan ini telah 

dilakukan KORINDO sejak 2014 dan telah 
dilakukan sebanyak empat kali. KORINDO 
pun berkomitmen untuk melakukan kegiatan 
ini secara rutin untuk merealisasikan 
lingkungan yang bersih dan sehat bagi 
masyarakat. 

Andre Roberto selaku perwakilan dari 
Manajemen KORINDO Group berharap agar 
langkah kecil KORINDO Group ini dapat 
memberikan inspirasi dalam menciptakan 
sungai bersih dan meningkatkan kualitas air 
di Indonesia. Melalui aksi ini juga diharapkan 
dapat menggerakkan kesadaran masyarakat 
sekitar sungai untuk turut menjaga 
kelestarian lingkungan dan tidak membuang 
sampah sembarangan. 

KORINDO turut menumbuhkan benih 
semangat bagi pihak lain di berbagai 
lapisan masyarakat agar terus melanjutkan 
kegiatan sejenis demi kelestarian lingkungan 
hidup yang bersih dan sehat. “Semoga 
kegiatan kecil ini dapat menjadi pemicu 

bagi semua pihak, terutama generasi muda 
untuk melanjutkan pelestarian sungai dan 
sumber air bagi kehidupan kita dan generasi 
penerus,”tegas Mr. Park In Chul. (cka/ymr)

Green Tomorrow | Vol. 2 Edisi 4 - November 2018 05Ulasan Utama



Bogor – Kegiatan Aksi Bersih Ciliwung yang 
dilakukan KORINDO Group pada Sabtu 
(4/8) disambut dengan penuh antusias 
dan menuai pujian dari Pemerintah Kota 
Bogor. Aksi bersih yang konsisten dilakukan 
KORINDO sejak tahun 2014 ini memang 
telah menjadi perhatian pemerintah 
setempat. Dalam kegiatan aksi bersih 
yang keempat ini, Pemerintah Kota Bogor 
melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, 
Komunitas Peduli Ciliwung dan masyarakat 
lokal turut hadir untuk berpartisipasi dalam 
mewujudkan Sungai Ciliwung yang bersih.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah 
dilakukan KORINDO serta para komunitas 
untuk bersama-sama membersihkan Sungai 
Ciliwung, demi menjaga kualitas sumber 
daya air DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung 
agar tetap bersih,” ujar kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Bogor Elia Buntang dalam 
sambutan kegiatan Aksi Bersih Ciliwung.

Elia mengungkapkan bahwa bakti sosial 
perusahaan yang dilakukan oleh KORINDO 
melalui Aksi Bersih Ciliwung sangat 
dibutuhkan saat ini. Ini karena Aksi Bersih 
Ciliwung bisa menjadi langkah kecil untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 
Terlebih Sungai Ciliwung memiliki peran 
vital tidak hanya bagi warga Bogor yang 
bermukim di sekitar hulu sungai, namun juga 
bagi warga Depok dan Ibukota DKI Jakarta 

yang tinggal di area hilir sungai. 

“Kebersihan lingkungan sungai tidak hanya 
menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi 
semua pihak, yakni masyarakat dan swasta,” 
ucap Elia. 
 
Elia menambahkan bahwa tidak ada yang 
peduli akan kebersihan Sungai Ciliwung 
jika tidak dimulai dari diri sendiri. Ia juga 
berharap agar aksi bersih Sungai Ciliwung 
tidak hanya berhenti pada hari itu, namun 
terus dilanjutkan untuk meningkatkan 
kualitas air Sungai Ciliwung.
 
Di kesempatan yang sama, Ketua Komunitas 
Peduli Ciliwung, Suparno mengatakan 
sangat bersyukur atas digagasnya Aksi Bersih 
Ciliwung oleh KORINDO. Aksi ini menurutnya 
memberikan inisiasi kepada pihak lainnya 
untuk membersihkan sungai dengan 
mengambil sampah di Sungai Ciliwung.  
Menurutnya, masalah utama yang dihadapi 
oleh Sungai Ciliwung adalah kebiasaan 
masyarakat yang sering membuang sampah 
sembarangan. 

KORINDO Group pun tidak akan 
berhenti sampai di sini saja. KORINDO 
berkomitmen untuk terus melaksanakan 
Aksi Bersih Ciliwung di masa mendatang 
dan juga melakukan kegiatan lainnya 
demi berkontribusi terhadap kelestarian 
lingkungan. (cka/ymr)

KORINDO Tuai Pujian

Elia Buntang 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 

Pemkot Bogor

“Kebersihan 
lingkungan 
sungai tidak 

hanya menjadi 
tanggung jawab 

pemerintah, 
tapi semua 

pihak, yakni 
masyarakat dan 

swasta.” 
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JAKARTA – KORINDO Group belum lama ini 
menjalin kerjasama dengan pihak The Forest 
Trust (TFT) asal Inggris yang akan melakukan 
kajian terhadap segala kegiatan yang akan 
dilakukan dan atau sudah dilakukan oleh 
KORINDO yang memiliki dampak terhadap 
lingkungan. 

Dari hasil kajian ini nantinya akan disusun 
sebuah komitmen baru KORINDO berbentuk 
“Forest Conservation Policy”. “Komitmen 
baru ini dinilai sangat penting untuk 
memperkuat operasional KORINDO di bidang 
perkebunan yang lestari dan berkelanjutan,” 
ujar Manajemen KORINDO Group.

TFT merupakan sebuah organiasi non-profit 
yang bekerja untuk mengubah rantai pasok 
untuk keseimbangan alam dan manusia, dan 
membantu perusahaan dalam mengubah 
cara pengambilan sumber bahan baku dan 
produk. Dalam melakukan kajian ini, TFT 
juga turut menggandeng sebuah institusi 
swasta di Indonesia yang merupakan ahli di 
bidang kehutanan. Melalui kajian yang lebih 
mendalam dan komprehensif ini nantinya 
diharapkan akan membantu operasional 
KORINDO Group menjadi lebih baik lagi.

Ada beberapa hal yang tercantum dalam 
rencana kerja yang menjadi kesepakatan 
para pihak, yakni mengumpulkan data-
data empiris seperti data GIS (Geographic 
Information System) dan penginderaan jarak 

jauh, analisis HCV dan HCS, serta hasil studi 
mengenai penilaian sosial yang dilakukan 
sampai dengan saat ini. Data-data tersebut 
nantinya akan dikombinasikan dengan hasil 
temuan langsung dari wilayah operasional 
perusahaan, pertemuan dengan masyarakat 
dan pimpinan marga, serta pertemuan 
dengan beberapa pemangku kepentingan 
strategis lainnya. 

Nantinya, rencana kerja yang disusun 
ini akan dikembangkan dan diselaraskan 
dengan program kerjasama yang dijalin 
sebelumnya oleh KORINDO - USAID melalui 
program Lestari. Dalam program Lestari ini, 
KORINDO dan USAID berkomitmen mengajak 
semua kalangan (pemerintah, swasta, 
masyarakat dan LSM) untuk bersama-
sama merencanakan pengelolaan bentang 
alam berkelanjutan khususnya di wilayah 
Kabupaten Boven Digoel, dan umumnya di 
Propinsi Papua.

Hal ini sejalan dengan disepakatinya oleh 
banyak kalangan bahwasanya kelola sosial, 
lingkungan, dan ekonomi adalah prinsip 
utama pembangunan berkelanjutan yang 
sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi 
dampak negatif terhadap keanekaragaman 
hayati, lingkungan, sosial budaya masyarakat 
dan perubahan iklim yang sudah tentu 
nantinya akan memberi manfaat bagi 
generasi manusia saat ini dan masa depan. 
[pr]

KORINDO dan 
The Forest Trust 
Jalin kerjasama
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YAYASAN KORINDO 
Sumbang Rp 7 Miliar untuk 
Korban Bencana di Sulawesi
JAKARTA, 11 Oktober 2018 – Kabar duka cita 
kembali melanda tanah air. Setelah Lombok, 
bencana gempa bumi disertai tsunami 
kini melanda daerah Palu dan Donggala 
di Sulawesi Tengah pada akhir September 
2018 lalu. Ribuan orang menjadi korban, 
dan ratusan ribu rumah serta infrastruktur 
mengalami kerusakan. Melihat kondisi yang 
sangat memprihatinkan tersebut, KORINDO 
Group langsung tergerak untuk membantu 
para korban dalam proses rehabilitasi dan 
rekonstruksi agar kondisi nantinya bisa 
cepat pulih. 

KORINDO Group melalui Yayasan KORINDO 

menyerahkan bantuan material senilai 
Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) 
kepada Palang Merah Indonesia (PMI) hari 
ini, Kamis (11/10/2018). Material yang 
disumbangkan ini berbentuk multipleks/
plywood sebanyak 112.200 lembar (±1.100 
m3) yang nantinya dapat dipergunakan 
untuk proses rekonstruksi bagi para korban 
gempa dan tsunami. 

Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua 
Yayasan KORINDO yang sekaligus menjabat 
sebagai Senior Vice Chairman KORINDO 
Group, Mr Robert Seung dan didampingi 
oleh Sekretaris Jenderal Yayasan KORINDO, 

Mr Yi Sun Hyeong. Bantuan ini diterima 
oleh Pelaksana Harian Ketua Umum 
Palang Merah Indonesia (PMI), Prof. DR. Ir. 
Ginandjar Kartasasmita.

“Ini adalah wujud kepedulian KORINDO 
terhadap sesama. Semoga bantuan ini dapat 
membantu pemerintah dan masyarakat 
dalam proses pemulihan dan percepatan 
rekonstruksi,” ujar Mr Robert Seung di 
sela-sela acara penyerahan bantuan di 
Kantor Markas Pusat PMI Jakarta. Ia pun 
menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya 
kerja sama yang baik dengan PMI.
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Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum PMI, 
Ginandjar Kartasasmita menambahkan, 
“Kami mengucapkan terima kasih atas 
kepercayaan dari Yayasan Korindo, dengan 
bantuan yang diberikan kepada PMI. Donasi 
ini nantinya akan dipergunakan untuk 
membantu masyarakat terdampak Gempa 
dan Tsunami di Sulawesi Tengah,” jelas 
Ginandjar. 

Usai penyerahan bantuan secara simbolis 
ini, pihak Yayasan KORINDO bersama 
dengan PMI selanjutnya akan saling 
berkoordinasi mengenai teknis pengiriman 
dari sentra-sentra produksi plywood yang 

nantinya akan dibawa langsung oleh Kapal 
KORINDO, Asiki Global. Nantinya, bantuan 
ini akan diterima dan dimanfaatkan oleh 
PMI di Palu, Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, KORINDO juga telah 
berkontribusi membantu korban bencana 
Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan 
memberikan sedikitnya 58 dus besar yang 
berisikan kebutuhan barang logistik dan 
bahan-bahan kebutuhan pokok. Di sektor 
pendidikan, KORINDO juga belum lama 
ini telah menyerahkan beasiswa kepada 
ratusan siswa sekolah dan mahasiswa di 
perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia. 
Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian 
KORINDO sekaligus upaya untuk ikut 
memajukan Indonesia melalui kegiatan 
Corporate Social Contribution (CSC/CSR) di 
berbagai bidang. (pr)
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KORINDO, Go-Fight-Win!
Employee Gathering 2018
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Tahun 2018 ini, KORINDO sudah memasuki 
usia 49 tahun. Tentu saja usia ini dianggap 
sebagai usia yang sudah dewasa, terlebih 
untuk sebuah perusahaan. Ini juga 
menandakan bahwa selama hampir 
setengah abad, KORINDO berhasil 
mempertahankan eksistensinya di Tanah 
Air Indonesia dan turut berpartisipasi 
memajukan bangsa. Keberhasilan KORINDO 
hingga saat ini juga tidak luput dari kerja 
keras serta kompetensi para karyawannya 
untuk tumbuh dan berkembang bersama 
dengan perusahaan. 

Oleh karena itu, dalam menyambut usia 

KORINDO yang makin matang dan juga 
mengapresiasi para karyawan, KORINDO 
menggelar Employee Gathering 2018. 
KORINDO Employee Gathering diadakan 
di akhir pekan, yakni Sabtu 15 September 
2018. Acara tersebut berlangsung di Taman 
Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia 
Indah (TMII) Jakarta sejak pukul 08.00 
WIB hingga sore hari. KORINDO Employee 
Gathering 2018 ini juga menjadi sarana 
untuk berkumpul sekaligus mempererat 
hubungan antar para karyawan dan 
pimpinan KORINDO.

“Saya selalu memimpikan bahwa suatu saat, 

karyawan KORINDO dari berbagai wilayah 
di Indonesia dapat berkumpul bersama,” 
ucap Mr. Park In Chul selaku Vice Chairman 
KORINDO  Group dalam sambutannya di 
Employee Gathering. Beliau berharap agar 
para karyawan dapat bergembira bersama 
dalam acara ini, karena jarang terdapat 
kesempatan berkumpul bersama-sama 
seperti ini. 

Carmidi selaku Ketua Panitia KORINDO 
Employee Gathering 2018 turut 
mengucapkan terima kasih atas dukungan 
manajemen serta kehadiran para karyawan 
untuk meramaikan acara tersebut. Carmidi 
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juga menyampaikan bahwa Employee 
Gathering yang bertemakan “Go-Fight-
Win!” ini dihadiri oleh lebih dari 650 
karyawan di kantor pusat. Panitia beserta 
dengan manajemen pun telah menyiapkan 
rangkaian acara serta hadiah istimewa untuk 
memeriahkan gathering ini. “Semoga ini bisa 
menjadi energi tersendiri bagi teman-teman 
untuk tetap semangat,” ujar Carmidi di sela-
sela acara. 

Acara juga dihadiri oleh Robert Seung selaku 
Senior Vice Chairman KORINDO dan jajaran 
direksi lainnya yang turut meramaikan 
suasana dan semakin bersemangat. Para 
jajaran direksi serta karyawan melebur 
menjadi satu dan bersenang-senang 

bersama dalam setiap permainan dan 
hiburan yang ada dalam  acara Employee 
Gathering. 

KORINDO Employee Gathering ini bukanlah 
yang pertama kali. Setiap tahunnya, 
KORINDO secara konsisten mengadakan 
acara kumpul bersama untuk membangun 
keharmonisan dan kekompakan keluarga 
besar KORINDO. Terutama dengan Employee 
Gathering 2018 kali ini yang mengusung 
tema Go-Fight-Win! ini, diharapkan keluarga 
besar KORINDO bisa terus maju dan 
berjuang dengan langkah beriringan demi 
meraih kesuksesan bersama. (cka)

“Saya selalu 
memimpikan bahwa 
suatu saat, karyawan 
KORINDO dari berbagai 
wilayah di Indonesia 
dapat berkumpul 
bersama”

Mr. Park In Chul 
Vice Chairman KORINDO



Pangkalan Bun - Menteri Kehutanan Korea 
Selatan (Korsel), Kim Jae Hyun, didampingi 
Duta Besar (Dubes) Korsel untuk Indonesia, 
Kim Chang Beom, mengunjungi hutan 
tanaman industri yang ada Provinsi 
Kalimantan Tengah, Rabu (11/7).  
 
Hutan Tanaman Industri yang dikunjungi 
tersebut milik perusahaan yang terafiliasi 
KORINDO, dan berlokasi di Natai Peramuan, 
Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 
 
“Di Indonesia, investor asal Korsel bidang 
kehutanan ada sekitar 16 perusahaan. Satu 
dari 16 perusahaan itu ada di Kabupaten 
Kobar. Sebagai Menteri Kehutanan, saya 
ingin melihat aktivitas-aktivitas dari para 
investor tersebut. Itu sebabnya kami 
berkunjung ke Kobar,” kata Kim Jae Hyun. 

 
Seperti dikutip Kantor Berita Antara, 
Menteri Kim Jae Hyun mengatakan sebelum 
berkunjung ke Kabupaten Kobar, sudah 
terlebih dahulu mendatangi Lombok, lebih 
tepatnya di daerah Tuna. Kedatangan ke 
Lombok, karena ada kerja sama antara 
Korsel dan Indonesia. 
 
Kim Jae mengatakan, setelah dari Lombok, 
langsung berkunjung ke Jakarta dan 
melakukan pertemuan dengan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Hutan (LHK) Republik 
Indonesia. Pertemuan itu membahas 
sejumlah isu dan saling berkoordinasi. 
 
“Jadi kami coba berkoordinasi dengan 
Kementerian LHK Indonesia, tanggapan 
Pemerintah Indonesia bagaimana, dan 
mengambil sikap seperti apa, kami sudah 
melakukan pembicaraan cukup banyak dan 
Ibu Menteri LHK akan membantu apa yang 
menjadi kesulitan-kesulitan investor dari 
Korsel,” kata Kim Jae Hyun. 
 
