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Salam untuk seluruh pembaca Majalah Green Tomorrow,

Pertama-tama melalui kesempatan ini, Saya mewakili Keluarga 
Besar Korindo Grup, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul 
Fitri 1440 H. Semoga di hari raya ini membawa banyak keceriaan, 
kebahagiaan dan kemakmuran.

Seperti yang telah Saya sampaikan pada pembukaan awal tahun, 
bahwa tahun lalu adalah tahun yang cukup sulit bagi kita. Namun 
hal tersebut jangan mengurangi semangat kita. Jadikan pengalaman 
tahun-tahun sebelumnya sebagai pelajaran yang berharga untuk 
melangkah ke masa depan dengan rasa optimisme, bahwa kita 
semua mampu meraih pencapaian yang lebih baik. 

Sikap optimisme, adalah bukan hanya sikap meyakini sesuatu, lalu 

berdiam diri dan menunggu sesuatu baik terjadi. Namun sikap 
optimisme yang selayaknya dimiliki oleh karyawan Korindo Group 
adalah sebuah keyakinan yang terbentuk melalui perencanaan yang 
matang, disertai inovasi dan kerja keras dalam menangkap sebuah 
peluang. 

Sejalan dengan itu, semua kinerja yang kita lakukan haruslah 
mengarah pada filosofi Korindo, yaitu Inovasi, berorientasi kepada 
masa depan, dan berpusat kepada pelanggan. Akhir kata, Saya 
berharap kita semua sebagai satu keluarga Korindo dapat terus 
mempersiapkan diri dan berpartisipasi aktif dalam menggapai masa 
depan yang lebih cerah.

Robert Seung
Senior Vice Chairman Korindo Group 

Sambutan Manajemen
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Salam Green Tomorrow,

Tahun 2018 sudah kita lewati bersama. Tahun tersebut merupakan tahun yang 
cukup berat bagi bangsa Indonesia. Bencana silih berganti. Gempa, tsunami, 
dan banjir bandang menerpa nusantara tercinta. Menguji kepekaan dan 
kepedulian antar sesama.

Melihat musibah tersebut, Korindo Group langsung tergerak untuk membantu 
korban bencana di seluruh pelosok tanah air seperti yang terjadi di Banten, 
Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, hingga ke Papua. Sebuah kepedulian 
yang nyata dan luar biasa yang ditunjukkan sebuah entitas bisnis swasta 
nasional seperti Korindo Group ini. 

Dalam edisi kali ini, Redaksi mengangkat topik penanganan bencana menjadi 
Ulasan Utama. Perkembangan pasca penyerahan bantuan terutama di bencana 
di Palu menjadi perhatian, sehingga Redaksi dapat menyajikan informasi 
perkembangan terkini mengenai korban dan bantuan yang telah disalurkan 
Korindo Group melalui Markas Pusat Palang Merah Indonesia.

Pembahasan lainnya di edisi 5 ini adalah prestasi PT DP dan PT BCA yang 
berhasil meraih sertifikasi ISPO dari Pemerintah, serta penghargaan-
penghargaan lainnya yang diterima Korindo Group dari berbagai macam 
institusi. 

Selain itu, Redaksi juga menampilkan beragam informasi menarik seputar 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan Korindo Group terutama selama 6 bulan 
terakhir ini. 

Menutup prakata, Redaksi kembali mengajak seluruh keluarga besar Korindo 
Group untuk tidak lekas berpuas diri dalam bekerja. Teruslah melakukan 
determinasi dan inovasi-inovasi baru untuk melakukan perubahan menuju 
kebaikan.

Semoga apa yang disajikan dalam Majalah Green Tomorrow Edisi 5 Volume 2, 
Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat. Selamat membaca.

Redaksi

Pembina
Robert Seung

Pemimpin Redaksi
Seo Jeong Sik

Editor
Yulian Mohammad Riza
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Korindo Dinilai Tepat 
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di Desa Sambo, Sigi, Sulawesi Tengah. 
“Bantuan dari Korindo sudah kami 
distribusikan ke daerah tersebut dan masih 
terus berproses,” ujar Ridwan, Staf Humas 
PMI saat di temui Redaksi di kantornya pada 
akhir April lalu. 

Ridwan mengakui, bantuan Yayasan Korindo 
paling banyak didistribusikan di daerah 
Sigi dengan persentase 45% karena daerah 
tersebut yang mengalami kerusakan paling 
parah akibat bencana. Pembangunan untuk 
hunian sementara ini diharapkan bisa 
rampung pada akhir Desember 2019.
  
Selain untuk membangun hunian 
sementara, bantuan kayu lapis atau plywood 
dari Yayasan Korindo juga digunakan untuk 
membuat perabotan rumah tangga dan 
juga perlengkapan untuk fasilitas umum. 
Berbagai perlengkapan seperti kursi, 
dinding, dan lantai telah dibuat dari kayu 

JAKARTA – Masih teringat di benak kita 
tentang bencana gempa bumi dan tsunami 
yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi 
Tengah pada akhir September 2018 lalu. 
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi 
Sulteng, jumlah korban meninggal dan 
hilang mencapai 4.402 jiwa, dimana 2.685 
jiwa meninggal dunia, 701 jiwa hilang dan 
1.016 jiwa korban terkubur massal serta 
kerusakan konstruksi yang masif. Pada saat 
itu, Yayasan Korindo tidak tinggal diam. 
Bantuan bahan baku kayu lapis senilai Rp 
7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) segera 
disalurkan melalui Markas Pusat Palang 
Merah Indonesia (PMI). 

Bantuan kayu lapis sebanyak 112.120 
lembar ini pun juga dikirimkan langsung 
menuju ke Palu dengan menggunakan Kapal 
Asike Global milik Korindo Group pada akhir 
Oktober 2018. Bantuan ini diserahterimakan 
langsung oleh Vice Chairman Korindo 

Group, Mr. Kim Sang Jin bersama Sekretaris 
Jenderal Yi Sun Hyeong kepada Pengurus 
Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi 
Tengah di Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Sekarang, enam bulan sudah berlalu sejak 
disalurkannya bantuan tersebut. Manfaat 
dari bantuan yang diberikan oleh Yayasan 
Korindo masih bisa terus dirasakan oleh 
masyarakat Palu hingga saat ini. Bantuan 
kayu lapis yang diberikan oleh Yayasan 
Korindo telah disalurkan untuk kembali 
membangun infrastruktur yang rusak akibat 
bencana.
 
Berdasarkan informasi terbaru dari PMI, 
bantuan dari Yayasan Korindo digunakan 
untuk membangun hunian sementara 
(huntara) bagi para korban gempa dan 
tsunami di Palu, Donggala, Sigi, dan daerah 
lain sekitar Sulawesi Tengah. Sebanyak 15 
unit dari 40 unit hunian sudah didirikan 
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lapis sumbangan Yayasan Korindo.

Berdasarkan keterangan resmi dari PMI, 
bantuan Yayasan Korindo ini setidaknya telah 
menolong 8,500 warga yang berada di 5 
wilayah di Sulawesi Tengah. Bantuan berupa 
kayu lapis ini dinilai tepat sasaran, karena 
bisa membantu perkembangan infrastruktur.

“Jadi memang bantuan yang Korindo berikan 
sangat bermanfaat, karena kebutuhan besar 
di sana lebih pada sisi infrastruktur,” tutur 
Ridwan lebih lanjut.
 
Pihak PMI dan masyarakat Palu sangat 
berterima kasih atas bantuan yang diberikan 
oleh Yayasan Korindo. PMI mengungkapkan, 
di tengah keterbatasan material dan bahan 
baku karena proses distribusi yang masih 
cukup sulit, bantuan plywood dari Yayasan 
Korindo telah meringankan beban para 

korban untuk kembali menjalani kehidupan 
mereka sehari-hari.

Seperti yang sudah diwartakan sebelumnya, 
bantuan kayu lapis (plywood) dari Yayasan 
Korindo awalnya telah diserahkan secara 
simbolis 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. 
Penyerahan itu dilakukan pada 11 Oktober 
2018 lalu di Jakarta dan diterima langsung 
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 saat itu. 
[cka/ray/ymr/pr]

Green Tomorrow | Vol. 3 Edisi 5 – Juni 2019 05Ulasan Utama



JAKARTA – Pada awal tahun 2019 ini, 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) merilis laporan mengenai dampak 
gempa bumi 7 skala richter yang terjadi 
di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat 
yang terjadi pada Agustus 2018. Laporan 
ini menyebutkan gempa bumi ini telah 
menyebabkan 564 orang meninggal dunia, 
1,886 luka-luka, dan jumlah pengungsi 
sebanyak 472,419 orang. Belum lagi adanya 
kerugian ribuan infrastruktur yang hancur.

06

564 Jiwa
Meninggal 
Akibat 
Gempa di 
Lombok
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 Guna meringankan pada korban, saat itu 
Yayasan Korindo langsung tergerak dan 
segera menyalurkan bantuan logistik untuk 
para korban bencana alam di Lombok 
tersebut. Bekerja sama dengan Aksi Cepat 
Tanggap (ACT), sebuah organisasi nirlaba 
yang fokus bergerak di bidang sosial dan 
kemanusiaan, Korindo telah mengantar 
bantuan langsung ke gudang penampungan 
ACT yang berlokasi di Gunung Sindur, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Total bantuan 
yang disalurkan Korindo berjumlah 58 
dus besar yang keseluruhannya berisikan 
kebutuhan barang logistik dan bahan-bahan 
kebutuhan pokok.

Imam Badawi, selaku perwakilan ACT 
mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan 
yang diberikan oleh Korindo. “Kami selaku 
perwakilan dari ACT mengucapkan terima 
kasih untuk Korindo maupun donatur lainnya 
atas bantuan yang dipercayakan kepada 
kami. Semoga usaha para donatur diberkahi 
dan selalu sukses. Kami tidak bisa membalas 
dengan apa-apa tapi kami yakin Tuhan akan 
membalas kebaikan para donatur yang salah 
satunya datang dari Korindo,” ujar Imam 
Badawi.

Saat ini, proses rekonstruksi Lombok pasca-
gempa terus berjalan lancar. Presiden Joko 

Widodo menginstruksikan jajarannya untuk 
terus mempercepat proses rehabilitasi dan 
rekonstruksi rumah-rumah dan fasilitas 
umum yang rusak akibat gempa di Lombok, 
Nusa Tenggara Barat. Hal itu ditegaskan 
Presiden saat melakukan peninjauan 
rekonstruksi rumah tahan gempa di 
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa 
Tenggara Barat, Jumat, 22 Maret 2019.

“Saya sudah perintah (prosesnya) harus lebih 
cepat dari sebelumnya,” ujar Presiden Joko 
Widodo seperti dilaporkan di situs BNPB.
Menurut keterangan dari Deputi Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB 
Harmensyah, pada tahun 2018 lalu 
diselesaikan pendataan dan koordinasi 
rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat, 
dilanjuti pemulihan sarana dan prasarana 
vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain 
sebagainya. 

“Diharapkan keseluruhan proses dapat 
diselesaikan di tahun 2020 nanti,” ujar 
Hermansyah. belum lama ini. 
(iqb/cka/ymr/bnpb)

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
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Cilegon— Bencana tsunami yang melanda 
Banten pada akhir tahun 2018 lalu telah 
menyisakan duka yang mendalam bagi 
warga yang menjadi korban. Ratusan orang 
meninggal, banyak warga melaporkan 
anggota keluarganya yang hilang, dan juga 
kerusakan parah pada tempat tinggal. 

Kondisi yang memprihatinkan ini 
mendorong salah satu unit bisnis Korindo 
Group  di bidang Heavy Industry yang 
beroperasi di Ciwandan (Cilegon, Banten), 
untuk berkontribusi meringankan beban 
korban bencana alam dengan memberikan 
bantuan kebutuhan sehari-hari. 

Selang sebulan pasca bencana, Korindo 
terjun langsung ke lapangan untuk 

mendistribusikan bantuan bagi para korban 
bencana. Dengan menempuh perjalanan 
darat selama 4 jam dengan kondisi jalan 
yang rusak, manajemen dan perwakilan 
karyawan tiba di Desa Sumberjaya, 
Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, 
Provinsi Banten. Desa ini menjadi desa yang 
terdampak cukup parah, di mana ratusan 
rumah rata dengan tanah akibat tsunami. 

Bantuan yang diserahkan kepada para 
korban bencana berupa 1 ton beras, 16 
karton mie instan, 100 dus air mineral, 
seragam sekolah, sepatu serta tas sekolah 
untuk anak-anak di desa tersebut. 
Diharapkan dengan adanya bantuan 
tersebut dapat membantu meringankan 
beban masyarakat yang terkena dampak 
tsunami. 

“Penyerahan bantuan diharapkan dapat 
membantu meringankan beban masyarakat 
yang terkena dampak bencana tsunami di 
Selat Sunda pada waktu lalu,” ujar Mr. Jin 
Kwanhwi.

Kepedulian Korindo ini disambut hangat 
oleh masyarakat Desa Sumber Jaya, dan 
mendoakan agar Korindo senantiasa selalu 
sukses. “Kami ucapkan banyak terima 
kasih atas kepedulian dari Korindo kepada 
masyarakat kami. Semoga masyarakat Desa 
Sumber Jaya dapat bangkit kembali dari 
keterpurukan, dan Korindo selalu meraih 
sukses,” ucap Lurah Sumber Jaya, Siti 
Wahyuni. [ray/pr/kps]

Divisi Heavy Industry Korindo 
Bantu Korban Tsunami
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JAKARTA – Korindo melalui Divisi Kelapa 
Sawit (Dongin Prabhawa dan Berkat Cipta 
Abadi) yang berlokasi di Merauke, Papua 
berhasil raih sertifikat Indonesia Sustainable 
Palm Oil (ISPO). Sertifikat ini diserahkan oleh 
Direktur Utama Lembaga Sertifikasi PT Mutu 
Agung Lestari, Arifin Lambaga di sela-sela 
acara 3rd International Conference and Expo 
on Indonesian Sustainable Palm Oil (ICE-
ISPO) di Jakarta, pada Rabu (27/3).

Dengan diterimanya sertifikat ISPO tersebut, 
menandakan perusahaan tersebut telah 
menjalankan proses produksinya dengan 
memperhatikan keseimbangan alam, sosial, 
dan ekonomi masyarakat.

Dalam sambutan di acara ICE-ISPO 
tersebut, Direktur Tanaman Tahunan dan 
Penyegar Ditjen Perkebunan Kementerian 
Pertanian (Kemtan) Irmijati Rachmi 

Nurbahar,  mengatakan bahwa sertifikat 
ISPO ini menjadi pembuktian bahwa pola 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia 
telah menerapkan prinsip dan kriteria 
sustainability (keberlanjutan). 

“Sehingga kelapa sawit bukan hanya strategis 
dan prospektif dan bagian solusi untuk 
mengatasi kemiskinan. Tapi juga sebagai 
pembuktian Indonesia membangun kelapa 
sawit berdasarkan prinsip berkelanjutan, dan 
sertifikat ISPO-lah sebagai buktinya”ujarnya.
Seperti disampaikan Kepala Sekretariat 
Komisi ISPO R Azis Hidayat, hingga saat ini 
jumlah sertifikat ISPO yang diterbitkan sudah 
sebanyak 502 terdiri dari 493 perusahaan, 5 
koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan 
luas total areal 4.115.434 hektar.

Sistem sertifikasi ISPO ini cukup kredibel, 
karena tidak memihak dan bersifat 

independen. Sistemnya pun telah mengacu 
pada ISO (standar internasional), dan audit 
sertifikasinya pun dilakukan oleh lembaga 
sertifikasi yang diakreditas oleh Komte 
Akreditasi Nasional (KAN) dan diakui oleh 
Komisi ISPO.  

Dengan diperolehnya sertifikat ISPO, ke 
depannya akan memberikan manfaat di 
antaranya adalah meningkatkan kepatuhan 
pelaku usaha industri sawit Indonesia 
terhadap peraturan perundang-undangan 
RI, memperbaiki tata kelola industri sawit 
Indonesia, dan menghormati HAM. Selain 
itu juga dapat meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup, menjaga kelestarian hutan 
dan keanekaragaman hayati, pencegahan 
kebakaran lahan, dan meningkatkan daya 
saing sawit Indonesia serta keberterimaan di 
pasar internasional nantinya. (ray/rik)

Informasi Perusahaan

Divisi Kelapa Sawit Berhasil Raih ISPO
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dengan Indonesia dan Papua New 
Guinea, TSE menyadari bahwa masyarakat 
pedalaman kesulitan untuk mendapatkan 
akses kesehatan. Oleh karena itu, TSE 
berinisiatif untuk mendekatkan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. Salah satu 
upayanya adalah dengan membangun klinik 
modern bernama Klinik Asiki.

Klinik Asiki telah menjadi pusat layanan 
kesehatan bagi masyarakat dengan 
total 14.000 peserta. Meraih predikat 
Klinik Terbaik Tingkat Provinsi Papua dan 
Papua Barat oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Klinik 
Asiki senantiasa menyediakan fasilitas 
kesehatan yang terbaik dengan tenaga medis 
yang profesional untuk bisa menjangkau 
masyarakat di daerah 3T.

Tim medis Klinik Asiki juga rutin melakukan 
layanan mobile service dengan mengunjungi 
masyarakat secara langsung di berbagai 
kampung untuk melakukan pemeriksaan dan 
pengobatan secara gratis, serta pembagian 
bahan makanan tambahan (BMT) dan 
vitamin untuk bayi, balita, dan ibu hamil.

Tidak hanya itu, tim medis Klinik Asiki turut 
bekerja sama dengan Posyandu setempat 
untuk melakukan imunisasi bagi anak-anak. 
Bahkan tim medis juga sempat bekerja sama 
lintas sektor untuk mengadakan kegiatan 
imunisasi campak massal. Klinik Asiki juga 
menaruh perhatian terhadap kesehatan ibu 
hamil dan orang tua, dengan memberikan 
fasilitas kelas ibu hamil, pemberian bingkisan 
persalinan, home care, dan bakti sosial 
lainnya di bidang kesehatan.

