




37

18

04

42

Korindo Group Luncurkan Logo dan Slogan 
Baru
06. Ucapan Selamat HUT Korindo Ke-50.
10. Yayasan Korindo dan Pemkab Bogor
Bangun Hutan Kota.
12. Kesejahteraan Masyarakat Kunci
Keberlanjutan Perusahaan.
14. Dubes Korsel Kunjungi
Korindo Papua
15. Yayasan Korindo Raih Padmamitra+ 
Awards 2019
16. Pernyataan Publik Korindo
atas Hasil Investigasi FSC.
17. Korindo Group Bantu Penuhi
Kebutuhan Mendesak
Bagi Korban Gempa di Halmahera

Gubernur Minta Pemda Dukung Investasi di 
Halmahera Selatan
19. Warga Boven Digoel Kecam Manuver 
LSM Asing
20. Tidak Terdaftar di Kemenlu RI, Mighty 
Earth Gencar Kampanye Rugikan Sawit 
Indonesia
21. Pemerintah Pastikan Tidak Ada
Deforestasi di Papua
22. Habis Gelap Terbitlah Terang, Kondisi 
Boven Digoel Pasca Kehadiran Korindo
23. Divisi Kehutanan Bangun Hutan Hak 
Pola Kemitraan
24. Panbers Jaya Bina Masyarakat Buru
Kelola Kebun Karet
25. Klinik Asiki Terpilih Menjadi Klinik 
Terbaik Tingkat Nasional 2019
26. Gandeng Masyarakat, Divisi Kehutanan 

Tanam Pohon di Lokasi Hutan Tanaman 
Rakyat
27. Divisi Kehutanan Gelar Konsultasi 
Publik HCV
28. Gandeng KIFC, Tunas Sawa Erma 
Dukung Konservasi Lahan Gambut di Riau
28. Perayaan Natal 2019
Menanam Rasa Kekeluargaan di Dalam 
Perusahaan
29. Potensi Persaingan Dagang Di Balik 
Kampanye Hitam Terhadap Sawit
30. Masyarakat Gane Merasakan Dampak 
Kehadiran Korindo
31. Kick-Off Meeting Sertifikasi FSC 2022 
Bukti Komitmen Korindo Mengelola Hutan 
yang Lestari
32. Bupati dan PT SEI Teken MoU 
Pembangunan PLTBm
33. Empowering Blockchain Summit 
Pertemukan Pemimpin, Pendiri dan 
Pengembang Perusahaan Besar
34. GOPAX Indonesia Keliling Kampus 
Sepulau Jawa Untuk Edukasi Aset Kripto
36. Korindo Teken Kesepakatan dengan 
TJSL
36. Semarak Peringatan 17 Agustus di 
Bimaruna

01. Daftar Isi
02. Sambutan Manajemen
03. Sambutan Redaksi

Divisi Kehutanan Melaksanakan Pelatihan 
dan Sertifikasi Operator Alat Angkat dan 
Angkut
38. Serikat Pekerja Aspex: Berkontribusi 
Lebih Baik Lagi untuk Perusahaan
38. ‘Clean Day Friday’ di Divisi Logistik
39. Korindo HO Gelar NEO Ke-22
39. Peringati HUT DAMKAR Ke-100, Aspex 
Kumbong Terima Penghargaan dari Bupati
40. Divisi Logistik Gelar First ‘Aid Training’
41. Fire Drill di Divisi Logistik

72. Pengetahuan 6S

Tim Medis Korindo Group Beri Pelayanan 
kesehatan Hingga Pedalaman Papua
43. Korindo Bantu Anak-Anak Papua untuk 
Berkuliah di Instiper Yogyakarta
44. Aksi Donor Darah Divisi Kertas: Setetes 

Darah, Sejuta Kehidupan
45. Korindo Beri Beasiswa Kepada 124 
Anak Pedalaman
46. Korindo Abadi Bangun Rumah Layak 
Huni untuk Warga Papua
47. Korindo Serahkan Beasiswa Senilai Rp 
125 Juta untuk Mahasiswa Berprestasi
49. Klinik Asiki Berhasil Tekan Angka 
Kematian Ibu dan Anak di Boven Digoel
50. Mendukung Kemandirian Masyarakat 
Papua
51. 100 Anak Karyawan Terima Beasiswa 
dari Yayasan Korindo
52. Berdayakan Masyarakat, Korindo Group 
Tingkatkan Ekonomi Halmahera Selatan
53. Dukung Nawacita, Korindo Gencarkan 
Pembangunan di Boven Digoel
55. Harmonisasi Korindo dengan 
Masyarakat Pedalaman
56. Korindo Goes To School Libatkan 1200 
Pelajar
57. Anak-anak Pedalaman Terima 
Beasiswa dari Korindo
58. Pendampingan Budi Daya Tanaman 
untuk Masyarakat Papua
59. Korindo Group Dukung Pendidikan
Anak Pedalaman Papua
60. Kekeringan, Warga Cileungsi Dapat 
Pasokan 96.000 Liter Air Bersih
60. KORINDO Serahkan Hewan Kurban 
untuk Perayaan Idul Adha 1440H
61. Korindo Papua Bangun Jembatan Kali 
Mi
61. DKM Aspex Santuni anak yatim
62. Divisi Kehutanan Gelar Sunatan Massal 
Gratis
62. Divisi Heavy Industry Santuni 85 Anak 
Yatim
63. Divisi Kertas Distribusikan 2.100 Paket 
Sembako
63. Pemkab Kobar Dapat Hibah Kendaraan 
Pertanian dari Korindo
64. Divisi Kertas Berpartisipasi di Program 
Bebersih Situ Pemda
64. Yayasan Korindo Fasilitasi Pemenuhan 
Gizi 932 Balita di Kecamatan Pancoran

Ulasan Utama

Informasi Perusahaan

Budaya Kerja

Tips & Kuis

CSC

66
Pulau Derawan, Pesona Alam Laut di 
Kalimantan Timur

Wawasan

Lensa Peristiwa

1One Step Ahead | Vol. 4 Edisi 6 – Maret 2020

Daftar Isi



Jakarta, 4 Januari 2020 – Tahun baru yang cerah. Saya harap 
tahun 2020 ini, Keluarga Besar Korindo akan senantiasa dipenuhi 
dengan hal baik sepanjang tahun.

Apakah Anda ingat, surat singkat yang pernah Saya kirim sekitar 
6 (enam) bulan yang lalu? Surat tersebut berisi tentang harapan 
Saya kepada Anda untuk memperbaiki lingkungan kerja menjadi 
lebih rapih. Apakah sekarang lingkungan tempat kerja atau ruang 
kerja Anda sudah menjadi lebih rapih, sehingga tercipta alur kerja 
yang efektif? Atau masih saja berantakan? Atau malah semakin 
buruk? Jika Anda mendengarkan pendapat Saya tersebut dan 
memiliki keinginan yang kuat untuk berubah, pasti sudah tercipta 
dan terjaga lingkungan kerja yang lebih baik sekarang. Namun, 
bagi tempat kerja dan juga divisi yang tidak demikian, pasti 
sekarang masih berantakan.

Jika sebuah perusahaan anggotanya tidak dapat sepaham dengan 
arahan dan kebutuhan seperti ini, maka akan sulit bagi sebuah 
perusahaan tersebut untuk berubah. Mengapa perusahaan 
harus berubah? Tujuannya adalah untuk membuat perusahaan 
menjadi lebih maju dari sekarang dan demi pertumbuhan yang 
berkelanjutan. Maka dari itu setiap perusahaan di seluruh dunia, 
menekankan pada “perubahan dan inovasi”.

Kini Korindo mencari suatu perubahan dan inovasi. Dan kita 
harus mempercepat laju pacuan kita. Apakah Anda sudah siap 
dengan perubahan? Dan apakah sudah menyiapkan tekad untuk 
melawan pahitnya inovasi?

Akhir tahun lalu, pada peringatan 50 tahun pendirian 
perusahaan, kita telah meresmikan slogan baru. Slogan baru yang 
sangat membanggakan ini adalah pemenang juara pertama yang 
dipilih dari berbagai ide yang diajukan oleh para karyawan, yaitu 
“One Step Ahead”. Dengan memiliki arti Satu Langkah di Depan, 
slogan ini sangatlah tepat bagi kita semua.

Jika perusahaan hendak maju satu langkah ke depan, maka 

dibutuhkan karyawan yang maju satu langkah ke depan juga.
Maka dari itu, tahun ini khususnya kami akan menggali para 
Karyawan Unggul, dan dengan segenap hati akan memberikan 
perlakuan yang tepat untuk kemampuan mereka. Yang disebut 
dengan Karyawan Unggul, tidak hanya cukup dengan memiliki 
kesungguhan saja. Karyawan yang kami harapkan adalah 
karyawan yang ketika diberikan sebuah pekerjaan A dapat 
menyelesaikan pekerjaan A tersebut, dan siap menganalisa serta 
melaksanakan ke arah B atau C untuk lebih maju. Dialah yang 
disebut dengan Karyawan Unggul.

Jika selama ini ada karyawan yang tidak dapat menemukan 
alasan mengapa harus bekerja keras, kali ini Saya akan 
menyampaikannya sekali lagi. Saya berharap sepanjang tahun ini, 
para karyawan dapat menunjukan kemampuan dan kompetensi 
diri yang dimiliki. Manajemen akan berusaha yang terbaik untuk 
menciptakan suasana yang dapat membangkitkan kinerja yang 
terbaik. 

Ini menunjukan bahwa perusahaan tidak hanya menuntut 
perubahan dan inovasi dari Anda saja, tapi juga berjanji dan 
bertekad untuk melakukan perubahan dan inovasi yang sama.
Saya harap semua dapat terlepas dari kemampuan kerja yang 
hanya rata-rata serta lingkungan kerja yang tidak rapih,  dan 
berjanji akan menjadi yang terbaik bersama di tahun 2020 
ini. Kata-kata ‘Mari berubah, Mari memperbaharui’, bukanlah 
sebuah pilihan. Namun, harus dilaksanakan. Karena perusahaan 
yang tidak memiliki perubahan dan inovasi, tidak akan memiliki 
kemajuan dan juga tidak akan memiliki masa depan. Demikian 
Saya akhiri, dengan mengharapkan cinta dan kepercayaan, serta 
tekad dari Anda sekalian untuk maju bersama Korindo.
 Selamat tahun baru untuk semuanya. Terima kasih

Mr. Robert Seung
Senior Vice Chairman
Korindo Group

Sambutan Awal Tahun
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Salam Perubahan,

Tahun 2019 lalu merupakan tahun spesial bagi Keluarga Besar Korindo Group, 
karena di tahun tersebut Korindo Group genap berusia 50 tahun. Sebuah 
momentum yang tepat untuk dimulainya sebuah gerakan besar, yaitu Perubahan!

Seiring dengan itu, diluncurkannya logo baru Korindo Group berikut slogan 
“One Step Ahead” menjadi tonggak awal perubahan ini. Seperti harapan yang 
disampaikan Senior Vice Chairman Korindo Group, Mr Robert Seung pada saat 
acara pembukaan awal tahun 2020, “Kata-kata ‘Mari berubah, Mari memperbarui’, 
bukanlah sebuah pilihan. Namun, harus dilaksanakan. Karena perusahaan yang 
tidak memiliki perubahan dan inovasi, tidak akan memiliki kemajuan dan juga tidak 
akan memiliki masa depan.”
 
Momentum-momentum 50 tahun Korindo tersebut menjadi salah satu bagian dari 
ulasan utama edisi Majalah Internal Korindo yang juga kini telah berganti nama 
menjadi Majalah One Step Ahead. 

Salah satu persembahan Redaksi kepada para pembaca adalah informasi 
mengenai apresiasi tertinggi yang disematkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta 
kepada Yayasan Korindo.

Selain itu, Redaksi juga menampilkan beragam informasi lainnya yang tak kalah 
menariknya yang terjadi dalam 6 bulan belakangan ini. 

Semoga sajian dalam majalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. 
Selamat menikmati.

Redaksi
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Robert Seung
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Seo Jeong Sik

Editor
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JAKARTA—Korindo Group resmi 
meluncurkan logo dan slogan baru 
perusahaan. Hal ini menandakan usainya 
penggunaan logo berbingkai heksagonal 
berwarna hijau yang di dalamnya 
bertulisan Korindo, berikut slogan 
Green Tomorrow yang sejak tahun 1969 
dipergunakan oleh Korindo Group.

Senior Vice Chairman, Mr Robert Seung 
mengatakan perubahan logo perusahaan 
ini merupakan bagian awal dari perubahan, 
dan langkah selanjutnya adalah inovasi. 

Mr Robert Seung menjelaskan lebih 
lanjut mengenai logo baru Korindo ini. 
Dijelaskannya, desain logo baru Korindo 
ini mengandung enam konsep, yaitu 
Glokalisasi, Infrastruktur, Orientasi Masa 
Depan, Alam, Manusia, dan terakhir adalah 
keterkaitan dari keseluruhan konsep-
konsep tersebut. “Keenam konsep tersebut 

merupakan nilai-nilai yang berharga dan 
membuat Korindo menjadi hidup bersama 
dengan itu semua,” jelas Mr Robert pada 
acara peluncuran logo di Jakarta, Sabtu 
(21/12).

Kandungan makna mendalam tercermin 
dalam desain logo baru tersebut. 
Terdapatnya dua garis dalam logo ini 
melambangkan manusia dan alam yang 
saling bertemu.

Melalui desain ini pula, turut 
memvisualisasikan bentuk energi atau 
dorongan pertumbuhan masa depan global 
dan kemajuan, pengembangan, melalui 
garis yang membentang dari atas ke bawah 
tanpa bingkai yang di dalamnya terdapat 
logo segi enam.

“Mengapa perusahaan harus berubah? 
Tujuannya adalah untuk membuat 

perusahaan menjadi lebih maju dari 
sekarang dan demi pertumbuhan yang 
berkelanjutan. Maka dari itu setiap 
perusahaan di seluruh dunia, menekankan 
pada perubahan dan inovasi,” tegas Mr 
Robert Seung.

Demikian pula dengan dipilihnya “One 
Step Ahead” sebagai slogan baru Korindo 
Group. Bertepatan dengan perayaan 
ulang tahun Korindo Group ke-50, Logo 
dan slogan baru “One Step Ahead” ini 
diresmikan. 

“Dengan memiliki arti Satu Langkah ke 
Depan, slogan ini sangatlah tepat bagi 
kita semua. Jika perusahaan hendak maju 
satu langkah ke depan, maka dibutuhkan 
karyawan yang maju satu langkah ke depan 
juga,” ujar Mr Robert. 

Senior Vice Chairman:
“Ini Adalah Awal dari Perubahan”
Korindo Group Luncurkan Logo dan Slogan Baru
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Ia berharap, para karyawan terhitung 
saat ini dapat menunjukkan kemampuan 
dan kompetensi diri yang dimiliki, 
seiring dengan usaha-usaha terbaik 
yang akan dilakukan oleh Manajemen 
untuk menciptakan suasana yang dapat 
membangkitkan kinerja yang terbaik. 