Kedatangan Menhut dan Duta Besar Korsel 
untuk Indonesia tersebut disambut oleh 
Wakil Bupati Kobar, Ahmadi Riansyah. 
 
Ahmadi mengatakan kunjungan ini bukan 

hanya untuk melihat secara langsung 
kegiatan investasi kerjasama Korsel dengan 
Indonesia yang ada di Kobar, tapi juga 
melihat apakah ada peluang investasi usaha 
lainnya, sembari melakukan kaji banding dan 
langsung berkunjung ke pabrik yang ada di 
Desa Natai Peramuan, Kecamatan Kumai. 
 
“Secara implisit, tidak ada hal-hal yang 
cukup prinsip yang mereka sampaikan, 
hanya kunjungan biasa, karena Pak Menteri 
menyampaikan dulu sekitar sepuluh tahun 
yang lalu Kementerian Kehutanan Korsel 
juga pernah berkunjung ke sini, sehingga ini 
menjadi kunjungan berikutnya” demikian 
Ahmadi. (cka)
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Pangkalan Bun – Forest Division KORINDO 
Group yang berada di Kalimantan Tengah 
meraih penghargaan dari Bea Cukai 
Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah sebagai 
Penyumbang Bea Keluar Terbesar Periode 
Tahun 2017.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh 
Kepala KPPBC TMP C Pangkalan Bun, 
Nurtanti Widyasaridi Aula KPPBC TMP C 
Pangkalan Bun pada akhir April 2018 lalu. 
Penghargaan ini merupakan penghargaan 
yang kesekian kalinya diterima KORINDO dari 
kantor Bea Cukai.

Di acara penyerahan tersebut, Nurtanti 
menyampaikan apresiasinya dan ucapan 
terima kasih kepada perusahaan yang telah 
memberikan kontribusi atas kinerja Bea 

Cukai Pangkalan Bun periode tahun 2017.
Menanggapi penghargaan yang diterima 
KORINDO, Mr Tanaka Kenji, General 
Manager mengucapkan rasa terima kasihnya 
kepada Bea Cukai Pangkalan Bun atas 
hubungan yang terjalin baik selama ini. 
“Semoga apa yang telah dikontribusikan 
oleh perusahaan dapat membantu 
menunjang perekonomian daerah ke arah 
yang lebih baik lagi,” ujar Mr Tanaka.

Keberadaan KORINDO Group di wilayah 
tersebut memang telah turut membantu 
tumbuhnya roda perekonomian di sana.

Berbagai penghargaan telah diterima 
KORINDO Group sebagai bukti keberadaan 
perusahaan yang telah memberikan manfaat 
kepada masyarakat luas. (ana)
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Pada saat lulus sekolah dasar di tahun 
1979, saya dikirim orang tua untuk sekolah 
di Bade (1979-1982) karena belum ada 
SMP di Getentiri. Pada pertengahan 
tahun 1979-1980, ada kapal perusahaan 
melintasi sungai. Saya waktu itu tak 
mengerti karena masih kelas satu SMP. Tapi 
sekarang saya mengerti bahwa perusahaan 
telah mengadakan penyelidikan adanya 
kemungkinan usaha sejak akhir tahun 1979, 
terutama di bidang plywood. Sehingga saya 
tidak kaget ketika KORINDO Group datang 
kesini dan memulai aktivitas tahun 1993 di 
Asiki dan sekitarnya sampai hari ini. 
Perubahan di Dalam Masyarakat 
(1993-2017).

Sengaja diceritakan pengalaman waktu 

masih SD dulu di kawasan ini, bahwa semua 
begitu sulit: transportasi, komunikasi, 
ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan 
relasi-relasi sosial. Tetapi apa yang dialami  
masyarakat sekarang?

Sekarang, orang tidak perlu mendayung 
perahu karena ada banyak kendaraan air. 
Orang tak perlu tunggu beras dan BAMA 
lain berbulan-bulan dari kota Merauke. 
Anak-anak tidak perlu lagi seperti saya 
dayung perahu dua malam sampai Bade 
hanya untuk cari SMP, karena di sini ada 
sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP dan SMA, 
bahkan diantar jemput dengan bus sekolah. 
Pelayanan kesehatan di sini termasuk yang 
terbaik karena pelayanannya gratis dan 
sekarang sudah dibangun rumah sakit yang 
representatif. Semua orang dapat berelasi, 
bergaul dan berkomunikasi dengan suku-
suku lain, orang-orang dari daerah lain dan 
agama lain.

Saya harus berani mengatakan ini, karena 
saya orang sini yang pernah mengalami 
susah. Bahwa semua keadaan yang berubah 
itu pertama-tama karena hadirnya KORINDO 
Group.

Perusahaan telah berusaha untuk 

menjalankan kewajibannya di bidang 
pendidikan.  Sebagaimana yang saya katakan 
sebelumnya, bahwa sekolah di kawasan 
perusahaan termasuk yang terbaik karena 
sekolah-sekolah di kampung lain banyak 
yang tak berjalan bagus. Selain itu, sekarang 
sudah dibangun rumah sakit yang jauh lebih 
representatif dan pelayanan di rumah sakit 
tersebut gratis. Anak perusahaan KORINDO 
Group juga telah membangun satu kawasan 
untuk perkebunan plasma bagi masyarakat. 

Mengenai Isu Lingkungan.

Beberapa waktu lalu, beredar berita tentang 
deforestasi yang dilakukan KORINDO Group 
dengan pembakaran hutan. Kabarnya 
dipantau melaui satelit. Pada hal ini, saya 
termasuk orang yang hampir tiap bulan 
bolak-balik Asiki dan sekitarnya, karena 
saya berasal dari sana dan harus selalu 
pulang. Isu itu muncul persis pada musim 
kemarau. Kebakaran hutan saat kemarau 
di Papua Selatan adalah hal biasa, bahkan 
bisa terjadi di sepanjang jalan sampai kota 
Merauke. Dan di sini bukan hanya KORINDO 
Group, tetapi sudah ada banyak perusahaan 
lain yang juga membuka hutan untuk 
perkebunan sawit.

Info Perusahaan
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Antara Satelit KORINDO Group dan 
Masyarakat Adat.

Kalau teman-teman tanya kami tentang 
asap yang dipantau melalui satelit, maka 
kami akan menjawab: Asap yang mana? 
Kalau terbakar di musim kemarau, itu adalah 
hal biasa di sini. Di sini adalah “flat-area” 
(daerah datar) sehingga ketika musim hujan, 
semua digenangi air dan menjadi hijau 
kembali. Jadi masalahnya di mana? Saya 
dengar isu satelit ini sudah sampai ke luar 
negeri (termasuk Amerika Serikat). Sumber-
sumber pasaran KORINDO Group mulai 
terancam. 

Tetapi apakah teman-teman pernah berpikir 
tentang ribuan karyawan yang ada di sini, 
anak-anak Papua yang sekolah di sini, serta 
masyarakat yang kesehatannya dilayani di 
sini? Kalau KORINDO Group angkat kaki, 
siapa yang akan bertanggung jawab atas 

Jakarta – PT Net Visi Media Tbk (NET 
TV) berencana untuk mencatatkan 
saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
lewat skema initial public offering (IPO). 
Perusahaan ini tersebut bakal melepas 25% 
dari saham yang ditempatkan dan disetor 
ke publik.

Sekitar 19,32% saham yang dilepas ini 
adalah penukaran mandatory convertible 
bond atau obligasi wajib konversi dan 
sisanya merupakan saham yang dilepas ke 
publik lewat skema IPO.

Net TV mendapatkan dana Rp 800 miliar 
lewat penerbitan obligasi wajib konversi 
ini. Sedangkan dari IPO, emiten televisi ini 

membidik Rp 200 miliar. Dengan demikian, 
Net TV bisa memperoleh pendanaan 
sebesar Rp 1 trilun. 

NH Korindo menjadi satu-satunya 
penjamin pelaksana emisi dari aksi 
korporasi perusahaan tersebut. “Nantinya 
IPO tersebut direncanakan untuk 
pengembangan usaha,” kata Jeffry Wikarsa, 
CEO NH Korindo Sekuritas kepada harian 
KONTAN, Rabu (4/7).

Net TV akan mencatatkan diri dengan 
menggunakan buku Maret dan melantai di 
BEI pada tanggal 29 Agustus 2018.

BEI mencatat, hingga saat ini ada sekitar 

21 perusahaan yang tercatat. Dengan 
ditambah NET TV dan salah satu perusahaan 
konstruksi yang melakukan mini expose, ada 
sekitar 20 perusahaan yang ada di pipeline 
BEI.

BEI mengungkapkan bahwa belum ada 
perusahaan yang mengundurkan diri dari 
proses IPO selain yang sudah disebutkan 
sebelumnya yakni Jasatama dan Harvest 
Time. (ymr)

semua ini? Kita ini akan menimbulkan 
masalah baru yang lebih fatal dan 
mematikan. Saya yakin kalau cara berpikir 
masyarakat di sini tidak seperti itu, karena 
pasti akan menyusahkan banyak orang. 

Memang benar bahwa ada banyak keluhan 
masyarakat bahwa hutan adat di dalamnya 
memiliki banyak sumber-sumber kehidupan; 
hewan-hewan, sumber air, tempat keramat, 
dan lainnya yang dikatakan dibongkar 
oleh perusahaan. Tetapi itu juga bisa 
terjadi karena masyarakat sendiri tidak 
mempunyai peta wilayah adat. Hal tersebut 
juga karena masyarakat ada yang berusaha 
mempertahankan hutan adat, tetapi 
ada yang diam-diam melepaskannya lalu 
menjadi konflik di kalangan mereka sendiri.

Dengan demikian, masalah hilangnya 
hutan itu perlu tanggung jawab semua, 
mulai dari pemerintah sebagai pemberi 
izin-izin atas pengolahan hutan, investor 

sebagai pelaksana pengolahan hutan, dan 
masyarakat setempat sendiri. 

Info Perusahaan
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*Pastor Felix Amias MSC adalah putra asli 
Boven Digoel Papua dan kini bertempat 
tinggal di Papua.
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MATARAM  – KORINDO bersama dengan 
Forest for Life Indonesia (FFLI) dan 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB) meresmikan pengelolaan sampah 
organik dengan memanfaatkan teknologi 
Biokonversi yang memanfaatkan Black 
Soldier Fly (Tentara Larva Hitam). Hasil 
keuntungan dari Social Venture melalui 
pengelolaan sampah organik ini nantinya 
akan dikembalikan untuk pelestarian 
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat 
lokal.

Proyek pertama di NTB ini berlokasi di Dusun 
Bebae, Desa Lingsar, Lombok Barat, dan 
diresmikan operasionalnya oleh Sekretaris 
Daerah NTB Rosiyadi Sayuti, Menteri 
Kehutanan Republik Korea Selatan Kim 
Jae-Hyun, Forest for Life Indonesia, dan 
KORINDO. 
Dalam sambutan di acara peresmian pada 
Senin (9/7) lalu, Ketua Pengurus Yayasan FFLI 
Dr. Hadi S Pasaribu menyampaikan ucapan 
terima kasihnya kepada KORINDO atas segala 
dukungan yang diberikan sehingga fasilitas 
pengolahan sampah organik ini dapat 
terwujud dengan baik. 

Apresiasi kepada KORINDO juga disampaikan 
Menteri Kehutanan Korea Selatan (Minister 

of Korea Forest Service) H.E. Mr. Kim 
Jae-Hyun. “Ucapan terima kasih kepada 
KORINDO yang telah mendukung proyek 
pengolahan sampah organik ini. Hadirnya 
program CSR dari perusahaan akan 
memberikan manfaat bagi masyarakat 
maupun untuk perusahaan itu sendiri,” 
ujar Menteri Kim Jae-Hyun. Ia berharap 
keberhasilan proyek ini dapat menjadi model 
dan direplikasi oleh pihak lain, dan NTB 
menjadi pelopor di bidang ini.

Dalam proses pengolahan sampah organik 
ini, teknologi biokonversi dilakukan dengan 
memanfaatkan lalat Black Soldier Fly (BSF) 
yang mampu mengolah sampah organik 
secara alami menjadi sumber protein, bahan 
dasar pupuk hayati dan berbagai jenis pupuk 
organik. Black Soldier Fly yang bernama 
latin Hermetia illucens ini merupakan 
jenis lalat yang mampu mengolah bahan 
organik secara alami menjadi sumber 
protein serta sumber pupuk organik dan 
produk turunannya yang bermanfaat untuk 
pertanian, peternakan, dan perikanan.

Seperti dijelaskan Project Manager Social 
Venture KORINDO, Mr Namhong Kim dana 
hibah yang diberikan KORINDO adalah untuk 
mengatasi masalah sampah dan peningkatan 
produksi protein, melalui pendekatan 
philantropic berupa inkubasi usaha sosial 
(social venture) guna mendukung misi 
menghijaukan bumi dan menyelamatkan 
lingkungan hidup untuk kesejahteraan 
penghuni bumi.

“Hasil dana (surplus) yang diperoleh sebagai 
akibat dari produktivitas proyek ini nantinya 
akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kepentingan keberlanjutan proyek, kegiatan 
penghijauan, pemeliharaan lingkungan 
hidup atau kegiatan sosial lainnya,” tegas Mr 
Namhong Kim. 

Menurutnya, saat ini KORINDO tengah 
melakukan persiapan penerapan model 
serupa untuk diterapkan di Papua. “Nantinya 
limbah sampah organik dari pabrik kelapa 
sawit akan dikonversi untuk pemeliharaan 
lingkungan hidup, dan juga membantu 
usaha perekonomian kerakyatan di bidang 
peternakan yang menghasilkan makanan 
berprotein tinggi dengan harga yang 
terjangkau bagi masyarakat di sana,” ujar Mr 
Namhong Kim. (ymr)

KORINDO 
Lakukan Social 
Venture dengan 
FFLI dan NTB
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Walikota Balikpapan Berikan Penghargaan ke BFI

Jakarta — Sertifikasi  Kementerian Tenaga 
Kerja Pembinaan Ahli K3 (Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja)  UMUM adalah program 
Kemenaker untuk mempersiapkan ahli K3 
yang dapat membantu mengembangkan 
K3 di perusahaan. Pelatihan Ahli K3 Umum 
merupakan bentuk seleksi atau penilaian 
khusus bagi seseorang atau tenaga teknis 
tertentu yang pernah mengikuti kursus 
petugas K3 (safety officer) atau kursus 
instruktur K3 yang berminat menjadi ahli K3 
seperti tercantum dalam Undang-Undang 
No 1 tahun 1970. 

Pelaksanaan pelatihan diselenggarakan di 
Wisma Korindo pada 18 Juli sampai dengan 
2 Agustus 2018. Setelah selesai mengikuti 
pelatihan dan lulus ujian, peserta akan 
mengetahui tugas dan kewajiban dalam 
melaksanakan persyaratan, sistem, dan 
proses K3 di tempat kerja sesuai dengan 
peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku.

Balikpapan – PT. Balikpapan Forest Industries 
(BFI) menerima penghargaan dari BPJS 
Kesehatan. Sebagai bentuk apresiasi yang 
tinggi, Walikota Balikpapan Bapak H. M. Rizal 
Effendi SE menyerahkan secara langsung 
penghargaan dan plakat penghargaan 
kepada PT BFI yang diterima oleh General 
Manager Umum BFI, Mr. Jaeho Jang.

Penghargaan ini diberikan kepada BFI atas 
dukungan dan gotong royong terhadap 
Program JKN-KIS dengan memberikan 
donasi dalam bentuk mendaftarkan dan 
membayarkan iuran JKN-KIS bagi peserta 
yang membutuhkan.

Acara pemberian penghargaan ini dilakukan 

Seluruh program kegiatan akan 
menghasilkan kader K3 yang profesional 
dalam menjalankan tugas, wewenang dan 
tanggung jawab AK3. Sebagai seorang AK3 
bertugas menjelaskan mengenai beberapa 
hal seperti hak pekerja dalam bidang K3, 
upaya K3 menguntungkan bagi perusahaan, 
tujuan sistem manajemen K3 (SMK3). Selain 
itu bertugas menganalisis kasus kecelakaan, 
melakuan pembinaan dan pengawasan 
K3 di tingkat perusahaan, nasional dan 
internasional, mengidentifikasi objek 
pengawasan K3, dan hal terkait lainnya di 
bidang K3. 

di sela-sea acara perayaan HUT Ke-50 BPJS 
Kesehatan dengan menggelar Senam Sehat 
Kolosal 18.818 yang diikuti oleh sedikitnya 
1.200 peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan 
Nasional-Kartu Indonesia Sehat) se-Kota 
Balikpapan, di Lapangan Parkir Transmart 
pada Minggu (29/7). 