Selain itu, tersedia juga penyuluhan 

Jakarta - Korindo Group melalui PT Tunas 
Sawa Erma (TSE) menerima penghargaan 
dari Padmamitra Award 2018 dalam kategori 
Penanganan Keterpencilan. Padmamitra 
Award merupakan penghargaan tertinggi 
yang diberikan oleh Kementerian Sosial 
(Kemensos) Republik Indonesia kepada 
perusahaan atas perhatian dan kontribusi 
positif untuk membantu kondisi sosial 
masyarakat. Penilaian atas performa 
penerima penghargaan dilakukan langsung 
oleh Kemensos bersama dengan Forum CSR 
Kessos.

TSE merupakan salah satu unit usaha 
Korindo di bidang perkebunan kelapa sawit 
yang beroperasi di daerah perbatasan Timur 
Indonesia, yakni di Kabupaten Boven Digoel, 
Papua.

Mengalahkan para nominasi lainnya, 
TSE berhasil meraih penghargaan dalam 
penanganan keterpencilan melalui 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di 
daerah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan 
terluar. TSE dinilai secara konsisten telah 
berkontribusi dengan dedikasi tinggi untuk 
memberi pelayanan kesehatan melalui 
implementasi berbagai program Corporate 
Social Contribution (CSC/CSR) di bidang 
kesehatan. Manajer Klinik Asiki, Dr. Firman 
Jayawijaya juga turut mengungkapkan rasa 
terima kasih dan bangga atas penghargaan 
yang diterima. 

“Semoga penghargaan ini bisa menjadi 
motivasi bagi kami untuk terus bekembang 
dan memberikan pelayanan kesehatan yang 
terbaik bagi masyarakat di sini,” ujar Firman.

Beroperasi di wilayah Papua yang dekat 

General Manager HRD dan 
Umum PT TSE

Ha Sang O.

kesehatan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya hidup 
bersih dan sehat. Edukasi kesehatan ini 
disampaikan di sekolah, mulai dari tingkat 
TK sampai SMA, dan juga ke masyarakat luas 
melalui talk show interaktif yang disiarkan 
Radio Asiki FM. [ray/iqb/pr]
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Papua  -- Staf Presiden RI yang 
diwakili oleh Tim Percepatan Konflik 
Agraria meminta perusahaan di 
Papua untuk tetap membangun 
kebun plasma. Hal ini dikarenakan 
kebun plasma sudah menjadi 
amanat undang-undang yang harus 
dipenuhi kepada rakyat. Kampanye 
LSM yang menolak pembangunan 
plasma dengan tuduhan deforestasi, 
dinilai menghambat pembangunan 
daerah. 

Seperti yang diberitakan dari laman media 
Sawit Indonesia, Tim Percepatan Konflik 
Agraria melakukan kunjungan langsung di 
wilayah Merauke, Papua pada Desember 
2018 yang lalu. “Pembangunan kebun 
plasma merupakan kewajiban yang sudah 
diatur dalam undang-undang perkebunan,” 
ujar Iwan Nurdin Anggota Tim Percepatan 
Konflik Agraria (TPPKA) KSP-RI. 

Tujuan kunjungan kerja anggota TPPKA-
KSPR RI ke Kabupaten Merauke, Provinsi 
Papua  adalah untuk melihat perkembangan 

perkebunan kelapa sawit di wilayah 
tersebut. Dalam kunjungan dan pertemuan 
dengan masyarakat asli, ditemukan bahwa 
hambatan dari pembangunan kebun plasma 
yang tidak bisa direaliasasikan diakibatkan 
oleh kampanye negatif LSM asing yang 
menyerang dengan isu perkebunan kelapa 
sawit di Papua. 

Namun tentu saja kampanye dari LSM asing 
seperti Mighty Earth ini tidak mendapatkan 
dukungan masyarakat dan pemerintah 
setempat. Sebab masyarakat dapat 
mengetahui agenda tersembunyi di balik 
kampanye ini. Selain itu, masyarakat ingin 
memperoleh manfaat dari pembangunan 
lahan plasma di daerah tersebut.

Perwakilan masyarakat adat Merauke 
mendesak agar pembangunan plasma 
bisa segera terealisasi. Abraham 
Yolmen, Ketua Koperasi Serba Usaha 
Merauke,menyebutkan masyarakat 
sudah menunggu perusahaan membuka 
kebun untuk pemilik hak ulayat. Tapi 
hingga sekarang belum juga dibuka untuk 
membersihkan lahan. “Awalnya kami pikir 
perusahaan sengaja mengulur waktu. Tapi 
barulah diketahui bahwa tekanan LSM 
asing yang menjadi alasan perusahaan 

belum membuka lahan,” ujarnya Simon 
Walinaulik, perwakilan masyarakat pemilik 
ulayat di Merauke, menegaskan LSM jangan 
mengintervensi tanah masyarakat dan 
melarang perusahaan buka lahan. Sebab 
lahan yang dibuka perusahaan ini bermitra 
dengan masyarakat setempat dengan 
memanfaatkan lahan berstatus Hak Guna 
Usaha (HGU) sesuai regulasi pemerintah.

Iwan Nurdin, anggota TPPKA kantor staf 
presiden juga mengkhawatirkan potensi 
konflik sosial akibat kebun plasma belum 
dibangun. “Kami khawatir dapat memicu 
masalah sosial sebab masyarakat sekitar 
dijanjikan untuk dibangunkan kebun 
plasma”, ujarnya.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Tim 
Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria 
(TPPKA) Iwan Nurdin dan Sandoro Purba, 
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke 
Daniel Pauta, pihak perusahaan, Abraham 
Yolmen selaku pemilik hak ulayat PT Dongin 
Prabhawa dan Richard Nosai Koula pemilik 
hak ulayat di PT Papua Agro Lestari (PAL). 
Kedua perusahaan tersebut merupakan 
bagian usaha dari Korindo Group yang 
berada di Papua. [sat/ana]
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Tepis Isu Deforestasi, 
Korindo Diminta Bangun 
Kebun Plasma
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Banten –Divisi Heavy Industry 
Korindo yang berlokasi di Balaraja, 
Banten ditetapkan sebagai 
perusahaan terbaik sebagai Panitia 
Pembinaan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (P2K3) di tingkat 
Provinsi Banten. 

Penghargaan tersebut diberikan oleh 
Pemerintah Provinsi Banten kepada Korindo 
serta beberapa perusahaan lainnya pada 
akhir Februari 2019 lalu, sekaligus dalam 
rangka memperingati bulan K3 Nasional. 

Dalam acara penyerahan penghargaan 
tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja 
Transmigrasi Provinsi Banten menyatakan 
bahwa penghargaan P2K3 ini merupakan 
bentuk apresiasi dan atensi pemerintah 
provinsi kepada perusahaan yang telah 
berkomitmen untuk meningkatkan 
pemahaman bagi pekerja terhadap 
keselamatan dan kesehatannya. 

Pemerintah berharap pemberian 
penghargaan tersebut dapat memotivasi 
perusahaan lain dalam menerapkan 
keselamatan dan kesehatan kerja di 
lingkungan perusahaannya. Dengan 
demikian, para pekerja juga dapat 
meningkatkan produktivitas dalam bekerja. 
Penghargaan P2K3 dari Provinsi Banten 
kepada Divisi Heavy Industri menjadi bukti 
bahwa selama ini perusahaan senantiasa 
mengimplementasikan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) selama menjalankan 
operasionalnya.

Hal ini juga terus diwujudkan melalui 
program-program berbasis K3 yang 
dijalankan secara rutin. Program tersebut 
meliputi Tool Box Meeting yang diadakan 
satu kali dalam sepekan untuk memberikan 
pemahaman dan juga evaluasi informasi 
umum tentang K3 di lingkup kerja. Selain 
itu, ada program pelatihan internal, safety 
induction, dan juga safety patrol.

Kegiatan-kegiatan dari program tersebut 

mendapatkan apresiasi yang sangat baik 
oleh pemerintah setempat karena dinilai 
telah turut menunjang lingkungan kerja yang 
kondusif. Pemerintah mengharapkan seluruh 
program terdokumentasi dengan baik guna 
evaluasi sendiri bagi perusahaan dalam 
menerapkan dan mengembangkan budaya 
keselamatan di perusahaan. [arumy/khi]
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Jakarta  -- Seiring dengan 
perkembangan zaman, semakin 
banyak masyarakat yang tertarik 
berinvestasi di aset digital. Oleh 
karena itu, GOPAX Indonesia hadir 
sebagai platform pertukaran aset 
digital terpercaya. GOPAX Indonesia 
dikelola oleh Magna Digital 
Lab bersama Streami Inc. yang 
merupakan perusahaan asal Korea 
Selatan dengan mengutamakan 
keamanan dan kenyamanan 
transaksi para pengguna. 

Semenjak pertama kali diluncurkan di Korea 
Selatan hingga saat ini, sistem keamanan 
GOPAX mampu mempertahankan rekor 
bersih dari gangguan server maupun 
peretasan dan menjadi layanan pertukaran 
aset digital pertama yang memperoleh 
sertifikasi ISO/IEC 27001 di bidang 
Information Security Management System. 
Selain itu, GOPAX Indonesia juga didukung 
tampilan User Interface yang sederhana 

namun sarat informasi sehingga mudah 
digunakan oleh pengguna.

“GOPAX sangat berkomitmen terhadap 
keamanan transaksi pengguna dan memiliki 
sertifikasi tingkat keamanan terbaik yang 
bersih dari serangan siber, serta didukung 
sistem OTP untuk mencegah penipuan,” 
ujar M.Yusuf Musa, Strategi Bisnis Gopax 
Indonesia.

Di fase awal, GOPAX Indonesia menyediakan 
sembilan pilihan koin terbaik di dunia, yaitu 
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), 
Stellar Lumens (XLM), EOS, Litecoin (LTC), 
Bitcoin Cash (BCHABC), Moss Coin (MOC), 
dan Zcash (ZEC). Pada fase selanjutnya, 
GOPAX Indonesia akan terus menambah 
pilihan koin terbaik untuk menjadi platform 
pertukaran aset digital terlengkap di 
Indonesia.

Sejak diluncurkan akhir 2018, GOPAX 
Indonesia kian meramaikan pasar kripto 
Indonesia dengan memberikan beragam 
promo dan event menarik. Diantaranya,  
‘Promo Gila’ GOPAX Indonesia yang 

menawarkan 35 koin Stellar Lumens gratis 
kepada para pengguna yang mendaftarkan 
akun di GOPAX Indonesia, serta event Meet 
Up berisi seminar dan trading class seputar 
aset digital. Terakhir, GOPAX Indonesia 
berhasil menggandeng Cryptowatch, salah 
satu komunitas kripto terbesar di Indonesia 
untuk mengadakan talkshow dan sukses 
mendapat sambutan hangat dari para 
pecinta kripto di Indonesia.

“Bagi para pengguna yang tertarik untuk 
mulai berinvestasi di aset digital, bisa 
langsung mendaftarkan akun di GOPAX 
Indonesia karena kami akan memberikan 
hadiah 35 koin Stellar Lumens gratis untuk 
modal awal investasi dan dapat langsung 
diperjualbelikan sambil latihan belajar 
investasi,” papar Adji Wibowo, Marketing 
GOPAX Indonesia.

Tertarik berinvestasi di aset digital? Anda 
dapat mendaftarkan akun di gopax.co.id 
untuk menikmati berbagai keuntungan 
istimewa. Selamat berinvestasi!
[mdl/gopax]
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Bogor  -- Yayasan Korindo menerima penghargaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai 
“IPB’s Partners and Scholarship Contributor 2018”. Penghargaan ini diserahkan di Kampus 
IPB, Dramaga, Bogor, pada Minggu (12/10) lalu. 

Kerja sama yang dibina oleh Yayasan Korindo dan IPB ini sudah berlangsung sejak lama, 
yakni dari tahun 1998 hingga sekarang dengan total dana yang diberikan sebesar Rp 554 juta 
dengan total penerima sebanyak 238 mahasiswa Fakultas Kehutanan. Kontribusi beasiswa ini 
diberikan oleh Yayasan Korindo kepada IPB rutin setiap tahunnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Rektor IPB Dr. Arif Satria SP, M.Si, mengucapkan terima kasih 
dan memberikan apresisasi kepada Yayasan Korindo, donatur beasiswa, serta mitra IPB 
lainnya atas kerjasama yang dijalin sampai saat ini. Beliau berharap kerjasama ini dapat terus 
berlanjut guna membantu program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 
Indonesia. (iqb/cka)

Jakarta – Korindo rayakan acara Natal 
bersama di Gedung Wisma Korindo pada 
Jumat (11/1). Para pimpinan dan karyawan 
Korindo Group dari berbagai divisi berbaur 
dan berkumpul bersama dengan suasana 
yang khidmat.  Doa bersama pun dipanjatkan 
dengan harapan untuk kemajuan dan 
kesuksesan keluarga besar Korindo Group.

“Semangat Natal senantiasa dapat 
menginspirasi setiap karyawan untuk terus 
memberikan yang terbaik untuk keluarga, 
sesama, dan perusahaan tercinta,” ujar 

Sekretaris Jenderal Yayasan Korindo, Mr 
Yi Sun Hyeong yang hadir dalam acara 
tersebut. Turut hadir pula Bapak Mulia 
Wijaya, Mr Kim Young Cheol, dan pimpinan 
perusahaan lainnya yang semakin membuat 
acara semakin meriah.

Acara ini mengusung tema “Yesus Kristus 
Hikmat Bagi Kita (Korintus 1:30)” dengan 
subtema  “Dengan Hikmat Natal Kita 
Tingkatkan Semangat Kerja, Kompetensi dan 
Kebersamaan Guna Kemajuan Korindo”. 
Dalam khotbahnya, Pdt. John FC Pattiasina, 

Sth. MPdK menyampaikan perayaan 
Natal ini hendaklah bukan hanya menjadi 
sekadar tradisi, tetapi harus ada perubahan 
pada hidup kita. Perayaan ini seharusnya 
mendorong peningkatan kualitas hidup 
sesesorang dengan suka cita.

“Kalau karyawan yang bekerja di Korindo 
memiliki kualitas hidup, maka perusahaan ini 
pun akan mendapatkan berkat dari Tuhan,” 
ujar Pdt. John. (rik/cka/pr)

Yayasan Korindo Terima 
Penghargaan dari IPB

Perayaan Natal Bersama: Tingkatkan Semangat 
Kerja, Kompetensi, dan Kebersamaan

Informasi Perusahaan
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Bogor–Dalam rangka mengapresiasi kinerja 
dan dedikasi dari para karyawan, Divisi 
Paper Manufacturing Korindo di Cileungsi 
mengadakan acara family gathering di 
JungleLand Adventure Theme Park, Sentul, 
Bogor. Family gathering ini dihadiri oleh 
para karyawan Korindo beserta dengan 
keluarganya dalam 3 tahap. Acara diadakan 
selama tiga pekan berturut-turut, yaitu 25 
November, 2 Desember, dan 9 Desember 
2018. 

Family gathering ini disambut dengan 
gembira dan penuh antusias oleh karyawan 
Korindo. Tercatat sebanyak 3.519 peserta 
dari karyawan serta keluarganya mengikuti 
acara ini. Dalam acara ini, para peserta bisa 
berekreasi dan mencoba berbagai wahana 

Jakarta – Pendidikan anak bangsa 
merupakan  salah satu prioritas utama bagi 
Pemerintah Indonesia demi meningkatkan 
mutu sumber daya manusia . Untuk 
mendukung kepentingan pemerintah ini, PT 
Prime Freight bekerja sama dengan Yayasan 
Korindo menyerahkan bantuan beasiswa 
demi kemajuan pendidikan di Indonesia. 

PT Prime Freight Indonesia menyalurkan 
bantuan beasiswa senilai US$ 5,000 melalui 
Yayasan Korindo di Kantor Pusat Korindo 
di Jakarta pada Jum’at (11/1). Bantuan 
ini diberikan langsung oleh CEO PT Prime 
Freight Indonesia, Mrs. Lee Hee Kyeong dan 
diterima oleh Sekretaris Jenderal Yayasan 
Korindo, Mr. Yi Sun Hyeong. Selanjutnya 
bantuan ini akan diteruskan kepada 
mahasiswa Indonesia yang berprestasi. 

permainan yang ditawarkan oleh Jungle 
Land. 

Acara ini mengusung tema ‘Wisata untuk 
Sinergikan Kerja Sama Hubungan Industrial 
Demi Tercapainya Produktivitas Kerja’. Ketua 
Serikat Kerja, Dede Suhardi menjelaskan, 
kegiatan ini sebagai bentuk sinergi  untuk 
mencapai harmonisasi dalam hubungan 
internal. “Dengan acara ini terjalin 
kebersamaan, bahwa kita adalah satu 
keluarga besar Korindo,” papar Dede. 

Ko Jae Woong selaku Direktur Divisi Paper 
Manufacturing Korindo turut mendukung 
dan menyambut baik family gathering 
Korindo ini. “Kami harapkan Family 
Gathering tahun ini dapat menumbuhkan 

Bantuan beasiswa tersebut ditujukan untuk 
program “Yonsei Student Exchange 2019” 
yang selama ini diselenggarakan oleh 
Yayasan Korindo. Beasiswa ini pun telah 
diserahkan langsung kepada mahasiswa 
terpilih pada akhir Januari 2019. Dengan 
bantuan dari PT Prime Freight ini, Yayasan 
Korindo memberangkatkan dua mahasiswa 
dari Kedua mahasiswa tersebut akan 
melanjutkan pendidikannya selama 10 bulan 
di Yonsei University. 

Untuk informasi, PT Prime Freight Indonesia 
merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang logistik yang sudah berdiri sejak 
1996. Perusahaan logistik ini pun sudah 
berbisnis dalam skala internasional dan 
berlokasi di Jakarta serta Bali. [iqb/cka]

persaudaraan, kebersamaan diantara 
sesama karyawan dan keluarga, serta dapat 
menjalin komunikasi dengan baik antara 
karyawan dengan pimpinannya sehingga 
terjalin hubungan kerja yang harmonis,” ujar 
Ko Jae Woong.