Mr Robert Seung mengajak seluruh 
keluarga besar Korindo Group untuk 
berubah, karena itu bukanlah sebuah 
pilihan. Namun sesuatu yang harus 
dilaksanakan. Karena perusahaan yang 
tidak memiliki perubahan dan inovasi, tidak 
akan memiliki kemajuan dan juga tidak 
akan memiliki masa depan. (pr)
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Ucapan Selamat HUT Korindo Ke-50

Kepada seluruh Keluarga Korindo yang saya cintai dan kepada Mr. Seung 
Eun Ho, Chairman Korindo Group yang saya hormati, dengan segenap 

hati saya ucapkan selamat atas 50 tahun berdirinya Korindo Group pada 
hari ini. Bersama dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan juga 
hubungan kerjasama Korea-Indonesia, 50 tahun ini juga merupakan 

sejarah bagi kedua Negara dalam hubungan kerjasama. Dengan segenap 
hati saya ucapkan terimakasih dan selamat kepada para perintis yang 

memulai sejarah bisnis kehutanan, kayu lapis, palm oil, yang sulit 
dilakukan bagi orang lain. Saya mendoakan agar 50 tahun ke depan 

Korindo bisa lebih maju lagi dari sekarang. Terimakasih.

Selamat ulang tahun yang ke lima puluh untuk group Korindo, 
tentu kalau lima puluh tahun itu adalah golden eyes, jadi saya 
yakin dalam lima puluh tahun ini yang tentu pasti kedepannya 

Korindo group akan makin maju, makin berkembang tapi 
tentunya, mereknya saja Korindo (Korean Indonesia) jadi saya 

harapkan juga ada kontribusi buat negara republik Indonesia dan 
tentunya rakyat Indonesia,sekali lagi selamat.

Kim Chang Beom
Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia

Korindo adalah Indonesia. Dari 7.500.000 orang Korea di luar negeri, 
global Korea, dan Chairman Seung Eun Ho serta orang hebat lainnya 
termasuk di dalamnya.  Kehebatan Korindo adalah melepaskan bisnis 

awalnya sejak 50 tahun yang lalu dan mewakili perusahaan yang 
memulai Globalization. Tidak hanya itu, Korindo juga merupakan sebuah 
perusahaan yang berpengaruh dan membanggakan para orang Korea 

yang tinggal di luar negeri. Bisa dikatakan Korindo adalah pelopor 
perusahaan swasta yang menghubungkan Korea dan negara lainnya 

secara diplomatis. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas 50 tahun 
berdirinya Korindo. Terimakasih.Song Chang Keun

President Director KMK Global Sport Group 

Erick Thohir 
Menteri BUMN

Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke lima puluh, untuk PT 
Korindo, waktu lima puluh tahun ini bukan lah waktu yang singkat, dan 
saya yakin bahwa Korindo adalah perusahaan terbesar Korea yang ada 

di Indonesia yang sudah menjalankan kiprah nya di berbagai daerah 
termasuk di Papua. Diharapkan Korindo kedepan tidak hanya pada 

konteks bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, tapi juga harus 
menciptakan kolaborasi antara Korindo sebagai Investor dari Korea 

dengan pengusaha nasional yang ada di daerah. Korindo maju terus saya 
yakin kedepan akan lebih baik, terimakasih.

Bahlil Lahadalia
Kepala BKPM
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Bagi Korea Asosiasi Indonesia, Chairman Seung Eun Ho adalah seorang 
yang berjasa dalam membuat pondasi dan mengembangkan Korea 

Asosiasi Indonesia. Tentunya atas hal tersebut, Korea Asosiasi Indonesia 
mengucapkan terimakasih yang sebesarnya. Yang terakhir, sekali lagi saya 

ucapkan selamat atas 50 tahun berdirinya Korindo. Terimakasih. 

Saya mulai bekerja di Korindo sejak tahun 1972. Selama 45 tahun saya 
bekerja di Korindo, saya merasa sangat senang karena dalam hidup saya, 
saya mendapat banyak sekali manfaat, pengembangan, dan juga banyak 

kesempatan besar yang diberikan perusahaan kepada saya sehingga saya 
termotivasi untuk bekerja keras. Bagi saya Korindo adalah perusahaan 
yang memiliki kemampuan yang kuat untuk bertahan dan tidak goyah. 

Atas kepercayaan diri yang dimiliki oleh Korindo tersebut, saya ucapkan 
selamat atas 50 tahun berdirinya Korindo. 

Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke lima puluh pada Korindo 
Group semoga terus berkarya, terus berinovasi, makin berkontribusi 
untuk kemajuan industri sawit Indonesia serta buat kemajuan bangsa 

Indonesia kesejahteraan  rakyat Papua Khususnya, sukses selalu.

Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima puluh untuk 
Korindo, untuk Korindo sejak tahun 2005 kami telah bekerjasama 
dan selalu mendapatkan bantuan dari PT Korindo. Yang menonjol 

adalah setiap tahun Korindo memberikan beasiswa pada mahasiswa-
mahasiswa UNAS, khususnya jurusan bahasa dan budaya Korea, sekali 
lagi saya ucapkan selamat ulang tahun semoga Korindo tetap jaya dan 

berkembang terimakasih.

Park Jae Han
Ketua Korean Association Indonesia

Joko Supriyono
Ketua Umum GAPKI

Chairman Bae Sang Gyeong

El Amri Bermawi Putera
Rektor Universitas Nasional
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BOGOR –Sebagai perusahaan yang 
bergerak di bidang kehutanan dan 
perkebunan, Korindo Group selalu 
berusaha memberikan kontribusi dalam 
keberlanjutan lingkungan hidup. Ini 
menjadi landasan utama yang mendorong 
perusahaan membangun hutan kota 
di area Stadion Pakansari, Cibinong, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 
(30/11).

Kali ini, Korindo Group melalui Yayasan 
Korindo dan Pemerintah Kabupaten Bogor 
menjalin Program Kolaborasi Hijau (Green 
Collaboration) dalam melaksanakan 
pembangunan hutan kota di lahan seluas 
dua hektar, berlokasi di bagian sisi timur 
Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa 
Barat. 

Pembukaan pembangunan hutan kota 
ini ditandai dengan penanaman bibit-
bibit pohon yang langsung dilakukan 
oleh Bupati Bogor Ade Yasin, Senior Vice 
President Korindo Group Robert Seung, 
General Secretary Yi Sun Hyeong, Deputy 

of South Korea Ambassador in Indonesia 
Jeon Joyoung, dan pejabat-pejabat daerah 
Bogor lainnya. 

“Pada kesempatan ini kami berkolaborasi 
dengan Pemda Bogor, bermaksud 
membangun hutan kota seluas kurang 
lebih 2 hektare, di samping stadion 
Pakansari. Walaupun hanya hutan kecil, 
kami harapkan nantinya dapat berfungsi 
sebagai paru-paru kota di Kabupaten 
Bogor. Ke depannya kami berharap 
dapat membangun hutan kota lainnya 
di Kabupaten Bogor maupun di wilayah 
lainnya di Indonesia secara berkelanjutan,” 
ujar Robert Seung dalam sambutannya.

Lebih lanjut lagi, Robert Seung yang 
juga menjabat sebagai Ketua Yayasan 
Korindo menjelaskan bahwa pada tahun 
2008 silam, Presiden Indonesia telah 
menetapkan setiap tanggal 28 November 
menjadi “Hari Menanam Pohon Indonesia” 
dan bulan Desember sebagai “Bulan 
Menanam Nasional”. 

Maka pembangunan hutan kota ini 
menjadi momentum yang tepat untuk 
menggalakkan semangat penghijauan di 
Bulan Menanam Nasional. Ini sekaligus 
juga menjadi bentuk dukungan nyata 
Yayasan Korindo terhadap program 
pemerintah dalam upaya melestarikan 
lingkungan di Indonesia.

Ia juga menambahkan bahwa Presiden 
Indonesia pada tahun 2009 lalu pernah 
mencanangkan ‘One Man One Tree’, satu 
orang menanam satu pohon. Dengan 
semangat tersebut pula, Yayasan Korindo 
turut merasa bergembira dapat menjadi 
bagian dalam Kolaborasi Hijau seperti yang 
dilakukannya hari ini (30/11). 

Dalam pembangunan hutan kota ini, 
Eucalyptus deglupta dipilih menjadi 
tanaman tunggal sejenis untuk ditanam. 
Tanaman tersebut merupakan tanaman 
yang memiliki karakteristik cepat tumbuh 
dan perawatan yang relatif mudah, 
sehingga cocok untuk menjadi vegetasi 
hutan kota di Pakansari.

Yayasan Korindo dan Pemkab Bogor 
Bangun Hutan Kota
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“Kurang lebih 2.000 bibit pohon yang kita 
tanam hari ini adalah demi Kabupaten 
Bogor dan juga demi kelangsungan masa 
depan bumi kita. Mari kita sukseskan 
bersama-sama!” ujar Robert Seung.

Dalam program kolaborasi hijau ini, pihak 
Yayasan Korindo nantinya tidak hanya 
sekadar menanam di tahap awal, namun 
Korindo juga akan terlibat langsung dalam 
proses pemantauan dan pemeliharaan 
hutan kota hingga beberapa tahun 
mendatang. Ini merupakan langkah awal 
dari beragam program penghijauan 
dan berwawasan lingkungan di wilayah 
Kabupaten Bogor. 

Lingkungan menjadi asri
Dalam sambutannya, Bupati Bogor, Ade 
Yasin mengaku senang lantaran kolaborasi 
yang terjalin antara Pemkab Bogor dan 
Korindo terkait pelestarian lingkungan 
dengan cara membuat hutan kota.
“Sangat berbahagia saya didukung oleh 
Korindo Grup. Hari ini kita menanam 

pohon yang besar sekali manfaatnya,” 
ungkapnya.

“Tanaman ini adalah untuk hutan kota. 
Tanaman ini langsung ditanami oleh 
Korindo Grup. Hari ini kita menanam dan 
manfaatnya akan bermanfaat dikemudian 
hari,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ade Yasin mengatakan bahwa 
hutan kota akan sangat bermanfaat untuk 
masyarakat lantaran lingkungan menjadi 
asri.

“Ruang hijau ini penting untuk resapan air 
dan juga keseimbangan lingkungan hidup. 
Hari ini kita menanam 2000 pohon. Mari 
kita jaga lingkungan dengan tulus ikhlas,” 
paparnya.

“Tanah yang diperuntukkan hutan hijau 
yakni di area Pakansari. Dirawat oleh 
Korindo selama 3 tahun. Setelah itu 
tugas kita bersama untuk melanjutkan,” 
sambungnya.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota, 
Edward Sihombing berpendapat bahwa 
rencana ini patut untuk didukung, karena 
ini merupakan salah satu upaya yang baik 
untuk mengurangi tingginya tingkat polusi 
di area Jabodetabek yang sudah semakin 
mengkhawatirkan.

“Dari pendekatan tata ruang itu sangat 
bagus. Ini salah satu alternatif untuk 
mengatasi polusi udara yang semakin 
meningkat. Apalagi untuk kota-kota kelas 
metropolitan, terutama di Jabodetabek,” 
kata Edward saat dihubungi, Minggu.

Dia pun mengapresiasi langkah perusahaan 
yang bekerja sama dengan pemerintah 
daerah (pemda) setempat, untuk 
membangun hutan kota yang memang 
harus ada di setiap kota. Pasalnya, 
masih jarang perusahaan yang mau 
mengalokasikan program CSR mereka ke 
arah pembangunan hutan kota. [pr]
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Vice Chairman Korindo Group, Robert 
Seung, mengakui peran masyarakat sangat 
penting bagi keberlanjutan perusahaan. 
“Penerimaan masyarakat setempat 
sangat kami butuhkan. Kami yakinkan ke 
masyarakat bahwa kami menanamkan 
investasi di wilayah mereka dalam jangka 
waktu lama, bukan satu dua tahun pergi 
dan tidak memberikan keuntungan apapun 
bagi mereka,” ujar Robert Seung. 

Selama berkiprah di Indonesia, Korindo 
Group mengantongi izin pengelolaan 
lahan seluas 538 ribu hektare di Papua, 
dengan alokasi 124 ribu hektare untuk 
lahan perkebunan dan sisanya 77 
persen atau  414 ribu hektare, Korindo 
mempertahankannya sebagai hutan 
alam. “Korindo menerapkan prinsip 
tebang pilih sesuai aturan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aturan 
ini mensyaratkan pohon dengan diameter 
40 sentimeter saja yang dapat ditebang 
dalam satu tahun. Ini mendukung produksi 
berkelanjutan dalam bisnis kehutanan,” 
katanya.

Dalam menjalankan praktik bisnis 
yang sehat dan berkelanjutan, Korindo 

“Di tahun emas berkiprah di Indonesia, Korindo 
Group berkomitmen membangun hubungan 

yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan 
para pemangku kepentingan.”

senantiasa memberdayakan masyarakat 
dalam bidang pendidikan, kesehatan, 
lingkungan, ekonomi, dan infrastruktur. 

Di wilayah Papua, Korindo Group telah 
menyediakan klinik dengan layanan gratis, 
mendirikan sekolah, menyediakan guru 
dan beberapa unit bus sekolah. Selain itu, 
Korindo Group juga membangun tempat 
ibadah, menyediakan pembangkit listrik 
untuk masyarakat pedalaman, membangun 
jalan raya, dan memberikan pelatihan 
bercocok tanam sayuran, bengkel, dan 
pelatihan wirausaha lainnya. Kegiatan ini 
diapresiasi Kementerian Sosial Republik 
Indonesia dengan menganugerahkan 
Padmamitra Award Tingkat Nasional 
untuk kategori Penanganan Daerah 
Terpencil kepada Korindo Group.  Pada 
awal November 2019, Korindo juga 
berhasil menerima Padmamitra Plus 
Award untuk kategori Program Sosial yang 
Memberikan Dampak Berkelanjutan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta.

Perjalanan 50 tahun Korindo Group 
di Indonesia tak lepas dari tantangan 
eksternal yang cukup menyita energi. Di 

antaranya seringkali ditemukan sertifikat 
ganda pemilikan tanah yang diklaim 
pihak lain dan juga tudingan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) tentang praktik 
pembakaran lahan isu lingkungan dan 
hak asasi manusia. “Dalam pembukaan 
lahan setelah kami mendapatkan izin 
lokasi, kami melakukan pengurusan 
Surat Kuasa Pelepasan Kawasan Hutan, 
selanjutnya pembayaran hak wilayah 
kepada masyarakat setempat, AMDAL, 
dan pengurusan hak guna lahan. Kami 
memberikan kompensasi untuk setiap 
pembelian lahan dan setiap penebangan 
pohon, tidak ketinggalan kami alokasikan 
20 persen dari lahan kami untuk pertanian 
plasma bagi masyarakat Papua,” ujar 
Robert Seung memaparkan. Mengenai 
permasalahan kepemilikan lahan, Ia 
berharap permasalahan yang diyakini 
juga dialami oleh pengusaha yang lain 
mendapatkan perhatian khusus dari 
pemerintah Indonesia. 