GM Umum BFI, Mr. Jaeho Jang 
mengungkapkan rasa terima kasihnya atas 
penghargaan yang diterima pemerintah 
Indonesia. “Hal ini membuktikan program-
program CSC/CSR (Corporate Social 
Contributions) terutama di bidang kesehatan 
BFI telah memberikan manfaat kepada 
masyarakat,” ujar Mr Jaeho Jang usai 
menerima penghargaan.

Korindo Group melaksanakan kegiatan ini 
berdasarkan PP No. 50 tahun 2012, tentang 
implementasi SMK3 pada pasal 5 yang 
menerangkan bahwa perusahaan harus 
menerapkan SMK3. Kewajiban tersebut 
diatur bagi perusahaan yang mempekerjakan 
karyawan/buruh minimal 100 orang atau 
mempunyai tingkat bahaya tinggi dalam 
proses bisnisnya. (yuk)

Dalam acara tersebut, Walikota Balikpapan, 
H.M. Rizal SE menyampaikan apresiasinya 
kepada perusahaan yang telah berperan 
aktif melaksanakan program CSR di Kota 
Balikpapan. Selain itu juga Walikota HM. 
Rizal mengingatkan kembali tentang Germas 
(Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) agar 
senantiasa terus dilakukan oleh warga 
Balikpapan. Kegiatan Germas yang dimaksud 
berupa aktifitas fisik, mengkonsumsi 
sayur dan buah, memeriksa kesehatan 
secara rutin, dan tidak merokok, serta 
membersihkan lingkungan sekitar. (arifin bfi/
ymr)
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Jakarta – Idul  Fitri menjadi hari raya 
terbesar bagi seluruh umat Muslim di 
seluruh dunia setelah sebulan lamanya 
menjalani ibadah puasa. Idul Fitri juga 
menjadi momen di mana setiap umat 
Muslim saling memaafkan satu sama lain. 
Dalam merayakan Idul Fitri ini, KORINDO 
Group mengadakan acara Halal Bihalal Idul 
Fitri 1439 H pada (29/6) yang bertempat di 
kantor pusat KORINDO di Pancoran, Jakarta 
Selatan.
 
Acara ini dihadiri sedikitnya 200 karyawan, 
perwakilan manajemen KORINDO dan 
Ustadz Syarifudin Al Jabari (Ustadz Pasha) 
sebagai penceramah. Halal Bihalal tahun 

ini bertema “Semangat Baru dalam 
Menjalin Silahturahmi”. Tema Halal Bihalal 
ini dimaksudkan agar karyawan KORINDO 
mempunyai kinerja yang lebih baik dan 
menjalin persaudaraan yang lebih erat.
 
H. Husein Saari sebagai ketua panitia acara 
Halal Bihalal menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada manajemen KORINDO serta 
rekan-rekan atas bantuan yang diberikan, 
sehingga acara Halal Bihalal dapat terlaksana 
dengan baik meskipun waktu persiapannya 
cukup singkat. 

Perwakilan manajemen KORINDO Group, 
H. Tjetjep Ahmad juga mengatakan bahwa 

hal terpenting adalah Halal Bihalal dapat 
menjalin persaudaraan yang lebih baik antar 
lagi antar sesama karyawan KORINDO. Halal 
Bihalal kali ini ditutup dengan pembacaan 
doa, yang terlebih dahulu diisi dengan 
ceramah oleh Ustadz Pasha. Ceramah 
yang penuh dengan pesan bermakna ini 
diiringi gurauan sehingga membuat semua 
karyawan KORINDO tidak merasa bosan 
mendengarnya. Adanya silaturahmi akan 
membuat persaudaraan dan keimanan kita 
bertambah. (ray/ana)

Halal Bihalal 
KORINDO 2018

Info Perusahaan
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Jakarta – Dengan meraih predikat Klinik 
Terbaik Tingkat Propinsi Papua versi 
BPJS Kesehatan, Klinik Asiki mendapat 
kehormatan untuk menghadiri Pertemuan 
Nasional FKTP BPJS Kesehatan pada 
pertengahan April 2018 lalu di Jakarta. 
Prestasi yang dicetak oleh Klinik Asiki pun 
masih menarik perhatian dan menuai pujian 
dari kalangan BPJS Kesehatan. 

“Saya tidak menyangka, di daerah terpencil 
ada klinik besar dengan fasilitas yang setara 
dengan puskesmas di kota besar,” ujar dr. 
Anurman Huda,MM.,AAK selaku Deputi 
BPJS Divisi Regional XII Papua-Papua Barat. 
Menurut dr. Anurman, saat ini Klinik Asiki 
telah memiliki 10.000 peserta. Jumlah ini 
dipandang cukup banyak untuk wilayah 
Boven Digoel, terlebih Asiki terletak di 
daerah perbatasan. 

Dr. Anurman juga memuji kinerja para 
tenaga medis, mulai dari dokter-dokter dan 
para perawat yang melayani masyarakat 
setempat di Klinik Asiki. Menurutnya, para 
tenaga medis memiliki kerja sama yang 
sangat baik. Tidak hanya di klinik, namun 
para tenaga medis juga dinilai memiliki 
dedikasi yang tinggi untuk memberikan 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
di daerah-daerah sekitar Asiki yang sulit 
dijangkau. 

Dokter yang juga pernah berkunjung 
ke Klinik Asiki di Papua ini turut memuji 
KORINDO yang bekerja sama dengan KOICA 
(Korea International Cooperation Agency) 
atas peran perusahaan dalam menciptakan 
dan mendukung progam pemerintah di 
bidang kesehatan. Klinik Asiki menjadi klinik 
yang representatif dan dikelola dengan 
profesional. “Klinik Asiki memberikan 

dampak bukan hanya bagi pekerjanya, 
tapi bagi lingkungan di sekitarnya. Saya 
yakin KORINDO sudah melakukan hal yang 
benar untuk faktor pelayanan kesehatan di 
lingkungan kerja,” ucap dr. Anurman.

Di akhir perbincangan, dr. Anurman 
berharap agar Klinik Asiki bisa terus 
berkembang dan menjadi besar sehingga 
mampu melayani lebih banyak peserta. 
Klinik Asiki diharapkan bisa menjadi model 
yang ideal bagi klinik-klinik lainnya. Karena 
menurutnya, tidak banyak klinik perusahaan 
yang besar dan menerima peserta di luar 
karyawan perusahaan. Oleh karena itu, 
KORINDO jangan hanya berhenti di sini, 
namun terus berkembang agar bisa menjadi 
klinik yang semakin representatif dan 
dicintai lingkungannya. (cka)

Komentar 
BPJS Kesehatan 
tentang Klinik Asiki
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Meritz KORINDO Raih Best 
Insurance Award 2018

Sportivitas untuk Produktivitas

Jakarta – Meritz Korindo Insurance 
kembali ukir prestasi yang membanggakan. 
Bersama 20 perusahaan asuransi nasional 
lainnya, Meritz meraih predikat ‘Asuransi 
Terbaik 2018’ versi Majalah Investor. 
Terdapat sembilan asuransi jiwa, sembilan 
asuransi umum, satu reasuransi, serta dua 
penghargaan khusus dalam penganugerahan 
Best Insurance ini.

Pada kelompok asuransi umum kelas aset 
antara Rp 250 miliar hingga Rp 1 triliun, 
penghargaan diberikan kepada PT Meritz 
Korindo Insurance bersama dengan 2 
perusahaan asuransi lainnya. Penghargaan 
diterima langsung oleh Direktur Meritz 
Korindo Insurance, Mr Son Jong Ha. 
Tahun lalu, Meritz Korindo juga meraih 
penghargaan yang serupa dari Majalah 
Investor.

Seperti dilansir Majalah Investor, Ketua 
Dewan Juri Herris Simandjuntak mengatakan 

tema pemeringkatan asuransi tahun 
ini adalah “Tantangan Industri Asuransi 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0”. Tema ini 
disepakati Dewan Juri untuk mengingatkan 
perusahaan asuransi tentang pentingnya 
menghadapi ketatnya persaingan bisnis pada 
era revolusi industri modern.

“Tantangan bagi industri keuangan terkini 
adalah inovasi maupun kesiapan penerapan 
teknologi informasi dalam bisnis keuangan 
sejalan dengan perkembangan model bisnis 
digital,” kata Herris Simandjuntak pada 
penghargaan Asuransi Terbaik 2018 versi 
Majalah Investor, di Suhana Hall, Energy 
Building, Jakarta, Selasa (24/7).

Tidak semua perusahaan asuransi 
diperingkat. Ada seleksi awal yang meliputi, 
laporan keuangan 2017 yang dipublikasi 
harus sudah diaudit, laporan keuangan 
2017 tidak mendapat opini disclaimer, RBC 
minimal 120%, masih beroperasi hingga 

pemeringkatan ini dibuat, tidak dalam status 
PKU (pembatasan kegiatan usaha) oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak dalam 
kondisi khusus (run off, masa transisi, dll), 
ekuitas minimal Rp 100 miliar, aset asuransi 
umum tahun 2017 di atas Rp 100 miliar, aset 
asuransi jiwa tahun 2017 di atas Rp 1 triliun, 
tidak menderita rugi tahun 2017, dan data 
harus lengkap.

Selamat dan Sukses Meritz Korindo!

Kesibukan sebagai karyawan rentan stres 
jika tidak diimbangi dengan kegiat an 
yang menghibur. Ada banyak cara untuk 
mendapatkan hiburan. Salah satu nya adalah 
dengan berolahraga.  

Masih dalam rangka memperingati HUT 
RI ke-73, Paper Manufacturing Division 
KORINDO Group yang berada di Cileungsi, 
Bogor, Jawa Barat kembali menggelar 
rangkaian kegiatan Turnamen Olahraga antar 
Departemen. 

Dalam sambutan pembukaan turnamen 
pada 17 Juli 2018 lalu, Direktur Paper 
Division Mr Ko Jae Woong menyambut baik 

adanya turnamen semacam ini. Melalui 
ajang ini, diharapkan dapat tercipta 2 
hal terpenting yakni jiwa sportifitas dan 
produktivitas. 

Melalui ajang turnamen ini, Mr Ko Jae 
Woong berharap agar para karyawan 
tetap menjaga persatuan, kekompakan 
sebagai satu keluarga besar Divisi Paper 
Manufacturing KORINDO Group, dan tetap 
menjaga sportivitas saat bertanding antar 
bagian, sehingga tujuan dari turnamen 
ini dapat mencapai sasaran sesuai yang 
diharapkan bersama.  

“Dengan berolah raga semoga dapat 

meningkatkan kesehatan para karyawan, dan  
dengan berolah raga dapat meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan” ujar Ko Jae 
Woong semangat.

Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia 
Turnamen Olahraga antar Departemen, 
Pelita Ginting menjelaskan turnamen 
kali ini ada 6 cabang olahraga yang 
dipertandingkan, Futsal, Badminton, Volley 
Ball, Tenis Meja, Catur dan diakhiri dengan 
sepeda santai. “Semoga kegiatan berjalan 
lancar tanpa ada halangan apapun dengan 
tetap menjunjung tinggi sportivitas” ucap 
Ginting. (kom)

Info Perusahaan
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Jakarta - Orientasi Karyawan Baru atau 
yang familiar disebut NEO (New Employee 
Orientation) dilakukan oleh Divisi logistik 
KORINDO Group. Bertempat di aula 
serbaguna Divisi Logistik Korindo Group, 
Cakung, Jakarta Timur. Ini adalah kegiatan 
NEO perdana yang diselenggarakan oleh tim 
HRD Divisi Logistik KORINDO Group.

NEO yang diselenggarakan tanggal 2-3 Mei 
2018 ini diikuti oleh 13 orang peserta, yang 
pastinya semuanya adalah karyawan baru di 
divisi tersebut. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
memperkenalkan budaya kerja perusahaan, 
visi-misi dan nilai-nilai budaya dari 
perusahaan, serta memudahkan adaptasi 
karyawan dengan lingkungan baru.
Di hari pertama (2/5) NEO dibuka oleh 
Manager HRD & GA Divisi Logistik KORINDO 
Group, Hariyanto sekaligus memberikan 
materi seputar Profil Perusahaan Korindo 

Group. Selepas makan siang, para peserta 
kembali disuguhkan materi mengenai 
Regulasi Perusahaan serta Pengenalan 
Budaya Korea dan Bagaimana Cara 
Bekerjasama dengan Orang Korea oleh 
Setiyono, Head of Corporate Learning and 
Innovation Center KORINDO Group.

Di hari kedua, masih berlokasi di tempat 
yang sama, Yuki Yusman Rachmat, Senior 
Trainer, Learning and Innovation Center 
KORINDO Group memaparkan materi 
Attitude Communication dilanjutkan dengan 
Team Building. Di penghujung acara, para 
peserta juga dilatih oleh tim keamanan 
Divisi Logistik Korindo Group mengenai siaga 
tanggap bencana kebakaran.

Dengan adanya kegiatan NEO ini, diharapkan 
para karyawan baru siap bekerja dengan baik 
di lingkungan yang baru, terampil, sopan 
santun dan memiliki loyalitas terhadap 
perusahaan. (yuk/iqb)

Plywood Division 
Asah Keterampilan 
Melalui TPM

Divisi Logistik 
KORINDO Gelar 
NEO Perdana

Balikpapan – Total Productive Maintenance 
(TPM) adalah suatu sistem yang digunakan 
untuk memelihara dan meningkatkan 
kualitas produksi melalui perawatan 
perlengkapan dan peralatan kerja seperti 
mesin, equipment, dan alat-alat kerja 
lainnya. Fokus utama TPM ini adalah 
untuk memastikan semua perlengkapan 
dan peralatan produksi beroperasi dalam 

kondisi terbaik, sehingga dapat menghindari 
terjadinya kerusakan ataupun keterlambatan 
dalam proses produksi.

Tahun 2018 ini, Learning & Innovation 
Center mengadakan pelatihan TPM untuk 
KORINDO Plywood Division. Pelatihan TPM 
telah dilakukan di Plywood Division yang 
beroperasi di Balikpapan dan Pangkalan 
Bun, Kalimantan. Pelatihan dilakukan untuk 
memperkenalkan konsep TPM ke peserta 
pelatihan dari jajaran pimpinan tenaga kerja 
asing dan Indonesia untuk tenaga-tenaga 
kerja pelaksana. 

Pelatihan TPM untuk Plywood Division di 
Balikpapan (PT BFI) telah dilakukan sejak 
Maret 2018 dan diikuti oleh 7 tenaga 

kerja asing dan 28 pimpinan tenaga kerja 
Indonesia.  Di sisi lain, Pelatihan TPM 
untuk Plywood Division di Pangkalan Bun 
dimulai sejak April 2018 dan diikuti 6 tenaga 
kerja asing dan 18 pimpinan tenaga kerja 
Indonesia. 

Pelatihan ini tentu mendapatkan respon 
yang positif dari para peserta. Menurut 
mereka, adanya pelatihan TPM dapat 
menambah pengetahuan untuk pengelolaan 
peralatan produksi yang lebih efisien. 
Semoga yang telah dipelajari dalam 
pelatihan mampu diterapkan dalam 
pengelolaan proses produksi yang semakin 
efisien. Sukses selalu untuk KORINDO 
Plywood Division! (yuk/cka)

Budaya Kerja
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Demokrasi dalam Wadah 
Serikat Pekerja

Management Review 
Paper Division

Budaya Kerja

Cileungsi – Serikat Pekerja Divisi Paper Manufacturing KORINDO 
Group sukses menyelenggarakan pesta demokrasi dalam memilih 
Ketua Serikat Pekerja di divisi tersebut. Pemilu yang diselenggarakan 
pada 4 Mei 2018 lalu berhasil menetapkan Dede Suhardi sebagai 
ketua terpilih Serikat Pekerja untuk periode 2018 – 2021. Dede 
memperoleh suara tertinggi yaitu sebanyak 323 suara, mengalahkan 
kandidat lain seperti Bambang SH 250 suara, Syaiful 195, dan Anda 
Suhada 62 suara. Pelantikan ketua serikat dilakukan pada keesokan 
harinya (5/5). 

Dalam sambutannya mewakili perusahaan, General Manager 
Umum Mr Kim Jin Woo mengajak seluruh pengurus untuk terus 
menjalankan komunikasi yang baik, karena memiliki tujuan yang 
sama yaitu kesejahteraan. Seperti dijelaskannya, semua pihak 
pasti memiliki masalah, dan masalah akan menemukan solusi bila 
komunikasi terjalin dengan baik, hingga tercapai harmonisasi. 