Family gathering ini menjadi momentum 
harapan untuk tahun 2019. Harapannya, 
karyawan bisa mempertahankan dan 
meningkatkan kinerjanya dan tidak mudah 
berpuas diri. Tidak lupa juga, perusahaan 
mengucapkan terima kasih kepada para 
karyawan yang sudah memberikan 
kontribusi, loyalitas, dedikasi, dan inovasi 
untuk kemajuan perusahaan. [kom/cka]

Family 
Gathering: 
Sinergi 
Karyawan yang 
Harmonis

Prime Freight Indonesia Beri Bantuan 
Beasiswa Senilai US$ 5,000

Informasi Perusahaan
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Berkenalan dengan HSE
Oleh: Luciana Gustin, Koordinator HSE Korindo Group, Jakarta

Budaya Kerja

Health, Safety, Environment atau disingkat 
HSE merupakan salah satu bagian dari 
sistem manajemen sebuah perusahaan. 
Beberapa perusahaan yang ada di Korindo 
Group kini sudah menjadikan HSE sebagai 
sebuah kebutuhan. Namun tidak dipungkiri, 
ada beberapa perusahaan yang masih perlu 
memahami lagi pentingnya HSE di wilayah 
operasional perusahaan.

Pada dasarnya, perusahaan sudah 
mengetahui dan berkomitmen 
melaksanakan HSE, namun action dari 
komitmen tersebut masih perlu ditingkatkan 
lagi. Oleh karena itu, berikut beberapa 
hal yang perlu diperhatikan agar standar 
penilaian Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (SMK3) terus terpenuhi.

Step by Step HSE
Strategy HSE masing-masing perusahaan 
tentu tidak bisa disamakan, strategy dan 
program HSE tergantung pada kebutuhan 
perusahaan itu sendiri. Program HSE 
disesuaikan dengan tingkat resiko dari 
masing-masing bidang pekerjaan. Misal HSE 
konstruksi akan beda dengan HSE Pulp & 
Paper, dan akan berbeda pula dengan HSE 
kebun.

Berikut adalah strategy penerapan HSE:
•	 Komitmen manajemen puncak (HSE 

Leadership) 
Komitmen manajemen tidak hanya 
tertulis dan diucapkan, namun adalah 
aksi. Buktinya adalah menyediakan 
sumber daya manusia, biaya, meninjau 
ulang penerapan HSE di perusahaan. 

•	 Identifikasi	Bahaya	dan	Pengendalian	
(Hazard	Identification	&	Determining	
Control/	HIRADC) 
Perusahaan harus melakukan identifikasi 
bahaya dan penilaian resiko,serta 
menetapkan upaya pengendalian. 

•	 Talent	development	&	Culture	
empowerment 
Melakukan pembinaan kepada personil 
HSE dan karyawan sesuai potensi bahaya/ 
jenis pekerjaan yang dilakukan. Selain itu 
membuka peluang untuk menerapkan 
inovasi/ improvement terkait HSE disertai 
dengan penerapan sistem reward. 

•	 Menetapkan	Master	Plan	&	Program 
Master plan & program sebagai acuan 
implementasi HSE tahunan. Program 
harus memuat objectives, target, 
timelines & responsibilities.

•	 HSE	Information	&	Campaign 
Memastikan semua karyawan mendapat 
informasi terkait kebijakan, prosedur, 
ketentuan dan larangan yang harus 

harus patuhi di perusahaan, melalui 
penyediaan rambu, simbol, papan 
informasi,  dan media HSE campaign 
lainnya. Serta, secara konsisten 
memberikan pelatihan kepada semua 
karyawan untuk meningkatkan HSE 
awareness di perusahaan. 

•	 Keterlibatan	Cross	Departement	 
Membentuk tim P2K3 (Panitia Pembina 
Keselamatan Kesehatan Kerja) yang 
berperan aktif dalam memberi saran 
perbaikan HSE dan HSE Patrol yang 
terdiri dari perwakilan masing-masing 
department. 

•	 Monitoring,	control,	&	evaluation 
Melakukan kegiatan pemeriksaan, 
pengukuran, analisa, pengendalian, dan 
evaluasi terhadap tingkat penerapan HSE 
dan hasil pengukuran dan pemeriksaan 
obyek HSE.

Membudayakan HSE merupakan tanggung 
jawab moral kita bersama untuk memastikan 
diri kita, orang lain, lingkungan dan sumber 
produksi tetap terjaga keamanan dan 
keselamatannya. Let’s improve our safety 
culture, because safety in not everyting but 
without safety we’are nothing.



Budaya Kerja

Iklan HSE/K3
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Merauke – Divisi Perkebunan Kelapa 
Sawit Korindo Group yang berada di 
Papua memberikan pelatihan mengenai 
manajemen perkebunan sawit yang 
berkelanjutan kepada masyarakat 
yang berada di Merauke. Pelatihan 
diselenggarakan agar masyarakat asli 
Papua dapat mengenal dan belajar tentang 
perkebunan kelapa  sawit, termasuk  dengan 
mengenal kegiatan operasional perkebunan 
perusahaan.

Masyarakat yang menjadi peserta pelatihan 
ini juga diajarkan cara mengelola kebun 
plasmanya sendiri. Dengan demikian, 

JAKARTA – Manajemen Korindo Group 
kembali menciptakan terobosan baru untuk 
membangun budaya kerja sama antar 
karyawan, sebagai aset penting tumbuh 
kembangnya perusahaan.
  
Kali ini, Manajemen Korindo Group 
menggelar acara perayaan hari ulang tahun 
bagi para karyawannya. Sebagai langkah 
awal, pada Sabtu (19/1) lalu telah dimulai 
acara perayaan semacam ini dan terus 
bergulir hingga saat ini. 

Mr. Choi Jaegwang selaku General Manager 

masyarakat nantinya bisa mengetahui teknis 
lapangan tentang cara berkebun yang baik 
melalui good agricultural practices. Pelatihan 
yang diadakan selama 3 bulan, yaitu sejak 
September hingga penutupan pada tanggal 
18 Desember 2018. 

“Mereka mengikuti pelatihan dengan sangat 
aktif dan bersemangat,” ucap General 
Manager Humas, Sabara Dawenan di 
sela-sela acara. Beberapa materi diajarkan 
dalam pelatihan, seperti pembukaan lahan, 
pembibitan, panen, hingga ISPO, dan K3. 
Sabara menyebutkan, perusahaan juga 
memberikan fasilitas pakaian serta alat-

alat pelindung diri maupun alat pelatihan. 
Fasilitas ini diberikan agar para peserta bisa 
bersemangat dan fokus dalam mengikuti 
pelatihan. 

Richard Nosai selaku ketua marga dari 
masyarakat setempat menyampaikan 
rasa gembira dan syukur. “Saya pikir itu 
(pelatihan) sudah bagus. Para peserta bisa 
mengurus dan mengatur kebun untuk 
masyarakat,” ucap Richard. Diharapkan 
melalui pelatihan ini bisa menjadi pondasi 
dan menambah wawasan untuk dapat 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai harapan. (RadioAsiki/cka)

HRD and Umum Korindo Group Jakarta 
menyampaikan harapannya agar acara 
ini bisa menjadi awal kerja sama dalam 
membangun budaya kerja antar karyawan. 
Acara ini pun nantinya akan diadakan rutin 
setiap bulan untuk merayakan ulang tahun 
para karyawan di Korindo, sekaligus menjadi 
bentuk apresiasi perusahaan terhadap para 
karyawannya.

 “Tidak hanya dalam momen ulang tahun 
saja. Ke depannya, kami akan membuat 
acara untuk karyawan yang sudah bekerja di 
sini di atas 10 tahun,” jelas Mr. Choi. [iqb/pr]

Pelatihan 
Perkebunan 
Sawit untuk 
Masyarakat 
Papua

Membangun 
Budaya
Kerja Sama 
Antar
Karyawan

Budaya Kerja
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JAKARTA – Korindo melalui Divisi Logistik 
yang berlokasi di di Cakung, Jakarta Timur 
melaksanakan pelatihan SMK3 (Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja) di ruang pelatihan perusahaan 
pada Selasa (22/1). Digelarnya pelatihan 
ini sebagai wujud ketaatan aturan pada 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dalam lingkungan kerja.

Kehadiran Mr. Park Ji Bae, Direktur Divisi 
Logistik  menunjukkan adanya perhatian 
serius perusahaan dalam menerapkan SMK3 

Banten – Salah satu unit bisnis Korindo 
Group di Divisi Heavy Industry baru saja 
menggelar pelatihan Sistem Manajemen 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) 
pada akhir Januari 2019 lalu. Pelatihan 
ini dimentori oleh Bapak Setiyono selaku 
Mentor SMK3 Korindo Group, dan diikuti 
oleh pimpinan perusahaan di Divisi Heavy 
Industry. 

Kegiatan pelatihan SMK3 ini merupakan 
salah satu usaha agar pimpinan perusahaan 
mengetahui kewajiban penerapan 
SMK3 di dalam perusahaan. Penerapan 
SMK3 diperlukan untuk meningkatkan 
budaya K3 di seluruh lapisan komponen 

di perusahaan tersebut. Pelatihan ini dihadiri 
oleh seluruh Manager Korea, pimpinan HRD, 
staf ahli HSE dan dipandu oleh Setiyono 
selaku Staf Ahli K3 Umum dari Korindo 
Group, Jakarta.

Untuk diketahui, penerapan SMK3 yang 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 
No. 50 Tahun 2012 bertujuan meningkatkan 
efektivitas perlindungan K3 dengan 
cara terencana, terukur, terstruktur dan 
terintegrasi. Tujuan lainnya adalah untuk 
mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi 

perusahaan, mulai dari karyawan hingga top 
management.  

Dalam pelatihan, penjelasan terkait tingginya 
tingkat kecelakaan dan potensi bahaya 
yang ada di perusahaan menjadi fokus 
utama yang dibahas. Hal tersebut harus 
diminimalisasi dengan budaya Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) kepada karyawan.
 
Diharapkan melalui pelatihan ini, para 
karyawan menyadari bahwa K3 adalah 
tanggung jawab setiap individu  dan demi 
kepentingan bersama, sehingga unit bisnis 
di bidang Heavy Industry dapat sukses 
menerapkan SMK3 ini. [arumy/nur/khi]

penyakit akibat kerja, dengan melibatkan 
manajemen, tenaga kerja/pekerja dan 
serikat pekerja.

Dalam sesi pelatihan SMK3 ini, disampaikan 
dan dibahas semua hal terkait dengan 
hazard yang ada di perusahaan Logistik dan 
cara pengendaliaannya. Semoga penerapan 
SMK3 di Divisi Logistik  bisa berjalan dengan 
lancar. [ridde/brj]
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Banten – Korindo Group senantiasa 
memperhatikan aspek safety dalam 
menjalankan operasional bisnisnya. Tak 
hanya memiliki departemen yang fokus 
terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja), namun juga merealisasikan program-
program pendukung K3.

Melalui Divisi Heavy Industry yang terletak 
di Balaraja, Banten, Korindo Group Sabtu 
(6/4) kemarin ini berlatih penerapan sistem 
management Emergency Response Plan 
(ERP).

ERP bagi tim HSE adalah latihan tanggap 
darurat bencana, seperti kebakaran, gempa 

bumi, huru hara dan lain-lain. Yang dilakukan 
kali ini adalah bagaimana menerapkan upaya 
penyelamatan diri pada lokasi assembly 
point yang sudah ditentukan. 

Selain itu, dilakukan juga simulasi 
pemadaman kebakaran dengan 
menggunakan APAR,  fire blanket, dan 
Hydrant. Diharapkan melalui latihan ini, 
karyawan dapat memahami dengan benar 
berbagai hal yang terkait dengan ERP 
sebagai suatu sistem yang selalu dibutuhkan 
dan diaplikasikan dalam keadaan darurat 
sehingga pengendalian bisa dilakukan secara 
cepat dan tepat. [nur/khi/rik]

Divisi Heavy 
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ERP

Budaya Kerja



Green Tomorrow | Vol. 3 Edisi 5 – Juni 2019 23

Jakarta – PT Pelayaran Korindo pada Rabu 
(24/4) lalu menggelar latihan pemadam 
kebakaran di kantornya yang berlokasi di 
Gedung Wisma Korindo, Jakarta. Latihan ini 
merupakan kegiatan yang kerap dilakukan 
Korindo secara berkala. Tidak hanya 
berlokasi di kantor, namun Korindo juga 
memiliki program serupa yang dilaksanakan 
di kapal-kapal miliknya.

“Kita akan mengadakan kegiatan rutin 
tersebut minimal 3 bulan sekali untuk 
kesiapan team jika hal yang tidak diinginkan 
tersebut terjadi. Berbagai latiha digelar, 
seperti simulasi kebakaran, gempa bumi 
hingga antisipasi jika terjadi adanya teror 
bom,” jelas Manager HSE Korindo Divisi 

Pelayaran, Capt. Denny MF Matakupan.
Seluruh karyawan dilibatkan dalam simulasi 
tersebut sehingga jika situasi yang mungkin 
akan terjadi maka seluruh karyawan maupun 
tim sudah siap dengan tugasnya masing-
masing.

Karyawan terbagi menjadi beberapa bagian, 
yaitu Tim Evakuasi, Tanggap Darurat,  P3K, 
logistik, komunikasi dan transportasi. 

Dalam simulasi tersebut diceritakan adanya 
asap tebal yang ternyata membakar 
gudang kantor dan membuat alarm 
peringatan berbunyi. Peringatan ini langsung 
ditindaklanjuti oleh Tim Tanggap Darurat 
yang berkoordinasi dengan Tim Evakuasi 

mengeluarkan karyawan dari ruangan.
 
Semua tim bergerak dengan sigap. Tim 
Kebakaran dan Keamanan segera melakukan 
pemadaman api, Tim P3K menangani 
korban, sementara Tim Komunikasi dan 
Transportasi melakukan komunikasi dengan 
pihak rumah sakit dan dinas pemadam 
kebakaran terdekat.

“Latihan ini akan terus kami lakukan sambil 
terus kita tingkatkan, sehingga nantinya 
seluruh karyawan akan sigap menghadapi 
situasi apapun,” tutup Capt. Denny usai 
pelaksanaan kegiatan fire drill. 
[okky/pelayaran/pr]

Pelayaran Korindo Gelar Fire Drill

Budaya Kerja
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Jakarta  -- Pada tahun 2018 yang lalu, 
Yayasan Korindo melakukan roadshow ke 
berbagai universitas di Indonesia. Bukan 
sekadar kunjungan biasa, namun kunjungan 
ini adalah sebagian dari upaya Korindo 
Group dalam ikut memajukan pendidikan 
di Indonesia. Kunjungan ini dimaksudkan 
untuk menyerahkan beasiswa kepada para 
mahasiswa yang tersebar di lima universitas 
di Indonesia.

Universitas-universitas tersebut antara lain 
Universitas Nasional (UNAS) di Jakarta, 
Universitas  Gadjah Mada (UGM) di 
Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor (IPB), 
Universitas Indonesia (UI) di Depok, dan 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di 
Bandung. Bantuan beasiswa yang diterima 
oleh para mahasiswa di kelima kampus 
tersebut mencapai Rp125.000.000,-.

Beasiswa diserahkan kepada mahasiswa 
berprestasi di setiap kampusnya. Tidak 
hanya sebagai bentuk dukungan dalam 
pendidikan, namun juga beasiswa menjadi 
wujud penghargaan terhadap mahasiswa 
yang telah mencetak prestasinya. Korindo 
sangat menyadari usaha dan kerja keras para 
mahasiswa dalam menjalankan studinya. 
Oleh karena itu, Korindo meyakini bahwa 
para mahasiswa berprestasi tersebut layak 
menerima apresiasi melalui beasiswa.

General Secretary Yayasan Korindo, Mr. 
Yi Sun Hyeong menyerahkan beasiswa 
secara langsung kepada para mahasiswa 
dalam kunjungan ke lima univeristas. 
Perjalanan penyerahan beasiswa dimulai 
dari Universitas Nasional (UNAS) Jakarta 
pada 4 September 2018, lalu Universitas 

Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kemudian 
dilanjutkan ke Institut Pertanian Bogor 
(IPB), Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI) Bandung, dan berakhir di Universitas 
Indonesia (UI) pada 24 September 2018.

“Sangat senang dan bangga, karena Korindo 
Group bisa berkontribusi dalam memajukan 
dunia pendidikan Indonesia,” ungkap Mr. 
Yi saat menyerahkan beasiswa. Dengan 
penuh harap, Mr. Yi turut menyampaikan 
agar beasiswa ini dapat memotivasi para 
mahasiswa untuk bisa lebih giat dalam 
belajar dan menjalankan studinya di bangku 
kuliah. Para mahasiswa diharapkan bisa 
menggunakan bantuan beasiswa dengan 
bijak dan bisa menjadi dorongan untuk 
menggapai cita dan impian mereka.
 
Pemberian beasiswa Yayasan Korindo 
ini menjadi sebuah kejutan yang 
menggembirakan bagi para mahasiswa yang 
menerimanya. “Saya sangat senang dan 
tidak menyangka bisa mendapat beasiswa. 
Sekarang pun, rasanya masih seperti mimpi,” 
ucap Maulidya Rahmawati, mahasiswa UGM 
Yogyakarta yang menerima beasiswa. Tentu 
saja, beasiswa ini dirasa sangat membantu 
para mahasiswa. Salah seorang penerima 
beasiswa dari IPB juga mengungkapkan 
beasiswa Yayasan Korindo telah membantu 
meringankan beban orang tuanya.