Dalam merancang strategi bisnis korporasi, 
Korindo Group selalu memprioritaskan 
dampak sosial dan lingkungan dan 
berkomitmen untuk patuh terhadap 
regulasi hukum nasional dan internasional.

Kesejahteraan Masyarakat Kunci 
Keberlanjutan Perusahaan

Wawancara Reporter Majalah Tempo dengan Senior Vice Chairman Korindo Group 
dipublikasikan di Majalah Tempo Edisi 28 Desember 2019

KORINDO
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Secara ringkas, berbagai kegiatan 
Korindo sebagai bentuk tanggung jawab 
sosial ke masyarakat antara lain di 
bidang pendidikan, Korindo Group telah 
memberikan beasiswa dari tingkat sekolah 
dasar hingga perguruan tinggi. Di bidang 
kesehatan, Korindo Group mendirikan 
klinik modern di pedalaman Papua dan 
secara rutin memberikan penyuluhan serta 
pelayanan kesehatan secara gratis.  

Di bidang lingkungan, Korindo Group 
membantu pusat riset pertanian dan 
pusat pembibitan pohon asli Indonesia di 
Bogor, menanam pohon produktif di Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Maluku 
Utara dan Papua. Di bidang ekonomi, 
Korindo Group telah menyediakan bantuan 
pendampingan usaha perekonomian 
masyarakat seperti ternak ikan, unggas, 
kebun sayur-sayuran, karet, perbengkelan, 
dan konveksi. Begitupun di bidang 
infrastruktur, Korindo Group secara aktif 
membantu mengembangkan infrastruktur 
seperti memperbaiki jembatan dan 
jalanan, serta mendirikan fasilitas umum 
lain seperti air bersih, listrik, sekolah, klinik, 
tempat-tempat ibadah, pasar, lapangan 
olahraga, dan rumah kepala suku.

Selalu Berinovasi Ciptakan Lapangan Kerja.

Korindo Group terus berinovasi dan memberikan kontribusi pada 
Indonesia dalam penyediaan lapangan kerja. Fokus awal perusahaan 
adalah pengembangan hardwood di Kalimantan Tengah pada 1969. 
Dalam perjalanannya, Korindo mulai memproduksi plywood atau veneer 
pada 1979. Seiring dengan kebutuhan kertas koran yang semakin 
meningkat pada awal 1980-an, Korindo memutuskan untuk menggarap 
pembuatan kertas koran pada 1984. 

Kecermatan dalam membaca peluang usaha yang didukung dengan 
filosofi perusahaan, we see first, do first, and dominate first, mendorong 
Korindo memulai perkebunan kelapa sawit di Papua pada 1995. 

“Pada 1995, kami mencari lahan baru di Papua tepatnya di Boven 
Digoel. Saat itu, infrastruktur jalan, air, dan listrik belum ada, 
perusahaan belum ada yang masuk. Atas saran dari Kementerian 
Kehutanan kala itu, kami membuka lahan untuk kelapa sawit. Kami 
sebagai pioner mencoba peluang tersebut, melalui trial and error, 10 
tahun kemudian pada 2005 kami memulai perkebunan sawit di Papua,” 
kata pria berusia 48 tahun, Robert Seung selaku Vice Chairman Korindo 
Group yang merupakan generasi ketiga dari perusahaan Indonesia 
bermanajemen Korea ini mengisahkan perjalanan panjang membuka 
lahan sawit di Papua. 

Selain merambah bisnis di produk-produk kehutanan dan perkebunan 
kelapa sawit. Korindo Group melakukan diversifikasi bisnisnya di bidang 
keuangan, industri alat berat, logistik, real estate, dan kertas koran. Ke 
depannya, bisnis Korindo Group akan menjajaki target pasar generasi Z 
atau generasi milenial yang karakteristiknya tidak lepas dari teknologi 
informasi dan efisiensi energi.
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Dubes Korsel Kunjungi 
Korindo Papua
BOVEN DIGOEL -- Duta Besar (Dubes) 
Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang 
Beom melakukan kunjungan kerjanya ke 
Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven 
Digoel, Provinsi Papua. 

Kunjungan perdana ini untuk melihat 
secara langsung operasional Korindo Group 
yang berada di Papua dan dua perusahaan 
Korea lainnya di kedua daerah tersebut.

“Di dalam perusahaan besar Korea 
mempekerjakan 15 ribu orang 
masyarakat Papua. Saya sangat senang 

mengunjungi Papua untuk melihat 
langsung perusahaan,” jelas Dubes Korsel 
Untuk Indonesia di VIP Room Bandara 
Mopah Merauke, (23/01) seperti dikutip 
Kumparan.com.

Dikatakannya, masyarakat Papua menjadi 
teman sejati perusahaan dan sama-sama 
membangun Papua. Besar harapannya, 
bersama masyarakat, perusahaan akan 
terus berkembang. Kim Chang Beom juga 
mengatakan, dirinya tidak mempunyai 
investasi dalam perusahaan Korea yang 
ada. Dan kunjungan kali ini merupakan 

kesempatan terbaiknya untuk datang ke 
Papua.

Dalam kunjungan 2 hari tersebut, Dubes 
mengunjungi perkebunan kelapa sawit 
yang dikelola PT Tunas Sawa Erma, Klinik 
Asiki, gereja, dan melakukan talkshow di 
Radio Asiki FM. Selama kunjungan, Dubes 
didampingi oleh petinggi-petinggi Korindo 
Group yang berada di Papua seperti 
Managing Director Kim Gi Jun, Direktur 
Kim Young Soo, Kim Namgug, Kim Inlae dan 
pimpinan-pimpinan Korindo Papua lainnya. 
[pr]
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JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta menganugerahi sejumlah 
perusahaan serta organisasi atau yayasan 
dengan penghargaan Padmamitra+ Awards 
2019, lantaran telah ikut andil dalam 
membangun Kota Jakarta dengan kegiatan 
corporate social responsibility (CSR)-nya. 

Gubernur DKI, Anies Baswedan yang 
memberikan penghargaan tersebut secara 
langsung, menyatakan bahwa penghargaan 
ini merupakan bentuk dukungan 
Pemprov DKI pada beragam inisiatif 
sosial dari organisasi dan perusahaan 
yang dilakukan secara konsisten dan 
berkelanjutan.“Kepada badan usaha dan 
non badan usaha yang telah berhasil 
mendapatkan penghargaan
saya ucapkan terima kasih, semoga tidak 
berhenti sampai di sini saja. Bersama 
Forum CSR DKI Jakarta kita akan terus 
berkolaborasi dan bersinergi agar Jakarta 
maju kotanya dan bahagia warganya,” 
kata Anies di Jakarta, Selasa.Sementara itu 
Ketua Forum CSR DKI Jakarta, 

Mahir Bayasut menuturkan bahwa 
kegiatan-kegiatan CSR yang telah dilakukan 
oleh sejumlah perusahaan serta organisasi 

atau yayasan tersebut menjadi penting, 
lantaran telah ikut membantu Pemprov 
DKI dalam mewujudkan target-target 
pembangunan masyarakat.
Oleh karena itu, Padmamitra Awards 
yang sebelumnya hanya memberikan 
penghargaan dalam 7 kategori, kini 
menjadi 15 kategori, karena Pemprov 
DKI ingin pelaksanaan kegiatan CSR bisa 
menyentuh lintas sektor kehidupan 
masyarakat. Di mana hingga saat ini, masih 
berfokus pada pengentasan kemiskinan di 
ibukota.

 “Tambahan kategori itu karena 
perkembangan yang pesat saat ini, 
terutama berkaitan dengan SDGs 
(Sustainable Development Goals) atau 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Karena di satu sisi APBD tidak bisa 
dipergunakan untuk membantu seluruh 
warga, sehingga CSR menjadi sangat 
berarti,” ujar Mahir.

Salah satu organisasi yang menerima 
penghargaan Padmamitra+ Awards 2019 
yakni Yayasan Korindo, yang merupakan 
bagian dari Korindo Group, yang 
memperoleh penghargaan pada kategori 
Program Sosial yang Memberikan Dampak 
Berkelanjutan melalui Program ‘Kampung 
Hidroponik’. Sebuah konsep Urban Farming 
yang diimplementasikan oleh Yayasan 
Korindo sejak tahun 2017 di wilayah gang-
gang sempit di Kelurahan Pengadegan, 
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Program ini memperoleh apresiasi 
karena tidak hanya berdampak positif 
untuk lingkungan di perkotaan, tetapi 
juga memberikan akses dan kesempatan 

untuk pengembangan kewirausahaan 
lokal dengan adanya produksi sayur dan 
buah yang ditanam dengan metode 
hidroponik (budi daya menanam dengan 
memanfaatkan air sebagai media tanam/
tanpa menggunakan tanah), akuaponik 
(budidaya ikan air tawar dengan 
memanfaatkan instalasi hidroponik) dan 
juga produk-produk olahan dari hasil 
budidaya.

Sekretaris Jenderal Yayasan Korindo, Mr. Yi 
Sun Hyeong yang menerima penghargaan 
itu menyatakan bahwa hingga saat 
ini, program itu terus dilanjutkan oleh 
Kelompok Tani Hidrofresh di Kelurahan 
Pengadegan. Bahkan pada akhir tahun 
2019, program ini akan memasuki tahapan 
exit program karena kelompok tani sudah 
dapat melanjutkan program ini secara 
mandiri. 

“Program ini merupakan pilot project 
Yayasan Korindo, dan akan diterapkan di 
lokasi lainnya tidak hanya di DKI Jakarta 
namun juga wilayah lainnya sesuai dengan 
kondisi dan kearifan lokal di masing-masing 
wilayah, sehingga masyarakat luas dapat 
juga menikmati manfaat dari program 
sosial yang kami lakukan,” ujar Yi Sun 
Hyeong.

Dengan diraihnya Padmamitra+ Awards 
2019 ini oleh Korindo Group melalui 
Yayasan Korindo, melengkapi prestasi 
Korindo yang pada tahun 2018 lalu juga 
meraih Padmamitra Awards 2018 tingkat 
Nasional untuk Kategori Penanganan 
Keterpencilan yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Sosial (Kemensos) RI. [pr]

Yayasan 
Korindo Raih 
Padmamitra+ 
Awards 2019
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Pada 1 November 2017, FSC melakukan 
penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran 
terhadap Kebijakan Asosiasi FSC (PfA).

Pada 15 Juli 2019, direksi FSC memutuskan 
untuk tidak mengeluarkan Korindo Group 
dari keanggotaan FSC. Korindo Group tetap 
menjadi anggota FSC.

Korindo Group menyatakan bahwa 
pelaksanaan beberapa kegiatan 
operasional tertentu di perusahaan 
belum sepenuhnya memenuhi ketentuan 
Kebijakan Asosiasi FSC (PfA). Khususnya 
terkait ‘kerusakan areal High Conservation 
Value (HCV)’ dan ‘konversi hutan 
menjadi area perkebunan’. Namun, 
bersamaan dengan hal tersebut, Korindo 
juga menegaskan bahwa kegiatan-
kegiatan tersebut telah berpedoman 
pada ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di 
Republik Indonesia serta didasarkan pada 
kesepakatan para pihak terkait dalam 
pengelolaan lahan kelapa sawit.

Korindo Group sebagai sebuah 
perusahaan Indonesia patuh dan taat 
pada ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
di Republik Indonesia. Namun, dalam 
beberapa hal, ketentuan FSC lebih ketat 
dibanding ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan Republik Indonesia. 
Karena hal tersebut, beberapa kegiatan 
operasional Korindo terlihat belum 
sepenuhnya memenuhi ketentuan FSC 
walaupun telah sesuai dengan ketentuan 
hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik 
Indonesia.

Berdasarkan hasil penyelidikan FSC, 
Korindo tidak melakukan pembakaran 
lahan maupun terlibat dalam pembakaran 
ilegal. Dengan demikian FSC menolak 
tuduhan Mighty Earth.

Korindo Group bersedia untuk melanjutkan 
moratorium yang telah dimulai sejak 21 
Februari 2017 terkait kegiatan pembukaan 
lahan kebun yang berlaku untuk seluruh 
kegiatan operasional Korindo Group dan 
berlangsung hingga saat ini. Moratorium 
tersebut meliputi penghentian pembukaan 
lahan oleh Korindo Group dan akan tetap 
berlaku hingga seluruh proses penilaian 
High Conservation Value (HCV) dan High 
Carbon Stock (HCS) diselesaikan.

Berbagai program CSR yang telah dilakukan 
oleh Korindo meliputi pembangunan, 
pengelolaan, dan pendanaan klinik modern 
(terpilih menjadi klinik terbaik pada 
kategori Klinik Pratama di wilayah Papua 
dan Papua Barat oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial - Kesehatan/BPJS 
Kesehatan), pemeriksaan medis secara 
gratis di 19 klinik, pengadaan ambulans 
darat dan air, pembangunan 28 sekolah 
dan pengadaan bis sekolah, pembangunan 
66 masjid/gereja, pembayaran insentif 
untuk 200 guru, pembangunan 
infrastruktur seperti listrik gratis dan jalan, 
serta pendidikan kewirausahaan seperti 
program ternak ayam dan budi daya 
tanaman sayur. Selain itu, saat ini Korindo 
Group mulai memperkenalkan teknologi 
tungku masak bersih dan toilet kompos 
pada warga setempat. Di saat yang sama, 
Korindo Group sadar bahwa penerapan 
FPIC (Free Prior and Informed Consent) 
pada kegiatan operasional perusahaan 
belum sepenuhnya memenuhi persyaratan 
tinggi sesuai dengan standar FSC.

Korindo Group setuju untuk bekerja sama 
dengan FSC didasarkan pada itikad baik 
dan konstruktif serta dalam lingkungan 
yang sesuai untuk menerapkan langkah 
yang tepat dan tindakan yang diperlukan 
dalam pelaksanaan kegiatan operasional 
perusahaan. Penerapan langkah dan 
tindakan tersebut dilakukan dalam rangka 
untuk mencegah dampak negatif yang 
terjadi sebelumnya. 

Korindo Group menegaskan kembali 
komitmen dalam memenuhi persyaratan 
dan perbaikan yang diminta oleh FSC 
serta bekerja sama secara penuh dengan 
organisasi terkait dalam mengingkatkan 
kebijakan lingkungan dan sosial perusahaan 
di masa yang akan datang. Korindo Group 
akan berupaya mendapatkan sertifikasi 
FSC untuk kegiatan industri kehutanan 
dan bersedia untuk patuh pada prinsip 
Free Prior and Informed Consent (FPIC) 
sebagaimana ditetapkan dalam prinsip dan 
kriteria FSC.

Korindo Group akan bekerja sama penuh 
dengan FSC dalam setiap proses konsultasi 
dalam menerapkan langkah dan syarat 
yang berhubungan dengan kegiatan 
operasional perusahaan sesuai dengan 
roadmap yang nanti akan ditetapkan oleh 
FSC dan disetujui oleh Korindo. Korindo 
bersedia untuk melakukan monitoring oleh 
lembaga independen terkait implementasi 
prinsip dan kriteria FSC.