“Ingat kita adalah keluarga, Keluarga Besar Paper Division KORINDO 
Group” tegas Mr Kim Jin Woo dalam upacara pelantikan ketua 
pengurus Serikat Pekerja yang baru terpilih. Mewakili manajemen, 
Mr Kim Jin Woo juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih 
kepada Sutarwin SH atas dedikasinya yang tinggi selaku ketua SPKEP 
di periode sebelumnya.

Sejalan dengan pemikiran di atas. Ir. H Ahmad Basuni MM, selaku 
Perwakilan dari Apindo Bogor yang juga sekaligus sebagai HRD 

Cileungsi – Sebagai bagian usaha untuk mewujudkan good 
governance dan penerapan tata kelola yang baik, pimpinan Paper 
Division KORINDO Group menggelar kegiatan Tinjauan Manajemen 
(Management Review) yang diselenggarakan di Cileungsi, Bogor, 
Jawa Barat pada Selasa (24/7).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Paper Division, 
Mr Ko Jae Woong dan didampingi para pimpinan lainnya. Para 
perwakilan dari KORINDO Group Jakarta pun turut hadir dan 
bertindak sebagai mentor dalam kegiatan tersebut. 

Dalam sambutannya, Mr Ko Jae Woong menyampaikan pesan 
bahwasanya kegiatan inovasi yang dilakukan divisi selama ini 
sangatlah penting. Hal ini perlu dilakukan secara konsisten dan 
melibatkan banyak pihak agar hasil yang dicapai nantinya akan lebih 
maksimal. 

Melalui kegiatan Review ini disampaikan mengenai progress dan 
hasil integrasi dari beberapa program inovasi yang dijalankan 
perusahaan yakni: Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 
9001:2008 yang sedang dalam proses peningkatan ke versi 2015, 
Total Productive Maintenance (TPM) yang sudah dijalankan terutama 
untuk initial cleaning dan autonomous maintenance, dan juga 
Energy Management yang menampilkan keberhasilannya dengan 
menurunkan kebutuhan daya dari 1093 Kw/Mt menjadi 1059 Kw/Mt.
Diharapkan melalui kegiatan yang dilakukan secara konsisten ini akan 

GA Manager menjelaskan bahwa tahun-tahun kedepan adalah 
tahun yang lebih sulit terutama dalam hal pengupahan. Untuk itu 
komunikasi adalah kunci penting dalam hubungan industrial, guna 
mendapatkan solusi dari setiap permasalahan. 

Di kesempatan yang sama, Dede Suhardi mengungkapkan apresiasi 
setinggi tinggginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung 
terselenggaranya Musnik VII ini. Ditambahkanya, bahwa kemenangan 
dirinya bukanlah kemenangan individu ataupun kelompok, akan 
tetapi kemenangan bersama dan mengajak seluruh karyawan 
berjuang bersama sama dalam mewujudkan cita-cita bersama yaitu 
kesejahteraan bersama. (kom/iqb)

membawa Paper Division ke arah masa depan yang lebih gemilang. 
(yuk/ymr)
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General Safety 
Tool Box Meeting

Tool Box Meeting (TBM) diadakan setiap 
Hari Senin pagi yang berlokasi di halaman 
main office. Saat itu, topik yang diangkat 
adalah perkembangan kerja, peringatan 
keselamatan, aktivitas mingguan, dan 
informasi lainnya terkait dengan agenda 
pekanan yang disesuaikan. 

Kegiatan ini dilakukan di halaman Main 
Office dengan dihadiri seluruh Pimpinan baik 
TKA maupun lokal. Terdapat 3 pembicara 
yang menyampaikan briefing saat itu, yakni 
QA QC Deputy General Manager Mr Condro, 
HRGA Manager Gatot Lagimin, dan HSE 
Manager, Nurohmad. 

Dalam briefingnya, Mr Condro mengingatkan 
kepada seluruh tim untuk senantiasa 
mengutamakan faktor keselamatan. 
Pesannya, jika aman dapat melanjutkan 
aktivitas, tetapi jika tidak aman hentikan 
aktivitas dan pastikan untuk mengurangi 
bahaya dan lakukan analisis dengan Job 
Safety Analysis (JSA). Selain itu, Mr Condro 
juga menegaskan bahwasanya semua yang 
berkumpul di tempat tersebut adalah 
karena kebutuhan pelanggan, dan seluruh 
pihak memiliki kebijakan kualitas kepuasan 
pelanggan. “Jika pelanggan puas, perusahaan 
akan dapat terus mengembangkan 
bisnisnya,” tegasnya.

Di sesi berikutnya, Gatot Lagimin 
menyampaikan kembali kedisiplinan kerja 
yang sudah lama diterapkan dan menjadi 

Balaraja – Suasana kekompakan dan penuh 
disiplin kerja ditunjukkan oleh karyawan yang 
berada di Division Heavy Industry, Balaraja, 
Tangerang. Sedikitnya terdapat 1,200 
karyawan berdiri secara rapi menunggu 
arahan dari para pimpinannya masing-
masing. Di setiap Hari Senin pagi memang 
secara rutin dilakukan briefing dengan topik 
yang bervariasi. Rutinitas ini dilakukan untuk 
menjaga kekompakan tim dan kualitas kerja 
demi pencapaian keberhasilan bersama.

Seperti yang dikisahkan oleh Nurohmad, 
HSE Manager di Heavy Industry Division 
pada Senin (16/4) lalu kepada Redaksi 
Green Tomorrow. Kegiatan yang dinamakan 

budaya kerja di Korindo Heavy Industry ini. 
Dari sisi kedisiplinan, ia menegaskan masuk 
Gerbang 1 paling lambat 5 menit sebelum 
mulai kerja untuk mengurangi waktu 
terbuang, dan setiap grup harus memastikan 
setiap anggotanya menghadiri TBM.

Tidak kalah penting di sesi lainnya, 
Nurohmad sebagai HSE Manager terus 
mengingatkan seluruh peserta TBM untuk 
senantiasa waspada dan mengecek seluruh 
peralatan sebelum aktivitas. Maklum saja, 
divisi ini bersentuhan dengan alat-alat 
berat sehingga dituntut kewaspadaan dan 
kedisiplinan demi tercapai keselamatan kerja 
yang diinginkan bersama. 

“Mohon cek peralatan dan mesin sebelum 
setiap aktivitas,” ujar Nurohmad seraya 
menegaskan kembali apa yang telah 
disampaikan pembicara sebelumnya. 
Seperti dijelaskannya, kecelakaan yang 
dapat dicegah antara lain dengan cara: 
menghilangkan bahaya (elimination), 
mengganti bahan berbahaya dengan bahan 
yang aman (substitution), modifikasi mesin 
dari keadaan berbahaya menjadi keadaan 
aman (design control), mengatur waktu 
kerja dan tanda peringatan (administration), 
dan menggunakan Personal Protective 
Equipment (PPE) ketika terpapar bahaya. 

Melalui TBM ini diharapkan kesuksesan akan 
senantiasa terus terwujud. Sukses terus 
untuk Heavy Industry Division. (nur/ymr)
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Pengembangan Kapasitas

Mencapai Kesuksesan Bersama

Bogor – Sebanyak 32 karyawan KORINDO Group mengikuti pelatihan 
manajemen yang dilakukan di Sentul Aston Hotel. Pelatihan yang 
berlangsung dari tanggal 20-22 April 2018 ini diikuti oleh karyawan hingga 
level manager yang berasal dari KORINDO Kantor Pusat maupun dari 
daerah-daerah. Tujuan pelatihan kali ini adalah meningkatkan kemampuan, 
keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok atau 
organisasi serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri, kelompok 
dan organisasi sehingga mampu mempertahankan profesionalismenya 
di tengah perubahan yang terjadi secara terus menerus. Pelatihan yang 
dibuka secara langsung oleh Senior Vice Chairman, Mr Robert Seung, 
secara umum dapat diidentikkan pada perwujudan sustainabilitas 
(keberlanjutan) suatu sistem dan secara khusus ditujukan untuk 
mewujudkan kinerja yang lebih baik. (seo/ymr)

Bogor – Grup yang yang solid dan sukses merupakan idaman setiap 
pemimpin. Pemimpin pasti berusaha menjadi dan memberi yang 
terbaik bagi anggota timnya agar setiap anggota merasa terikat 
secara emosional dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. 
Hal inilah yang menjadi bahan perhatian dalam suatu bahasan 
pelatihan bagi 57 manager yang ada di KORINDO Group. Bertempat 
di Sentul Aston Hotel, pelatihan diselenggarakan selama tiga hari. 
Pelatihan kali ini bertemakan “Memperkuat Kemampuan Individu 
dan Organisasi untuk Terobosan Grup yang Sukses.”
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Persiapan KOMPETENSI 
dalam Rangka Menyongsong 

INDUSTRI 4.0

Saat ini dunia industri sedang bersiap untuk 
memasuki indutri era baru yaitu era industri 
4.0. Sejarah revolusi industri telah dimulai 
pada kisaran abad 18, ditandai dengan 
penerapan teknologi mesin uap. Kemudian 
berkembanglah generasi industri 2.0 yang 
dipelopori oleh seorang praktisi industri 
Frederic W. Taylor dengan penerapan 
teknologi ban berjalan/conveyor line 
Namun, indutri 2.0 memiliki kelemahan yaitu 
kejenuhan proses sehingga mengakibatkan 
terjadinya penyimpangan kerja, sehingga 
lahirlah Industri 3.0  yang ditandai dengan 
ditemukannya PLC (Programmable Logic 
Control) untuk otomatisasi sistem produksi. 
Sistim Produksi pada industri 3.0 dapat 
menghasilkan proses yang lebih berkualitas, 
cepat dan murah. 

Kemajuan teknologi informasi berkembang 
sangat pesat sehingga membuat orang 
harus selalu terkoneksi dengan jaringan 
internet. Hal ini juga merubah sebutan dari 
citizen menjadi netizen. Mereka selalu ingin 
terkoneksi satu dengan yang lain dimanapun 
berada. Keinginan mereka bervariasi, 
berubah-ubah secara mendadak, dan lebih 
personalized. 

Industri 4.0 dipersiapkan untuk menjawab 
hal tersebut. Sistem Cyber-physical atau 
virtual, internet of things (IoT), Cloud 
Computing, dan semua teknologi otonom 
lainnya akan banyak dikembangkan pada 
era ini, sehinga akan menghasilkan suatu 
industri yang cerdas/smart.

Untuk memasuki era tersebut, Kompetensi 
Sumber Daya Manusia harus dipersiapkan 
sehingga mampu menghadapi persaingan. 
Beberapa kompetensi tersebut diantaranya :

1. Kemampuan dalam Penyelesaian 
Masalah Kompleks (Complex problem 
solving)
Permasalahan yang dihadapi pada era 
industri 4.0 akan lebih kompleks dan rumit, 
Identifikasi dan analisa penyebab masalah 
sampai ke akarnya sehingga penyelesaian 
bisa dilakukan secara tepat. 

2. Kemampuan berpikir Kritis (Critical 
thinking)
Kemampuan berpikir kritis adalah 
kemampuan untuk berpikir secara masuk 
akal, memiliki tujuan yang jelas dan 
berorientasi pada sasaran.

3. Kreativitas (Creativity)
Kreativitas adalah kemampuan dan kemauan 
untuk melakukan inovasi secara terus 
menerus, sehingga dapat menemukan 
sesuatu yang unik dan baru, serta 
mengembangkan sesuatu yang sudah ada 
menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

4. Kepemimpinan (Leadership)
Generasi milenial yang ada pada masa 
ini memiliki keunikan masing-masing. 
Pengelolaan manusia secara tepat akan 
mampu menghasilkan tim yang efektif.

5. Kerjasama Tim (Team work) & 
Networking
Kemampuan untuk bekerja sama secara 
maksimal dengan sesama anggota tim dan 
juga kemampuan bekerja sama dengan 
orang lain di luar tim.

6. Kecerdasan Emosi (Emotional 
intelligence)
Tekanan internal dan eksternal pada era ini 

sangat kuat sehingga dibutuhkan kecerdasan 
emosional yang baik. Kemampuan dalam 
mengontrol emosi diri dan memahami emosi 
orang lain adalah wujud dari kecerdasan 
emosional.

7. Kemampuan pengambilan keputusan 
secara cepat (Fast Decision Making)
Situasi perubahan yang sangat cepat 
membutuhkan kecepatan untuk mengambil 
keputusan secara cepat dan tepat dalam 
kondisi apapun 

8. Kemampuan dalam melayani orang lain 
(Service orientation)
Service Orientation sangat dibutuhkan 
karena posisi konsumen sangat dekat. 

9. Kemampuan dalam Negosiasi 
(Negotiation)
Negosiasi adalah kemampuan berkomunikasi 
dan meyakinkan orang lain dalam berbagai 
aspek. Keterampilan ini harus dilatih, Karena 
dalam hubungan kerja akan banyak sekali 
terjadi proses negosiasi sehingga terjadi 
suatu kesepakatan yang win win.

10. Fleksibilitas Kognitif (Cognitive 
flexibility)
Kecepatan beradaptasi sangat diperlukan 
untuk mendukung kemampuan kognitif yang 
flexible, sehingga akan mampu membuat 
sesuatu dan melaksanakannya.

Beberapa kompetensi tadi sangat penting 
untuk disiapkan dan dikembangkan dalam 
rangka menghadapi indutri 4.0, di samping 
juga keterampilan-keterampilan yang lain 
yang tidak kalah penting. 

Selamat Menyongsong Era Industri 4.0.

Budaya Kerja

Setiyono
(Head of Learning & Innovation Center)
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Jakarta - Untuk kedua kalinya, KORINDO 
Group bekerja sama dengan Palang Merah 
Indonesia (PMI) wilayah Jakarta Utara 
menyelenggarakan Bakti Sosial Donor Darah 
2018. Kegiatan donor darah dilakukan pada 
9 Mei 2018, pukul 09.00 WIB – 13.30 WIB, 
dan bertempat di Wisma Korindo, Pancoran, 
Jakarta Selatan. 

Seperti  pelaksanaan pada tahun lalu, 
peserta donor darah didominasi oleh  
karyawan KORINDO dan masyarakat umum 
sekitar Wisma Korindo. Meskipun sudah 
diadakan dua kali, namun kegiatan ini 
selalu mendapatkan respon positif dengan 

antusiasme yang tinggi, baik dari karyawan 
lokal, karyawan Korea KORINDO, maupun 
masyarakat sekitar. 

Di sela kegiatan donor darah, Senior 
Managing Director KORINDO Group, Mr. 
Seo Jeong Sik mengutarakan dukungan 
penuh terhadap bakti sosial donor darah ini. 
Menurut Mr. Seo, kegiatan ini diharapkan 
dapat membantu ketersediaan kantong 
darah bagi PMI dan juga memberikan 
manfaat bagi yang membutuhkan. “Darah 
yang didonorkan akan sangat bermanfaat 
untuk yang memerlukan guna kelangsungan 
hidupnya,” ucapnya. 

Sementara itu, dr. Ulfah Suryani 
MARS. M.BIOMED selaku Kepala Unit 
Transfusi Darah (UTD) PMI Jakarta Utara 
menyampaikan apresiasinya terhadap 
KORINDO Group yang berinisiatif 
menyelenggarakan acara sosial semacam 
ini. Terlebih lagi, acara ini mendapatkan 

antusiasme yang tinggi dari para pendonor. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari Panitia 
Donor Darah dan PMI, tercatat sebanyak 218 
orang yang telah mendaftarkan diri sebagai 
pendonor. Dari angka tersebut, PMI berhasil 
menerima 156 kantong darah dari KORINDO. 
Angka ini meningkat dari tahun 2017 yang 
mencapai 130 kantong. 

Menurut dr Ulfah, dari seluruh kantong 
darah yang dikumpulkan, PMI Jakarta Utara 
mendistribusikannya kepada unit-unit PMI 
baik yang berada di Jakarta, maupun PMI 
yang berada di daerah lain. 

Merespon permintaan dari PMI kepada 
KORINDO Group untuk segera menggelar 
kembali kegiatan serupa, Mr Seo Jeong Sik 
menyanggupinya. Keluarga Besar KORINDO 
berencana kembali menggelar acara Donor 
Darah ketiga pada bulan November 2018. 
(gie)

CSC

KORINDO Sukses 
Selenggarakan 
Donor Darah 2018
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Wonogiri - Menjadi sosok perubahan bisa 
dilakukan oleh siapapun, tidak peduli tua 
dan muda. Selama mempunyai tekad serta 
kemauan kuat untuk dapat berkontribusi 
dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, 
niscaya perubahan itu dapat terwujud. Hal 
itulah yang dilakukan oleh Mbah Sadiman. 
Pria paruh baya yang menginjak umur 66 
tahun ini, menjadi aktor penting hijaunya 
Bukit Gendol, berlokasi di Desa Geneng, 
Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, 
Jawa Tengah.   