Tegakkan	Pilar	Pendidikan	Indonesia
Penyerahan beasiswa untuk mahasiswa 
dan termasuk juga untuk anak-anak 
karyawan bukanlah yang pertama kalinya. 
Sejak 1998, Korindo sudah menjalankan 
program beasiswa dan masih berlanjut 
sampai sekarang. Dalam rentang waktu 
dua puluh tahun tersebut, sebanyak 729 
siswa di Indonesia telah terbantu dengan 
adanya beasiswa Yayasan Korindo. Dana 
yang telah dikerahkan untuk beasiswa pun 
sudah mencapai Rp2,088 miliar berdasarkan 
catatan tahun 2017.

Beasiswa adalah satu dari berbagai upaya 

Korindo dalam memajukan pendidikan di 
Indonesia. Korindo memahami bahwa salah 
satu kunci keberhasilan pembangunan 
yang berkelanjutan adalah dengan 
membentuk sumber daya manusia (SDM) 
yang berkualitas. Inilah menjadi dasar 
serta dorongan kuat bagi Korindo untuk 
menegakkan pilar pendidikan Indonesia, 
yang diwujudkan dalam program Corporate 
Social Contributions (CSC/CSR).

Partisipasi aktif Korindo dalam dunia 
pendidikan tidak hanya berhenti dengan 
memberikan beasiswa. Korindo selalu 
memastikan untuk menjaga hubungan baik 
dengan para penerima beasiswa maupun 
institusi pendidikan yang terkait. 

Korindo melakukan reuni beasiswa untuk 
mempertemukan para penerima beasiswa, 
dan juga melakukan kunjungan ke berbagai 
universitas. Ini semua agar perusahaan 
dapat terus menjalin komunikasi sekaligus 
memahami kebutuhan yang perlu 
ditingkatkan di ranah pendidikan yang terus 
berkembang dari waktu ke waktu.

Dedikasi Korindo selama dua dekade 
dalam bidang pendidikan sudah tidak perlu 
diragukan. Universitas Gadjah Mada pun 
menyampaikan apresiasinya melalui piagam 
penghargaan kepada  pada awal Agustus 
2018 atas komitmen Korindo di dunia 
pendidikan. Di sisi lain, sudah beberapa 
alumni dari berbagai rekan universitas juga 
telah menjadi karyawan ataupun bermagang 
di Korindo.

Upaya Korindo selama dua puluh tahun 
terakhir ini tidak hanya sampai di sini saja. 
Korindo optimis untuk terus berkomitmen 
membangun negeri dengan memajukan 
pendidikan yang mencerdaskan anak 
bangsa. Korindo terus berusaha untuk 
mengembangkan kegiatan CSC/CSR di 
bidang pendidikan, bahkan agar dapat 
menjangkau sampai ke pelosok Indonesia. 
[cka/ymr]
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Jakarta – Dukungan berupa bantuan 
dan bimbingan yang diberikan Yayasan 
Korindo kepada kelompok Bina Keluarga 
Lansia (BKL) Impala sejak tahun 2018 
lalu turut membuat kelompok ini 
menjadi BKL percontohan di tingkat 
Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan ini 
disampaikan langsung oleh Ketua Tim 
Penggerak PKK DKI Jakarta, Fery Farhati 
pada 14 Maret 2019 lalu.

Seperti dikutip dari situs beritajakarta.id, 
BKL Impala mengungguli 785 BKL lainnya 
yang berada di Jakarta. “BKL Impala secara 
mandiri sangat antusias membangun 
masyarakat di sekitarnya, mengakomodasi 
dan memberdayakan para lanjut usia (lansia) 
berkegiatan positif serta produktif,” ujar Fery 
Farhati, yang merupakan istri Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan pada Kamis (14/3).

Mitra Yayasan Korindo Menjadi Contoh 
BKL Tingkat Provinsi DKI

CSC

Dijadikan sebagai BKL percontohan, 
Kelompok Impala tidak lupa diri. Ketua 
BKL Impala mengakui penghargaan yang 
diperolehnya ini tidak lepas dari peranan 
Yayasan Korindo yang telah memberikan 
bantuan dan pendampingan sejak tahun lalu. 

“Kami berterima kasih atas perhatian 
Yayasan Korindo yang telah memberikan 
dukungan, motivasi dan membantu 
menggerakan kegiatan kami. Semoga 
bantuannya bisa terus berlanjut,” ucap Ketua 
BKL Impala, Anwar saat menerima bantuan 
pakan ikan lele dari Yayasan Korindo pada 
Rabu (30/4) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal 
Yayasan Korindo Mr. Yi Sun Hyeong berharap 
BKL Lansia untuk tetap menjaga kesehatan 
dan kebugaran mengingat usia mereka 
yang sudah lanjut, sehingga dapat terus 
memberikan manfaat kepada keluarga dan 

lingkungan. Beliau juga mengatakan bahwa 
Yayasan Korindo akan tetap membantu agar 
BKL Impala ini bisa terus berkembang. 

Sejak tahun lalu, Yayasan Korindo telah 
memberikan bantuan berupa bibit ikan lele, 
pakan dan juga mesin pengolahan hasil 
perikanan untuk menambah nilai tambah 
hasil produksi yang dilakukan oleh BKL 
Impala ini.

Dalam menjalankan kegiatannya, BKL Impala 
melakukan pengembangan budidaya ikan 
lele. Terdapat 3 kategori ikan lele yang 
mereka budidayakan, yaitu lele untuk dijual, 
untuk dikonsumsi, dan lele untuk dijadikan 
bahan baku siomay, abon dan bakso. 

BKL Impala memiliki anggota sebanyak 20 
orang dan seluruhnya merupakan para lansia 
pensiunan TNI Angkatan Udara. [cha/ray/pr]
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Jayapura – Bencana banjir bandang melanda 
daerah Sentani, Jayapura, Papua sejak 
pertengahan. Berdasarkan data terakhir dari 
BNPB, 112 orang tewas akibat bencana ini. 
Banyak tempat tinggal warga yang hancur, 
sehingga sekitar 5.347 warga pun sementara 
ini harus tinggal di pengungsian. 

Melihat kondisi yang mengkhawatirkan ini, 
Korindo yang beroperasi di Papua tergerak 
dan langsung turun ke lapangan untuk 
meringankan penderitaan para korban 
banjir. Korindo melalui Tim Tanggap Darurat 
menyerahkan bantuan kepada korban di 
Kantor Bupati Jayapura yang juga menjadi 
pusat posko bencana banjir, Jumat (29/3). 
Bantuan ini sekaligus menjadi bagian 
program CSC/CSR Korindo yang terus 

peduli terhadap kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. 

Bantuan yang diberikan untuk korban 
banjir di Sentani berupa bantuan finansial 
dengan nilai Rp 200.000.000,-. Bantuan 
ini  diserahkan Direktur Government Affairs 
Korindo, Tulus Sianipar bersama dengan 
General Manager Korindo Merauke, Kim 
In Lae dan diterima langsung oleh Bupati 
Kabupaten Jayapura, Matius Awoitauw. 

Pemerintah Kabupaten Jayapura 
menyampaikan rasa terima kasih atas 
bantuan dan dukungan yang diberikan oleh 
Korindo Papua kepada warga Sentani yang 
menjadi korban bencana banjir bandang. 

“Semoga bantuan ini bisa memulihkan 
keadaan masyarakat yang mengalami 
bencana,” ujar Bupati Matius Awoitauw di 
tengah acara penyerahan bantuan. 

Dalam penjelasannya, Bupati Jayapura 
menjelaskan bahwa saat ini pemerintah 
sedang dalam masa transisi setelah 
penetapan tanggap darurat pda 16 
Maret lalu. Dalam menangani pengungsi, 
pemerintah berfokus memenuhi kebutuhan 
pokok, MCK (mandi, cuci, kakus), dan air 
bersih. Pemerintah juga akan menyiapkan 
hunian sementara untuk para korban yang 
tempat tinggalnya rusak akibat bencana. 
[asikifm/cka]

Korindo Papua Bantu 
Korban Banjir di Sentani
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Jakarta – Berbagi kepada sesama bisa 
dilakukan oleh setiap orang melalui langkah 
kecil yang mudah. Prinsip inilah yang ingin 
selalu ditanamkan oleh Korindo Group 
dengan mengadakan kegiatan rutin donor 
darah. Dalam menyelenggarakan donor 
darah, selama ini Korindo bekerja sama 
dengan Palang Merah Indonesia (PMI) agar 
bisa dijalankan dengan prosedur kesehatan 
yang tepat. 

Donor darah yang diadakan oleh Korindo 
terbuka untuk umum dan selalu mendapat 
respon yang positif dari semua pihak. 
Terbukti, sebanyak 424 peserta dari 
karyawan Korindo, tenant, maupun 
masyarakat sekitar dengan antusias 
menghadiri acara donor darah yang 
berlokasi di Kantor Pusat Korindo, Pancoran, 
Jakarta Selatan. Dari kegiatan donor darah 
yang terlaksana pada bulan November 2018 
dan April 2019 tersebut, sebanyak 367 
kantong dari berhasil disumbangkan oleh 
Korindo. 

Selain di kantor pusat, donor darah juga 

turut dilaksanakan oleh unit usaha Korindo. 
Contohnya seperti donor darah yang 
dilakukan oleh Divisi Heavy Industry (KHI) di 
Balaraja, Tangerang (12/1). Donor darah oleh 
divisi ini sekaligus menjadi implementasi 
program CSC/CSR yang diikuti oleh seluruh 
karyawan PT KHI. 

PMI sebagai mitra dalam acara donor darah 
sangat mengapresiasi dedikasi Korindo yang 
dengan rutin mengadakan kegiatan ini. 
PMI juga berterima kasih atas kerja sama 
yang selalu dijaga dengan baik oleh Korindo 
bersama PMI. 

“Ini (donor darah) sangat membantu 
saudara kita yang membutuhkan. Dan 
juga ada beberapa bantuan dari Korindo 
yang kita terima, itu sangat luar biasa,”puji 
Sugiharsono selaku pengurus PMI Jakarta 
Utara pada Rabu (30/4). 

Kantong-kantong darah yang berhasil 
dikumpulkan dalam cara donor darah 
Korindo tersebut selanjutnya akan segera 
diproses oleh pihak PMI dan didistribusikan 

kepada pihak yang membutuhkan. 

PMI berharap agar Korindo bisa selalu 
berkontribusi kepada masyarakat seperti ini. 
“Lebih ditingkatkan lagi, karena manfaatnya 
sudah jelas dan sudah dirasakan oleh 
sebagian masyarakat Indonesia,” jelas 
Sugiharsono di sela-sela acara donor darah.

Donor darah Korindo selama ini mengambil 
tema “Sehat untuk Anda, Manfaat bagi 
Sesama”. Dengan tema ini, Korindo ingin 
menyampaikan bahwa donor darah tidak 
hanya bertujuan sekadar berbagi kepada 
sesama tapi juga untuk bermanfaat bagi diri 
sendiri.

“Kegiatan donor darah ini juga sangat baik, 
terutama untuk kesehatan,”tutur Ika, salah 
satu panitia donor darah di Kantor Pusat 
Korindo pada bulan April 2019 yang lalu. 
Donor darah memang terbukti memberikan 
manfaat kesehatan bagi para pendonor, 
seperti kesehatan jantung, meningkatkan 
produksi sel darah merah, dan mencegah 
risiko kanker. [cka/rik/ray/pr]
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“Karena banyak 
permintaan dari warga 
sekitar untuk dibangun 

pasar, maka dari itu 
kita hibahkan kepada 

Pemda. Termasuk nanti 
pasar yang di depan 

Korindo kita pindahkan 
juga nanti di pasar 

tradisional tersebut,” 

Reza.
Humas | Divisi Plywood

Kotawaringin Barat – 
Korindo Group melalui 
Divisi Plywood di Pangkalan 
Bun  menghibahkan eks 
mes karyawan Korindo yang 
merupakan lahan Hak Guna 
Bangunan (HGB) kepada 
Pemerintah Daerah (Pemda) 
Kotawaringin Barat (Kobar), 
Kalimantan Tengah.

Ditulis oleh situs berita kumparan.com, 
lahan yang tersebut secara resmi telah 
diserahkan langsung oleh Direktur Divisi 
Kayu Lapis di Pangkalan Bun, Kim Young Man 
kepada Bupati Kobar Nurhidayah di Ruang 
Rapat Bupati, Senin (4/3). Rencananya, lahan 
yang dihibahkan ini akan dijadikan pasar 
tradisional seluas 1,2 hektar. 

Menurut Bupati Nurhidayah, lahan hibah 

ini tidak serta merta langsung dibangun 
menjadi sebuah pasar. Ada tahapan yang 
perlu dilakukan. “Karena ada beberapa hal 
yang harus dilakukan penyelesaian terutama 
melepaskan status HGB dari PT Korindo,” 
ujar Nurhidayah. 

Setelah status lahan tersebut bisa diperoleh, 
Pemda Kobar berencana akan membangun 
pasar dengan konsep tradisional yang 
sekaligus bisa dijadikan sebagai lokasi wisata 
dan terintegrasi dengan Water Front City 
(WFC). 

Sementara itu, Reza selaku Humas Divisi 
Kayu Lapis menyampaikan bahwa lahan 
seluas 1,2 hektare yang telah dihibahkan 
awalnya merupakan mes karyawan yang 
pertama kali di bangun PT Korindo pada 
tahun 1979. “Karena banyak permintaan 
dari warga sekitar untuk dibangun pasar, 
maka dari itu kita hibahkan kepada Pemda. 
Termasuk nanti pasar yang di depan Korindo 
kita pindahkan juga nanti di pasar tradisional 
tersebut,” jelas Reza. [kumparan/PR]

Korindo Hibahkan Lahan Ke 
Pemda Kotawaringin
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Pangkalan Bun – Dalam rangka 
mendorong infrastruktur daerah, 
Divisi Plywood Korindo  melakukan 
hibah pembangunan jalan 
penghubung antar desa melalui 
program konsorsium perusahaan 
kepada Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin Barat, Kalimantan 
Tengah. Penyerahan atau hibah ini 
diserahkan langsung oleh Direktur  
Divisi Plywood  di Pangkalan Bun 
Park Jong Myong dan diterima oleh 
Bupati Kobar Nurhidayah, Rabu 
(30/1) lalu.

Seperti dilansir dari laman beritasampit.
coi.id, Divisi Plywood Korindo selama 
ini dikenal sering dilibatkan dalam 
Pembangunan Kabupaten Kotawaringin 
Barat (Kobar). Terutama dalam pengerjaan 
pembangunan pembukaan jalan konsorsium 
yang panjangnya kurang lebih 16,5 Km 
dan membangun 1 Jembatan FI di Desa 
Riam,dengan total biaya Rp 14.042.683.000,-

“Kami sangat berterima kasih kepada 
Pemkab Kobar karena kami telah diberi 
kepercayaan dan langsung dilibatkan 
dalam kegiatan pembangunan daerah 
secara langsung, dimana kami diberikan 
kepercayaan mengerjakan jalan penghubung 
antar desa sepanjang 16,5 km dan satu 
jembatan FI di Desa Riam. Dan hari ini kami 
serahkan hasil pekerjaannya kepada Pemkab 
Kobar,” kata Park Jong Myong usai acara 
Penyerahan Hibah Pembangunan Jalan 
Penghubung antar Desa kepada sejumlah 
wartawan. 

Tercatat selama ini dalam proses 
pelaksanaan pembangunan pembukaan 
jalan konsorsium sepanjang 70 Km termasuk 
diantaranya sepanjang 16,5 Km dibangun 
Divisi Plywood selalu di monitoring oleh 
Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah 
didamping juga Rois Sugito Manajer Umum 
dari Divisi Plywood. 

“Kami mendapat bagian pembangunan jalan 

sepanjang 16,5 Km meliputi Desa Riam, 
Pandau dan Desa Panahan Kecamatan Arut 
Utara, bersyukur sekarang pembangunannya 
sudah selesai dan diserahkan langsung oleh 
Bapak Direktur Park Jong Myong,” ucap Rois 
Sugito,penuh bangga. 

Menurut Rois Sugito semoga bantuan 
pembangunan ini lebih bermanfaat 
khususnya untuk masyarakat Wilayah 
Kecamatan Arut Utara, dan umumnya untuk 
masyarakat Kabupaten Kobar. [rik/ray]

“Dengan telah terbukanya 
akses jalan penghubung 

masuk desa di Kecamatan 
Arut Utara yang selama 
ini terisolir,harapannya 
kedepan perekonomian 

rakyat desa bisa semakin 
berkembang,dan 

masyarakatnya semakin 
sejahtera,” 

Rois Sugito.
Manajer Umum | Divisi Plywood

Divisi Plywood 
Bantu 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan di 
Kalimantan
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Papua - Korindo Group melalui Divisi 
Perkebunan Kelapa Sawit yang beroperasi 
di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua 
membangun Jembatan Kali Totora yang 
berada di Desa Prabu-Asiki. Jembatan 
ini secara resmi diresmikan  pada Jumat 
(28/9). Bantuan Korindo ini sangatlah 
dinantikan masyarakat untuk menunjang 
transportasi dalam meningkatkan laju 
roda perekonomian daerah yang berada di 
pedalaman Papua ini. 

Acara peresmian jembatan ini dilakukan 
oleh Wakil Bupati Goven Digoel, Kapolres 
Kabupaten Boven Digoel, Dandim 1711 
Boven Digoel, Danyon 143 Satgas Pamtas RI-
PNG, Kapolsek Distrik Jair Kabupaten Boven 
Digoel, perwakilan DPRD Boven Digoel, Pihak 
Manajemen Divisi Kelapa Sawit Korindo, 
beserta Muspika Distrik Jair Kabupaten 
Boven Digoel.

Sebelumnya, jembatan ini hanyalah terbuat 
dari kayu dan mulai mengalami kerusakan 

sehingga dikhawatirkan membahayakan 
keselamatan bagi para pengguna. Melihat 
kondisi seperti ini dan keberadaan jembatan 
yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka 
Korindo Papua menggantinya dengan 
jembatan permanen.

Jembatan ini sangatlah strategis, 
mengingat ini merupakan prasarana yang 
menghubungkan Kampung Aiwat, wilayah-
wilayah lainnya yang berada di Distrik 
(Kecamatan) Jair dan Distrik Subur. 