Dengan niat yang tulus, Korindo Group 
ingin membina hubungan yang konstruktif 
dan kolaboratif dengan para pemangku 
kepentingan agar roadmap tersebut dapat 
terealisasi dengan memuaskan. (esg)

 Jakarta, 23 Juli 2019 – Sebuah Lembaga Swadaya
 Masyarakat (LSM) asal Amerika Serikat, Mighty Earth,
 menggugat beberapa anak perusahaan Korindo Group
 yaitu PT Tunas Sawa Erma, PT Papua Agro Lestari, PT
 Dongin Prabhawa, PT Berkat Cipta Abadi, PT Gelora
 Mandiri Membangun ke Forest Stewardship Council
 (FSC) karena dianggap telah melanggar Kebijakan
 Asosiasi FSC (‘PfA’, FSC-POL-01-004). Dalam
 gugatannya, Mighty Earth menginginkan agar Korindo
Group dikeluarkan dari keanggotaan FSC.

Pernyataan Publik Korindo 
atas Hasil Investigasi FSC
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HALMAHERA – Pada Juli lalu, gempa 
berkekuatan 7,2 skala richter mengguncang 
daerah Halmahera Selatan, Maluku Utara. 
Akibatnya, 13 orang meninggal, puluhan 
ribu warga harus mengungsi karena 
kehilangan tempat tinggal. Selain itu juga 
meyebabkan kerusakan parah pada akses 
jalan, bangunan, dan fasilitas umum. 
Pemerintah menaksir nilai kerugian sebesar 
Rp 300 miliar. Hingga saat ini dilaporkan 
masih ada penduduk yang masih berada di 
pengungsian. 

Kondisi memprihatinkan pasca gempa 
ini pun turut dirasakan oleh PT Gelora 
Mandiri Membangun (GMM), unit 
usaha perkebunan kelapa sawit dari 
Korindo Group yang beroperasi di Desa 
Gane, Halmahera Selatan. Perumahan 
dan perkantoran PT GMM mengalami 
kerusakan yang cukup serius. Namun, duka 
ini tidak menjadi penghalang itikad baik 
perusahaan untuk menyalurkan bantuan 
yang paling dibutuhkan warga. Bantuan air 
bersih dan berbagai dukungan di bidang 
perbaikan infrastruktur terus disalurkan 
ke berbagai daerah di Desa Gane yang 
terdampak bencana. 

Penyaluran air bersih, pembersihan, 
dan perbaikan jalan dari retakan dan 
reruntuhan tanah menjadi perhatian 
utama GMM. Hal ini juga sejalan 
dengan pernyataan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) yang 
menyatakan kebutuhan mendesak 
masyarakat saat ini adalah air bersih. 
GMM telah bergerak mendistribusikan air 
bersih sedikitnya sebanyak 256 ton kepada 
para korban bencana gempa. Penyaluran 
air bersih ini diharapkan bisa membantu 
masyarakat untuk memenuhi keperluan 

sehari-sehari, seperti air minum, memasak, 
dan juga keperluan MCK. 

Tidak hanya bantuan air bersih, GMM 
juga menyalurkan alat-alat berat dan 
bahan material bangunan. Alat berat 
dan transportasi seperti excavator, mobil 
pick-up, dan dump truck dikerahkan 
demi mempercepat pembukaan akses 
jalan dan akomodasi penyaluran pangan 
di pengungsian. Untuk menunjang 
pembangunan infrastruktur, sebanyak 
1.000 lembar plywood dan 200 lembar 
terpal juga disumbangkan langsung oleh 
GMM ke berbagai desa di Kabupaten 
Halmahera Selatan. Bantuan material ini 
diharapkan dapat membantu membangun 
hunian sementara bagi para warga yang 
kehilangan tempat tinggalnya akibat 
bencana.

Sampai saat ini, sebanyak delapan desa 
telah terbantu dengan adanya kontribusi 
GMM. Desa-desa tersebut antara lain, 
Desa Gane Dalam, Desa Gane,  Desa Yamli, 
Desa Sekely, Desa Kurunga, Desa Yomen, 
Desa Jibubu, dan Desa Awis. Masyarakat 
Gane merasa sangat tertolong dengan 
adanya bantuan serta perhatian yang 
diberikan oleh perusahaan. “Untung saja 
ada GMM. Bantuan bisa cepat tersalurkan 
dan bisa langsung digunakan. Terima kasih 
GMM atas kepeduliannya terhadap kami 
para korban bencana,” ujar Kepala Desa 
Gane Luar, Ramli Bakir. 

Bantuan yang diberikan  bagi para korban 
bencana gempa di Halmahera rencananya 
masih akan terus berlanjut. Penyaluran 
bantuan pokok yang diperlukan oleh 
para pengungsi akan berlangsung hingga 
September 2019.  “Kami akan menyalurkan 

bahan makanan seperti beras, mi instan, 
gula dan teh untuk memenuhi kebutuhan 
pangan yang mendesak,” papar Yahya, 
Supervisor Corporate Social Contributions 
(CSC) PT GMM.

Kontribusi GMM di tengah Masyarakat 
Gane 
Kehadiran pihak swasta di daerah-
daerah terpencil menjadi vital demi 
kemajuan serta membantu peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Sama halnya 
dengan kehadiran GMM di tengah 
masyarakat Gane yang terus menerus 
memberikan kontribusi. Adanya 
GMM mampu membangkitkan gairah 
produktivitas perekonomian warga Gane 
serta membangun infrastruktur dengan 
membuka akses jalan dan lahan usaha. 
Kontribusi perusahaan selalu dirasakan 
oleh warga sekitar, terutama di bidang 
infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan. 

“Dulu, akses dari satu desa ke desa lain 
sulit sekali,” jelas Kepala Desa Gane. 
Namun kini, akses jalan ke delapan 
desa bisa dinikmati oleh warga. Fasilitas 
umum, sarana kesehatan, hingga fasilitas 
pendidikan yang dulu tidak bisa dirasakan 
warga pun sekarang bisa dinikmati dengan 
mudah dan dekat. 

Bahkan di tengah kesulitan dan duka 
yang dialami pasca bencana gempa, 
GMM tidak berhenti untuk mengulurkan 
tangan kepada para warga. Ini menjadi 
bukti bahwa keberadaan investor sangat 
nyata terasa dampaknya bagi kestabilan 
hidup masyarakat. Terlebih dengan adanya 
program Nawa Cita Indonesia untuk 
membangun Indonesia dari pinggiran, 
hadirnya pihak swasta memainkan peran 
penting di daerah. “Oleh karenanya, kami 
berkomitmen untuk terus bersinergi 
dengan masyarakat dan aparat pemerintah 
demi mewujudkan Gane yang lebih maju,” 
jelas  Mahdi M Nur, Manager CSC PT GMM. 
[fan/yhy]

Korindo Group Bantu Penuhi 
Kebutuhan Mendesak  
Bagi Korban Gempa di Halmahera
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MALUKU UTARA – Gubernur Maluku Utara 
(Malut), Abdul Gani Kasuba meminta 
kepada para pemerintah kabupaten 
(pemkab) agar memberikan dukungan 
terhadap pengembangan iklim investasi 
tiap-tiap kabupaten. 

“Sebagai wakil pemerintah pusat, tentunya 
pemprov menindaklanjuti dengan memberi 
kemudahan dan peluang sebanyak-
banyaknya investor masuk ke Malut agar 
kesejahteraan kepada masyarakat,” kata 
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba di 
Ternate.

Dia menyatakan, sesuai arahan Presiden 
Joko Widodo agar pemda tidak 
mempersulit izin bagi investor yang akan 
menanamkan modalnya di daerah.
Akan tetapi, perusahaan juga tentunya 
harus mengikuti prosedur dan aturan 
berlaku dengan mekanisme perizinan dan 
tidak melanggar hukum.

Geliat investasi kelapa sawit di kabupaten 
Halmahera Selatan adalah salah satu 
bentuk investasi yang bertumbuh sangat 
signifikan di Provinsi Maluku, tepatnya di 
Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) 
adalah perkebunan kelapa sawit yang 
dimiliki oleh Korindo Group melalui unit 

usaha kelapa sawitnya, PT Gelora Mandiri 
Membangun, terletak di desa Gane Dalam, 
Kabupaten Halsel, PT GMM mengelola 
perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 Ha,  
Melalui investasi usaha perkebunan sawit 
ini perusahaan memproyeksikan dapat 
menyerap 1.800 tenaga kerja dengan 
mayoritas menggunakan tenaga kerja lokal. 
Hal ini diyakini dapat turut mengurangi 
jumlah pengangguran dan berdampak pula 
pada meningkatnya roda perekonomian 
daerah ini.

Pada kesempatan berbeda, Karo Protokol, 
Kerjasama dan Komunikasi Publik Pemprov 
Malut, Muliadi Tutupoho menambahkan, 
Pemprov Malut meminta agar Pemkab 
mendukung investasi PT GMM di wilayah 
Gane, karena telah memberi kontribusi 
terhadap daerah.

Tidak saja dari segi penerimaan 
pendapatan daerah, tetapi dari segi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
terutama di sekitar kawasan perusahaan,” 
katanya. 

Sementara itu, Koordinator CSC PT 
GMM, Mahdi M. Nur mengatakan, 
dalam pengimplementasian kegiatan 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSC/

CSR) pihaknya berkomitmen pada lima 
pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, 
ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. 
“Selain menyerap tenaga kerja lokal, kami 
pun aktif mendukung pembangunan desa, 
seperti pembangunanan fasilitas ibadah, 
jalanan desa, dan penyediaan fasilitas dan 
alat-alat pendidikan, hingga beasiswa,” 
tukasnya. [ant/pr]

Gubernur Minta Pemda 
Dukung Investasi di 
Halmahera Selatan
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Warga Boven Digoel Kecam 
Manuver LSM Asing

JAKARTA - Warga distrik Subur, kabupaten 
Boven Digoel, Papua, mengecam tudingan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing 
bahwa Korindo Group melalui anak usaha 
kelapa sawitnya, PT Berkat Cipta Abadi 
(PT BCA), membuka lahan perkebunan 
kelapa sawit dengan cara melanggar hak 
asasi manusia (HAM), bahkan hingga 
mengerahkan tenaga militer.

Hal ini disampaikan oleh pemilik hak ulayat 
di distrik Subur Justinus Gambenop saat 
dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Senin.
“Kami bahkan belum pernah bertemu 
sekali pun dengan mereka (LSM), tapi 
mereka tiba-tiba bisa bicara kalau kami 
dilanggar haknya,” ujar Justinus.

Justinus melanjutkan, masyarakat di 
desanya telah merasakan dampak 

sosial dan ekonomi pasca hadirnya 
Korindo. Mulai dari pembangunan 
sarana umum berupa akses jalan, klinik 
kesehatan, sekolah, rumah ibadah hingga 
pemberdayaan masyarakat melalui 
rekrutmen masyarakat setempat untuk 
menjadi karyawan.

Lebih lanjut, Justinus menegaskan, dengan 
beredarnya isu tersebut, terjadi friksi di 
tengah masyarakat desa, yang pro dan 
kontra terhadap hadirnya Korindo. Sekali 
lagi, mereka tidak pernah sekali pun 
datang, tapi isu tersebut telah menyulut 
konflik antar warga,” ungkapnya.

Ditemui di Jakarta, Sustainability 
Manager Korindo Group Luwy Leunufna 
mengingatkan kepada LSM terkait bahwa 
usaha kelapa sawit Korindo di Boven 

Digoel sebagai bentuk dukungan sektor 
swasta untuk wujudkan visi Nawacita atau 
membangun Indonesia dari pinggiran.
“Kami sangat menyayangkan ‘perhatian’ 
yang berlebih dari LSM asing terhadap 
upaya sektor swasta mendukung 
pemerataan pembangunan di Indonesia, 
nantinya malah akan menghancurkan 
masyarakat setempat, ” tegas Luwy.

Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh 
pihak yang merasa terganggu dengan 
operasi bisnis Korindo di Papua, untuk 
duduk bersama dan berdialog untuk 
mencari solusi terbaik guna wujudkan 
pemerataan pembangunan dan kelestarian 
lingkungan.
“Kami sangat terbuka untuk diskusi 
membangun solusi, bukan menambah 
masalah,” pungkasnya. (ant/pr)
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JAKARTA – Pemerintah diminta melarang 
kegiatan Mighty Earth di Indonesia 
karena aktif melakukan kampanye 
hitam terhadap produk sawit. Akibat 
kampanye ini, Indonesia kehilangan 
kesempatan meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian di wilayah Indonesia timur 
terutama Papua.

“Kampanye LSM asing sudah meresahkan. 
Banyak yang tidak terdaftar di Kementerian 
seperti Kementerian Luar Negeri RI, tetapi 
mereka aktif beroperasi dan merugikan 
nama Indonesia,” ujar Firman Soebagyo, 
Anggota DPR periode 2019-2024.
Menurutnya, pemerintah harus tegas 
menghadapi kampanye LSM asing yang 
merugikan Indonesia dari aspek ekonomi 
dan kedaulatan. Untuk itu, pemerintah 
sudah seharusnya melarang kegiatan LSM 
yang terbukti melanggar hukum. 

Apalagi, sampai mengganggu iklim 
investasi di Indonesia yang aktif melakukan 
pembangunan di kawasan Indonesia Timur.
Tercatat,sejumlah LSM asing yang 
berkampanye merugikan Indonesia tetapi 
tidak terdaftar di Kementerian Luar Negeri 
RI antara lain Forest People Programme, 
Mighty Earth, Environmental Investigation 
Agency (EIA). Merujuk laman ingo.kemlu.
go.id bahwa kegiatan Mighty Earth sebagai 
lembaga swadaya masyarakat asing tidak 
terdaftar di Kementerian Luar Negeri 
RI. Sebagai informasi laman situs ini 
memberikan informasi mengenai regulasi, 
proses registrasi, keberadaan, dan kegiatan 
LSM asing  di Indonesia.

Phil Aikman, Direktur Kampanye Mighty 
Earth dan FSC Expert menjelaskan bahwa 
tidak memiliki kantor perwakilan di 
Indonesia. Dalam melakukan investigasi 
dan kampanye, ia melakukan hubungan 
kerjasama dengan LSM lokal di Indonesia. 
Saat ini, Mighty Earth fokus memantau 
perkembangan deforestasi yang terjadi di 
Papua.

 “Kantor pusat kami di 
Washington. Dan saya 
bekerja dari London. Tidak 
ada ada kantor perwakilan 
di sini (Indonesia),” ujarnya 
saat diwawancarai di Jakarta, 
Senin (9 September 2019).

Di tempat sama, sejumlah masyarakat 
adat berjumpa dengan Phil Aikman 
dan perwakilan Mighty Earth untuk 
meminta LSM asing ini menghentikan 
kampanye mereka. Justinus Gambenop, 
salah satu pemilik hak ulayat di distrik 
Subur,mengatakan belum pernah bertemu 
perwakilan Mighty  Earth di wilayahnya, 
baru kali ini mereka bertemu langsung 
perwakilan LSM asing tersebut. “Tapi 
kenapa mereka langsung bisa bicara ada 
pelanggaran hak terhadap masyarakat 
kami,” ujar Justinus.