Sejak tahun 1995, Mbah Sadiman telah 
menanam ribuan pohon di Bukit Gendol 
seluas kurang lebih 100 hektar. Usahanya 
pun tak sia-sia, kini masyarakat Desa Geneng 
telah merasakan manfaatnya. Lebih dari 
600 warga desa bisa mengakses air bersih 
tanpa takut kekeringan. Langkah Mbah 
Sadiman ini memberikan inspirasi berbagai 
kalangan termasuk KORINDO. Pada tanggal 
29 November 2015 lalu, KORINDO bersama 
para stakeholder yaitu Pemerintah Daerah, 
Siswa, Paguyuban Budiasi, LSM Gerakan 
Bumi Hijau, TNI, Polri dan Mbah Sadiman 
sendiri, melakukan aksi tanam 7000 bibit 
pohon yang terdiri dari 4000 bibit pohon 
beringin dan 3000 bibit pohon buah-buahan, 
yaitu alpukat dan durian.

Kini setelah 3 tahun berlalu, KORINDO 
berinisiatif untuk melihat perkembangan 
7000 bibit pohon yang ditanam. Diwakili 
oleh Sekretaris Jenderal Yayasan KORINDO 
Mr. Yi Sun Hyeong, pada Jumat 27 Juli 
2018, KORINDO menyambangi kediaman 
Mbah Sadiman yang sederhana di Desa 
Geneng. Setelah beramah-tamah sebentar 
di kediaman Mbah Sadiman, menjelang sore 
hari Mr. Yi Sun Hyeong diajak untuk melihat 

langsung ke Bukit Gendol pertumbuhan 
bibit-bibit tanaman tersebut. Alhasil, bibit-
bibit pohon beringin kian tumbuh subur dan 
besar dengan rata-rata ketinggian pohon 
mencapai 3-5 meter. Beringin yang ditanam 
tahun 2015 lalu, telah menjadi penghasil 
mata air yang jernih sebagai sumber air 
bersih bagi masyarakat sekitar bukit ini. 
Selain itu, beringin juga berfungsi sebagai 
penyerap dan penyimpan air hujan, sehingga 
ketika musim kemarau datang, air bersih 
akan tetap tersedia di Bukit Gendol.

Sementara itu, untuk tanaman buah-buahan, 
khususnya pohon durian, kini telah mulai 
berbuah dan diperkirakan akhir tahun ini 
akan ada panen durian hasil tanam bersama 
tahun 2015. Kedepannya, KORINDO sedang 
menjajaki kerjasama dengan Gerakan Hijau 
Bumi, LSM yang membantu Mbah Sadiman 
dalam memberdayakan hutan Bukit Gendol, 
akan membentuk kawasan agrowisata 
Bulukerto. Kawasan agrowisata ini akan 
menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi 
masyarakat Bulukerto, melalui penjualan 
hasil tanaman buah dan juga wisata alam 
berupa camping ground dan mata air alami 
di puncak Bukit Gendol.

Saat ditanya kendala yang dihadapi Mbah 
Sadiman dalam memelihara tanaman 
di Bukit Gendol ini adalah masalah 
perawatan.”Pohon beringin yang sudah 
terawat dia tumbuh besar-besar, namun 
masih banyak juga yang tidak terawat, begitu 
juga dengan pohon buah-buahan sebagian 
ada yang tak terawat, sedangkan yang 
terawat bagus-bagus”. Selain perawatan, 
masalah pupuk juga menjadi kendala yang 
dihadapi Mbah Sadiman terutama untuk 
pohon buah-buahan. Karena pohon buah-

buahan memerlukan banyak pupuk agar 
pertumbuhannya menjadi subur dan baik.
Persoalan pupuk direspon cepat oleh pihak 
KORINDO dengan langsung memberikan 
bantuan 16 karung pupuk perawatan untuk 
pohon beringin dan pohon buah. 

“Saya berterima kasih kepada KORINDO atas 
bantuan yang diberikan. Saya mendoakan 
KORINDO agar usahanya lebih sukses, 
serta dapat berkontribusi dalam program 
penghijauan lingkungan baik di sini maupun 
di tempat lainnya”. ungkap Mbah Sadiman.

Mr. Yi Sun Hyeong berharap bantuan ini 
dapat memudahkan Mbah Sadiman untuk 
mengatasi kendala perawatan. Ia pun salut 
dengan kegigihan dan ketekunan Mbah 
Sadiman merubah wajah Bukit Gendol di 
sekitar rumahnya yang semula gersang, kian 
menjadi asri dan diberkahi dengan pasokan 
air yang sangat melimpah. Kawasan bukit 
ini juga menjadi lebih produktif dengan 
ditanam pohon buah-buahan, seperti durian 
dan alpukat untuk dijadikan tambahan 
perekonomian warga.

CSC

KORINDO
Turut Hijaukan Bukit Gendol
Laporan Muhammad Iqbal, Tim Public Relations 
dari Wonogiri, Jawa Tengah
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KORINDO Papua 
Ajari Masyarakat 
Tanam Sayuran

PAPUA – KORINDO Group tak henti-hentinya 
terus menggalakkan program-program 
pemberdayaan bagi masyarakat. Belum 
lama ini melalui Divisi Perkebunan Kelapa 
Sawitnya di Papua, KORINDO bersama-sama 
masyarakat lokal disana memanfaatkan 
lahan kosong menjadi kebun sayur yang 
bermanfaat dari sisi ekonomi maupun 
kesehatan manusia. 

Kegiatan perdana ini berlokasi di Kampung 
Aiwat, Distrik Subur, Kabupaten Boven 
Digoel, Propinsi Papua pada Jumat (20/4) 
lalu. Rencananya, kegiatan budidaya 
tanaman sayur mayur ini akan dilakukan 
setiap bulannya dengan lokasi yang berbeda-
beda. 

Acara penanaman perdana dilakukan oleh 
Mr Yi Jong Myeong, selaku Direktur Utama 
KORINDO wilayah Papua. Jenis sayuran yang 
ditanam adalah seperti jagung, kangkung, 
cabai, dan lainnya yang dapat dinikmati 
oleh masyarakat. Lahan yang dipakai untuk 
budi daya tanaman memiliki luas 10m 
x10m dan selanjutnya akan diserahkan dan 
dikembangkan oleh masyarakat sendiri. 

Tujuan dari kegiatan budi daya tanaman ini 
adalah untuk merangsang dan memotivasi 
masyarakat agar memiliki keinginan untuk 
berusaha dengan memanfaatkan lahan 
seperti pekarangan rumah dan lahan 
lain milik masyarakat. “Kami berharap 

agar masyarakat ada kemauan untuk 
mengolah lahannya sendiri,” ucap Robi Sinai 
selaku Asisten Manager Humas sekaligus 
Koordinator Bakti Sosial Budi Daya Tanaman. 

Robi menjelaskan, hasil dari penanaman 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat terlebih dahulu. Jika masyarakat 
sudah bisa mencukupi kebutuhannya, maka 
lahan juga bisa dikembangkan untuk usaha 
dan menambah penghasilan. KORINDO 
pun akan tetap berkomitmen untuk 
terus melakukan pemberian bibit kepada 
masyarakat.

Salah satu penduduk Kampung Aiwat, 
Paulinus Kanduga mengaku merasa 
senang atas bantuan bibit dan bantuan 
pendampingan budi daya tanaman dari 
KORINDO. Menurutnya, bantuan ini sangat 
bermanfaat karena masyarakat belum 
mengetahui cara bercocok tanam sayur-
sayuran. Selain bantuan bibit, KORINDO 
juga memberikan alat- alat bercocok tanam 
kepada masyarakat berupa cangkul, sekop, 
dodos, plastik bibit tanaman, dan alat 
semprot. 

Di kesempatan yang sama, Petrus Boryemu 
selaku pelaksana kegiatan mengungkapkan 
bahwa program budi daya tanaman 
tidak hanya berhenti sampai di situ saja. 
Namun KORINDO akan terus mengontrol 
perkembangan dan memberikan 

pendampingan terhadap masyarakat. 
Dilakukannya usaha bercocok tanam ini 
mengingat kondisi Indonesia sebagai negara 
tropis sangat memungkinkan bagi sayuran 
untuk tumbuh sepanjang tahun. Fakta 
ini membuat budi daya tanaman sayuran 
semakin hari semakin berkembang di 
Indonesia. Selain kemungkinan tumbuhnya 
sayuran cukup tinggi di Indonesia, sayuran 
juga memiliki manfaat dan nilai ekonomis 
yang tinggi.(sat/cka)

CSC
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KORINDO Bantu 
Tingkatkan Kualitas 

SDM di Papua

Papua – KORINDO Group senantiasa 
berusaha memajukan kualitas sumber daya 
manusia, generasi penerus bangsa Indonesia 
dengan mendukung program-program 
pemerintah di bidang pendidikan. Dukungan 
konkret KORINDO ini tercermin dari program 
praktik kerja industri (PKL) oleh perusahaan 
bagi siswa siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Jair di area operasional 
perusahaan.

Program praktik kerja ini sudah berlangsung 
selama 3 tahun berturut-turut. Untuk tahun 
ini, pembukaan dilakukan pada awal Juli 
2018 lalu. Program ini akan dilakukan oleh 
para siswa selama tiga bulan, dari Juli sampai 
September 2018. 

Nantinya, para siswa akan ditempatkan di 
beberapa pos KORINDO sesuai dengan latar 
belakang pendidikannya, seperti Jurusan 
Administrasi Perkantoran dan Agribisnis 
Tanaman Pangan & Hortikultura. Jumlah 
siswa yang diterima dalam program PKL ini 
sejumlah 79 siswa dan ditempatkan di tiga 
pos.

Dalam acara pembukaan program PKL, 
Kepala Sekolah SMKN Jair Rufinus Nemokai 
mengungkapkan rasa terima kasih atas 
dukungan KORINDO dengan adanya 
program semacam ini. “Terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada KORINDO  
karena menerima anak-anak kami untuk 

mencari ilmu dalam Prakerin (Praktik Kerja 
Industri),” ujar Rufinus. Ia berharap melalui 
program ini, KORINDO bisa membantu untuk 
membimbing, mengasuh, dan mengarahkan 
para siswa saat praktik kerja nanti. 

Di kesempatan yang sama, Manager 
Personalia KORINDO Papua, Kansius K. 
Bunman memberikan motivasi kepada 
para siswa yang akan mengikuti kegiatan 
PKL. Menurutnya, Studi Agribisnis adalah 
terobosan ilmu baru yang bagus untuk 
perkembangan di masa depan.”Manfaatkan 
waktu untuk mencari ilmu. Dari ilmu, kita 

bisa menciptakan sesuatu untuk diri kita, 
lingkungan, Papua, serta bangsa Indonesia,” 
ujar Kanisius. 

Direktur Utama KORINDO Papua Mr. Yi Jong 
Myeong menyambut dengan hangat siswa 
peserta PKL. Mr. Yi berharap agar siswa 
nantinya dapat memperoleh nilai yang 
maksimal selama tiga bulan melakukan 
praktik kerja di perusahaan. Ia juga 
menjanjikan untuk mempertimbangkan 
para siswa yang ingin melanjutkan kerja di 
KORINDO berdasarkan kinerja dan semangat 
kerja saat praktik. (sat/cka)

CSC
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Divisi Kelapa Sawit Lakukan 
Pengobatan Gratis di 
Kampung Kalikao

PAPUA – Divisi Perkebunan Kelapa Sawit KORINDO Group yang berada di 
Papua secara rutin melakukan bakti sosial untuk memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. Bekerja sama dengan Satgas Yonif Raider 
323/BP Kostrad, Tim CSR KORINDO Papua menggelar pengecekan dan 
pengobatan secara gratis kepada masyarakat pedalaman di kampung 
Kalikao Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua pada Minggu (25/3).
Sebelum dilakukan bakti sosial, kebersamaan antara KORINDO, TNI dan 
masyarakat ditunjukkan dengan dilakukannya ibadah bersama di Gereja 
Kalikoa, sekaligus merayakan hari Minggu Palma. Semua umat yang hadir 
pada saat itu membawa daun palma untuk diberkati pada misa yang 
dimulai pukul 09:00 WIT.

Usai ibadah bersama, kegiatan baksi sosial dimulai dengan pemberian 
penyuluhan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah 
Tangga yang dibawakan oleh dr. Olly Shintamarito. 

Dalam penyuluhan ini, masyarakat diberikan arahan tentang hidup 
bersih dan sehat, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan sekitar, serta 
makan makanan yang sehat. Mengingat masyarakat Kalikao yang hanya 
memiliki sumber air dari air hujan dan air sungai saja, maka dr. Shinta juga 
mengimbau warga untuk mengendapkan air sebelum dimasak, jika air 
sungainya keruh.

Selanjutnya, masyarakat dengan antusias melakukan pemerikasaan 
kesehatan. Setelah diperiksa oleh dokter, masyarakat Kalikao 
mendapatkan obat dan juga dibagikan makan siang. Respon Masyarakat 
Kampung Kalikao Distrik Jair, sangat tinggi terhadap kegiatan baksos  
tersebut. Sebanyak 103 warga ikut mendaftarkan diri untuk berobat dan 
konsultasi kesehatan.

Petrus Kinggo, Kepala kampung Kalikao memberikan apresiasinya atas 
keberadaan perusahaan di sana. “Kegiatan CSR Kesehatan KORINDO 
sangat membantu masyarakat kami. Hari ini adalah keempat kalinya 
bakti sosial hadir di kampung Kalikao. Dan jika ada masyarakat yang sakit 
dan perlu dirawat, tim medis klinik dari POP A (Camp. 19) KORINDO 
menjemput langsung masyarakat yang sakit untuk diperiksakan 
kesehatannya kemudian mengantarnya kembali kerumah,” ujar Petrus. 
(sat/cka)
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PAPUA – Pemerintah, Satgas Yonif Raider 
323/BP, dan KORINDO saling bekerja sama 
melakukan kegiatan bakti sosial di Kampung 
Subur, Distrik Subur, Kabupaten Boven 
Digoel, Papua pada Minggu (22/4) lalu. 
Kegiatan bakti sosial di Kampung Subur ini 
memfokuskan pada kesehatan dengan tidak 
hanya memberikan pengobatan gratis bagi 
warga, tapi juga memberikan penyuluhan 
tentang hidup bersih sehat dan kebersihan 
lingkungan. Keakraban dengan masyarakat 
lokal pun semakin terjalin dengan 
dilakukannya ibadah bersama sebelum acara 
dimulai.
 
Pelayanan kesehatan di Kampung Subur 
diawali dengan penyuluhan tentang cara 
menggosok gigi yang baik dan benar kepada 
anak-anak. Penyuluhan ini dipandu oleh 
dokter Satgas Yonif R323/BP Letda CKM dr. 
Muhammad Barkah dan dibantu oleh dokter 
serta perawat dari Klinik Asiki. Selain itu, 
penyuluhan tentang perilaku hidup bersih 
dan sehat di rumah tangga dipandu oleh dr. 
Ruth Hamadi dari Klinik Asiki.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan 
pengobatan gratis terhadap 215 orang. Dari 
hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, 
dr. Ruth Hamadi selaku dokter Klinik Asiki 
menuturkan bahwa penyakit yang banyak 
dikeluhkan oleh masyarakat adalah penyakit 
batuk, pilek, dan pegal-pegal. “Tidak ada 
penyakit serius yang dialami oleh para 
warga,” ujar dr Ruth Hamadi seusai acara.
Dalam kegiatan bakti sosial ini, Tim 
CSR KORINDO Papua juga melakukan 
pembersihan lingkungan dengan 
mengumpulkan sampah dan memotong 
rumput yang tumbuh tinggi di lingkungan 
warga. Pembersihan lingkungan ini dilakukan 
untuk menjaga kebersihan lingkungan di 
Kampung Subur.

Kegiatan bakti sosial di Kampung Subur 
in bukanlah hal yang baru bagi Tim CSR 
dan selalu mendapatkan respon positif 
dari masyarakat. Kepala Kampung Subur, 
Stanislaus Watu Mahuse mengungkapkan, 
masyarakat di Kampung Subur merasa 
sangat terbantu dengan adanya kegiatan 

bakti sosial KORINDO yang sudah diadakan di 
Kampung Subur. 

Kegiatan bakti sosial ini juga dihadiri oleh 
Aiptu Bambang Yulianto, selaku Kapolsek 
Wilayah Distrik Subur. Bambang Yulianto 
menyampaikan rasa terima kasihnya atas 
pelayanan kesehatan gratis di wilayah 
Distrik Subur. Menurut Bambang, pelayanan 
kesehatan yang dilakukan oleh Tim CSR 
sudah sangat membantu masyarakat sekitar. 