Dalam acara peresmian, Wakil Bupati Boven 
Digoel, H. Chaerul Anwar, ST menyampaikan 
bahwa pembangunan jembatan sepanjang 
15 meter tersebut bisa berdampak pada 
peningkatan roda perekonomian, pendidikan 
di Desa Prabu - Asiki dan sekitarnya. Hal ini 
berkat kerjasama semua pihak. Ia berharap 
kepada masyarakat agar dapat menjaga dan 
memelihara jembatan demi kepentingan 
bersama. Wakil Bupati juga menyampaikan 
rasa terima kasihnya kepada KORINDO 

Group, yang telah membangun prasarana 
yang menjadi kebutuhan masyarakat desa 
Prabu-Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven 
Digoel. 

Sementara itu, Yusuf Omba selaku 
tuan dusun dan mewakili masyarakat, 
mengucapkan terima kasih kepada pihak 
perusahaan Korindo atas pembangunan 
jembatan ini. Senada dengan Wakil Bupati, 
Tuan Dusun Yusuf Omba juga berharap 
masyarakat mampu menjaga dan merawat 
apa yang sudah dibangun agar bisa bertahan 
cukup lama. (sat/cka/pr)

Korindo Papua Bangun Jembatan untuk 
Masyarakat Pedalaman
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Papua – Pada akhir tahun 2018 (15/12), 
Korindo Papua yang berada di wilayah 
Asiki, Distrik Jair, Boven Digoel memberikan 
bantuan satu unit bangunan gedung kepada 
Komunitas Susteran PRR Asiki.  Gedung 
ini akan digunakan sebagai tempat usaha 
konveksi dan pengembangan keterampilan 
menjahit bagi mama-mama Papua. Korindo 
Papua juga bekerja sama dengan PT Permata 
Garment turut memberikan bantuan lima 
unit mesin jahit modern serta perlengkapan  
menjahit lainnya.

Seperti diwartakan oleh koran Radar Merauke, 
bantuan ini menjadi bentuk usaha Korindo 
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 
pedalaman Papua. Penyerahan bantuan ini 
diberikan langsung oleh manajemen Korindo 
yang diwakili oleh Direktur Kim Young Soo, dan 
dihadiri oleh P. Jacob, MSC (Pastor Paroki ST. 
Fransiskus Xaverius – Asiki), Komunitas Suster 
PRR Asiki, mama-mama anggota konveksi, dan 
Thomas Tenorop & Thomas Omba sebagai Tuan 
Dusun. 

“Semoga dengan fasilitas yang diberikan 
oleh Perusahaan Korindo Papua bersama 
PT Permata Garment ini bermanfaat dan 
dapat dipergunakan dalam pengembangan 
keterampilan, terlebih juga dalam 
peningkatan perekonomian masyarakat,” 
ujar Satuman dalam sambutan mewakili 
manajemen Korindo Papua. Satuman 
menjelaskan bahwa bantuan ini menjadi 
bagian dari program CSC/CSR Korindo, 
dengan visi misinya untuk terus bekerja 
sama dengan pemerintah dan masyarakat 
dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara berkelanjutan. 

Kepala Konveksi Sr. Maria Apolinaris, PRR 
menyampaikan terima kasih atas perhatian 
dan bantuan yang diberikan oleh Korindo 
Papua dan PT Permata Garment. Beliau 
berharap semoga amanah dan kepercayaan 
yang diberikan ini dapat sungguh-sungguh 
menjadi berkat dalam meningkatkan 
peningkatan perekonomian masyarakat, 
dan berharap kedepan usaha ini dapat terus 

berkembang, dan kerjasama yang baik ini 
dapat memberikan manfaat bagi sesama.

Dalam kesempatan yang sama, Sr. Maria 
Apolinaris, PRR menyampaikan bahwa 
akan memberikan kesempatan bagi 
mama-mama atau putri-putri Papua yang 
punya kemampuan dan ingin bersama 
meningkatkan keterampilannya dalam 
bidang ini. [sat/ray]

Korindo Papua Bantu 
Komunitas Suster PRR Asiki
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Papua  -- Tim Corporate Social Contribution 
(CSC/CSR) Korindo Papua bekerja sama 
dengan Klinik Asiki dan pemerintah 
melalui Puskesmas, mengadakan kegiatan 
bakti sosial pengobatan gratis. Kegiatan 
pengobatan gratis ini diadakan di Kampung 
Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke 
pada pertengahan Desember 2018 lalu. 
Untuk mencapai Kampung Muting, Tim CSC 
pun harus menempuh perjalanan darat 
selama tiga jam. 

Tim CSC bersama Puskesmas Pembantu 
(Pusti) Muting berbagi tugas untuk melayani 
masyarakat yang ingin berobat. Para warga 
Kampung Muting pun dengan antusias 
mengantre untuk berobat. Tercatat sebanyak 
144 warga menghadiri acara tersebut dan 
memeriksakan diri dengan tenaga medis. 
Selain memberikan pelayanan untuk 
berobat gratis, dr. Firman Jaya Wijaya selaku 
Manager Klinik Asiki juga memberikan 
edukasi untuk anak-anak Kampung Muting 
tentang cara menyikat gigi yang benar. 

Kemudian, anak-anak diberikan sikat gigi, 
pasta gigi, dan sabun mandi agar terus bisa 
menjaga kebersihan dan kesehatan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dr. Jaya 
Wijaya mengungkapkan bahwa kebanyakan 
warga memiliki keluhan sakit pada tulang 
(Ostalgia). Hal ini diduga karena kegiatan 
masyarakat saat berkebun atau pun saat 
berjualan. Di sisi lain, banyak ditemukan 
penyakit ISPA pada anak-anak yang 
disebabkan karena adanya musim pancaroba 
sehingga mempengaruhi ketahanan tubuh.
 
Tentu saja, kegiatan pengobatan gratis ini 
disambut dengan baik oleh masyarakat 
sekitar. Terlebih karena puskesmas berada 
jauh dari tempat tinggal warga Kampung 
Muti dan terbatasnya kendaraan yang dapat 
mengantarkan warga ke sana. “Saya atas 
nama pemerintah kampung mengucapkan 
terima kasih karena sudah meluangkan 
waktu untuk melayani masyarakat di sini,” 
ujar Klemen Mahuze yang merupakan salah 

satu tokoh masyarakat Kampung Muting.  
Komandan Rayon Militer Muting Krets 
Bawotong selaku pihak keamanan dalam 
acara ini menilai bahwa pengobatan 
gratis ini sangat baik dalam membantu 
masyarakat untuk hidup sehat. Apalagi 
pelayanan kesehatan di kampung sangat 
terbatas. Korindo Papua sendiri juga akan 
terus berkomitmen untuk memberdayakan 
masyarakat dari segi kesehatan, ekonomi, 
pendidikan maupun infrastruktur. 
[asikifm/cka]

Tempuh Perjalanan 3 Jam Demi untuk 
Obati Masyarakat Papua
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Asiki – Korindo Papua kembali hadir dengan 
kegiatan sosialnya untuk membantu 
kesejahteraan masyarakat di daerah 
perbatasan dan pedalaman Indonesia. 
Seperti yang dilakukan di bulan Mei 2019, 
Korindo Papua melalui POP-A dan POP D 
memberikan bantuan yang sangat dirasakan 
manfaatnya oleh warga.

Pada 24 Mei 2019 lalu, Divisi Perkebunan 
Kelapa Sawit yang berada di Papua 
melaksanakan bakti sosial kesehatan 
lingkungan di perumahan masyarakat Camp 
19 (POP A), Asiki, Kabupaten Boven Digoel, 
Papua.

Penyuluhan yang bertema “Budaya Hidup 
Sehat” ini memberikan materi tentang 
penyakit malaria dan demam berdarah oleh 
pihak medis dari klinik POP-A. Selain itu, 
kegiatan dilanjutkan dengan pembersihan 
lingkungan oleh warga dan perusahaan 
secara gotong royong. Kegiatan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan pentingnya hidup bersih dan menjaga 
kesehatan. 

“Melalui kegiatan ini, kami berharap 
masyarakat dan perusahaan dapat terus 
bekerja sama untuk mencegah penyakit,” 
ucap Mr. Kim In Wook, Pimpinan POP-A 
di sela-sela acara. Kegiatan penyuluhan 
dan aksi bersih lingkungan ini diramaikan 
oleh berbagai macam kalangan, mulai dari 
masyarakat, perusahaan, bahkan jajaran 
pemerintah setempat. 

Para warga sangat berterima kasih kepada 
Korindo yang sudah menyelenggarakan bakti 
sosial. “Kami merasa senang dan semangat 
dengan adanya kegiatan ini kami berharap 
agar tidak terjangkit penyakit lagi khususnya 
untuk generasi kami kedepan” ujar salah 
satu ketua Marga Yustinus Gowe.

Kegiatan sosial lainnya adalah membangun 
rumah sehat bagi Marga Tenarop yang 
dilakukan oleh PT Berkat Cipta Abadi (BCA) 
POP-D pada 29 Mei 2019 lalu. Perumahan 
ini telah diserahterimakan kepada Marga 
Tenarop dan dihadiri oleh pihak manajemen 
perusahaan, Koramil 1711-13 dan masyarat. 
Rumah sehat berukuran 6x8 meter 

diserahkan langsung oleh Pimpinan POP-D, 
Mr Yoo Jae Kwan kepada Marga Tenarop 
yang diwakili oleh Thomas T. Tenarop. 

Adanya penyerahan rumah permanen 
kepada warga ini menjadi wujud harapan 
Korindo agar masyarakat sekitar bisa tinggal 
di rumah yang layak huni untuk menunjang 
kesejahteraan dan kesehatan. Thomas T. 
Tenarop sebagai pihak penerima rumah 
menyampaikan rasa terima kasih kepada 
Korindo Papua yang telah memberikan 
bantuan berupa satu unit rumah yang layak 
untuk huni. [egi/sat/cka]

CSC Korindo Papua: Mulai dari Penyuluhan 
Kesehatan hingga Bangun Rumah Sehat 
untuk Warga
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Depok – Dalam upayanya untuk 
terus memajukan pendidikan 
di Indonesia, Yayasan Korindo 
kembali mengirim dua 
mahasiswa Universitas Indonesia 
untuk melanjutkan studi di 
Korea melalui Beasiswa Yonsei 
University Exchange Program 
2019. Beasiswa ini diserahkan 
secara simbolik pada Selasa 
(29/1) di Universitas Indonesia, 
Depok, Jawa Barat.

Dalam program ini, Yayasan Korindo bekerja 
sama dengan PT Prime Freight Indonesia 
yang ikut berkontribusi aktif membangun 
kualitas sumber daya manusia di Indonesia, 
salah satunya dengan fokus pendidikan 
melalui beasiswa. Acara ini turut dihadiri 
oleh Direktur Yayasan Korindo Yi Sun 

Hyeong didampingi Mulia Wijaya selaku 
mantan Direktur Yayasan Korindo, dan juga 
Koordinator Program Studi Bahasa Korea 
Universitas Indonesia, Eva Latifah, Ph.D. 
Dua mahasiswa yang menjadi penerima 
beasiswa di Yonsei University, Korea adalah 
Anastasia Hannas Putri dan Edlyn Jhon. 
Keduanya merupakan mahasiswa Fakultas 
Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi 
Bahasa & Kebudayaan Korea Universitas 
Indonesia. Mereka akan menempuh 
pendidikan di Yonsei University selama 10 
bulan. 

Anastasia Hannas Putri dan Edlyn Jhon 
mengungkapkan rasa terima kasih dan 
gembiranya setelah menerima beasiswa dari 
Yayasan Korindo. “Saya akan menggunakan 
kesempatan ini sebaik-baiknya untuk  belajar 
sebagai  pengalaman buat saya,” ucap salah 
satu mahasiswa tersebut. Mereka berharap 
agar beasiswa ini dapat berguna untuk 
membangun masa depan yang baik. 

Sudah menjadi tradisi bagi Yayasan Korindo 
untuk memberikan beasiswa program 
belajar di Yonsei University, Seoul, Korea 
Selatan. Tahun 2019 ini menjadi yang ke-
17 kalinya Yayasan Korindo memberikan 
beasiswa serupa. Direktur Yayasan Korindo, 
Yi Sun Hyeong menyebutkan program 
beasiswa yang konsisten dilakukan Korindo 
ini adalah salah satu bentuk dukungan dari 
pihak swasta terhadap program pemerintah 
di bidang pendidikan. Ia berharap, para 
penerima beasiswa dapat mempraktikkan 
ilmu yang telah diperoleh dengan baik.
 
Dalam kiprahnya selama ini, Yayasan Korindo 
tercatat secara total telah memberikan 
beasiwa kepada 729 mahasiswa dengan 
total nilai bantuan lebih dari dua miliar 
rupiah. Nilai beasiswa tersebut diberikan 
untuk mahasiswa program S1 dan S2 untuk 
melanjutkan pendidikan di Korea Selatan. 
[ray/iqb/cka]

Yayasan Korindo Kirim Mahasiswa 
Indonesia ke Korea



CSCGreen Tomorrow | Vol. 3 Edisi 5 – Juni 2019 35

Papua – Korindo Group melalui 
unit usahanya Korindo Abadi 
yang beroperasi di Papua kembali 
melakukan kegiatan bakti sosial 
rutinnya, yaitu pengobatan 
gratis dan penyuluhan kesehatan 
kepada masyarakat. Kali ini, Tim 
CSC dan tim medis dari Klinik 
Asiki menggandeng Satgas 
Yonif 143 Tri Wira Eka Jaya guna 
melaksanakan bakti sosial yang 
diadakan di Kampung Prabu 
Atas, Distrik Jair, Kabupaten 
Boven Digoel, Papua, pada Sabtu 
(22/12).

Kegiatan diawali dengan penyuluhan 
kesehatan tentang cara menyikat gigi 
yang baik dan benar oleh dr. Firman 

Jayawijaya selaku Manager Klinik Asiki. 
Seusai penyuluhan, seluruh warga 
diarahkan ke bagian pendaftaran untuk 
melakukan pemeriksaan kesehatan gratis 
dan pemberian obat serta vitamin bagi 
anak-anak. Tim CSC Korindo Abadi juga 
membagikan alat mandi berupa sikat gigi, 
pasta gigi, dan sabun mandi kepada warga 
Kampung Prabu Atas. 

Tercatat sebanyak 108 warga mendaftarkan 
diri dalam kegiatan bakti sosial kesehatan 
ini. Menurut Koordinator CSC PT Korindo 
Abadi, Florianus Padur, kegiatan ini dimaksud 
sebagai bentuk kepedulian perusahaan 
terhadap masyarakat setempat. Terlebih 
masyarakat setempat sulit mendapatkan 
akses kesehatan karena lokasinya yang jauh.
 
Heni Matruti, salah satu warga yang turut 
memeriksakan kesehatannya di bakti sosial 
ini sangat berterima kasih kepada pihak 
penyelenggara.  [asikifm/sat/ray]

Korindo Gandeng Satgas Yonif 143 
Beri Pengobatan Gratis di Papua

“warga sering kesulitan 
untuk pergi berobat 

karena jarak rumah sakit 
yang jauh dari tempat 

tinggal. Dengan adanya 
pengobatan gratis seperti 
ini, warga menjadi lebih 
peduli dengan kesehatan 

dan antusias untuk 
memeriksakan kesehatan 

mereka dan memanfaatkan 
kesempatan tersebut.” 

Heni Matruti.
Warga Kampung Prabu
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Papua – Divisi Perkebunan Kelapa Sawit 
Korindo yang beroperasi di Papua kembali 
mendorong perekonomian masyarakat 
pedalaman Papua agar lebih baik lagi. Kali 
ini, Tim Corporate Social Contribution (CSC/
CSR) Palm Oil Division menggelar bakti 
sosial budi daya tanaman sayur khusus 
untuk warga Kampung Kalikao, Distrik Jair, 
Kabupaten Boven Digoel, Papua (23/2). 
 
Dalam kegiatan budi daya tanaman sayur 
ini, Tim CSC menyerahkan peralatan untuk 
bertani serta bibit sayuran yang akan 
ditanam pada lahan yang sudah digarap. 
Setelah itu, para warga didampingi dengan 
Tim CSC melakukan penanaman sayuran. 

Warga didampingi dan diberikan contoh cara 
bercocok tanam yang baik hingga sampai 
proses perawatan lahan. 

Wilem Tutaino selaku Ketua Marga Tutainon 
dari Kampung Kalikao mengungkapkan 
rasa terima kasih kepada perusahaan. 
Wilem bersyukur karena pihak perusahaan 
telah memberikan perhatian kepada para 
warga dengan memberikan bantuan serta 
bimbingan dalam budi daya tanaman 
sayuran ini. Diharapkan kegiatan budi daya 
ini bisa mendorong masyarakat, terutama di 
daerah terpencil untuk hidup lebih layak dan 
baik dari sebelumnya. [asikifm/iqb]

Dorong 
Perekonomian 
Masyarakat 
Lewat 
Budi Daya 
Tanaman
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PAPUA – Korindo Group selalu 
berusaha berpartisipasi aktif untuk 
ikut membangun Indonesia dari 
daerah pinggir dan perbatasan, 
sesuai dengan program Nawa Cita 
milik pemerintah. Seperti yang 
telah dilakukan beberapa waktu 
lalu oleh Korindo melalui unit 
usahanya di Divisi Perkebunan 
Kelapa Sawit, dengan menghibahkan 
bantuan peternakan ayam potong 
kepada Koperasi Inggyash Ghuzi 
di Merauke, Papua. Ini menjadi 
bagian dari program Corporate 
Social Contribution (CSC/CSR) 
untuk memajukan perekonomian 
masyarakat di pelosok Papua. 