Justinus melanjutkan, masyarakat di 
desanya telah merasakan dampak 
sosial dan ekonomi pasca hadirnya 
Korindo. Mulai dari pembangunan 

sarana umum berupa akses jalan, klinik 
kesehatan, sekolah, rumah ibadah hingga 
pemberdayaan masyarakat melalui 
rekrutmen masyarakat setempat untuk 
menjadi karyawan.

Dalam kesempatan terpisah, Bhima 
Yudistira, Ekonom Institute for 
Development of Economics and Finance 
(INDEF), menjelaskan jejaring NGO dari 
luar negeri bebas masuk Indonesia 
tanpa ada pelaporan maupun registrasi 
kepada pemerintah Indonesia. Sementara 
di Malaysia, pemerintah setempat 
memberikan pengawasan ketat bagi NGO 
transnasional yang ingin beroperasi di 
sana.

“Pada kenyataannya, NGO melanggar 
regulasi karena tidak terdaftar di 
pemerintah. Kebebasan sekarang ini 
menjadi kebablasan akibatnya blunder bagi 
perekonomian Indonesia,”kata Bhima
Jika persoalan ini tidak segera ditangani, 
dampaknya sangat luas terhadap neraca 
perdagangan dan investasi luar negeri. 
Bhima mengatakan surplus perdagangan 
Indonesia terus menyusut semenjak 
beberapa tahun terakhir. Indonesia 
beruntung memiliki sawit yang menjadi 
penyumbang utama ekspor non migas. 
Akan tetapi, perhatian pemerintah 
terhadap sawit belum serius sehingga daya 
saing komoditas ini sulit berkembang.
 “Tetapi jika pemerintah tidak menjaga 
komoditas (sawit) dari gangguan, Maka 
nasib sawit akan seperti komoditas 
rempah-rempah yang sekarang kita dengar 
cerita kejayaannya saja,”pungkas Bhima. 
(sawitindonesia/pr)

Tidak Terdaftar di Kemenlu RI, Mighty Earth 
Gencar Kampanye Rugikan Sawit Indonesia
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JAKARTA – Pemerintah melalui 
Kementerian Pertanian (Kementan) akan 
memastikan sesuatu bahwa tidak ada 
tindakan deforestasi dalam pembukaan 
lahan perkebunan kelapa sawit di provinsi 
Papua, karena prosedurnya sudah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku Hal ini menjawab tudingan 
praktik deforestasi yang dihembuskan oleh 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal 
Amerika Serikat, Mighty Earth, kepada 
Korindo Group. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan 
Kementan Kasdi Subagyono menuturkan 
bahwa Indonesia saat ini sudah 
mewajibkan seluruh perusahaan kelapa 
sawit yang beroperasi di Indonesia untuk 
mengantongi sertifikasi ISPO (Indonesian 
Sustainable Palm Oil) atau kebijakan tata 
kelola sawit berkelanjutan, dengan tujuan 
untuk memenuhi komitmen Indonesia 
untuk mengurangi gas rumah kaca serta 
memberi perhatian terhadap masalah 
lingkungan.

“Dengan ISPO, artinya kita 
sangat peduli terhadap 
kelestarian lingkungan. Tidak 
boleh sembarangan 
dalam mengelola sawit, 
membabat hutan seenaknya. 
Ada aturannya, banyak 
syaratnya,” kata Kasdi saat 
dihubungi, Selasa (17/9).

Sebelumnya, Mighty Earth menuding 
bahwa berdasarkan investigasinya selama 
dua tahun, telah terjadi deforestasi yang 
diduga dilakukan oleh Korindo. Selain 
itu, Korindo pun dituding melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 
dalam proses pembukaan lahan.
Lebih lanjut, Kasdi menegaskan bahwa 
rongrongan LSM asing terhadap industri 
agribisnis di Tanah Air merupakan hal yang 
tidak jarang terjadi. Pihaknya akan terus 
berkomitmen untuk terus mendukung 
pertumbuhan industri agribisnis, 

khususnya kelapa sawit nasional, yang 
faktanya merupakan penyumbang devisa 
tertinggi bagi Indonesia, yakni lebih dari 
Rp300 triliun/tahun.

“Pemerintah akan selalu berupaya 
memfasilitasi pengembangan industri 
sawit, yang masih menjadi komoditas 
penyumbang devisa ekspor nonmigas 
terbesar itu,” ungkapnya.Pada kesempatan 
yang berbeda, anggota DPR RI Komisi II 
Firman Soebagyo menuturkan, di tengah 
proses pembahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Perkelapasawitan, Parlemen 
bahkan pernah mengundang LSM asing 
ysng terus menggulirkan kampanye hitam 
untuk berdialog lebih lanjut seputar 
industri kelapa sawit di Indonesia. 
“Mereka tidak pernah muncul, tapi terus 
menggulirkan kampanye hitam,” tutupnya. 
(inv/ant/pr)

Pemerintah Pastikan Tidak Ada 
Deforestasi di Papua

TIDAK ADA DEFORESTASI DI PAPUA!
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Habis Gelap Terbitlah Terang, 
Kondisi Boven Digoel Pasca 
Kehadiran Korindo
PAPUA – Justinus Gambenop, salah 
satu pemilik hak ulayat di distrik Subur, 
yang merupakan kawasan konsesi PT 
Berkat Cipta Abadi (PT BCA), unit usaha 
kelapa sawit Korindo Group, menyatakan 
kehadiran Korindo Group di wilayahnya 
diibaratkan bagaikan ‘Habis Gelap Terbitlah 
Terang’. Pasalnya, sebelum Korindo 
beroperasi di wilayah yang berbatasan 
langsung dengan Papua Nugini ini, wilayah 
Boven Digoel sangat tertinggal dalam 
hal pembangunan infrastruktur fisik dan 
ekonomi. 

Yang paling terasa adalah dibukanya begitu 
banyak lapangan kerja dan pembangunan 
begitu banyak sarana umum seperti klinik, 
sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya,” 
ujar Justinus. Setidaknya sekitar 1.800an 
putra-putri asli Boven Digoel bekerja di 
PT BCA, yang menempati berbagai posisi 
kerja. Selain itu, pada 2017 lalu, PT BCA 
bersama KOICA membangun Klinik Asiki, 
yang digadang-gadang menjadi klinik 
modern pertama di desa Asiki, sebuah 
desa di pedalaman Boven Digoel. Klinik 
yang berdiri di atas lahan seluas 2.929 m2 
ini dilengkapi dua poli (umum dan gigi), 
ruang bersalin, ruang UGD, dan empat 
kamar rawat inap.

Justinus melanjutkan, dalam hal proses 
pembukaan lahan, pihaknya telah 

memperoleh sosialisasi dan kompensasi 
yang memadai sehingga tidak ada yang 
merasa dirugikan. Selain itu, dirinya pun 
dengan tegas membantah isu yang beredar 
bahwa Korindo melanggar hak asasi 
manusia (HAM) dalam proses pembukaan 
lahan. “Tidak ada itu (pelanggaran HAM). 
Bahkan, dampak positif dari kehadiran 
mereka saat ini begitu kami rasakan,” 
tuturnya. Pada kesempatan yang sama, 
Sustainability Manager Korindo Group 
Luwy Leunufna mengungkapkan, Korindo 
selalu memprioritaskan dampak sosial dan 
lingkungan sebelum merancang strategi 
bisnis korporasi. Salah satunya adalah 
selalu berkomitmen terhadap kepatuhan 
pada regulasi dan hukum nasional dan 
internasional.

 “Dalam hal pembukaan 
lahan saja, setelah kami 
mendapatkan izin lokasi, kami 
melakukan pengurusan SK 
Pelepasan Kawasan Hutan, 
selanjutnya pembayaran hak 
wilayah kepada masyarakat 
setempat, AMDAL, dan 
pengurusan hak guna,” 
ungkap Luwy.

Dengan demikian, lanjut Luwy, pihaknya 
sangat menyayangkan adanya tudingan 

sejumlah lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) bahwa Korindo melakukan 
pelanggaran HAM untuk membuka lahan. 
“Bahkan, kami dituduh mengerahkan 
militer. Faktanya, Boven Digoel adalah 
kawasan yang berbatasan langsung dengan 
Papua Nugini, oleh karena itu kehadiran 
militer sangat dibutuhkan untuk eksistensi 
negara, bukan untuk kepentingan Korindo,” 
tegasnya. (indopos/pr)
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Divisi Kehutanan 
Bangun Hutan Hak 
Pola Kemitraan
PANGKALAN BUN – Divisi Kehutanan 
Korindo Group gandeng Desa Sungai 
Kuning, Kecamatan Pangkalan Banteng, 
Kabupaten Kotawaringin Barat guna 
memanfaatkan lahan menjadi lebih 
produktif desa setempat. Kerjasama 
kemitraan tersebut menitikberatkan 
peningkatan perekonomian masyarakat. 

Kerjasama tersebut secara simbolis 
diresmikan dengan opening ceremony 
kerjasama dan penanaman pohon Ecaliptus 
Pellita di lahan yang menjadi kawasan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat itu.
Kepala Desa Sungai Kuning, Masrudin 
mengatakan bahwa kerjasama ini 
diharapkan bisa meningkatkan 
perekonomian warga sekaligus dapat 
memberi dampak lain yakni berupa 
peningkatan akses jalan yang memadai 
bagi warga desa.

“Bibit tanaman Ecaliptus ini berasal dari 
Divisi Kehutanan Korindo Group yang 
ditanam di tanah masyarakat, hak tanah 
juga tetap hak masyarakat, sementara 
bibit dan segala macam perawatan hingga 
penjualan kayu dikerjasamakan dengan 
Korindo Group,” tutur Kades.

Sementara itu Direktur Divisi Kehutanan 
Korindo Group, Park Jong Myung dalam 
sambutannya mengatakan, kerjasama 

seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 
2009 dengan sejumlah desa yang ada 
di Kecamatan Arut Utara dan desa di 
Kabupaten Lamandau. Pola yang sama ini 
juga akhirnya diperluas ke Desa Sungai 
Kuning dan sekitarnya yang merupakan 
wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng. 
Hingga saat ini luasan lahan hutan 
hak dengan pola kemitraan yang 
dikerjasamakan dengan Korindo Group 
sudah mencapai 3.800 hektare lebih 
dan masyarakat yang berminat untuk 
kerjasama dipersilakan untuk mengajukan 
permohonan.

Menurutnya kerjasama ini dibangun 
melalui MoU dan tidak ada agunan 
apapun, dan kerjasama ini menerapkan 
prinsip saling menguntungkan dan tidak 
memberatkan satu sama lain. Selain itu, 
pola kemitraan ini akan membuat lahan-
lahan tidur milik masyarakat menjadi lebih 
produktif dan bisa menjadi cara untuk 
mencegah terjadinya kebakaran. Kemudian 
semua pembiayaan baik dari bibit dan lain 
sebagainya disediakan Korindo Group. 
Termasuk penanaman pihak perusahaan 
juga akan bertanggung jawab penuh.

“Dalam kerjasama ini kita juga berharap 
dukungan pemerintah daerah, sehingga 
bisa saling bersinergi saling memberikan 
keuntungan baik bagi masyarakat begitu 

juga dengan perusahaan,” tuturnya.
Wakil Bupati Kobar, Ahmadi Riansyah yang 
menghadiri acara tersebut menyampaikan 
bahwa Pemkab Kobar mendukung 
sepenuhnya kerjasama tersebut, tetapi ia 
juga meminta agar selektif terkait legalitas 
tanah yang dikerjasamakan tersebut 
supaya tidak menjadi masalah di kemudian 
hari. Kerjasama ini diharapkan bisa menjadi 
contoh bagi desa lain, jika berhasil maka 
tentu bisa diikuti desa lainnya.

“Saya berpesan agar sebelum 
dikerjasamakan dilakukan 
verifikasi dan pemilahan 
lahannya termasuk 
soal legalitas tanahnya. 
Kerjasama ini harus saling 
menguntungkan dan semoga 
berdampak baik pada 
perekonomian masyarakat,” 
harapnya.

Usai sambutan wakil Bupati bersama tamu 
undangan lainnya melakukan penanaman 
secara simbolis Ecaliptus Pellita yang 
disaksikan masyarakat setempat. 
(radarsampit/pr)
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Panbers Jaya Bina Masyarakat Buru 
Kelola Kebun Karet
MALUKU – Pada akhir Januari 2020 lalu, 
PT Panbers Jaya bersama masyarakat dari 
Desa Waetele, Kabupaten Buru, Maluku 
melakukan penanaman perdana kebun 
karet milik rakyat. Kegiatan ini merupakan 
bagian dari program Creating Shared 
Value (CSV) yang bekerja sama dengan 
masyarakat sekitar untuk pengembangan 
budi daya perkebunan. 

Terlebih lagi, Indonesia dikenal sebagai 
produsen karet terbesar kedua di dunia 
yang jumlah suplai nya dinilai sangat 
penting untuk pasar global. Tercatat, sejak 
tahun 1980-an, industri karet Indonesia 
mengalami pertumbuhan produksi yang 
stabil, dan sekitar 80% diproduksi oleh 
para petani kecil. Hal inilah yang menjadi 
pendorong perusahaan untuk membantu 
perekonomian dan kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten Buru melalui 
pembangunan komoditas ini. 

Sebelumnya, banyak area lahan di 
Kabupaten Buru yang merupakan lahan 
tidak produktif. Padahal lahan tersebut 
memiliki banyak potensi dan manfaat bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan 
memberi dorongan kepada masyarakat 
untuk dapat mempergunakan lahan 
tersebut dengan maksimal, sehingga 
bisa membantu pengembangan usaha 
pertanian masyarakat. 

Program CSV ini disambut baik oleh 
masyarakat, di antaranya masyarakat dari 
Desa Waetele. Proses penanaman bibit 
dilakukan pada lahan seluas 0.75 Ha milik 
Bapak Slamet dari Desa Waetele, seorang 
warga yang juga bergabung dalam program 
CSV ini. “Saya adalah seorang petani biasa. 
Saya melihat usaha pertanian ini memiliki 
peluang untuk sukses ke depan,” ujar 
Slamet. 

Dalam program CSV ini, Panbers Jaya 
menyiapkan bibit karet unggulan dengan 
cara okulasi. Pada acara tanam perdana 
pun, masyarakat didampingi langsung 
oleh masing-masing mentor untuk diajari 
langsung cara yang baik dan benar dalam 
menanam hingga merawat perkebunan 
karet. Harapannya, masyarakat bisa 
mengelola perkebunan dengan mandiri. 