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boven 
Digoel, Rufus Burok, mengapresiasi 
kegiatan bakti sosial yang dilakukan di 
Kampung Subur dan bersyukur atas antusias 
masyarakat yang tinggi dalam mengikuti 
kegiatan ini. Beliau berharap bahwa kegiatan 
tersebut dapat dimanfaatkan oeh warga 
Kampung Subur yang berada cukup jauh dari 
pelayanan kesehatan. (sat/ana)

Bukti Kepedulian 
KORINDO Terhadap 
Masyarakat Papua
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KORINDO Logistics Peduli Pendidikan

CSC KORINDO 
Ikut Cegah 
Terjadinya Gizi 
Buruk

Jakarta – Beberapa waktu terakhir tersiar 
kabar telah terjadinya gizi buruk anak-anak 
di beberapa daerah. Bahkan, informasi dari 
beberapa pimpinan wilayah lingkungan 
menyebutkan adanya indikasi ke arah gizi 
buruk di wilayah Ibu Kota Jakarta. 

Guna mencegah terjadinya gizi buruk, 
Tim Corporate Social Contribution (CSC) 
atau dikenal CSR KORINDO Group secara 
konsisten menunjukkan kepeduliannya 
dengan melakukan kegiatan Pemberian 
Makanan Tambahan (PMT) di posyandu yang 
terletak di wilayah Kecamatan Pancoran, 
Jakarta Selatan. 

JAKARTA – Pemberian alat belajar dan 
keterampilan kepada siswa siswi Sekolah 
Dasar Negeri 04 Cakung Barat Jakarta Timur 
merupakan bentuk perhatian Divisi Logistics 
KORINDO Group terhadap kegiatan belajar 
mengajar di wilayah usaha KORINDO Group.

Pelaksanaan penyerahan bantuan tersebut 
dari pihak Divisi Logistik diwakili oleh 
Manager HRD, Hariyanto,SH dan diterima 
oleh Kepala Sekolah SDN 04 Cakung Barat, 
Ahmadi, S.Pd, MM. Acara serah terima ini 
dilakukan di salah satu ruang kelas SDN 04 
dan disaksikan para murid beserta guru-guru 
di sekolah tersebut pada Kamis (26/4) lalu.

“Kami sangat senang dan bangga atas 

Makanan yang dibagikan secara gratis oleh 
KORINDO berupa bubur kacang hijau, biskuit, 
dan susu. Program CSC di bidang kesehatan 
ini dilaksanakan secara rutin dan telah 
memasuki tahun ke-4. 

Pada akhir April 2018 lalu, penyerahan PMT 

dilakukan di tiga posyandu yang berlokasi 
di  Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, 
yaitu Posyandu Melati, Posyandu Kangkung, 
dan Posyandu Anggrek. Di Posyandu Melati, 
kegiatan dihadiri Ketua PKK Kelurahan 
Kalibata, Lia Lunalia, dan Pembinan 
Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran. 
Tim CSC mendistribusikan sebanyak 
420 paket PMT secara gratis kepada tiga 
posyandu tersebut. 

Lia Lunalia selaku Ketua Pembina PKK 
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran 
mengucapkan ungkapan terima kasihnya 
kepada KORINDO yang selalu peduli dan 
memberikan bantuan makanan tambahan. 
“Dengan adanya bantuan makanan 
tambahan dan hal yang membantu 
posyandu, kita bersama-sama meningkatkan 
derajat kesehatan untuk menuju keluarga 
yang sehat,  maju, dan mandiri,” ucap Lia 
usai melayani peserta di Posyandu Melati. 
(hen/rik)

pemberian alat tulis sekolah dan alat edukasi 
bagamana belajar menjahit,” ujar Kepala 
Sekolah SDN 04 Cakung Barat Jakarta Timur, 
Ahmadi, S.Pd., MM.

Seperti diutarakan Kepala Sekolah, 
pemberian alat belajar mengajar dan 
keterampilan menjahit dari program CSR 
Bimaruna Jaya ini adalah bukti bentuk 
kepedulian perusahaan atas sekolah-sekolah 
yang dekat dengan wilayah operasional 
perusahaan. “Kami sangat dihargai dan 
menjadi lebih dekat dengan manajemen 
Bimaruna. Ke depannya, kami berharap tidak 
sampai di sini saja dalam bekerja sama,” ujar 
Kepala Sekolah SDN 04 Cakung Barat di saat 
pembukaan acara tersebut. (ray/iqb)
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Peran Aktif 
KORINDO untuk 
Ibu dan Anak

Penyerahan 
Hadiah Lomba 
Korean Essay 
Writing 2018

Jakarta- INAKOS (The International 
Association of Korean Studies in Indonesia) 
bersama dengan APSKI (Asosiasi Program 
Studi Korea se-Indonesia) sukses 
menyelenggarakan Korean Essay Writing 
Competition 2018. Kompetisi penulisan esai 
Korea ini diikuti oleh puluhan mahasiswa 
program studi Bahasa Korea di seluruh 
Indonesia. Pada 2018 ini, pengumuman 
pemenang Korean Essay Writing 2018 
diselenggarakan di Universitas Indonesia 
(UI). 

Pemberian hadiah kepada pemenang 
Korean Essay Writing 2018 diselenggarakan 
bersamaan dengan seminar dengan tema 
“Nurturing Indonesia-Korea Relation through 

Kesehatan merupakan salah satu prioritas 
pemerintah terhadap masyarakat Indonesia, 
dari pedesaan hingga perkotaan. Ini karena 
masyarakat yang sehat akan membuat 
bangsa akan menjadi kuat. Menyadari hal ini, 
Tim Corporate Social Contribution (CSC) atau 
CSR KORINDO Paper Division, melakukan 
kegiatan bakti sosial di Posyandu Desa 
Dayeuh, Cileungsi, Bogor (5/7). 

Bakti sosial ini bertajuk “Pemberian Makanan 
Tambahan dan Penyuluhan Kesehatan”. 
Penyuluhan kesehatan tersebut bertujuan 
memberikan pelayanan bagi ibu hamil, ibu 
menyusui dan balita. 

Kegiatan pemberian imunisasi serta 
makanan tambahan tersebut nyatanya 
sangat dinantikan oleh warga Desa Dayeuh. 
Terlihat para ibu yang membawa balitanya 
ke Posyandu Tulip 1 dan Posyandu Tulip 
3 dan sudah mulai mengantre sejak pagi. 

Cultural Understanding” di Auditorium 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia 
(FIB-UI). Pada kesempatan ini, KORINDO 
Group memberikan hadiah kepada 
pemenang pertama Korean Essay Writing 
2018 berupa tiket pesawat pulang-pergi 
tujuan Indonesia-Korea Selatan. 

KORINDO Group diwakili oleh Mr. Choi 
Jae Gwang selaku HR General Manager 
mengucapkan selamat kepada para 
pemenang, dan berharap melalui karya 
esai ini hubungan baik Indonesia dan Korea 
Selatan akan terus terjaga.  (gie/hen)

Adapun kegiatan di posyandu mencakup 
penimbangan berat badan, pemberian 
imunisasi, dan pemberian makanan 
tambahan. Pemberian makanan tambahan 
berupa biskuit dan susu kepada ibu hamil, 
ibu menyusui, dan balita diserahkan 
secara simbolis oleh dr. Dewi Lestari, MKK 
selaku perwakilan dari KORINDO Paper 
Manufacturing Division. 

Mewakili para warga, Suwarta selaku Ketua 
RT 01 Desa Dayeuh sangat mengapresiasi 
KORINDO Paper Manufacturing dalam 
membantu memperkuat peran dan 
fungsi Posyandu di tengah masyarakat 
melalui program CSC. Masyarakat pun 
sangat antusias dengan pemberian 
makanan tambahan oleh KORINDO, karena 

manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh 
mereka. 

Ditemui saat pelaksanaan bakti sosial di 
Posyandu Tulip 1, Mamay Maesaroh sebagai 
Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dayeuh 
mengungkapkan rasa terima kasih atas 
bantuan KORINDO selama ini, dan berharap 
agar bantuan serupa bisa ditingkatkan. 

Manajemen KORINDO Paper Manufacturing 
Ahmad Basuni turut menyatakan bahwa 
KORINDO berharap kegiatan ini dapat 
membangun sinergitas dalam peningkatan 
derajat ibu dan balita. “Kami senang bila 
kegiatan ini disambut baik serta memberikan 
manfaat bagi masyarakat,” tambahnya. 
(kom/ray)

CSC
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KORINDO Papua Bantu 
Pembangunan Kantor Polsek Subur

Paper 
Division Goes 
To School
Cileungsi – Dapat tumbuh dan berkembang 
bersama masyarakat adalah bagian penting 
dari hadirnya program Corporate Social 
Contributions (CSC/CSR) sebuah perusahaan. 
Paper Division KORINDO Group yang 
beroperasi di Cileungsi, Bogor Jawa Barat 
terus mensinergikan beberapa unsur penting 
yakni pendidikan, pengembangan komunitas, 
dan lingkungan. 

Diharapkan melalui sinergitas ini, 
perusahaan dapat terus tumbuh dan 
berkembang bersama para pemangku 
kepentingan, di mana masyarakat menjadi 
salah satu bagian penting di dalamnya. 
Koordinator CSC Paper Division, Komarinda 
Madini berujar sejauh ini Paper Division 
KORINDO telah melakukan berbagai 
program CSC ‘Goes To School’. Program 
yang dimaksud yaitu Sekolah Siaga 
Bencana, Hutan Sekolah, dan Sekolah Peduli 

Papua – Divisi Perkebunan Kelapa Sawit 
KORINDO yang berada di Papua membantu 
pembangunan Kantor Polsek Subur di 
Kabupaten Boven Digoel, Papua (16/4). Hal 
ini didasari Distrik Subur belum memiliki 
kantor Polsek, yang dibutuhkan masyarakat 

Lingkungan.

Program CSC Pendidikan yang belakangan 
ini dilaksanakan adalah pemberian bantuan 
alat-alat tulis yang didistribusikan kepada 
sekolah-sekolah yang berada di area 
lingkungan operasional perusahaan, seperti 
Bojongkaso, Parung Dengdek dan Desa 
Dayeuh. Bantuan itu diberikan kepada 
siswa siswa PAUD, TK dan SD. Kegiatan ini 
berlangsung sejak tanggal 28 Juli hingga 
tanggal 03 Agustus 2018.

Imas Ripah, perwakilan dari TK Annida 
yang menjadi salah satu sekolah penerima 
bantuan alat tulis, menyambut baik dan 
mengucapkan terima kasih kepada pihak 
KORINDO Group. “Semoga pemberian ini 
menambah semangat anak-anak kami dalam 
belajar, dan kegiatan ini berlangsung terus 
dalam setiap tahun” ujarnya. [asp/kom]

untuk menjaga keamanan. Sebelumnya, 
Kapolsek beserta 6 orang stafnya berkantor 
di rumah Sekretaris Kampung. 

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, 
perlu adanya kerja sama dari masing-masing 
stakeholder yang  ada di sekitar perusahaan 
yang meliputi instansi pemerintah dan 
kepolisian. Dalam kerja sama ini, perusahaan 
membantu menyediakan material untuk 
pembangunan pos polisi yang layak sebelum 
tersedianya pendanaan dari pemerintah 
untuk membangun kantor polsek yang baru. 
Sebagai langkah awal, bangunan akan dibuat 
secara semi-permanen, di mana di dalam 
pos polisi tersebut sudah terdapat kantor 
termasuk ruangan untuk para anggota 
polsek setempat. 

Acara peletakkan batu pertama tersebut 
dilakukan secara sederhana, yang dihadiri 
oleh Kapolres Boven Digoel AKBP Yohanes 
Afri Budi S.R, SIK, Wakapolres Kompol Aris 

Mangape, Danramil Jair Mayor Unang 
Suryana, Polsek Jair Ipda Munandar, Direktur 
Utama Korindo Papua Yi Jong Myeong, 
General Manager Korindo Papua Jemmy 
Senduk, Kepala Distrik, Tuan Dusun Markus 
Aute, dan tokoh masyarakat.

Jemmy Senduk mengungkapkan sudah 
menjadi tuntutan kebutuhan bahwa dengan 
berjalannya roda pemerintahan di sana 
harus ada kantor Polsek. “Yang kita bangun 
ini adalah cikal bakal kantor Polsek. Nanti 
akan diadakan perluasan sambil menunggu 
dana dari pemerintah untuk membangun 
yang permanen,” ujar Jemmy. 

Tuan Dusun sebagai pemilik hak ulayat 
tanah, Markus Aute mengatakan dalam 
sambutannya, bahwa tanah tersebut 
diberikan secara gratis untuk digunakan 
dengan baik selama-lamanya oleh Polsek 
setempat. (sat/ana)

CSC
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Berbagi Bahagia 
di Hari Raya

YAYASAN 
KORINDO Bantu 
Budi Daya Ikan 
Lele

Pangkalan Bun – Dalam rangka 
memperingati hari raya Idul Fitri 1439 H yang 
jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018 lalu, PT. 
Korindo Ariabima Sari (KABS) Pangkalan Bun, 
membagikan bantuan zakat fitrah kepada 
masyarakat yang berada di Kabupaten 
Kotawaringin Barat. Hal ini dilakukan KABS 
untuk berbagi kebahagiaan di Hari Raya 
bersama masyarakat setempat.

Paket yang dibagikan KABS terdiri dari beras 

Jakarta – Yayasan KORINDO turut 
berkontribusi dalam memajukan 
perekonomian berbasis kerakyatan melalui 
program pengembangan UMKM (Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah). Pada Kamis 
(24/5), Tim Corporate Social Contribution 
(CSC) Yayasan KORINDO, atau yang biasa 
dikenal sebagai Tim Corporate Social 
Responsibility (CSR) mengunjungi tempat 
budi daya lele milik komunitas lansia 
bernama IMPALA di Kelurahan Pancoran, 
Jakarta Selatan. 

Komunitas Lansia IMPALA melakukan budi 
daya ikan lele dengan memanfaatkan 
lahan sempit di sekitar rumah. Hasil ternak 
ikan lele tersebut diolah menjadi produk 
makanan bernilai ekonomis, seperti siomay 
dan bakso lele. Namun dalam menjalankan 

sebanyak 6.300 Kg, gula pasir sebanyak 330 
Kg dan minyak goreng sebanyak 330 botol.
Masyarakat penerima paket ini adalah para 
fakir miskin, penghuni panti asuhan, orang-
orang lanjut usia, dan pengurus mesjid 
yang berdomisili di Kelurahan Mendawai, 
Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan 
Sidorejo dan Kelurahan Baru. 

Paket bantuan yang diserahkan terdiri dari 
beras sebanyak 6.300 Kg, gula pasir sebanyak 

330 Kg dan minyak goreng sebanyak 330 
botol.

PT. Korindo Ariabima Sari berharap dengan 
diserahkannya bantuan zakat fitrah ini 
dapat membantu meringankan beban hidup 
masyarakat dan juga diharapkan dapat 
memberikan kebahagiaan tersendiri dalam 
merayakan Hari Raya Idul Fitri. (gakabs/seo)

kegiatannya, Komunitas IMPALA mengalami 
kendala seperti dalam mahalnya pakan 
lele berkualitas serta tidak memiliki mesin 
spinner (alat pengolah abon).

Melihat kondisi ini, Yayasan KORINDO 
berinisiatif memberikan bantuan kepada 
Komunitas IMPALA berupa 70kg pakan lele 
berkualitas dan mesin spinner berkapasitas 
3kg untuk membuat olahan dari lele seperti, 
kerupuk kulit dan abon. Rencananya, 
bantuan mesin spinner tersebut akan 
dimanfaatkan komunitas IMPALA untuk 
memproduksi abon lele. 

Tentu saja, bantuan ini memperoleh 
respon yang sangat positif dari Komunitas 
IMPALA. Terlebih selama ini, IMPALA kerap 
mengalami kendala dalam melaksanakan 

budi daya ikan lele. “Atas bantuan dari 
KORINDO, kami dapat mempertahankan 
kualitas daging ikan lele dengan pemberian 
pakan yang baik,”  jelas Bapak Anwar, Ketua 
Komunitas IMPALA.

Yayasan KORINDO berharap dengan adanya 
bantuan ini, komunitas dapat menjalankan 
budi daya lele dan olahannya dengan 
mandiri, sehingga dapat menghasilkan 
keuntungan dan menjadi usaha yang 
berkelanjutan. Kedepannya, Yayasan 
KORINDO juga berkomitmen untuk 
memberikan pembinaan dan pendampingan 
yang sama kepada warga kelurahan lainnya 
di sekitar Pancoran dan lokasi operasional 
KORINDO. (hen/ray)

CSC
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CSC KORINDO Sukseskan Program Pemerintah 
untuk Bangun Indonesia dari Pinggiran
Papua – KORINDO Group menjadi salah 
satu perusahaan nasional yang turut 
menyukseskan program Nawa Cita (9 
agenda prioritas) pemerintah Indonesia, 
yaitu dengan membangun Indonesia dari 
pinggiran. Hal ini ditunjukkan oleh Divisi 
Kayu Lapis KORINDO di Asiki, Kabupaten 
Boven Digoel, Papua melalui beragam 
program Corporate Social Contribution (CSC/
CSR) yang sudah dilakukan.