Penyerahan peternakan ayam potong 
tersebut saat itu dihadiri langsung oleh 
Direktur Utama Korindo Papua Mr. Yi Jong 
Myeong, General Manager dan Deputy GM 
dari PT PAL dan diterima oleh Ketua Koperasi 
Inggyash Ghuzi, Richard Nosai Koula. Para 
anggota Koperasi Inggyash Ghuzi pun juga 
hadir dalam acara yang dihelat pada Agustus 
2018 silam. 

Dalam program penyerahan bantuan 
tersebut, Korindo Papua telah membangun 
satu unit kandang peternakan ayam potong 
yang cukup besar dengan ukuran 8x30x3m. 
Kandang tersebut dinamai “Kandang Ayam 
Pedaging Model Panggung”.  Dan selama 
kurun Agustus hingga Desember 2018, 
Korindo Papua sudah menyumbang 3,000 
ekor bibit ayam. Jumlah ini terus bertambah 
di bulan-bulan selanjutnya. 

Bantuan ini tentu disambut dengan penuh 
kegembiraan oleh pihak koperasi. Richard 
selaku Ketua Koperasi Inggyash Ghuzi 
mengungkapkan rasa terima kasihnya atas 
kepedulian Korindo kepada masyarakat 
sekitar dengan memberikan bantuan 
peternakan ayam. “Semoga bantuan ini bisa 
mengubah perekonomian kami agar lebih 
baik ke depannya,” ujar Richard. 

Tim CSC Korindo Papua berharap, adanya 
bantuan ini dapat mendorong masyarakat 
Orang Asli Papua (OAP) sekitar agar bisa 
lebih mandiri dan mampu menjalankan 

roda perekonomian mereka. Ayam potong 
(broiler) pun menjadi pilihan  sebagai 
hewan ternak untuk warga sekitar karena 
produktivitasnya yang tinggi dan produksi 
daging yang cukup cepat. “Harapan kami 
untuk para pengurus, pengawas, maupun 
anggota [koperasi] agar dapat memanfaatkan 
hibah ternak ayam ini dengan baik,” ucap 
Sabara Dawenan selaku Deputi GM PT PAL. 
Di akhir acara, Sabara juga mengungkapkan 
bahwa upaya Korindo Papua untuk 
mengembangkan ekonomi masyarakat tidak 
berhenti sampai di sini. 

Untuk selanjutnya, Tim CSC berjanji akan 
menjalankan program kebun plasma bagi 
masyarakat demi kemajuan perekonomian 
masyarakat di daerah. [sat/ymr/rik]

Korindo 
Papua Bantu 
Masyarakat 
Papua Ternak 
Ayam

“Semoga bantuan 
ini bisa mengubah 

perekonomian kami 
agar lebih baik 
kedepannya,” 

Richard.
Ketua Koperasi Inggyash Ghuzi
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Papua – Korindo Papua melalui 
Divisi Kelapa Sawit yang beroperasi 
di Asiki, Boven Digoel, Papua 
terus berusaha ikut memajukan 
kesejahteraan dan perekonomian 
masyarakat pedalaman Papua. 
Salah satu usaha tersebut adalah 
dengan membantu menggerakkan 
masyarakat asli Papua, terutama 
para ibu (baca: mama-mama) untuk 
menanam sayuran melalui program 
pendampingan budidaya tanaman. 

Kali ini, program pendampingan budidaya 
tanaman sayur ditingkatkan ke berbagai 
lokasi yang berbeda di Kabupaten Boven 
Digoel dan Kabupaten Merauke. Lahan yang 
sudah digarap dan ditanami sayur sejak 
Agustus 2018, kini sudah bisa dipanen dan 
dinikmati oleh masyarakat.

Panen perdana saat itu dilakukan pada 
3 September 2018 dan dihadiri oleh 
Managing Director Divisi Kelapa Sawit 
di Asiki, Mr. Yi Jong Myeong, beserta 
dengan Tim CSC/CSR TSE. Berbagai jenis 
sayuran ditanam di lahan perkebunan 
tersebut, seperti sayur kangkung, sawi, 
terong, bayam, dan juga jagung manis. 
Tidak hanya memberikan lahan untuk 

menanam sayuran. Korindo juga terus 
memberikan bibit sayuran dan pembinaan 
budidaya tanaman sayur secara langsung. 
Dengan demikian, diharapkan dukungan 
ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan 
perekonomian masyarakat. 

Selain itu, pendampingan langsung juga 
diharapkan dapat memotivasi masyarakat 
agar lebih antusias dalam memanfaatkan 
lahan serta mengedukasi cara bercocok 
tanam yang baik dan benar. “Perusahaan 
berharap budidaya tanaman masyarakat 
bisa betul-betul menunjang kegiatan 
perekonomian mereka, sehigga mereka bisa 
hidup mandiri dan sejahtera,” ujar Martin 
Pare selaku pembina kelompok tani ibu-ibu 
di Camp 19. 

Respon yang positif serta dukungan penuh 
juga ditunjukkan oleh Dinas Pertanian. 
Kusaeri selaku petugas dari Dinas Pertanian 
Kabupaten Boven Digoel menyatakan bahwa 
Dinas Pertanian akan selalu siap membantu 
bila ada yang diperlukan dari segi teknis 
dalam melaksanakan program budidaya 
tanaman sayuran. Dinas Pertanian pun turut 
memberikan bantuan bibit terung, cabai, 
dan bayam.

Tentu saja program budidaya sayuran ini 
disambut dengan penuh antusias oleh 
masyarakat. Kelompok tani tersebut juga 

juga mengungkapkan rasa terima kasih atas 
bantuan dan bimbingan yang diberikan 
dalam kegiatan budidaya tanaman sayuran.

Menurut mereka, kegiatan budidaya 
tanaman sayur ini juga membantu para ibu 
untuk mengisi kegiatan sehari-hari yang 
bermanfaat. [asikifm/sat/pr]

Korindo Ajarkan Mama-Mama 
Papua Tanam Sayuran

“Terima kasih untuk 

perusahaan yang sudah 

memperhatikan kami 

dan mengajarkan kami 

bercocok tanam. Kami 

berharap semoga hasil 

dari bercocok tanam ini 

mampu memperbaiki 

perekonomian kami,” 

Keristina Kawap.
Koordinator Kelompok Tani

di Camp 19
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Jakarta – Sejak tahun 1998 sampai 
dengan saat ini, Korindo Group 
terus berkomitmen dalam bidang 
pendidikan dengan memberikan 
bantuan beasiswa kepada putra-
putri karyawan melalui Yayasan 
Korindo. Pemberian beasiswa 
ini merupakan bentuk perhatian 
dari Korindo kepada karyawannya 
dengan harapan anak-anak 
karyawan yang berprestasi ini dapat 
terus giat belajar guna meraih masa 
depan cerah.

Tahun ini, sebanyak 104 siswa-siswi yang 
terseleksi dalam peringkat 10 besar dari SMP 

dan SMA Negeri mendapatkan beasiswa 
dari Yayasan Korindo. Penyerahan beasiswa 
dilakukan di Gedung Wisma Korindo, Jakarta 
Selatan pada Sabtu (4/9) lalu.

Rincian dari anak karyawan penerima 
beasiswa Yayasan Korindo sebagai berikut: 
16 anak dari Korindo Kantor Pusat Jakarta, 
13 anak dari Dongbang (Jakarta, Security, 
Wisma Indah, Taman Raja), 8 anak dari 
Logistic Division, 41 anak dari Paper Division, 
19 anak dari Heavy Industry Division dan 7 
anak dari KPS.

Korindo Group menyadari bahwa 
pengembangan Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang berkualitas merupakan salah 
satu kunci keberhasilan pembangunan yang 
berkelanjutan. Oleh karena itu, Korindo 

Group akan terus mendorong penguatan 
SDM ini melalui bantuan beasiswa, sebagai 
salah satu komitmen dalam meningkatkan 
mutu pendidikan di Indonesia.

Menurut General Secretary Yayasan Korindo 
Mr. Yi Sun Hyeong, melalui pemberian 
beasiswa ini, Yayasan Korindo berharap 
dapat memotivasi mereka untuk terus giat 
belajar demi meraih masa depan yang cerah.

Mr Yi Sun Hyeong juga mengucapkan 
selamat kepada para penerima beasiswa 
Yayasan Korindo tahun ajaran 2018-2019, 
sekaligus berpesan kepada para orang tua 
siswa agar terus memberi dukungan kepada 
anak-anak mereka, supaya mereka terus 
berprestasi dan menjaga asa meraih impian 
yang mereka cita-citakan. [iqb/rik/ray]

Yayasan Korindo Serahkan Beasiswa 
kepada 104 Anak Karyawan
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Papua – Kebakaran hebat melanda wilayah 
Asgon, Kabupaten Mappi, Papua pada Senin 
(25/2) lalu. Dilaporkan sedikitnya sekitar 
700 warga kehilangan tempat tinggalnya. 
Melihat kondisi memprihatinkan dari 
para korban, Korindo Group melalui anak 
usahanya di Divisi Perkebunan Kelapa Sawit 
yang beroperasi di Kabupaten Merauke 
memberikan bantuan dana sebesar 
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

Bantuan diserahkan oleh Mr. Cheong Chin 
Guk, General Manager Humas Korindo 
Papua dan diterima langsung oleh Bupati 
Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu. 
Dalam acara serah terima tersebut, hadir 
pula Deputy General Manager Humas Daniel 
Sim Ayomi, Wakil Bupati Mappi, Jaya Ibnu 
Su’ud dan Ketua BPBD Mappi Samuel Anggu.

“Terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya atas kebaikan dan niat 
baik Korindo. Mudah-mudahan dengan 
apa yang diberikan dapat meringankan 
beban saudara-saudari kita di Kampung 
Asgon Mappi yang membutuhkan dukungan 
terhadap perumahan yang akan segera di 
bangun.” ujar Bupati Kristosimus di saat 
acara penyerahan bantuan pada Jumat 
(22/3) kemarin.

Bantuan yang diserahkan ini adalah 
salah satu bentuk kepedulian sosial 
Korindo  terhadap korban kebakaran di 
Kampung Asgon Mappi, Papua. “Tujuan 

dari penyerahan bantuan ini adalah untuk 
meringankan beban para korban. Semoga 
bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik 
agar keadaan masyarakat Asgon bisa kembali 
normal, serta kembali menjalani aktivitas 
seperti biasanya,” ujar Mr Cheong Chin Guk. 

Seperti dilansir oleh situs berita okezone.
com, Kabid Humas Polda Papua Kombes A.M 
Kamal menjelaskan bahwa kebakaran yang 
terjadi bermula dari terbakarnya sebuah kios 
yang berada dekat pangkalan ojek di Pasar 
Assue.

”Kemudian api menjalar ke arah dalam 
pasar dan melahap semua kios yang 
berada di kompleks pasar, warga mencoba 
memadamkan api dan menyelamatkan 
barang berharga tetapi kencangnya angin 
dan besarnya api menyebabkan api tidak 
dapat dipadamkan,” ungkap Kombes Kamal. 
Diduga penyebabnya instalasi listrik PLN 
yang tidak sesuai dengan standar instalasi.
[asikifm/okezone/ana]

Korindo Papua 
Bantu
Korban 
Kebakaran di 
Mappi

CSC



Green Tomorrow | Vol. 3 Edisi 5 – Juni 2019 41CSC

Papua – Usaha Korindo Group yang 
berada di Papua untuk terus memajukan 
kesejahteraan masyarakat kian menunjukkan 
hasil yang positif. Buktinya, pada awal 
Januari 2019, masyarakat Kampung Miri,  
Papua akhirnya bisa menuai hasil panen 
sayur. Berbagai sayuran dipanen dari kebun, 
seperti jagung, kangkung, kacang panjang, 
cabai, dan lainnya.

Panen perdana ini menjadi hasil dari bakti 
sosial budi daya tanaman di Kampung 
Miri yang digagas oleh Tim CSC/CSR Divisi 
Perkebunan Kelapa Sawit, Korindo Group 
yang berada di Papua. Korindo membantu 
masyarakat Kampung Miri membuka lahan 
perkebunan untuk kemudian dikembangkan 
oleh masyarakat sendiri. Masyakarat 
Kampung Miri juga diajarkan cara bercocok 
tanam yang baik dan memberikan bantuan 
bibit serta perlengkapannya. 

Panen perdana di Kampung Miri dihadiri 
oleh masyarakat  Kampung Miri dan juga 

para ketua marga setempat, serta pihak 
manajemen perusahaan, yakni Manager 
Humas Korindo Papua Daniel Sim Ayomi dan 
Koordinator Bakti Sosial Budi Daya Tanaman 
Robi Sinai. “Diharapkan masyarakat nanti 
bisa mengembangkan lahan yang lebih luas,” 
ujar Daniel di dalam sambutannya, Kamis 
(10/1). 

Para warga Kampung Miri sangat berterima 
kasih atas kontribusi perusahaan yang telah 
mengajarkan masyarakat untuk bercocok 
tanam dan membuka peluang baru. Seperti  
Michael Amutay selaku salah satu ketua 
marga yang mengungkap kegiatan budi daya 
ini sangat menguntungkan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari warga.  Dari kegiatan 
ini, diharapkan warga bisa lebih mandiri dan 
bisa menikmati hasilnya sendiri. 
[Asikifm/cka/ana]

Berkat  
Korindo, Warga 
Kampung Miri 
Kini Nikmati 
Hasil Panen 
Perdana
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Pangkalan Bun –Merespon 
bencana banjir yang menimpa 
warga di Aruta, Kotawaringin 
Barat, Korindo melalui bisnis 
Plywood Division di Pangkalan 
Bun segera menyalurkan bantuan 
sembako kepada para korban. 
Sembako yang diserahkan berupa 
beras, minyak goreng, sayur, dan 
lauk lainnya dalam dua truk. 

Bantuan tersebut diserahkan langsung 
kepada Wakil Bupati Kotawaring Barat, 
Ahmad Riansyah yang kemudian langsung 
disalurkan kepada para warga yang menjadi 
korban banjir di Kelurahan Pangkut, 
Kecamatan Aruta, Senin (17/12).

Dilansir dari laman media daring 
beritasampit.co.id, ada sekitar 40 rumah 
warga di Kelurahan Pangkut yang terendam 
air. “Alhamdulillah, baru ada satu pihak 
ketiga, yaitu Divisi Plywood yang telah 
membantu sembako kepada para korban 
banjir,”ucap Wakil Bupati Ahmad Riansyah 
usai menyerahkan  bantuan. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati 
Ahmad Riansah mengimbau kepada para 
warga agar tetap waspada. Pun demikian 
dengan jajaran aparat pemerintah juga harus 
memantau warga dan melakukan koordinasi 
dengan baik. “Divisi Plywood pun dalam 
waktu dekat akan mendistribusikan bantuan 
obat-obatan kepada warga dan anak-anak 
sekolah,” ujar Ahmad. 

Sementara pihak manajemen Divisi Plywood 
di Pangkalan Bun, Rois Sugito mengatakan, 
bahwa pihak perusahaan akan selalu 

mendukung dan peduli terhadap warga 
yang terkena bencana melalui bantuan 
sembako, obat-obatan serta tenaga medis 
yang diperlukan bagi warga Kecamatan 
Aruta. “Mudah-mudahan bantuan sembako 
ini, bermanfaat untuk meringankan beban 
warga masyarakat,” jelas Rois Sugito.
[cka/rik]

Plywood Division Salurkan 
Bantuan Korban Banjir di Aruta
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Halmahera – Hari Bumi Sedunia diperingati 
oleh berbagai kalangan di sejumlah tempat. 
Tak terkecuali yang dilakukan oleh Divisi 
Kelapa Sawit Korindo Group yang beroperasi 
di Desa Gane Dalam, Halmahera Selatan, 
Maluku Utara pada Minggu (21/4).

Pada acara tesebut, Korindo melibatkan 
banyak unsur seperti karyawan dan 
karyawati Korindo, kepala desa, bintara 
pembina desa (babinsa), serta masyarakat 
yang ada di Desa Gane Dalam. Semua 
peserta acara bergotong royong 
membersihkan lingkungan dengan 
mengumpulkan sampah yang ada di sekitar 
pantai. 

“Melalui kegiatan CSC/CSR yang dilakukan 
secara bergotong-royong ini, diharapkan 
dapat ikut menciptakan lingkungan yang 
baik, dengan pemukiman pesisir pantai 
yang tetap terjaga kebersihannya sehingga 
tercipta rasa nyaman dan lingkungan yang 
sehat,” tambah Mahdi M. Nur, Koordinator 
Humas dan CSC Korindo di Halmahera.
[mahdi/fandy/yahya/gmm]

“Dalam acara 
memperingati Hari Bumi 

Sedunia, kami yang 
berada di timur Indonesia 
ini mengadakan kegiatan 
Go Green yang bertajuk 
Kepedulian Lingkungan 

dengan melakukan 
Pembersihan Lingkungan 

dan Pesisir Pantai,” 

Akmal
Manager HRD GA

Divisi Kelapa Sawit - Halmahera. 

Korindo 
Peringati Hari 
Bumi Sedunia
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Papua – POP D dan E dari Divisi Perkebunan 
Kelapa Sawit Korindo Group pada 18 dan 
19 April 2019 lalu menyerahkan bantuan 
berupa bahan makanan (Bama) untuk 
masyarakat pedalaman Papua. Dengan 
adanya bantuan ini diharapkan dapat 
menambah kegembiraaan masyarakat 
dalam menyambut perayaan Paskah yang 
jatuh pada tanggal 30 April 2019. “Ini 
merupakan bentuk kepedulian perusahaan 
terhadap masyarakat yang berada di wilayah 
perusahaan,” ujar Manajer Koperasi PT 
Berkat Cipta Abadi (POP D), Slamet Rochani 
usai penyerahan bantuan yang diterima 
Ketua Marga Blok D, Melkior Tenarop. 

Di kesempatan terpisah, bantuan bama yang 
berisikan beras, mie instan, minyak goreng, 
gula, kopi, dan teh juga diserahkan Manajer 
Humas CSC Asiki, Robertho Sinay kepada 
masyarakat di Kampung Miri, Kampung 
Tamun Tunas, dan ketua marga yang tinggal 
di wilayah Korindo Papua POP E.