Nantinya, perusahaan pun akan membantu 
dengan membeli hasil panen lateks milik 
masyarakat dengan harga pasar nasional.
Para top-management perusahaan, 
termasuk Direktur PT Panbers Jaya, Mr. 
Lee Hyun Shin turut datang ke lapangan 
untuk mengikuti penanaman perdana 
kebun rakyat ini. Direktur mengungkap, 
pengembangan usaha kebun karet milik 
pribadi rakyat akan mampu bertahan dan 
memiliki masa panen kurang lebih selama 
25 tahun. “Kami (perusahaan) juga siap 
bekerja sama dengan siapa saja yang mau 
bergabung dalam program ini,” tambahnya. 
[namhong/pr]
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Klinik Asiki Terpilih Menjadi Klinik 
Terbaik Tingkat Nasional 2019
PAPUA – Klinik Asiki kembali menorehkan 
prestasi untuk tahun 2019. Kali ini, BPJS 
Kesehatan menganugerahkan predikat 
Klinik Terbaik Tingkat Nasional kepada 
Klinik Asiki. Melalui proses seleksi dan 
penilaian yang panjang, Klinik Asiki berhasil 
bersaing dengan 23.000 Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP), di mana ada 
6.800 klinik yang bekerja sama dengan 
BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Penghargaan ini diberikan dalam acara BPJS 
Award 2019 di Jakarta, 15 Agustus 2019. 

(lihat video http://bit.ly/KlinikAsiki).

Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, 
karena Klinik Asiki ada di Papua, di dalam 
hutan. Ini yang menjadi luar biasa,” ungkap 
dr. Firman Jayawijaya selaku Manager 
Klinik Asiki. Menurutnya, sudah banyak 
klinik yang bagus dan mumpuni di pulau 
Jawa. Namun sangat sulit ditemukan di 
daerah terpencil seperti Papua. Diharapkan 
prestasi Klinik Asiki ini bisa memotivasi  
klinik lain di wilayah lain untuk menjadi 
lebih baik. 

Lebih lanjut lagi, dr. Firman menjelaskan 
bahwa usaha Klinik Asiki tidak berhenti 
di sini saja. Sebaliknya, Klinik Asiki 
menargetkan untuk menjadi lebih baik lagi 
dan meraih perdikat Klinik Terbaik Tingkat 
Nasional pada tahun 2020. Penghargaan 
ini menjadi penyemangat bagi para staf di 
klinik untuk tidak berpuas diri, melainkan 
terus meningkatkan layanan untuk 
kesehatan masyarakat di daerah terpencil. 

Sebelumnya, Klinik Asiki juga sudah terpilih 
menjadi klinik terbaik se-Papua dan Papua 
Barat pada tahun 2017 dan 2018 oleh BPJS 
Kesehatan. Usai menerima penghargaan 
ini selama dua tahun berturut-turut, 
Klinik Asiki memiliki kesempatan sebagai 
nominasi yang berhak mengikuti seleksi 
tingkat nasional di Jakarta.  Selain itu, Klinik 
Asiki di juga menjadi klinik pertama di 
Papua yang terakreditasi. Ini membuktikan 
bahwa pelayanan dari klinik sudah 
terstandar secara nasional. 

Klinik Asiki sendiri merupakan salah 
satu perwujudan program Corporate 
Social Contribution (CSC/CSR) di bidang 
kesehatan oleh Korindo Group dan bekerja 
sama dengan KOICA. Dulu, para warga 
sekitar sangat kesulitan untuk mendapat 
akses kesehatan karena berada di wilayah 
terpencil. Pasien harus menempuh jarak 
yang jauh, bahkan dengan medan yang 
sulit seperti menyebrangi sungai hingga 
berjam-jam.

Namun saat ini, kehadiran Klinik Asiki di 
Boven Digoel, Papua memberikan harapan 
besar untuk meningkatkan kualitas 
kesehatan di daerah 3T (terpencil, terluar, 
dan tertinggal). Klinik sudah difasilitasi 
dengan peralatan canggih, laboratorium, 
dan layanan poliklinik layaknya di kota 
besar. Warga pun tidak perlu mengeluarkan 
biaya untuk berobat, karena semua layanan 
kesehatan di Klinik Asiki gratis. (ray/cka) 
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Gandeng Masyarakat, Divisi 
Kehutanan Tanam Pohon di Lokasi 
Hutan Tanaman Rakyat
PANGKALAN BUN – Divisi Kehutanan 
menggandeng masyarakat tanam pohon, 
sekaligus memperingati Hari Menanam 
Pohon Indonesia, di Lokasi Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Rimba Aruta 
Berkah, Desa Pangkut, Kecamatan Arut 
Utara, Kotawaringin Barat pada Kamis, 28 
November 2019.

Penanaman pohon dilaksanakan di lahan 
HTR seluas 8 hektare dengan jenis pohon 
Eucalyptus Pellita, sementara diawali 
dengan penanaman pohon seluas 2 hektar, 
adapun jumlah pohon perhektarnya 
sebanyak 1600 bibit.

Adapun pesertanya kurang lebih 400 
orang, terdiri dari masyarakat yang 
tergabung dalam kelompok tani, Karyawan, 
dan pimpinan Divisi Kehutanan.

Direktur Divisi Kehutanan Jong Seo 
Yeoung mengatakan, kegiatan pada hari 
ini merupakan momen istimewa, karena 
untuk yang pertama kali bersama-sama 
melaksanakan acara penanaman pohon 
yang dilakukan di luar areal konsesi 
Korindo, yakni di lahan masyarakat 
tepatnya di wilayah Kelurahan Pangkut.

“Lahan atau tanah yang dijadikan lokasi 
acara penanaman pohon ini adalah 
murni milik masyarakat, yang selama ini 
belum dimanfaatkan oleh pemiliknya, 
pada momen ini kita bekerjasama dengan 
pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan 
tidur dengan pola kemitraan,” ungkapnya.
Hal ini juga, sebagai bentuk kepedulian 
dan tanggung jawab sosial dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat, dan 
memanfaatkan lahan kosong.

“Harapan kami semoga 
agar pola kerjasama seperti 
ini dapat menjadi contoh, 
untuk kerjasama kemitraan 
atas lahan kosong yang 
masih belum dimanfaatkan,” 
harapnya.

Ditambahkannya, Aswadi Divisi Manager 
Tanam Pelihara, perawatan akan dilakukan 
oleh perusahaan, kemudian hasilnya untuk 
masyarakat.

“Pohon tersebut akan mulai dipanen ketika 
umur 6 tahun dan hasilnya murni untuk 
masyarakat,” tandasnya. (borneonews/arif)

Selamat Hari 
Menanam Pohon 

Indonesia

28 November
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Divisi Kehutanan 
Gelar Konsultasi 
Publik HCV
PANGKALAN BUN – Guna menjaga 
keberlanjutan alam, keanekaragaman 
hayati, sosial budaya, satwa langka, dan 
sebagainya Divisi Kehutanan melaksanakan 
konsultasi publik High Conservation Value 
(nilai konservasi tinggi). HCV sendiri adalah 
nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah 
kawasan baik itu lingkungan, maupun 
sosial, dan lain sebagainya. 

Kegiatan yang merupakan tuntutan 
internasional itu bahwa setiap perusahaan 
harus mengidentifikasi nilai konservasi 
tinggi agar selanjutnya bisa dikelola dengan 
baik.

General Manajer Divisi Kehutanan, Mr. Kim 
Geun Tai mengatakan, melalui konsultasi 
publik ini diharapkan bisa menjadi bahan 

masukan, saran atau tanggapan terhadap 
penilaian HCV  yang dilakukan oleh PT. 
Agrimas Palma Konsultan sehingga bisa 
berguna dan bisa menentukan arah 
pengambilan kebijakan perusahaan.

“Kami berharap konsultasi publik ini 
berjalan lancar dan bisa menghasilkan 
saran masukan sehingga menjadi 
pertimbangan dalam menentukan 
kebijakan di areal perusahaan,” ujarnya.
Tim penilai HCV dari PT. Agrimas Palma 
Konsultan, sebelum dilakukan konsultasi 
publik ini telah melakukan survei di areal 
perusahaan. Hasilnya mereka masih 
menemukan puluhan flora dan fauna 
langka, kondisi sungai dan lainnya. 

Banyak saran masukan dari peserta 
konsultasi publik yakni para Kepala Desa 
di Kecamatan Arut Utara, Kabupaten 
Kotawaringin Barat dan Kepala Desa 
di wilayah Kecamatan Mentobi Raya, 
Kabupaten Lamandau. Selain itu hadir juga 
dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta 
NGO, Orangutan Foundation Internasional 

(OFI).

Tim penilai dari PT. Agrimas Palma, 
Harnius Arief mengatakan bahwa setelah 
kegiatan ini pihaknya akan menyampaikan 
rekomendasi-rekomendasi yang bisa 
dilaksanakan sehingga keberadaan alam, 
keanekaragaman hayati, flora fauna tetap 
terjaga dan dilestarikan dengan baik.
“Rekomendasi itu salah satunya adalah 
membangun koridor satwa, kemudian 
merehabilitasi kawasan dan sebagainya,” 
jelas Harnius.

Ia berharap setelah ini akan dibuat 
semacam taman atau arboretum yang 
di dalamnya terdapat beragam jenis 
flora fauna sehingga anak cucu di masa 
mendatang masih bisa melihat satwa 
langka dan keanekaragaman lainnya.
“Jangan sampai nanti anak cucu kita tidak 
tahu namanya Kayu Ulin, atau Kayu Kruing 
karena hanya tinggal namanya saja,” 
pungkasnya. [prokal/arif]
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JAKARTA  -- PT Tunas Sawa Erma (TSE), 
salah satu unit bisnis Korindo Group 
di bidang perkebunan kelapa sawit, 
bekerjasama dengan Korea-Indonesia 
Forest Center (KIFC) untuk memberikan 
dukungan terhadap kegiatan konservasi 
lahan gambut di Semenanjung Kampar, 
Riau, tepatnya di areal proyek REDD+ 
kerjasama Korea-Indonesia di Kesatuan 
Pengelola Hutan (KPH) Tasik Besar Serkap. 
Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk 
berpartisipasi melakukan pengamanan 
areal gambut dari berbagai gangguan, 
menurunkan emisi gas rumah kaca, dan 
meningkatkan pengetahuan aparatur. 

Kerjasama ditandatangani di Jakarta dan 
berlaku satu tahun, mulai 1 Juni 2019 
hingga 31 Mei 2020. Proyek konservasi 
lingkungan ini berada di Semenanjung 
Kampar, salah satu hamparan hutan rawa 
gambut terbesar yang berada Provinsi Riau. 

“Meskipun kami lebih banyak beroperasi di 
Kalimantan dan Papua, tapi kami juga ingin 

JAKARTA – Mengawali tahun 2020, Jakarta 
disambut dengan curah hujan yang sangat 
tinggi sehingga menyebabkan beberapa 
kawasan terendam banjir dan juga 
memutus akses di beberapa ruas jalan 
ibukota. Namun kondisi tersebut tidak 
menyurutkan niat dan semangat karyawan 
Kristiani Korindo Grup untuk melangkahkan 
kaki berkumpul merayakan Natal Bersama 
yang diselenggarakan pada hari Jumat, 
3 Januari 2020 yang bertempat di Aula 
Serbaguna Kantor Pusat Korindo Group 
Jakarta. 

Natal kali ini bertemakan “Hiduplah 
sebagai sahabat bagi semua orang” (bdk 

Yoh 15:14-15). Dalam khotbahnya, Pdt. 
Meilanny Risamasu mengajak seluruh 
karyawan Korindo Grup tidak hanya 
menjalin hubungan profesional, tetapi 
juga menanam rasa persahabatan dan 
kekeluargaan antara karyawan dengan 
perusahaan.

“Berita Natal yang utama adalah seberapa 
besar kasih Kristus berdampak dalam 
kehidupan kita di keluarga, masyarakat dan 
juga di perusahaan tempat kita bekerja, 
sehingga akan tercipta suasana saling 
melengkapi dan dan menghargai antara 
perusahaan, pimpinan dan karyawan”, jelas 
Pdt Meilanny Risamasu.

Menyambung uraian khotbah dari Pdt. 
Meilanny Risamasu, Sekretaris Jenderal 
Yayasan Korindo Group Bapak Yi Sun 
Hyeong dalam sambutannya mengatakan, 
“Akhir tahun kemarin kita (Korindo) sudah 
50 tahun, Korindo ini didirikan bukan hanya 
untuk sampai saat ini saja, tetapi juga 
untuk masa-masa yang selanjutnya, seratus 
tahun, dua ratus tahun dan seterusnya 
yang terus bisa menjadi tempat bekerja 
bagi anak cucu kita”. (rik)

terus mendukung dan berkontribusi dalam 
kegiatan konservasi lingkungan hidup 
dan hutan di wilayah lain sebagai bentuk 
kepedulian kami terhadap lingkungan 
Indonesia,” ucap Presiden Direktur PT TSE 
Robert Seung.

Kerjasama ini meliputi tiga jenis kegiatan 
yang akan dilakukan. Pertama, pemetaan 
area dengan metode pengambilan foto 
dari udara diBlok Khusus Kerjasama 
seluas 14.722 ha. Dari hasil pemotretan 
udara ini nantinya akan digunakan untuk 
mengidentifikasi area yang rawan terhadap 
gangguan sehingga bisa menjadi sumber 
analisis untuk tindakan preventif di masa 
depan. 
Kedua, dilakukan pengamanan areal blok 
khusus di KPHP TBS, yang dimaksudkan 
untuk menjaga keamanan areal proyek 
dari berbagai gangguan dan juga untuk 
menjaga aset project yang ada di lapangan. 

Kegiatan terakhir adalah memberikan 
pelatihan untuk peningkatan kemampuan 

staf Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Tasik Besar Serkap (KPHP TBS)dalam 
mengimplementasikan tugasnya di 
lapangan. Pelatihan ini akan mencakup 
teknik-teknik pengambilan data biomassa 
di atas permukaan, pengukuran ketebalan 
gambut, serta pengambilan data terkait 
dengan sosial & ekonomi.Para pakar dari 
beberapa universitas dan juga tenaga ahli 
dalam negeri akan dilibatkan menjadi 
fasilitator dalam pelatihan ini. 

Dalam melaksanakan ketiga kegiatan 
tersebut, pihak TSE dan KPH Tasik Besar 
Serkap akan juga bersinergi dengan Korea 
Indonesia Forest Center (KIFC) dan SG 
Consulting.

“Kerja sama ini merupakan kontribusi yang 
cukup penting dari perusahaan terutama 
dalam upaya untuk berpartisipasi aktif 
dalam pelestarian dan keberlanjutan 
lingkungan hidup di Indonesia,” tutupnya. 
[esg/pr]

Gandeng KIFC, Tunas Sawa Erma Dukung 
Konservasi Lahan Gambut di Riau

Perayaan Natal 2019
Menanam Rasa 
Kekeluargaan di Dalam 
Perusahaan
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JAKARTA – Perkembangan industri kelapa 
sawit yang berhasil menjadi komoditi 
penghasil devisa terbesar di Indonesia, saat 
ini tengah menarik perhatian masyarakat 
global. Pasalnya, sawit Indonesia berhasil 
menggeser dominasi kedelai sebagai bahan 
baku minyak nabati utama di dunia dalam 
beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut dinilai tak mengherankan, 
karena hasil produksi kelapa sawit 
cenderung lebih tinggi dan dengan 
penggunaan lahan yang jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan kedelai.
Berdasarkan data fas.USDA.gov, pada 2017 
total luas lahan tanaman minyak nabati 
di dunia adalah 276,6 juta hektar, yang 
45 persennya didominasi oleh kedelai, 
sementara kelapa sawit hanya delapan 
persen.
Dan dari luas lahan tersebut, di tahun 
yang sama produksi minyak kelapa sawit 
mencapai 69,8 juta ton (34 persen), diikuti 
minyak kedelai sebesar 56,2 juta ton (27%).