Dari hasil data yang terkumpul untuk periode 
April-Juni 2018, tercatat bahwa Divisi Kayu 
Lapis di Papua telah menjalankan berbagai 
program CSC di bidang ekonomi, pendidikan, 
serta infrastruktur untuk memajukan 
masyarakat Papua dan menggerakkan 
perekonomian setempat.

Dalam upayanya untuk memajukan 
pendidikan di daerah pedalaman, Tim CSC 
KORINDO telah memberikan beasiswa 
kepada 32 siswa di Kampung Asiki. Bantuan 
beasiswa ini diberikan kepada para siswa 
untuk meneruskan studinya di berbagai 
jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai 
Perguruan Tinggi. Di sisi lain, KORINDO 

juga memberikan bantuan alat tulis serta 
mainan anak. Bantuan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas sekolah dan 
menambah sarana bermain untuk anak-anak 
di tingkat PAUD. Bantuan listrik pun turut 
disalurkan selama masa ujian di SMPN Asiki 
berlangsung.

Kesejahteraan masyarakat juga menjadi 
fokus utama dari KORINDO. Bantuan 
kebutuhan dasar (BAMA) terus disalurkan 
KORINDO kepada keluarga yang kurang 
mampu. Bantuan tersebut berupa bahan 
pokok seperti beras, minyak goreng, gula 
pasir, mi instan, dan bawang serta dispenser 
yang berguna untuk konsumsi keluarga 
sehari-hari. 

Di samping itu, Tim CSC KORINDO juga 
menyediakan bantuan air bersih untuk 
masyarakat. Sebanyak 16 tangki air bersih 
layak konsumsi diberikan kepada warga Asiki. 
Air bersih ini diharapkan dapat menunjang 
kebutuhan pokok masyarakat. 

Kemajuan infrastruktur di daerah pun 
juga tidak luput dari prioritas Tim CSC 

KORINDO. KORINDO memberikan bantuan 
material berupa semen, pasir, untuk 
membantu pembangunan rumah warga. 
Tidak hanya sampai di situ, Tim CSC 
juga membantu untuk pembuatan pintu 
rumah, jendela, lantai, serta bantuan dana 
demi mewujudkan rumah layak huni bagi 
masyarakat yang bermukim di Kampung 
Asiki. 

Tim CSC pun turut berkontribusi dalam 
pembangunan tempat ibadah di Asiki. Hal ini 
dibuktikan dengan bantuan material seperti 
kayu lapis, semen, serta bantuan sembako 
untuk tiga gereja yang terletak di Kampung 
Asiki. Selain itu, bantuan untuk masjid dalam 
rangka mendukung program pembangunan 
dan acara keagamaan juga dilakukan 
oleh Tim CSC. Bantuan tersebut berupa 
transportasi material dan juga 1 ton beras 
yang disalurkan ke tiga masjid di Kampung 
Asiki. Diharapkan bantuan ke tempat-tempat 
ibadah tersebut dapat mempererat relasi 
antar uzzmat beragama dan juga membuka 
akses bagi masyarakat untuk beribadah. 
(gaka/seo/cka)

CSC
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Menyambut Hari 
Kemerdekaan 
di Ujung Selatan 
Indonesia
Merauke – Divisi Perkebunan kelapa sawit 
KORINDO Group yang terletak di area 
Dongin Prabhawa, Merauke, Papua ikut 
berpartisipasi dalam menyambut Hari Ulang 
Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 
Ke-73. Rangkaian acara telah dimulai pada 
3 Mei lalu dan puncaknya diselenggarakan 
bertepatan pada 17 Agustus 2018. 
Berbagai perlombaan digelar untuk 
memeriahkan pesta perayaan kemerdekaan 
Indonesia, antara lain bola voli, sepak bola, 
tenis meja, tarik tambang, panjat pinang, 
lompat karung dan lari marathon 10km. 
Sepak Bola, Tenis Meja, Tarik Tambang, 
Panjat Pinang, Lompat Karung, dan Lari 
Marathon 10 Km.

Keluarga besar KORINDO Papua dan 
masyarakat berbaur bersama guna 
meramaikan perayaan kemerdekaan 
Indonesia ini. 

Sekitar 26 team baik dari semua 
departemen dan masyarakat sekitar ikut 
dalam perlombaan bola voli dan Sepak 
Bola yang telah berlangsung. Menurut 
ketua panitia penyelenggara, Stevanus Alex 
Kapressy, tujuan diadakan perlombaan 
ini untuk mengajak generasi penerus 
bangsa di Merauke agar menanamkan rasa 
nasionalisme pada diri mereka meskipun di 
tempat yang dapat dikatakan terpencil.

“Hadiah yang disediakan oleh perusahaan 
pun tidak sedikit, ini akan menjadi motivasi 
dan semangat tersendiri untuk mereka 
dalam mengikuti lomba-lomba yang 
diadakan. Kami berterimakasih kepada 
KORINDO Group atas dukungannya dalam 
mengadakan perlombaan-perlombaan ini, 
semoga perusahaan akan semakin sukses 
dan kami berharap akan lebih baik lagi 
kedepannya,” ujar Stevanus Alex.

Di kesempatan yang sama, Brigadir Polisi 
Alex Fofid selaku kordinator penyelenggara 
sekaligus pembina Pasukan Pengibaran 
Bendera (Paskibra) menjelaskan bahwa 
HUT RI ke-73 ini sebagai momentum bagi 
perusahaan, karyawan dan masyarakat 
setempat untuk mempererat tali 
persaudaraan dan rasa nasionalisme mereka 
meski di tempat ini banyak karyawan yang 
berbeda-beda sukunya. 

BigPol Alex juga menyampaikan apresiasi dan 
terima kasihnya kepada perusahaan yang 
telah ikut serta juga mengijinkan karyawan-
karyawannya untuk terlibat dalam pasukan 
pengibaran Bendera baik dari Staff Adm 
maupun dari Anggota Security Perusahaan.
(gadp/seo/ymr)
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Pengetahuan 
Siaga Bencana 
Sejak Dini

YAYASAN 
KORINDO 
Serahkan Bantuan 
ke Panti Sosial

Cileungsi, Bogor – Kepedulian akibat 
bencana alam terkadang tidak diimbangi 
dengan praktik dan pengalaman saat 
menangani bencana di lokasi kejadian. Kita 
sering kali melakukan tindakan pertolongan 
pada saat kejadian bencana alam, hanya 
dengan spontanitas saja, tanpa mengetahui 
teknis pertolongan dan tindakan di suatu 
lokasi bencana. 

Terbatasnya pengetahuan dan teknis 
menanggulangi bencana ini mendorong 
Tim Corporate Social Contribution (CSC/
CSR), untuk melakukan program pelatihan 

Sekretaris Jenderal Yayasan KORINDO, Mr Yi 
Sun Hyeong beserta staf mengunjungi Panti 
Sosial Bina Remaja Taruna Jaya di wilayah 
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kunjungan 
ini dalam rangka menyerahkan bantuan 
berupa 100 rim kertas fotokopi. Bantuan ini 
diterima langsung oleh Kepala Panti Sosial 
Bina Remaja Taruna Jaya, Drs. H. Ahmad 
Dumyani, SE, MM. 

penanganan bencana akibat kebakaran, 
terutama di lingkungan pabrik dan 
sekitarnya. 

Tim CSC KORINDO Paper Manufacturing 
bekerja sama dengan Yayasan Goes To 
School Regional Bogor mengadakan 
pelatihan Sekolah Siaga Bencana tersebut di 
SDN Babakan 03 Pagi, Desa Babakan Dayeuh, 
Cileungsi, Bogor. Selain para murid, pelatihan 
ini juga dihadiri oleh para guru, Kepala Desa 
Babakan Dayeuh, dan sebagian warga desa 
setempat. 

Tujuan dari pelaksanaan pelatihan Sekolah 
Siaga Bencana adalah untuk membangun 
budaya siaga dan aman dalam semua unsur 
di sekolah dan lingkungan sekolah dalam 
menghadapi bencana, baik saat sedang 
terjadi maupun siaga pasca bencana. 
Sekolah Siaga Bencana sendiri merupakan 
sekolah yang dibuat dengan suasana dan 

“Kami atas nama Panti Sosial Bina Remaja 
Taruna Jaya sangat senang dan berterima 
kasih atas pemberian bantuan dari Yayasan 
KORINDO,” ujar Ahmad setelah menerima 
bantuan dari KORINDO. Rencananya, 
bantuan kertas ini akan digunakan untuk 
keperluan kegiatan Panti Sosial Bina Remaja 
Taruna sehari-hari seperti kebutuhan 
administrasi, alat tulis warga binaan, dan 
lainnya.

Panti Sosial Bina Remaja Taruna memiliki 
misi sebagai penyelenggara pelayanan dan 
rehabilitasi sosial terhadap anak putus 
sekolah atau anak jalanan dan terlantar 
yang ada di lingkungan DKI Jakarta. Panti 
sosial ini membina remaja perempuan dan 
laki-laki dari usia 16 tahun sampai 21 tahun 
yang sehat jasmani, rohani, dan bebas 

dari narkoba. Selain itu, panti sosial ini 
juga mewajibkan warga binaannya belum 
menikah dan belum memiliki pekerjaan.
 
Pelayanan sosial yang dilakukan oleh Panti 
Sosial Bina Remaja Taruna Jaya adalah 
perawatan, asuhan dan perlindungan 
sosial. Pembinaan tidak hanya sekadar 
fisik, kesehatan, dan mental, namun 
panti sosial juga melakukan pembinaan 
sosial dan pelatihan keterampilan & 
kerja usaha mandiri seperti pelatihan las, 
otomotif, menjahit, servis alat elektronik 
seperti pendingin atau ponsel pintar, 
kelas tata rias, dan tata boga. Pembinaan 
secara berkelanjutan dilakukan melalui 
pemantauan, konsultasi, asistensi, dan 
terminasi. (ray)

proses belajar agar para murid secara aktif 
menerapkan potensi dirinya untuk memiliki 
kemampuan dalam mengantisipasi bencana 
dengan langkah-langkah yang tepat dan 
sesuai. 

Dengan adanya pengetahuan dan 
keterampilan siaga rencana, diharapkan 
para siswa dapat mengenal sumber bahaya, 
tanda bahaya, serta dampaknya yang ada di 
lingkungan sekolah. 

Setiap individu di sekolah juga dapat 
memahami sejarah bencana yang pernah 
terjadi di sekitar lingkungan sekolah atau 
daerahnya serta kerentanan dan kapasitas 
yang dimiliki sekolah. Kegiatan Sekolah Siaga 
Bencana yang dilengkapi dengan simulasi 
regular ini diharapkan dapat membantu 
meminimalkan risiko bencana di sekolah. 
(gie/ray)

CSC
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Papua – KORINDO Grup melalui Divisi Perkebunan Kelapa Sawit 
di Papua tidak pernah berhenti untuk berkontribusi dalam 
memajukan masyarakat di daerah perbatasan, terutama di 
Kabupaten Boven Digoel, Papua. Hal ini dibuktikan oleh KORINDO 
dengan melakukan program Corporate Social Contributions (CSC/
CSR) demi memajukan kesejahteraan masyarakat pedalaman di 
Papua.

Data terakhir yang diterima Redaksi Green Tomorrow 
menunjukkan, Divisi Perkebunan Kelapa Sawit yang beroperasi di 
area Berkat Cipta Abadi (BCA) selama periode Juni – Juli 2018 telah 
melakukan beragam kegiatan CSC di bidang ekonomi, kesehatan, 
infrastruktur, dan juga pendidikan.

Kontribusi KORINDO dalam bidang ekonomi untuk masyarakat 
misalnya, ditunjukkan dengan memberikan bantuan kebutuhan 
dasar Bahan Makanan (BAMA) dan juga bantuan biaya kehidupan 
bagi warga yang kurang mampu.  Bantuan kebutuhan hidup yang 
diberikan berupa beras, gula, susu, teh, mi instan, dan minyak 
goreng yang bermanfaat bagi konsumsi masyarakat sehari-hari.

Tercatat dalam periode tersebut, terdapat 471 warga pedalaman 
Papua yang telah menerima bantuan ini. Bantuan tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, divisi KORINDO tersebut 
turut membantu biaya berobat warga untuk meningkatkan taraf 
kesehatan masyarakat di daerah perbatasan.

Tidak hanya sampai di situ, Tim CSC KORINDO Papua juga menaruh 
perhatian terhadap perkembangan pendidikan anak-anak Asiki. 
Tim CSC KORINDO memberikan beasiswa untuk para siswa sekolah 
di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, 
hingga tingkat perguruan tinggi. Program beasiswa ini diberikan 
kepada 202 pelajar di area BCA dan diberikan sebanyak 2 kali 
dalam setahun. 

Perbaikan prasarana warga juga diupayakan oleh Tim CSC 
KORINDO. Hal ini terlihat dari program sosial perusahaan yang 
melakukan perbaikan jalan dua desa, yaitu Kampung Aiwat dan 
Kampung Subur. Adanya perbaikan jalan di dua desa ini diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah perbatasan, 
serta membuka jalan untuk mempermudah akses perekonomian 
masyarakat sekitar. (seo/cka)

Jakarta –KORINDO Group melaksanakan kegiatan Corporate Social 
Contributions (CSC/CSR) di bidang kesehatan, dengan menyalurkan 
bantuan beberapa peralatan medis dan prasarana penunjang 
medis di Klinik Pratama, Desa Putera, Srengseng Sawah, Jakarta 
Selatan pada Jum’at (11/5) lalu. 

Peralatan tersebut meliputi alat USG, mikroskop, endoscopy, alat 
periksa mata, kasur pasien, dan alat-alat medis lainnya.

Sekretaris Jenderal Yayasan KORINDO Mr. Yi Sun Hyeong yang hadir 
dalam kesempatan ini, menyerahkan bantuan tersebut kepada 
dr. FX. Pius Haris selaku perwakilan dari Klinik Pratama, Desa 
Putera. Dokter Haris mengucapkan banyak terima kasih kepada 
Yayasan KORINDO, karena sangat terbantu dengan adanya bantuan 
peralatan medis ini.

Dr.Haris berujar, dengan diterimanya alat-alat medis ini nantinya 
akan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal 
kepada masyarakat yang dibutuhkan. Karena seperti diakuinya, 
klinik ini belum memiliki peralatan yang memadai seperti yang 
diterimanya ini. (ray/iqb)

CSC KORINDO Beri 
Bantuan Alat Kesehatan

CSC

CSC KORINDO Majukan 
Kesejahteraan Masyarakat 
Pedalaman Papua
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Forest Division Renovasi 
Rumah di Tiga Kelurahan
Penajam -  Pikal, seorang warga dari 
Pantailango, Kecamatan Penajam, Penajam 
Paser Utara terlihat sangat senang. Pasalnya, 
rumah Pikal telah direnovasi menjadi rumah 
layak huni oleh KORINDO Forest Division. 
Bantuan dari KORINDO Group ini mendapat 
apreasiasi dari berbagai kalangan. 

Kegiatan serah terima rumah setelah 
direnovasi pun telah diadakan pada Kamis 
(26/7) dan dihadiri Lurah Ramaini, petugas 
kelurahan, General Manager KORINDO 
Forest Division Mr. Jang Jae Ho, Kepala Pos 
Polisi Aiptu Handoko, serta Babinkamtibmas 
Pantailango Bripka Juliansyah. 

Ramaini selaku Lurah setempat mengatakan 
bahwa bantuan dari KORINDO Forest 
Division telah turut meringankan beban 
pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Ia menilai bantuan ini sudah 
sejalan dengan fungsi dan tanggung jawab 
perusahaan terhadap masyarakat sekitar. 
Ramaini juga berharap agar KORINDO bisa 

terus membantu masyarakat, terutama 
bantuan berupa alat tangkap nelayan. 
“Alasannya, karena sebagian besar penduduk 
di sini bermata pencaharin sebagai nelayan,” 
ujar Ramaini. 