Menanggapi bantuan tersebut, Alowesius 
Tok yang mewakili Kepala Kampung Miri 
menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada perusahaan atas perhatian kepada 
masyarakat dan berharap dengan damai 
Paskah, suasana yang telah terbina antara 
perusahaan dan masyarakat semakin baik ke 
depannya. Ucapan syukur dan terima kasih 

juga diberikan para Koordinator Sekami, Ibu 
Theresia Kinimarop, dan juga para Ketua 
Marga Mikan dan Marga Tutainon Kalikao 
yaitu Wilem Tutainon dan Elias Mikan atas 
bantuan dan perhatian yang diberikan 
perusahaan selama ini.

“Semoga dengan damai Paskah, 
keharmonisan yang telah ada antara 
perusahaan dan semua Marga yang berada 
di lingkungan kerja Korindo Papua dapat 
terus terjaga dan saling memberikan 
kontribusi yang baik, sehingga kedepannya 
dapat menghasilkan sesuatu yang berguna 
bagi kedua belah pihak,”tutup Robertho 
Sinay. [sat/ray]

Sambut Paskah, Korindo Papua 
Sumbang Bama ke Masyarakat
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Halmahera – Meskipun baru beberapa 
tahun berdiri, Korindo melalui divisi kelapa 
sawit yang terletak Desa Gane, Halmahera 
Selatan, Maluku Utara terus berfokus untuk 
memajukan masyarakat daerah melalui 
beragam upaya. Usaha-usaha yang dilakukan 
perusahaan untuk mendorong kesejahteraan 
masyarakat Gane pun meliputi berbagai 
bidang, dari infrastruktur hingga pendidikan. 
Upaya perbaikan ini sekaligus menjawab 
kebutuhan masyarakat Gane yang dulunya 
sulit diperoleh. 

Perkembangan signifikan yang sangat 
dirasakan masyarakat Gane dapat dilihat 
dari sisi infrastruktur. Mahdi, Ketua Koperasi 
Gane Bersatu yang juga tinggal di sana 
bercerita bahwa sebelum hadirnya Korindo, 
tidak ada akses jalan yang memadai. Tidak 
ada akses jalan yang menghubungkan 
delapan desa di Gane. “Dulu, akses dari satu 
desa ke desa lain sulit sekali,” kenang Mahdi. 
Namun sejak adanya kehadiran perusahaan, 
infrastruktur pun semakin berkembang. 

Sekarang, sudah dibangun jalan yang 
menghubungkan beberapa desa. Masyarakat 
bisa pergi dari satu desa ke desa lainnya 
dengan mudah. Tidak hanya jalan, 
perusahaan juga turut turun tangan untuk 
berkontribusi membangun desa dengan 
mendirikan sarana dan pra sarana, seperti 
rumah ibadah dan juga puskesmas yang juga 
menunjang kesehatan masyarakat. 

Kemajuan di bidang pendidikan juga tidak 
luput dari perhatian. Sejak beberapa tahun 
terakhir ini, sudah ada masyarakat Gane 
yang mengenyam pendidikan sampai ke 
tingkat perguruan tinggi. Berbeda dengan 
situasi dulu, saat akses pendidikan belum 
memungkinkan masyarakat untuk meraih 
pendidikan lebih tinggi.  “Tapi kondisi 
sekarang sejak 5 tahun terakhir, sudah ada 
yang berkuliah. Dasarnya juga dari bekerja di 
lahan perkebunan,” ungkap Mahdi. 

Masyarakat Gane pun juga semakin 
menyadari arti penting dari kelapa sawit. 

Seperti Syahril, salah satu perwakilan 
masyarakat Gane menyatakan, bahwa 
masyarakat saat ini lebih tertarik untuk 
mengembangkan perkebunan sawit. 
Dengan demikian, sinergi perusahaan 
dan masyarakat semakin kuat untuk terus 
memajukan kesejahteraan masyarakat di 
Gane. 

Itulah segelintir aksi nyata sebagai wujud 
kepedulian perusahaan terhadap masyarakat 
Gane. Ini sekaligus menjadi bukti konkret 
komitmen Korindo untuk mendukung 
program pemerintah Indonesia dalam 
memajukan Indonesia dari daerah pinggiran. 
Langkah Korindo untuk terus mendorong 
tidak akan berhenti. Bersinergi bersama 
masyarakat setempat dan juga pemerintah, 
Korindo akan terus berkontribusi di berbagai 
bidang demi kemajuan dan kesejahteraan 
daerah yang berkelanjutan. [mahdi/fandy/
yahya/gmm/cka/pr]

Peran Aktif Korindo Majukan 
Kesejahteraan Masyarakat Gane 
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Cileungsi – Kesehatan masyarakat di sekitar 
area perusahaan sudah menjadi salah 
satu perhatian utama bagi Korindo. Hal ini 
dibuktikan oleh Korindo melalui Tim CSC/
CSR Divisi Paper Manufacturing dengan 
mengadakan kegiatan pengasapan (fogging) 
untuk memberantas dan mencegah penyakit 
demam berdarah yang dibawa oleh nyamuk 
Aedes aegypt. Kegiatan ini merupakan 
respon cepat perusahaan atas keresahan 
warga akan kondisi wabah demam berdarah 
yang mulai menyerang masyarakat sekitar.
 
Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, 
tercatat lebih dari 1000 titik yang telah 

dilakukan pengasapan. Lokasi pengasapan 
tersebut berada di desa Dayeuh dan 
Kampung Bojongkaso di Cileungsi. 

“Kami merespon cepat keluhan dari 
masyarakat akan wabah demam berdarah. 
Oleh karena itu sebagai bentuk kepedulian, 
kami  melakukan kegiatan pengasapan 
mulai dari area rumah di sekitar perusahaan 
hingga wilayah lain yang cukup jauh dari 
sini,” ujarKim Jin Woo selaku GM HRD&GA 
CSC Divisi Paper Manufacturing yang 
beroperasi di Cileungsi. 

Lebih lanjut lagi, Kim Jin Woo menjelaskan 
bahwa kegiatan di bidang kesehatan 
ini sudah menjadi rencana perusahaan 
sebagai upaya untuk membantu mencegah 
penyebaran penyakit di tengah masyarakat. 

“Program CSC dengan kegiatan pengasapan 
ini rencananya akan dilakukan secara berkala 
setiap tahunnya,” ujar Kim Jin Woo saat 
ditemui di lokasi fogging. [kom/ana]

Korindo Respon Cepat 
Keresahan Warga
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Jakarta –Di penghujung tahun 2018, puluhan 
alumni penerima beasiswa Yayasan Korindo 
bertemu dalam acara “Gathering Penerima 
Beasiswa Yayasan Korindo Tahun 2003-2019” 
di kantor pusat Korindo, Jakarta Selatan.

Dalam acara tersebut, Irma Ekawati yang 
merupakan salah satu mahasiwi Universitas 
Indonesia (UI) penerima beasiswa Yayasan 
Korindo untuk Yonsei Exchange program 
tahun 2003 menuturkan bahwa beasiswa 
dari Korindo sangat memberikan nilai 
tambah untuk karir di masa depan. “Saya 
sudah alami, ketika melamar di perusahaan 
Korea mereka melihat background 
saya mendapat Beasiswa dari Korindo, 
mereka sangat mengenal Korindo dan itu 
mempermudah saya,” ungkap Irma Ekawati.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah alumni 
dari berbagai universitas di Indonesia. 
Di antaranya, Akademi Bahasa Asing 
Nasional (ABANAS) Universitas Nasional, 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia 
(UI), Fakultas Pendidikan Bahasa & Seni 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Yonsei Exchange Program, S2 
Sejong University, dan mahasiswa penerima 
beasiswa Yayasan Korindo untuk studi di 
Yonsei University, Korea Selatan tahun 2019.

Suasana cair dan hangat tergambar saat 
mereka berbagi pengalaman dan kesan 
setelah menerima beasiswa dari Yayasan 
Korindo. Aminul Rifan, salah satu penerima 
beasiswa mengucapkan rasa terima kasih 
atas beasiswa dari Korindo. Bantuan yang 
diberikan oleh Korindo telah mendorongnya 
untuk meraih prestasi dengan mengikuti 
sejumlah kompetisi di Bali dan Semarang. 
“Alhamdulillah semua bisa saya ikuti dan 
menjadi juara,” ungkap mahasiswa asal 
Institut Pertanian Bogor (IPB) Fakultas 
Kehutanan tersebut.

Sekretaris Jenderal Yayasan Korindo, Yi 
Sun Hyeong mengucapkan terima kasih 
atas kehadiran dari para alumni di acara 
silaturahmi lintas generasi ini. “Acara ini kami 
laksanakan demi menjaga silaturahmi antar 
penerima beasiswa dan juga dengan Yayasan 

Korindo. Saya berharap melalui acara ini, 
teman-teman sekalian dapat menambah 
hubungan relasi dan juga dapat saling 
berbagi pengalaman, baik dalam bidang 
pendidikan maupun pekerjaan.”

Peranan Korindo terhadap dunia pendidikan 
nasional memang cukup signifikan. Tercatat 
sejak tahun 1998 hingga 2018, Yayasan 
Korindosudah mendistribusikan beasiswa 
kepada 727 mahasiswa dengan total 
beasiswa mencapai Rp. 2,078 miliar. 
[ray/rik/iqb]

Mahasiswa 
UI Komentari 
Beasiswa 
Yayasan 
Korindo
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Lingkungan menjadi faktor penting dalam 
keberlanjutan hidup. Hal inilah yang 
mendorong salah satu unit usaha Korindo 
Divisi Logistik di Cakung, Jakarta Timur, untuk 
terus menjalankan program yang berkaitan 
lingkungan. Seperti agenda rutin yang 
dilakukan oleh Divisi Logistik Korindo, yakni 
pengembangan penghijauan lingkungan.

Kegiatan penghijauan ini dilakukan oleh 
Tim CSC/CSR dan HRD GA Divisi Logistik, 
Minggu (21/4) bersama masyarakat dengan 
menanam 50 bibit pohon di wilayah 
Kecamatan Cakung. Selain penanaman, 
Korindo juga memiliki program CSC lain 
seperti penyuluhan kesehatan, pelestarian 
lingkungan, pemberdayaan ekonomi 

Cileungsi – Berbagai cara dapat dilakukan 
untuk membantu orang lain. Seperti yang 
dilakukan oleh salah satu bisnis unit Korindo 
Divisi Manufacturing melalui unit armada 
kebakaran (damkar). Terhitung dari tahun 
2017 hingga awal tahun 2019, tercatat 
sedikitnya 18 kali unit Damkar Korindo telah 
memberikan bantuan pemadaman api yang 
melanda area pemukiman warga, sekolah, 
dan bahkan area perusahaan lain.

Dalam dua bulan terakhir ini, Armada 
Korindo telah membantu dengan 
cepat pemadaman api yang melanda 2 
perusahaan, yaitu PT Korin Metal, dan PT 
Denso Ten Manufacturing yang berlokasi 
di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atas 
kepeduliannya ini, masyarakat maupun pihak 
perusahaan lain turut memberikan apresiasi 

masyarakat yang akan dilakukan dalam 
waktu dekat.

“Ini semua dilakukan dari kami di Korindo 
untuk masyarakat,” ujar Ridde Arizona, 
Koordinator Tim CSC Divisi Logistik Korindo 
usai acara penanaman pohon bersama 
dengan para warga. 

Kepedulian perusahaan yang terwujud 
dalam program ini pun ditanggapi dengan 
positif dan gembira oleh warga sekitar. 
“Semoga perusahaan semakin sukses, 
sehingga kegiatan seperti ini dapat terus 
dilakukan,” tutur Kepala Lingkungan, 
Taminudin. [latifah/rid/brj]

luar biasa kepada Damkar Korindo.

“Tindakan cepat dari Damkar Korindo telah 
menghindari perusahaan kami dari kerugian 
akibat kebakaran, untung Korindo bergerak 
cepat,” ujar Manager PT Denso Ten, Dono 
Fianto menjelaskan musibah kebakaran yang 
melanda pabrik elektronik ini pada awal 
tahun 2019 lalu.

Hal ini juga diamini oleh salah seorang 
warga yang menyaksikan peristiwa tesebut. 
“Damkar Korindo selalu yang paling dulu 
datang (membantu pemadaman api),” kata 
Yono, warga yang tinggal di sekitar PT Denso.

Menanggapi hal ini, Manajemen Divisi Paper 
Manufacturing Korindo mengungkapkan 
bahwa semua yang dilakukan ini adalah 

bentuk kepedulian perusahaan untuk 
membantu sesama. “Memang sudah sejak 
dulu, tim Damkar Korindo menjadi andalan 
jika terjadi kebakaran baik di pemukiman 
maupun yang terjadi di perusahaan 
lain,” ujar GM HRD & GA Divisi Paper 
Manufacturing di Cileungsi, Mr Kim Jin Woo.

Meskipun hanya memiliki 2 unit Damkar, 
namun kontribusinya kepada masyarakat 
luas sudah cukup banyak. “Karena hanya 
Damkar dari Korindo saja yang senantiasa 
standby dan rutin keluar untuk membantu 
warga ataupun perusahaan lain yang 
mengalami musibah kebakaran,” ujar 
Komandan Regu Damkar, Suratno saat 
ditemui di kantornya, Selasa (9/4). [kom]

Logistic Division: Dari Kami 
untuk Masyarakat

Denso Ten: 
Korindo 
Bantu Hindari 
Perusahaan 
Kami dari 
Kerugian
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Cileungsi – Tim CSC/CSR Korindo di Divisi 
Paper Manufacturing bersinergi bersama 
dengan Dinas Lingkungan Hidup (DHL) 
Kabupaten Bogor, Polsek, Koramil, dan unsur 
perangkat desa, pemangku kepentingan, 
dan elemen masyarakat melakukan program 
bersih di Sungai Cileungsi  (26/10). Kegiatan 
ini sebagai salah satu perwujudan program 
CSC/CSR Korindo dalam pilar lingkungan.  

Lebih dari 300 orang berkumpul dalam 
aksi “Bebersih Kali Cileungsi” ini. Dalam 
kegiatan ini, Korindo memberikan peralatan 
yang digunakan untuk mempermudah 
pelaksanaan aksi bersih, seperti puluhan 
kantong plastik, gancu pengait sampah, 
masker, sarung tangan, serta konsumsi bagi 
peserta. 

Cileungsi – Korindo melalui Divisi Paper 
Manufacturing  turut mendukung Program 
Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (Belkaga) pada 
Oktober 2018. Program tersebut diadakan 
di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, 
Kabupaten Bogor pada 15-17 Oktober 2018. 
Program ini bertujuan untuk pemberian obat 
pencegahan kaki gajah kepada masyarakat di 
Desa Dayeuh.

Sebanyak 33.081 warga Desa Dayeuh 
mengikuti program Belkaga  ini. Jamhali 
selaku Lurah Desa Dayeuh menyampaikan 
bahwa kegiatan ini adalah upaya 
memberikan perlindungan dan pencegahan 

Para relawan dari Korindo Paper 
Manufacturing yang bergerak dengan 
sigap telah membuat kagum Mayor Asep 
Komarudin, yakni Komandan Rayon Militer 
(Danramil) Kecamatan Cileungsi sekaligus 
Koordinator Lapangan dalam aksi.Mayor 
Asep mengungkapkan rasa terima kasih 
kepada perusahaan yang mengikuti aksi 
ini. “Terima kasih Korindo. Partisipasinya 
mantap!” seru Mayor Asep. 

Dilansir dari tayangan media SCTV, 
aksi bersih Sungai Cileungsi ini berhasil 
mengangkut 5 ton sampah. Komarinda 
selaku Koordinator CSC/CSR Divisi Paper 
Manufacturing Korindo di Cileungsi 
mengungkapkan bahwa Korindo sangat 
antusias dan merasa senang untuk bisa 

penyakit kaki gajah yang rentan menyerang 
masyarakat di negara Tropis seperti 
Indonesia. “Ini semua agar tidak ada warga 
yang terjangkit penyakit kaki gajah,” ujar 
Jamhali.

Dalam mendukung program ini, Divisi 
Paper Manufacturing memberikan bantuan 
konsumi serta dukungan lainnya guna 
kelancaran kegiatan tersebut. 

“Bantuan ini sangat bermanfaat,”ungkap 
Jamhali. Beliau menyampaikan rasa terima 
kasihnya atas bantuan Korindo dalam 
kegiatan ini. Di kesempatan yang berbeda, 

Kim Jin Woo selaku pimpinan di Korindo 
menyambut baik respon positif dari Desa 
Dayeuh. “Ini merupakan satu dari sekian 
banyak bentuk perhatian dan kepedulian 
kami terhadap warga sekitar perusahaan,” 
ucap Kim Jin Woo. [kom/cka]

berpartisipasi dalam aksi yang digagas 
oleh DHL ini. “Kami sangat mendukung 
program peduli lingkungan ini. Ini adalah 
wujud kepedulian Korindo dalam mencintai 
lingkungan,” ujar Komarinda. [kom/cka]

Danramil: 
“Terima Kasih 
Korindo, 
Partisipasinya 
Mantap!”

Divisi Paper 
Manufacturing 
Ikut Sukseskan 
Program 
Belkaga 
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Divisi Paper 
Manufacturing Latih 
Soft Skill Siswa SMK

Korindo
Goes to School
Selenggarakan Capacity Building 
untuk Guru dan Siswa

Cileungsi – Pada Desember 2018 lalu, Divisi Paper Manufacturing 
Korindo Group menggelar pelatihan soft skill yang diperuntukkan 
bagi siswa siswi SMK yang berlokasi tidak jauh dari lingkungan 
perusahaan. Pelatihan ini bertujuan menggali motivasi dan bakat 
yang dimiliki orang masing-masing siswa. 