Pencapaian sawit yang mengkilap 
tersebut, tentunya, menjadi anugerah bagi 
Indonesia, karena sawit bisa tumbuh subur 
di iklim tropis.
Meskipun demikian, Indonesia saat ini 
tengah diterpa badai isu dari sejumlah 
negara/regional target ekspor sawit 
Indonesia, yakni Uni Eropa (UE) dan 
Amerika Serikat. Deforestasi, masalah 
kesehatan, pelanggaran hak asasi 
manusia (HAM), dan penggunaan buruh 
anak menjadi kedok yang dipakai untuk 
menghambat laju pertumbuhan produk 
sawit Indonesia di kedua pasar tersebut.

UE, lewat kebijakan Renewable Energy 
Directive (RED) II, memasukkan kelapa 

sawit Indonesia dalam kategori risiko tinggi 
terhadap perubahan penggunaan lahan 
secara tidak langsung (Indirect Land Use 
Change/ILUC) akibat deforestasi.

Hal itu secara tidak langsung telah 
terbantahkan, lantaran lahan sawit di dunia 
sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan 
lahan kedelai.
Sementara, di pasar Amerika Serikat 
(AS), deforestasi dan penggunaan buruh 
anak jadi dua isu utama yang menjadi 
topeng untuk menyudutkan industri sawit 
Indonesia.

Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa 
Sawit Indonesia (APKASINDO), Bapak 
Bayu Krisnamurthi menilai segala sesuatu 
tudingan tersebut sebenarnya merupakan 
tantangan tersendiri bagi industri sawit  di 
Indonesia.

Jika di perhatikan, tantangan-tantangan 
itu memang muncul setelah sawit 
menjadi minyak nabati nomor satu di 
dunia, yang paling banyak dikonsumsi dan 
diperdagangkan di dunia.

“Sangat patut diduga adanya motif 
persaingan dagang dalam berbagai 
tuduhan, karena yang paling keras 
menuduh sawit buruk adalah negara-
negara yang produk minyak nabatinya 
paling kalah bersaing dengan sawit,” kata 
Bayu seperti dikutip dari Antara.

Tidak hanya di ranah pemerintah, 
lanjut Bayu, sejumlah lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) asing pun turut ambil 
bagian dalam menggiring opini publik 
untuk melawan industri sawit Indonesia.

Bayu mengaku sangat menyesalkan adanya 
serangan kampanye hitam tersebut. 
Dia mengkhawatirkan, hal tersebut bisa 
berdampak buruk bagi perekonomian 
negara, serta kesejahteraan masyarakat 
yang sudah lama menggantungkan hidup 
pada industri sawit.

LSM  asing sering hanya menggunakan 
data terbatas, tapi mengeneralisasi. Sering 
hanya lihat dari satu sisi, tapi tidak sisi lain. 
Sering hanya menjelek-jelekkan, tapi tidak 
mau lihat baiknya sawit. Dan sering hanya 

mengejar sawit, tapi tidak mau melihat 
masalah di minyak nabati lain,” tutur dia.
Salah satu pelaku industri kelapa sawit 
nasional, Korindo Group, menegaskan 
bahwa kehadiran pihaknya di sejumlah 
kawasan terpencil, terluar dan terisolir 
(3T) memberikan dampak positif  bagi 
kesejahteraan masyarakat di sekitar 
wilayah perkebunan Korindo.

“Terbangunnya infrastruktur-infrastruktur 
yang dibutuhkan masyarakat dan lainnya 
adalah beberapa bukti kongkrit dari 
dampak positif atas hadirnya Korindo di 
daerah-daerah tersebut,” kata Manager 
Humas Korindo Group, Yulian Mohammad 
Riza.

Oleh karena itu, sangat tidak mungkin 
apabila kehadiran industri sawit disebut 
telah merugikan masyarakat. Justru 
sebaliknya, dampak yang sangat positif 
seperti menurunnya angka pengangguran, 
meningkatnya angka produk domestik 
bruto daerah, hingga meningkatnya 
kualitas pendidikan dan kesehatanlah yang 
dirasakan oleh masyarakat di sekitar areal 
kebun sawit. Kampanye hitam dari para 
LSM asing tidak hanya telah membuat 
resah iklim investasi di industri sawit 
nasional, namun juga telah merugikan 
masyarakat luas,” ujarnya.

Pemilik hak ulayat di Distrik Subur, 
Kabupaten Boven Diguel, Provinsi Papua, 
Yustinus Gambenop juga menyesalkan 
keadaan tersebut. Sebab kehadiran 
Korindo di wilayahnya diibaratkan sebagai 
‘Habis Gelap Terbitlah Terang’.

Sebelum Korindo beroperasi di wilayah 
yang berbatasan langsung dengan Papua 
Nugini ini, wilayah Boven Digoel sangat 
tertinggal dalam hal pembangunan 
infrastruktur fisik dan ekonomi.
”Yang paling terasa adalah dibukanya 
begitu banyak lapangan kerja dan 
pembangunan begitu banyak sarana umum 
seperti klinik, sekolah, tempat ibadah, 
dan sebagainya. Jadi sejauh ini, kami tidak 
ada masalah dengan perusahaan,” tukas 
Yustinus. (ant/pr)

Potensi 
Persaingan 
Dagang Di Balik 
Kampanye Hitam 
Terhadap Sawit
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Masyarakat Gane Merasakan
Dampak  Kehadiran Korindo
HALMAHERA SELATAN –Masyarakat di 
desa Gane, Kabupaten Halmahera Selatan 
(Halsel), Maluku Utara (Malut) sudah 
merasakan manfaat dari kehadiran salah 
satu unit usaha kelapa sawit Korindo 
Group yang beroperasi di wilayah itu. 
Sekretaris Desa Gane Dalam Jamal Kun 
saat dihubungi kantor berita ANTARA 
dari Ternate, Rabu, mengatakan dampak 
dari kehadiran Korindo Group itu sangat 
dirasakan masyarakat di antaranya dalam 
bentuk berbagai bantuan pemberdayaan 
melalui tanggung jawab sosial perusahaan 
(CSR).

Bantuan pemberdayaan itu diantaranya 
pembentukan koperasi yang dikelola 
masyarakat lokal setempat, pembangunan 
jalan penghubung di delapan desa sekitar 
dan pengembangan ekonomi kreatif. 
Selain itu, kehadiran Divisi Perkebunan 
Kelapa Sawit Korindo Group juga membuka 
lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga 
angka pengangguran di desa sekitar 
menurun,” ujarnya.

Masyarakat di sekitar kawasan operasional 
perusahaan sebelumnya hanya mampu 
menyekolahkan anaknya paling tinggi 
hingga tingkat SMA sederajat. Namun, 
pasca hadirnya Korindo Group, mereka 
bisa membiayai pendidikan anak-anaknya 
hingga ke perguruan tinggi. Hal ini 
dikarenakan, karena masyarakat sudah 
mendapat penghasilan tetap dengan 
bekerja di perusahaan tersebut. oleh 
karena itu, saya berharap agar kegiatan 
CSR perusahaan lebih diperbanyak untuk 

pemberdayaan, agar tingkat pendapatan 
dan perekonomian masyarakat sekitar bisa 
meningkat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan 
Divisi Perkebunan Kelapa Sawit Korindo 
Group mengatakan, perusahaan 
memiliki tanggung jawab untuk ikut 
mengembangkan potensi masyarakat 
sekitar yaitu dengan membantu membuka 
akses jalan dari satu desa satu ke desa 
lainnya.

“Akses jalan telah dibuka sekitar 30 km 
dan warga yang tinggal mulai dari Desa 
Gane Dalam, Yomen Joronga saat ini 
sudah bisa terhubung hingga ke Saketa, 
ibukota Kecamatan Gane Barat. Ini 
merupakan upaya perusahaan agar desa 
yang dahulunya terisolir bisa dibuka,” 
kata Yahya. Begitu pula, koperasi yang 
dibangun dibentuk Divisi Perkebunan 
Kelapa Sawit Korindo Group dikelola dan 
kini sudah mulai terlihat dampaknya dalam 
peningkatan meningkatkan perekonomian 
masyarakat agar bisa mandiri.

Dia mengakui, saat ini, perusahaan 
tengah berupaya mengembangkan 
ekonomi masyarakat dengan penyediaan 
tujuh dump truck untuk digunakan 
sebagai angkutan berbagai kebutuhan 
warga setempat. Sedangkan, untuk 
mengantisipasi adanya protes dari 
berbagai pihak, saat ini, perusahaan telah 
memprogramkan agar bisa mengantongi 
sertifikasi ISPO untuk lingkungan.
Sementara itu, Pengelola CSR di divisi 

tersebut, Mahdi mengungkapkan, 
sasaran untuk memberikan kesejahteraan 
masyarakat melalui lingkungan investasi 
yang kondusif.Bahkan, Korindo telah 
menggelar berbagai kegiatan sosial seperti 
pembangunan rumah ibadah masjid 
dan gereja serta pengembangan sarana 
infrastruktur masyarakat secara tepat 
sasaran.

“Kami terus berbuat untuk masyarakat 
dan saat ini telah ada perencanaan 
perluasan permukiman bagi warga sekitar, 
perbaikan jalan dan penyediaan air bersih 
agar masyarakat bisa menikmatinya,” kata 
Mahdi.

Sebelumnya, delapan desa sekitar 
perusahaan merupakan daerah yang 
sangat terisolir dan untuk menuju ke 
daerah sangat sulit terjangkau terutama 
menggunakan kapal laut. Tetapi saat ini, 
Divisi Perkebunan Kelapa Sawit Korindo 
Group telah membuka akses jalan, 
sehingga warga dapat menggunakan roda 
dua dan roda empat dari ibukota Saketa 
Gane Barat hingga ke kawasan Gane Timur. 
(ant/pr)
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Kick-Off Meeting Sertifikasi FSC 2022 Bukti 
Komitmen Korindo Mengelola Hutan yang Lestari
JAKARTA – Guna terus menjalankan 
komitmennya, untuk mengembangkan 
usaha di bidang sumber daya alam dengan 
prinsip keberlanjutan, Korindo Group 
menyelenggarakan kick-off meeting 
bertajuk “Korindo Group Menuju Sertifikasi 
FSC 2022”. Kegiatan ini dilaksanakan di 
Kantor Pusat Korindo di Jakarta belum lama 
ini. Sejumlah organisasi pun turut hadir 
dan memberikan dukungan penuhnya, 
di antaranya Forest Stewardship Council 
(FSC) Indonesia, Tropical Forest Foundation 
(TFF), dan The Nature Conservacy (TNC).

Kick-off meeting ini menjadi tonggak 
pembuka jalan untuk meningkatkan 
mutu pengelolaan hutan alam dan hutan 
tanaman industri yang lestari di Indonesia. 
Pertemuan ini diresmikan oleh Mr. Kim 
Young Cheol, Direktur Eksekutif Korindo 
Group. Dalam sambutannya, Mr. Kim Young 
Cheol menyoroti keberadaan perusahaan 
lingkup Korindo selama 50 tahun di 
Indonesia dan harapannya di masa depan. 

“Untuk itu, kita harus 
mengubah mindset 
pengelolaan hutan. Hutan 
harus dikelola dengan 
baik dan optimal dengan 
menerapkan prinsip-prinsip 
kelestarian. Lestari secara 
produksi, secara sosial dan 
secara ekologi,” ujar Mr. Kim.

Pertemuan tersebut membahas pentingnya 
pengelolaan hutan sebagai sumber daya 
alam dengan tepat.

Hartono Prabowo, Country Manager FSC 
Indonesia menekankan bahwa komoditas 
kayu menjadi bahan baku pilihan yang 
ramah lingkungan dibanding bahan 
baku lain seperti beton atau besi yang 
menghasilkan emisi. Oleh karena itu, 
tantangan terbesar saat ini adalah strategi 
pengelolaan hutan yang tepat agar tidak 
perlu menebang secara berlebihan namun 
tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar.
 ketika Kuncinya adalah bagaimana 
meningkatkan value hutan dan hasil hutan 
sehingga memberikan manfaat yang nyata 
bagi semua pihak. Sertifikasi menjadi salah 
satu alat untuk membantu meningkatkan 
kinerja itu,  papar Hartono di hadapan 
petinggi-petinggi Korindo Group.

Tentu saja, meraih sertifikasi bukan 
hal yang mudah. Timber Plantation 
Manager, Margono menyampaikan 
bahwa pemahaman PCI-FSC, pemenuhan 
dokumen hingga implementasi 
pengelolaan yang konsisten dan tepat 
serta komitmen perusahaan secara 
berkesinambungan dalam mendukung 4M 
(manpower, money, material, and method) 
untuk merealisasikan program Sertifikasi 
FSC 2022 menjadi tantangan tersendiri. 

Terlebih lagi harus berpacu dengan 
tenggat waktu yang ditentukan, yaitu 
selama 3 tahun untuk memenuhi target. 
Namun ia menyatakan keyakinan bahwa 

Korindo mampu melakukannya, selama 
ada kesatuan visi, kerja keras dan saling 
mendukung dalam pelaksanaannya di 
lapangan.

Korindo sendiri menargetkan memperoleh 
sertifikasi FSC untuk enam unit manajemen 
pengelolaan, yaitu empat hutan alam 
dan dua hutan tanaman industri pada 
tahun 2022. Di kesempatan yang sama, 
Public Relations Manager Korindo Group 
Yulian Mohammad Riza menyampaikan 
bahwa Korindo adalah perusahaan 
yang senantiasa mematuhi peraturan 
pemerintah dalam menjalankan usahanya. 
Namun sebagai perusahaan di tingkat 
global, tentu sertifikasi internasional 
harus dipenuhi. “Sehingga kami sudah 
sepakat bekerja sama dengan FSC, demi 
memperbaiki sistem pengelolaan di 
Korindo,” ucap Yulian.

Kick-off meeting ini sekaligus menjadi 
wujud nyata dari pernyataan yang 
dikeluarkan Korindo Group belum lama 
ini yang menyatakan bahwa Korindo 
Korindo Group ingin membina hubungan 
yang konstruktif dan kolaboratif tidak 
hanya dengan pihak FSC, namun juga 
dengan para pemangku kepentingan 
dalam mewujudkan pengelolaan alam 
berkelanjutan. Salah satu bentuk yang 
dilakukan adalah dengan pemenuhan 
sertifikasi FSC. Ini menjadi bentuk 
keseriusan perusahaan untuk mengelola 
unit bisnisnya dengan mengikuti standar 
internasional. [margono/esg/pr]
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SUMBAWA BARAT -- Pemerintah KSB 
mendapat kado spesial, yakni lahirnya 
kesepahaman/Memorandum of 
Understanding (MoU) antara Pemda dan 
perusahaan asal Korea Selatan.