Mr. Sukhwan Woo selaku Direktur KORINDO 
Forest Division menjelaskan bahwa program 
CSC/CSR (Corporate Social Contribution) 
renovasi rumah ini dilakukan terhadap 
tiga kelurahan yang berada di sekitar area 
operasional perusahaan, yaitu Kelurahan 
Gersik, Kelurahan Pantailango, dan 
Kelurahan Jenebora. 
”Melalui kegiatan bedah rumah atau 
renovasi rumah ini diharapkan hubungan 
antar perusahaan dengan masyarakat lebih 
meningkat dan menjadi motivasi untuk 
perkembangan wilayah serta pertumbuhan 
ekonomi menjadi lebih baik,” ucap Mr. 
Sukhwan Woo saat berkomentar tentang 
tujuan dari program CSC/CSR ini.

Secara lebih lanjut, Mr. Suk Hwan Woo 

menjelaskan bahwa kegiatan renovasi rumah 
warga ini bisa terlaksana berkat dukungan 
dari semua pihak dan juga rasa kepedulian 
yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, 
KORINDO Forest Division turut mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh pihak dan 
masyarakat yang telah berpartisipasi dalam 
kegiatan renovasi rumah warga ini  sehingga 
program bisa berjalan dengan baik. “Semoga 
keberadaan kami (KORINDO Forest Division) 
bisa membawa manfaat berkelanjutan 
kepada masyarakat,” tambahnya. (arifin bfi/
cka)

CSC
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Bogor -- Sebanyak 2,100 paket sembilan bahan pokok (sembako) 
dibagikan secara gratis oleh Paper Manufacturing Division 
KORINDO Group kepada warga di sekitar area operasional 
perusahaan di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat awal Juni 2018 lalu. 

Kegiatan CSR berbagi ini adalah kegiatan yang sudah berlangsung 
dari tahun-tahun sebelumnya. “Ini adalah kegiatan rutin tahunan 
kita menjelang Idul Fitri, diharapkan bantuan ini bermanfaat bagi 
warga yang berada di sekitaran perusahaan. Itulah komitmen kami 
untuk terus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” ucap 
Manager HRD GA KORINDO Cileungsi H. Ahmad Basuni. 

Sementara itu, Dede Borin selaku Ketua Desa Siaga Desa Dayeuh 
mengapresiasi program yang dilakukan KORINDO Group. 
“Kegiatan ini sangat positif, warga kami jadi terbantu. Sembako ini 
diharapkan bisa mengurangi beban hidup masyarakat terutama 
menjelang Lebaran,” ujarnya. 

Di kesempatan yang sama, Jaya selaku Badan Pemusyawaratan 
Desa Parungdengdek, merasa senang dan terbantu dengan adanya 
pembagian Sembako Gratis ini. 

“KORINDO sangat membantu kami, warga yang kurang mampu. 
Terima kasih KORINDO, hanya KORINDO yang sebaik ini,” ujar Jaya. 

Berdasarkan penjelasan Komarinda, Koordinator CSR KORINDO 
Cileungsi, sebanyak 2,100 paket sembako ini berisikan beras 5Kg, 
gula 1 kg dan minyak 2 liter. Paket sembago ini didistribusikan ke 
masyarakat tidak mampu di Desa Dayeuh, Kp. Bojongkaso Kec 
Cileungsi, serta Desa Parungdengdek Kecamatan Gunung Putri, 
Bogor. Paket sembako gratis ini juga didistribusikan ke beberapa 
pesantren dan yayasan panti asuhan di 2 kecamatan tersebut. 
(sat/ana)

Jakarta – Mitra binaan Corporate Social Contribution (CSC) 
atau yang familiar disebut Corporate Social Responsibility (CSR) 
Yayasan KORINDO, turut menyemarakkan bazar rakyat yang 
diselenggarakan oleh Kelurahan Pancoran dan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) pada Selasa (17/7) di Jakarta.

Bazar rakyat ini merupakan salah satu rangkaian acara Bakti Sosial 
TNI Manunggal KB-Kesehatan ke-32 tahun 2018 Putaran 2 Tingkat 
Kecamatan, berlokasi di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. 
Dalam bazar ini, berbagai produk olahan dari mitra binaan CSC 
Yayasan KORINDO turut dipasarkan. Mulai dari sayuran hidroponik, 
olahan keripik talas, bir pletok khas Betawi, siomay dari daging lele 
dan abon lele. 

Memasarkan produk-produk ini merupakan langkah Yayasan 
KORINDO untuk membuka akses pasar seluasnya kepada mitra 
binaan. Selain itu, Yayasan KORINDO juga membantu packaging 
produk agar hasil olahan ini terlihat lebih menarik dan dapat 
diterima oleh masyarakat.

Melalui kegiatan pemasaran, Yayasan KORINDO berharap dapat 
memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi serta dapat terus 
membangun hubungan harmonis dan berkelanjutan dengan para 
stakeholder, dalam hal ini mitra binaan CSC Yayasan KORINDO.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan KORINDO dan semua 
pihak yang telah bekerja sama saling bahu membahu demi 
terselenggaranya acara ini. Semoga, acara ini selalu memberikan 
manfaat bagi masyarakat,” ujar Wakil Walikota Jakarta Selatan Drs. 
Arifin, MAB. (iqb/ray)

Divisi Paper KORINDO 
Bagikan 2,100 Paket 
Sembako

KORINDO Bantu Buka 
Akses Pasar Mitra Binaan

CSC
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Paper Division Gagas 
Program Hutan Sekolah

Cileungsi – Paper Division KORINDO Group 
yang beroperasi di Cileungsi, Bogor, Jawa 
Barat menunjukkan kepeduliannya terhadap 
lingkungan dengan menggagas program 
hutan sekolah. Divisi KORINDO yang 
memproduksi kertas berbahan baku kertas 
daur ulang, mencoba menciptakan program 
lingkungan sekolah yang nyaman dan asri, 
seperti yang diterapkan di SMPN 1 Cileungsi. 

Selain fasilitas pendidi kan yang memadai, 
PT Aspex Kum bong memandang faktor 
lingkungan menjadi hal yang utama untuk 
memotivasi anak menjadi berkembang dan 
berprestasi.

“Kami ingin memberikan sesuatu yang 
nyaman melalui program hutan sekolah ini. 
Siswa diarahkan untuk dapat meman faatkan 
lahan kosong yang ada di sekitar sekolah 
untuk ditanami pohon,” ujar Manager HRD 

& GA Ahmad Basuni, kepada Radar Bogor, 
usai pe nanaman pohon di SMPN 1 Cileungsi, 
Kamis (19/4).

Menu rutnya, dengan lingkungan se kolah 
yang asri mampu me ning katkan kualitas 
pendidi kan. “Area sekolah tidak boleh ger-
sang,” tegasnya.

Kegiatan ini, kata dia, bagian dari Corporate 
Social Contribution (CSC) Paper Division 
KORINDO Group yang dapat memberi 
manfaat  bagi siswa. “Dari segi edukatif, 
hutan sekolah ber manfaat sebagai sarana 
mengembangkan penge tahuan siswa bidang 
ekologi dan kon servasi lingkungan,” ujarnya.

Untuk diketahui, ada 50 pohon langka jenis 
matowa yang berasal dari Papua ditanam di 
SMPN 1 Cileungsi.

Sementara itu, General Secretary Yayasan 
Korindo, Mr Yi Sun Hyeong, berharap agar 
pohon-pohon matowa dapat menjaga 
keasrian lingkungan di sekitar sekolah 
tersebut. “Ini sebagai dukungan terhadap 
gerakan penghijauan nasional,” tukasnya.

Program penanaman pohon ini merupakan 
salah satu rangkaian program CSC Paper 
Division di bidang lingkungan. Sebelum 
penanaman pohon ini, Tim CSC Paper 
Division KORINDO menggandeng para 
penggiat lingkungan mengajarkan 
penggunaan teknologi Lubang Resapan 
Biopori (LRB). Teknologi ini merupakan suatu 
teknologi yang multi guna yang bermanfaat 
mencegah genangan dan banjir, mencegah 
erosi dan longsor, meningkatkan cadangan 
air bersih, dan menyuburkan tanah. (ray/
iqb)

CSC



Wajah Lama Kota Batavia
Di balik hiruk-pikuk Jakarta 
yang terkenal akan padatnya 
jalanan dan penduduk, 
tersimpan warisan sejarah 
lengkap dengan bangunan 
beserta arsitektur antiknya. 
Kota Tua Jakarta menjadi salah 
satu lokasi di mana bangunan 
tua bersejarah itu masih 
berdiri.
  
Kota Tua Jakarta telah berdiri sejak 1650 
pada masa penjajahan Belanda. Dikenal 
sebagai Kota Batavia pada masa itu, Kota 
Tua Jakarta sempat difungsikan sebagai 
pemerintahan pusat VOC Belanda. Meskipun 
begitu, bangunan-bangunan tua tersebut 
masih berdiri dan terjaga orisinalitasnya 
hingga saat ini. Tak hanya memanjakan mata 
dengan arsitektur gaya Eropa, 
Anda juga bisa mengenal lebih jauh tentang 
sejarah Ibu Kota Indonesia dengan berwisata 
ke Kota Tua. Berikut adalah sebagian kecil 
destinasi favorit yang patut dikunjungi saat 
Anda berwisata ke Kota Tua Jakarta.

Museum Fatahillah
Museum Sejarah Jakarta, atau yang lebih 
dikenal sebagai Museum Fatahillah, menjadi 
landmark utama dari Kota Tua Jakarta. 
Bangunan yang menjadi saksi bisu sejarah 
masa penjajahan kolonial Belanda  ini 
sempat menjadi balai kota Batavia pada 
dengan nama Stadhuis van Batavia. Anda 
bisa melihat peninggalan bersejerah yang 
asli maupun replika di museum ini hanya 
dengan membayar Rp5.000,-.  Di lantai satu 
museum, terpampang patung, foto, peta, 
serta prasasti yang menggambarkan Jakarta 
dari zaman kolonial beserta alat transportasi 
masyarakat pada masa itu. Anda juga bisa 
melihat ruang bawah tanah di museum yang 
pernah digunakan sebagai penjara para 
tawanan. Jangan lewatkan juga kesempatan 
untuk melihat Meriam Si Jagur, salah satu 
peninggalan yang paling terkenal di Museum 
Fatahillah dengan berat 3,5 ton dan memiliki 
bentuk yang unik. 

Tidak hanya di dalam bangunan, Museum 
Fatahillah juga memiliki pelataran yang luas 
dengan atmosfer klasik yang khas. Berfoto 
di pelataran Museum Fatahillah seakan 
membawa Anda berlibur ke Eropa. Selain 
itu, Anda juga bisa menyewa sepeda ontel 

yang terkenal pada zaman dahulu untuk 
berkeliling di kota tua, atau sekadar berfoto 
dengan suasana tempo dulu. 
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Wajah Lama Kota Batavia

Museum Bank Indonesia 
Di samping sejarah kota ibu kota Indonesia, 
Anda juga bisa menjelajahi sejarah bank 
sentral Tanah Air dengan mengunjungi 
Museum Bank Indonesia. Museum ini 
dibangun pada 1828 dengan arsitektur 
khas neo-klasik Eropa. Gedung ini 
dulunya merupakan gedung bank Belanda 
pada zaman kolonial dengan nama De 
Javasche Bank. Lalu pada 1953, gedung ini 
dinasionalisasikan menjadi gedung pusat 
Bank Indonesia dan sekarang tercatat 
sebagai bangunan cagar budaya.

Di dalam museum ini, Anda bisa melihat 
patung-patung dan diorama yang 

dapat menggambarkan perkembangan 
perekonomian Indonesia dari waktu ke 
waktu. Koleksi mata uang di museum ini 
sangat beragam, mulai dari mata uang 
Indonesia pada zaman kerajaan hingga saat 
ini, serta mata uang dari negara lain. 

Meskipun merupakan gedung kuno, namun 
museum ini juga mendapat sentuhan 
teknologi modern dan multimedia seperti 
ruang teater, LCD dan juga proyektor. 
Anda pun hanya perlu merogoh kocek 
sebesar Rp5.000,00 saja untuk berkunjung 
ke Museum Bank Indonesia. Murah dan 
edukatif kan?
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Café Batavia
Setelah berkeliling di Kota Tua Jakarta, Anda 
dapat beristirahat dan makan siang sejenak 
di Café Batavia. Restoran ini menjadi salah 
satu daya tarik Kota Tua karena arsitektur 
dan interior ala Eropa yang klasik dan 
antik pada abad ke 19. Dulunya, restoran 
ini merupakan bangunan yang digunakan 
sebagai kantor pemerintahan Belanda 
pada masa kolonial dan telah dibangun 
sejak 1837. Café Batavia mulai diresmikan 
sebagai restoran dan dibuka untuk umum 
pada tahun 1993. Tidak hanya menyajikan 
hidangan khas Eropa yang lezat, namun 
Café Batavia juga menampilkan berbagai 
foto dalam pigura yang menggambarkan 
kehidupan masyarakat pada masa lampau. 

Itulah tiga destinasi wisata favorit yang 
harus Anda kunjungi saat berwisata ke Kota 
Tua Jakarta. Menarik, bukan? Di samping 
tiga destinasi tersebut, Anda juga bisa 
mengunjungi Museum Mandiri, Museum 
Wayang, Toko Merah, dan Museum Seni 
Rupa dan Keramik, serta Toko Merah. Semua 
bangunan memiliki keindahan arsitektur 
khas tempo dulu yang membuat Anda tidak 
berhenti untuk berfoto.Jadi, berlibur tidak 
harus jauh dan mahal. Kota Tua Jakarta bisa 
menjadi alternatif yang tepat untuk liburan 
singkat Anda sambil melepas penat dari 
kesibukan sehari-hari. (cka/ana)

Wawasan
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Pentingnya Sarapan

Nah, jika kita sudah tahu manfaatnya, ada beberapa tips 
yang mungkin bermanfaat bagi Anda.

Tips sarapan:
1. Isi tenaga dengan protein 

Jika Anda memiliki waktu lebih dari tiga jam antara 
sarapan dan makan siang, maka hindari sarapan 
berat berkarbohidrat dan pilihlah makanan yang 
mengandung protein. Karbohidrat dicerna tubuh lebih 
cepat sehingga Anda cenderung akan mendapati diri 
Anda merasa lapar saat makan siang atau ngemil 
pada pertengahan pagi. Protein akan membuat Anda 
kenyang lebih lama.

2. Hindari gula 
Konsumsi gula berlebih akan memberikan dampak 
yang kurang baik bagi kesehatan, biarkan rasa manis 
alami buah-buahan menjadi sumber gula utama Anda.

3. Kenali nutrisi  
Muffin tidaklah lebih sehat daripada donat. Tahukah 
Anda bahwa muffin ternyata mengandung 490 
kalori dan 28 gram lemak, sedangkan donat gula 
mengandung 420 kalori dan 21 gram lemak.

4. Cukup tambahkan air 
Memulai hari dengan dua cangkir kopi tidak akan 
membuat Anda tetap terhidrasi sepanjang hari, 
terutama jika Anda tidak minum air putih. Kopi bersifat 
diuretik dan akan membuat Anda dehidrasi jika Anda 
tidak mengisi tubuh dengan cairan. Aturan praktisnya: 
minum dua kali lebih banyak air putih dibandingkan 
kopi.

Semoga bermanfaat….

Manfaat sarapan

Saat Anda mengawali kegiatan seperti pergi 
bekerja, biasakan untuk sarapan terlebih 
dahulu. Sarapan memberi banyak manfaat 
bagi Anda, di antaranya yaitu:
1. Memberikan energi lebih

2. Menyegarkan otak

3. Menjaga konsentrasi

4. Mencegah penyakit maag

5. Menyehatkan tubuh

6. Menghindari makan tak terkontrol

7. Menambah nutrisi dan meningkatkan energi tubuh

8. Menurunkan berat badan

 NAMA  DIVISI / PERUSAHAAN
 Gunadi Setyarsa  Umum - Asiki
 Nanda Azis  Bimaruna Jaya
 Fandy  Gelora Mandiri Membangun
 Intan Ali Oktaviani  Accounting
 Riswanto  Komputer

Pemenang Kuis Buletin edisi 03 - 2018 Pertanyaan Kuis Buletin Edisi 4/2018

Tips dan Kuis

5 orang pemenang kuis masing-masing mendapatkan 
hadiah uang tunai sebesar 
Rp 200.000,- dan souvenir cantik.

Kegiatan apa yang diselenggarakan oleh Korindo 
Group di Bogor pada tanggal 04 Agustus 2018?

Kirimkan jawaban Anda ke email: 
corpcom@korindo.co.id 

Cantumkan Nama Lengkap, No. Hp, Email, Nama 
Perusahaan, Divisi dan Lokasi Perusahaan. 

Lima orang pemenang kuis masing-masing 
mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 
Rp 200.000,- dan souvenir cantik. Pemenang 
diumumkan di Majalah Green Tomorrowzz Edisi Ke-5
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