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap baik seseorang tidak akan 
teraktualisasikan dengan baik jika orang tersebut tidak memiliki 
motivasi yang kuat untuk mencapai tujuannya. Dari sinilah muncul 
ide tim CSC/CSR Divisi Paper Manufacturing untuk berupaya 
membantu menggali dan menemukan bakat dari siswa tersebut 
guna menatap masa depan yang tervisi dengan baik.

Kegiatan ini mendapatkan sambutan antusias dari para peserta 
dan apresiasi dari pihak sekolah. “Terima kasih kepada Aspex 
Kumbong yang telah memberikan pelatihan soft skill pada 
anak-anak kami, baru Aspex Kumbong yang melakukan hal ini. 
Ini sangat bermanfaat bagi anak anak kami untuk menemukan 
jati dirinya,” ujar Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Cileungsi, 
Ahmad Padholi. 

Menurut Komarinda selaku Koordinator CSC/CSR Divisi Paper 
Manufacturing yang terletak di Cileungsi, pihaknya memandang 
siswa SMK Kelas 3 perlu mendapatkan materi semacam ini. 
Karena setelah lulus dari SMK nanti visi akan semakin terlihat 
jelas. Misal dalam pemilihan jurusan kuliah nanti ataupun 
mengambil langkah lain yaitu berkarir di dunia industri.

“Yang kami berikan adalah pemahaman mengenai cita-cita, 
memberi semangat untuk mengasah kemampuan yang dimiliki 
oleh mereka,” ujar Komarinda lebih lanjut. Adanya pelatihan ini 
bertujuan untuk membantu para siswa mengetahui passion dan 
menambah rasa percaya diri. 

Sedikitnya 40 siswa dari perwakilan masing masing jurusan 
dihadirkan dalam kegiatan ini. Mereka sangat antusias mengikuti 
rangkaian kegiatan. 

Ferry, salah satu siswa peserta pelatihan menyambut gembira dan 
merasa sangat bermanfaat bagi pengembangan dirinya ke depan. 
“Alhamdulillah saya dapat pencerahan, memotivasi diri menggali 
potensi saya. Mau ke mana dan mau jadi apa nanti setelah tamat 
SMK,” ungkapnya. [kom/pr]

Cileungsi – Kepedulian Korindo dalam bidang pendidikan kembali 
ditunjukkan melalui program Paper Manufacturing Division 
Goes to School, pada Selasa (8/1). Program ini merupakan salah 
satu upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui 
kegiatan capacity building untuk meningkatkan kemampuan dan 
pengetahuan siswa serta para guru. 

Sebanyak 120 siswa dan 10 guru dari SMK Negeri Gunung Putri 
mengikuti capacity building yang diadakan oleh Tim CSC Paper 
Manufacturing Division. Capacity Building ini  adalah proses 
peningkatan keterampilan, sikap, dan perilaku. Adanya kegiatan 
ini didorong dari penelitian Harvard University, yakni bahwa 
kesuksesan seseorang tidak hanya diukur dari pengetahuan teknis 
saja, tapi juga kemampuan mengelola diri. 

Oleh karena itu, capacity building menjadi penting untuk 
mengasah kemampuan para siswa dan guru di luar materi yang 
termuat dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian, program 
ini mendorong adanya generasi muda yang kompeten dan turut 
berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. 

Kepala sekolah SMK Negeri 1 Gunung Putri mengungkapkan 
rasa terima kasih atas kegiatan yang bermanfaat dan menambah 
wawasan para guru dan siswanya. Dia berharap agar kegiatan ini 
bisa terus berlanjut hingga semua siswa mendapat pengetahuan 
yang sama dari dunia industri.

“Tidak banyak industri yang peduli terhadap dunia pendidikan. 
Tapi ini semua telah dijawab oleh Korindo,” ujar beliau dengan 
semangat. [kom/ray]

CSC
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Korindo Berbagi Kasih 
dengan Anak Yatim Kontribusi Divisi 

Logistik Korindo 
untuk Kesehatan Anak 
Bangsa

Jakarta – Korindo Group menyelenggarakan acara Corporate 
Social Contribution (CSC/CSR) di Panti Asuhan Pondok Taruna, 
Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis (20/12). Kegiatan ini 
dilaksanakan sebagai wujud kepedulian serta rasa kasih Korindo 
terhadap anak-anak yatim piatu  yang sebagian di antaranya 
merupakan para korban bencana alam, seperti tsunami di Palu 
yang terjadi belum lama ini.

Bertemakan “Aksi Cinta Kasih Bagi Anak Yatim”, Yayasan Korindo 
memberikan bantuan berupa barang-barang kebutuhan sehari-
hari penghuni panti seperti beras, gula pasir, minyak sayur, bahan 
sembako lainnya, perlengkapan alat mandi serta bingkisan natal 
untuk seluruh penghuni panti.

Pengasuh Panti Asuhan Pondok Taruna, Mariana Tehupeiory 
mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Korindo, 
yang telah rutin berbagi kasih dengan seluruh penghuni panti 
dan memberikan bantuan berupa sembako dan bingkisan natal. 
“Bantuan ini sangat membantu kami untuk keperluan sehari-hari 
anak-anak di panti. Semoga Tuhan memberkati dan membalas 
kebaikan dari Korindo,” ungkap Ibu Anna.

Sekretaris Jenderal Yayasan Korindo, Mr Yi Sun Hyeong berharap 
bantuan yang diberikan dapat membantu dan bermanfaat bagi 
anak-anak sekalian. Mr Yi juga turut mendoakan kesehatan dan 
kesuksesan untuk anak-anak semua di masa mendatang.
Kunjungan Yayasan Korindo ke Panti Asuhan tersebut merupakan 
bagian dari berbagi kasih dan kebahagian menjelang perayaan 
hari Natal tahun 2018. Kegiatan ini juga sekaligus menutup 
rangkaian kegiatan CSC Korindo untuk tahun 2018. [iqb/pr]

Jakarta – Korindo menyadari bahwa kesehatan anak sebagai 
penerus bangsa sangatlah penting. Oleh karena itu, kesehatan 
anak menjadi salah satu fokus dari program CSC/CSR Korindo 
Group. Hal ini tercermin dari kegiatan Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT) yang dilakukan oleh salah satu unit usaha dari 
Korindo Group di bidang logistik dan berlokasi di Cakung, Jakarta 
Timur. 

Kegiatan PMT kali ini dilakukan di Posyandu Nyi Ahmad Dahlan,  
RW 07 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung (14/2). PMT 
ini dihadiri oleh perwakilan karyawan HRD Korindo, beserta tim 
CSC/CSR dan keamanan. Sebanyak 350 balita dari lingkungan 
sekitar mengikuti program PMT ini sejak pukul 08.00 pagi hingga 
12.00 siang.  Selain pemberian makanan tambahan yang bergizi 
bagi anak-anak, Tim CSC juga mengadakan kegiatan imunisasi dan 
pemberian vitamin. 

Kegiatan PMT ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian Korindo 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi 
misi dari perusahaan. Di sisi lain, program ini juga mewujudkan 
tanggung jawab sosial dan pelayanan public yang harus diberikan 
kepada masyarakat. [ridde/brj/cka]

CSC
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Kepulauan Widi, Surga 
Kecil di Maluku Utara
Penulis: Fandy, Staf HRD dan Umum PT GMM, Maluku Utara

Wawasan

Pulau Widi adalah sebuah kepulauan 
yang terletak di wilayah administratif 
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, 
Provinsi Maluku Utara. Letaknya berada di 
sebelah Timur Pulau Halmahera. Pulau ini 
merupakan gugusan pulau yang terpisah-
pisah yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 
99 pulau. Dari jumlah tersebut, terdapat 
sekitar 33 pulau besar, dan sisanya hanya 
berupa pulau kecil atau bahkan hanya 
gundukan pasir yang nantinya menjadi bakal 
pulau. 

Dikarenakan cukup banyak pulau yang ada di 
Kepulauan Widi, kali ini Penulis hanya akan 
menceritakan satu pulau yang biasa kami 
singgahi untuk bermalam, yaitu Pulau Daga 
Kecil. 

Bersama beberapa rekan kerja, biasanya 
kami merencanakan waktu libur panjang 
akhir pekan untuk berlibur kesana. Maklum, 
jika mau ke Pulau Widi tapi tidak bermalam, 
dijamin tidak akan bakalan seru. 

Perjalanan kami dari lokasi Camp Site PT 
GMM ke Pulau Widi menempuh waktu 
sekitar 2 jam. Satu jam melalui jalur darat, 
dan dilanjuti satu jam kemudian melalui jalur 
air dengan menggunakan loong boat dengan 
mesin 40PK. Waktu tempuh bisa saja lebih 
lama, tergantung pada kondisi air laut saat 
itu, apakah sedang pasang, surut, berarus 
kuat, bergelombang ataukah teduh.

Rasa lelah langsung hilang setibanya kami di 
surga kecil Maluku Utara ini. Pemandangan 
yang indah, air yang jernih membuat mata 

 Ada terdapat beberapa pulau yang yang 
mengintari pulau daga kecil diantaranya:

1.	Pulau	Payung

Pulau ini merupakan Pulau Karang yang 
ditumbuhi beberapa pohon mangrove. 
Terdapat 3 pohon yang cukup tinggi dan 
besar sehingga membentuk layaknya sepeti 
payung maka tak heran pulau kecil unik ini 
dinamakan pulau payung.

2.	Pulau	Daga	Besar

Pulau ini merupakan pulau yang mirip 
dengan Daga Kecil, akan tetapi ukuran dari 
pulau ini jauh lebih besar dari Daga kecil. 

seakan enggan berkedip. Pasir putih dan 
halus di sepanjang pantai menambah 
pesona pulau ini. 

Di saat langit cerah dan tidak ada hujan, 
kami biasanya memilih pelabuhan sebagai 
tempat tidur kami sambil melihat jutaan 
bintang gemintang yang menghiasi langit 
Halmahera. Jika beruntung, kita bahkan bisa 
melihat milky way yang mustahil bisa dilihat 
dengan mata telanjang di sebagian kota-kota 
besar di Pulau Jawa. 

Melimpahnya hasil laut seperti ikan, kerang, 
udang, dan cumi menjadikan ini sebagai 
santapan utama kami di waktu makan pagi, 
siang maupun malam. Sungguh merasakan 
nikmat keindahan dunia sesungguhnya. 

Meskipun hanya bermodalkan jaring pukat 
yang sudah usang dan sobek, namun kami 
bisa mendapatkan sedikitnya 50 ekor ikan 
dengan ukuran sedang. Sedangkan jika 
bermodalkan tombak ikan (Dodofa dalam 
bahasa Halmahera), kita bisa memenuhi ¼ 
perahu sampan kami dengan berbagai jenis 
ikan disana. 

Fasilitas umum yang ada di Pulau Daga 
Kecil ini juga tersedia, seperti kamar mandi 
dan toilet meskipun keduanya masih 
sangat sederhana. Sayangnya, cukup 
banyak fasilitas-fasilitas lainnya di pulau 
yang pernah menjadi Starting Poing  ajang 
Widi International Fishing Tournament 
(WIFT) pada tahun 2017 silam ini tidak 
terawat dengan baik, sehingga banyak yang 
rusak bahkan dicuri oleh orang yang tak 
bertangung jawab.



Green Tomorrow | Vol. 3 Edisi 5 – Juni 2019 55Wawasan

Di pulau ini terdapat beberapa jenis satwa 
langka seperti Ketam Kenari dan Burung 
Maleo (Maleo Senkawor). Sangat mudah 
mendapatkan kedua hewan ini baik di 
Pulau Daga Besar maupun di Pulau Daga 
Kecil. Akan tetapi ada hal mistis yang harus 
tetap dijaga disana. Misalkan hewan ini 
disebut-sebut sebagai hewan penunggu, 
maka Burung Maleo ini dilarang keras untuk 
diburu walau jumlahnya banyak.

3. Hamparan pulau-pulau kecil disekitaran 
Pulau	Daga.

Pulau ini merupakan pulau yang mirip 
dengan Daga Kecil, akan tetapi ukuran dari 
pulau ini jauh lebih besar dari Daga kecil. 

Di pulau ini terdapat beberapa jenis satwa 
langka seperti Ketam Kenari dan Burung 
Maleo (Maleo Senkawor). Sangat mudah 
mendapatkan kedua hewan ini baik di 
Pulau Daga Besar maupun di Pulau Daga 
Kecil. Akan tetapi ada hal mistis yang harus 
tetap dijaga disana. Misalkan hewan ini 
disebut-sebut sebagai hewan penunggu, 
maka Burung Maleo ini dilarang keras untuk 
diburu walau jumlahnya banyak.

4.	Sunrise	dan	Sunset	Dari	Pulau	Daga

Sunrise dan sunset merupakan momen 
langka yang harus saya dapat setiap kali 
berkunjung ke Kepulauan Widi. Di saat orang 
lain masih terlelap tidur, saya harus bangun 
lebih cepat untuk mendapatkan moment ini.

5. Kebun Masyarakat

Ada beberapa pulau yang dikelola langsung 
oleh masyarakat yang dekat dengan 
Kepulauan Widi, contohnya kebun kelapa 
milik masyarakat Desa Ranga-Ranga.

6.	Kondisi	Pulau	Daga

Rumah	dan	Pelabuhan	Di	Pulau	Daga

Jembatan/Pelabuhan	Di	Pulau	Daga

Long Sand
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Pembukaan awal tahun baru 2019

Capacity Building Workshop di Sentul

Korean Food Festival

Halal bihalal di BFI

Komitmen atas implementasi ISPO di 
Halmahera

Sosialisasi Implementasi ISPO di Halmahera

Workshop Manager Korea

Penyerahan Beasiswa Yonsei UI
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Buka puasa bersama di BRJ

Tim Heavy Industry Balaraja

Memperingati 100 Tahun Pergerakan 1 maret 1919 
dan Pembentukan Pemerintahaan Pertama Republik 

Korea | Atma Jaya

Penyerahan bantuan beras 1 ton ke 
masjid al hidayah dan masjid an nur 

komplek PT. KA dalam rangka menyambut 
hari raya IDUL FITRI Korindo - Kampung Hiroponik

Kegiatan ruwahan doa & makan 
bersama di PT BRJ menyambut bulan 

suci ramadhan

Workshop Peningkatan Kompetensi di Sentul

Pelatihan Safety Driving
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Halal bihalal di Pangkalan Bun

Rapat Anggota Koperasi PSM

Ramadhan Bersama anak-anak yatim Korindo Donor Darah 2019

Orientasi lingkungan bagi karyawan baru di program NEO

Perayaan karyawan yang berulang tahun

Halal bihalal KHI BalarajaHalal bihalal di Cileungsi
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Perayaan Natal Bersama di Korindo Jakarta

Pengenalan GOPAX

Korindo Innovation School 2019

Putri daerah Papua  Penerima 
beasiswa Korindo Korindo Innovation School

Ramadhan Ceria di BRJ

Meeting Koordinasi HSE di Heavy Industry

Yayasan Korindo bersama penerima beasiswwa
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3. Minum teh atau kopi dan makan cemilan 
Cobalah minum teh atau kopi varian favoritmu dengan 
camilan untuk mendistraksi rasa bosanmu. Minum teh juga 
dipercaya dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks dan 
pikiran tenang. 

4. Mengobrol dengan rekan kerja  
Ambil waktu sejenak untuk mengobrol dengan rekan 
kerjamu. Bersosialisasi mungkin bisa menjadi jalan keluar 
untuk menghilangkan rasa bosanmu. Kamu juga bisa 
berdiskusi tentang topik yang menjadi tren saat ini.  Tapi 
ingat, jangan lupa waktu dan keterusan ya!

5. Nonton video lucu 
Tidak ada salahnya jika kamu menonton video singkat yang 
lucu. Video-video lucu tentu akan membuatmu tersenyum, 
bahkan tertawa kecil. Tanpa kamu sadari, rasa bosanmu pun 
mulai hilang dan suasana hati menjadi lebih baik. [cka]

Kejenuhan saat kita bekerja di kantor sulit memang untuk 
dihindari. Rasa lelah karena pekerjaan ataupun suasana lingkungan 
yang stagnan bisa menjadi pemicu kejenuhanmu. Berikut adalah 
beberapa trik yang bisa kamu lakukan selama 5-10 menit di kantor 
ketika rasa bosan mulai muncul. 

1. Putar	lagu	favorit	kamu 
Cobalah memutar lagu-lagu favoritmu selama beberapa menit 
dengan headset-mu.  Mendengar lagu-lagu favoritmu tentu 
dapat membantu meningkatkan suasana hatimu di tengah 
rasa suntuk karena pekerjaan. Jadi jangan lupa membawa 
headset ke kantor ya, agar tidak mengganggu rekan kerjamu 
saat mendengarkan lagu. 

2. Hias meja kerjamu 
Coba rapikan dan dekor meja kerjamu, misalnya dengan 
memberikan tanaman di pot kecil, lampu meja unik, atau 
gambar yang kamu sukai. Dengan adanya perubahan di meja 
kerjamu, tentu juga akan meningkatkan semangatmu untuk 
bekerja. 

 NAMA  DIVISI/PERUSAHAAN
 Niko Satrio  KHI
 Lies Hidayah  ASPEX Kumbong
 Lejo H  Bumi Indawa Niaga
 Yesica Fransina Ayal  KORINDO Aria Bima Sari
 Safriady  Komputer

Pemenang Kuis Majalah Edisi 04/2018 Kuis Majalah - Edition 5/2019

Tips & Kuis

5 orang pemenang kuis masing-masing mendapatkan
hadiah uang tunai sebesar:

Rp 200.000,- dan souvenir cantik.

Sebutkan	3	(tiga)	filosofi	KORINDO?

Kirim jawaban Anda ke e-mail:
corpcom@korindo.co.id

Sertakan nama lengkap, nomor telepon, alamat 
e-mail, nama perusahaan, divisi, dan lokasi 
perusahaan.

Masing- masing 5 pemenang kuis akan 
mendapatkan uang tunai Rp200.000,- dan 
souvenir. Pemenang akan diumumkan di edisi 
ke 6.

Atasi Rasa Jenuh 
Saat Kerja 
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