Penandatanganan MoU dilakukan Bupati 
Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, 
M.M dan  Direktur PT. Sinar Energi 
Indonesia (SEI), Geun Hyo An. MoU 
yang diteken kedua belah pihak terkait 
Dukungan Pembangunan Pembangkit 
Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) sebesar 
10megawatt. Kegiatan dilaksanakan di 
Ruang Rapat Utama Gedung Graha Fitrah, 
Rabu siang (20/11/19).

Bupati dalam sambutannya mengatakan, 
rencana ini sangat baik untuk daerah dan 
masyarakat. Seperti yang disampaikan 
Bapak Gubernur NTB, beri kemudahan 
kepada investor untuk berinvestasi, jangan 
mempersulit, sepanjang tidak melanggar 
aturan maka segera berikan izin. Karena 

investasi tersebut akan membuka lapangan 
pekerjaan, mendukung pemenuhan energi 
dan akan memberi multiplayer efek. Tetapi 
harus ada hal yang diantisipasi jangka 
panjang, yakni kemungkinan akan adanya 
warga yang akan mengklaim tanah hutan.

Kepala Dinas Kehutanan dan LH Provinsi 
NTB Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F 
mengatakan, kesepahaman antara 
Pemerintah, Perusahaan dan Bumdes 
memang model pertama di Indonesia. 
Perencanaan kerjasama ini sudah banyak, 
tetapi menemui masalah di lapangan, baik 
masalah dengan perusahaan atau dengan 
masyarakat. 

Model kerjasama Tripartide ini nantinya 
berbentuk, PT. SEI akan memberikan bibit 
pohon Kaliandra ke Bumdes. Selanjutnya 
perusahaan akan membeli kayunya sebagai 
bahak bakar PLTBm. Daunnya akan dibeli 
untuk pakan ternak. Jika pun perusahaan 
tidak membeli daunnya, maka akan banyak 

pihak yang akan membelinya. Kelebihan 
dari pohon ini, ditanam sekali tapi dipanen 
terus menerus. Dengan program ini 
masyarakat akan mengelola hutan sendiri 
dan akan menjadi percontohan nasional.
Direktur PT. SEI, Geun Hyo An mengatakan, 
kesepakatan PT. SEI dengan Pemda, 
Pemerintah Desa dan Bumdes ini pertama 
di Indonesia. Semoga kesepahaman ini 
akan lancar. 

‘’Kami akan segerakan konsorsium dari 
Korea sehingga tahun depan pembangkit 
listrik tenaga biomassa sudah ada di KSB,” 
katanya. Hadir dalam kegiatan, Sekda 
KSB H. Abdul Azis, S.H., M.H, Asisten 
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. 
H. Amry Rakhman, M.Si, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
KSB Drs. Mulyadi, M.Si. Kepala Kesatuan 
Pengelola Hutan (KPH) Sejorong, 
Mataiyang, Brang Rea (KSB) Syahril, S.H dan 
Kepala Desa Lampok. (lensantb/pr)

Bupati dan PT SEI Teken MoU 
Pembangunan PLTBm
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Empowering Blockchain Summit Pertemukan 
Pemimpin, Pendiri dan Pengembang Perusahaan Besar

JAKARTA - Empowering Blockchain 
Summit yang berlangsung di 
Sheraton Grand Gandaria City 
Hotel pada 13-14 September 2019 
lalu bertujuan untuk menemukan 
solusi dan berbagi wawasan 
tentang cara yang lebih baik dalam 
menerapkan teknologi blockchain 
ke industri Selain itu juga sebagai 
platform yang diharapkan bisa 
digunakan secara menyeluruh di 
Indonesia dan  negara-negara Asia 
Tenggara lainnya.

Didukung oleh Chainway, platform 
bisnis blockchain berbasis di lndonesia, 
seminar perdana ini mempertemukan 
para pemimpin, pendiri dan pengembang 
perusahaan besar untuk bersama-sama 
membangun momentum dan untuk 
terlibat dalam diskusi tentang masa depan 
industri blockchain.

Chainway adalah perusahaan blockchain 
yang baru didirikan di Jakarta untuk 
menghubungkan bisnis global blockchain 

dengan industri blockchain Indonesia dan 
memberikan solusibisnis.

Seminar ini menampilkan gambar profil 
tinggi di blockchain global dan dunia aset 
crypto. Beberapa mitra terbesar adalah 
BlNANCE, Samsung SDS, INDODAX, 
Samsung Electronics Indonesia, QCP 
Capital, SolidBlock, dan Gopax Indonesia.
Pada hari pertama, pemain global yang 
paling berpengaruh di industri aset 
blockchain dan crypto berbagi pandangan 
tentang industri blockchain dan cara praktis 
untuk menerapkannya ke sektor publik dan 
swasta.

Hari kedua fokus pada apa yang terjadi di 
pasar blockchain dan strategi bertahan 
hidup. Selain itu, Pertemuan Super 
BlNANCE membahas dan berbagi tentang 
perdagangan, teknologi blockchain, dan 
fitur-fitur BlNANCE lainnya dengan para 
pembicara terkemuka.

Seperti ditulis oleh situs media Tribunnews.
com, Chairman Asosiasi Blockchian 
Indonesia (ABI), Muhammad menjelaskan 
bahwa keberadaan ABI ini bertujuan 

untuk menggalang dan mengorganisir 
pelaku usaha teknologi Blockchain dalam 
menciptakan lingkungan berusaha yang 
berkualitas yang memacu pemahaman, 
pemanfaatan, kemajuan serta daya saing 
teknologi Blockchain, dalam kaitannya 
dengan revolusi industry 4.0, baik pada 
tataran nasional maupun internasional.

“Pelaku usaha terkait teknologi Blockchain 
dan revolusi industry 4.0, sehingga 
didapatkan pemahaman dan pemanfaatan 
yang optimal dalam rangka mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan 
teknologi Blockchain Indonesia yang 
berdaya saing tinggi,” jelas pria yang akrab
dipanggil Oham.

Target dari summit ini sendiri adalah agar 
ada beberapa perusahaan yang dapat 
review. Dan di Indonesia sendiri bitcoin   
sendiri mulai dikenal pada 2017 dan 
kemudian pada 2018 asosiasi berdiri dan 
mudah-mudahan pada tahun 2020 akan 
lebih menjanjikan. “Seharusnya Indonesia 
menjadi pemimpin dalam bisnis bitcoin,” 
katanya. (tribunnews)
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JAKARTA – Coinvestasi bersama Gopax 
Indonesia, menggelar Roadshow Cumlaude 
Crypto 2019 pada 5-20 September 2019 
di 6 Universitas ternama di Indonesia. 
Hal ini dilakukan sebagai rangkaian acara 
untuk memperkenalkan dan mengedukasi 
teknologi blockchain dan aset kripto 
kepada kalangan mahasiswa di Indonesia.

Selain itu perlahan tetapi pasti kedua 
teknologi ini mulai dapat diterima di 
Indonesia. Ditambah sejak dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2018, menjadi payung hukum baik untuk 
para perusahaan yang bergerak dibidang 

Aset Kripto maupun para traders atau 
orang-orang yang melakukan jual beli aset 
kripto.

Nah, untuk menciptakan generasi muda 
yang melek teknologi khususnya di 
bidang blockchain dan aset kripto, GOPAX 
Indonesia tak kenal lelah mengenalkan 
kedua bidang tersebut ke khalayak luas 
dari awal berdiri hingga saat ini agar dapat 
diterima dengan baik, salah satu sarannya 
ialah dengan ikut berpartisipasi dalam 
Roadshow Cumlaude Crypto 2019.

Lead Business Strategist GOPAX Indonesia, 
M. Yusuf Musa, mengatakan, Roadshow 
Cumlaude Crypto 2019 memiliki tujuan 
untuk memperkenalkan serta mengedukasi 
teknologi blockchain dan aset kripto, 
melalui edukasi yang interaktif dan 

berkualitas di kalangan mahasiswa. 
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan 
membantu meningkatkan penyerapan dan 
penggunaan teknologi blockchain dalam 
berbagai aspek kehidupan ke depannya.

Setelah pembahasan yang cukup menarik 
dari beberapa pembicara mengenai 
teknologi Blockchain dan Aset Kripto, 
pembahasan mengapa harus berinvestasi 
di Aset Kripto menjadi penutup dari 
keseluruhan rangkaian acara.

Para peserta juga dipersilahkan 
mengunjungi booth yang sudah disediakan 
untuk konsultasi lebih lanjut baik itu perihal 
blockchain, aset kripto, teknik trading 
maupun pengenalan GOPAX Indonesia itu 
sendiri.(andy/mdl)

GOPAX Indonesia 
Keliling Kampus 
Sepulau Jawa 
Untuk Edukasi 
Aset Kripto
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BOGOR – Divisi Kertas Korindo Group 
yang beroperasi di Cileungsi telah menjadi 
salah satu perusahaan yang menunjukkan 
komitmennya nyatanya untuk berkontribusi 
dalam pembangunan di Kabupaten Bogor. 
Komitmen ini tertuang dalam kesepakatan 
bersama antara Korindo Group dengan 
Pemerintah Bogor melalui tim Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Dalam kesepakatan yang tanda tangani 
pada Agustus 2019 lalu, Divisi Kertas 
Korindo akan berkontribusi melalui 
dana Corporate Social Responsibility 
(CSR). Koordinator CSR/CSC Divisi Kertas 
Korindo, Komarinda mengungkap bahwa 
kesepakatan ini menjadi bentuk tanggung 

JAKARTA  -- Memperingati hari 
kemerdakaan Indonesia, PT Bimaruna Jaya 
juga ikut merayakan hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia dengan tema “Kerja 
Kita, Prestasi Bangsa” Perayaan tersebut 
diikuti oleh seluruh karyawan dan 
mahasiswa/i Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
di PT Bimaruna Jaya.

Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 
24 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB  di 
Lapangan parkir PT Bimaruna Jaya 
Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap 
tahunnya untuk memperingati hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
bertujuan agar meningkatkan solidaritas 
serta kerjasama antara divisi satu dengan 

jawab serta kepedulian perusahaan 
terhadap kemajuan Kabupaten Bogor. Ini 
juga sekaligus menyambut uluran tangan 
Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yasin untuk 
melangkah bersama dalam menebar 
manfaat bagi Bogor.

Dr. Sofyan Sjaf, Ketua Tim TJSL Kabupaten 
Bogor menyampaikan bahwa masih sedikit 
perusahaan yang berkontribusi seperti 
Korindo Group. “Dari sekian banyak 
perusahaan  di sini,  baru ada 9 perusahaan 
yang berkomitmen dalam dalam tim 
fasilitator TJSL. Salah satunya adalah 
Korindo Group,” ucap Sofyan.
Dalam acara penandatanganan MoU 
tersebut, Sofyan juga mengucapkan 

divisi lainnya. Tidak hanya kemeriahan dan 
kegembiraan yang didapatkan, kegiatan ini 
juga dapat mengajarkan makna perjuang 
bagi kita semua.

Lomba-lomba yang diadakan oleh PT 
Bimaruna Jaya sangat beragam, seperti 
lomba tarik tambang, memasukkan 
pensil ke dalam botol, makan kerupuk, 
balap karung, kelereng, joget jeruk dan 
bakiak. Tidak hanya lomba, terdapat 
pula doorprize dan hadiah untuk para 
pemenang lomba yang membuat acara ini 
semakin seru dan meriah.

Manager HRDGA Pak Hariyanto 
mengatakan “kegiataan perlombaan 

terima kasih atas kepercayaan Korindo 
Group untuk bekerja sama dengan timnya. 
Menurutnya, dibutuhkan semua elemen 
dan seluruh pemangku kepentingan untuk 
mendorong pembangunan di Kabupaten 
Bogor, termasuk juga peran dari pihak 
swasta.

Dalam keterangan lebih lanjut, dana 
kontribusi dari perusahaan akan dikelola 
oleh Tim TJSL untuk membangun fasilitas 
umum berupa Taman Olahraga Pancakarsa 
di Jalan Tegar Beriman serta memperbaiki 
Gerbang Tegar Beriman. Transparansi 
kegiatan juga akan diprioritaskan oleh tim 
agar semua pihak bisa terus mengikuti 
perkembangannya.(kom/cka)

17an tersebut juga untuk menumbuhkan 
semangat perjuangan pahlawan dalam 
meraih kemerdekaan melalui lomba lomba 
dan juga untuk menumbuhkan kerja sama 
antar divisi satu dengan divisi lain untuk 
mendukung program perusahaan”.

“Bagus acaranya, dan juga bisa 
meningkatkan kerja sama dan saling 
menjaga kekompakan” Ujar karyawan Pak 
Tono“ [ridde/nadya/tiwi]

Korindo Teken 
Kesepakatan 
dengan TJSL

Semarak 
Peringatan 17 
Agustus 
di Bimaruna
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PANGKALAN BUN  -- Berdasarkan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Ri No. Per-09/MEN/VII/2010 tentang 
Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan 
Angkut PJK3 dari PT. Derap Pembangunan 
Jaya mengadakan In House Training 
Operator Pesawat Angkut sesuai dengan 
permintaan Divisi Kehutanan. 

Operator Pesawat Angkat dan Angkut 
dapat di jabarkan menjadi, Operator dan 
Pesawat Angkat dan Angkut. Operator 
adalah tenaga kerja yang mempunyai 
kemampuan dan memiliki keterampilan 
khusus dalam pengoperasian pesawat 
angkat dan angkut sedangkan Pesawat 
Angkat dan Angkut adalah suatu 

pesawat atau alat yang di gunakan untuk 
memindahkan, mengangkat muatan baik 
bahan atau orang secara vertical dan/atau 
horizontal dalam jarak yang ditentukan.

Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi 
Operator PAA ini terbagi atas Pre test, 
Materi, Praktek Lapangan dan Post Test 
setelah semua tahapan dilakukan peserta 
dapat dinyatakan lulus dengan nilai 
minimal 75 gabungan dari test tertulis, 
Praktek dan wawancara. 

Pesawat angkat dan angkut harus di 
operasikan oleh operator pesawat angkat 
dan angkut yang mempunyai lisensi K3 dan 
buku kerja sesuai jenis dan kualifikasinya, 

adapun kualifikasi operator pesawat angkat 
dan angkut meliputi : operator peralatan 
angkat, pita transport, pesawat angkutan di 
atas landasan dan di atas permukaan, dan 
alat angkutan jalan rel. [arif]

Divisi Kehutanan Melaksanakan Pelatihan dan 
Sertifikasi Operator Alat Angkat dan Angkut
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Serikat Pekerja Aspex:
Berkontribusi Lebih Baik Lagi untuk Perusahaan
CILEUNGSI – Tak hanya sekedar refreshing, 
kegiatan rekreasi karyawan bersama 
keluarga juga secara tidak langsung dapat 
membentuk team work yang solid. Agenda 
rutin tahunan Divisi Kertas Korindo Group 
pada tahun ini diadakan tidak terlalu jauh 
dari lokasi perusahaan yaitu di Water 
Kingdom Mekarsari yang berada dalam 
satu kecamatan yang sama dengan divisi 
tersebut. 

Ketua Panitia Family Gathering, Syaiful 
mengajak seluruh karyawan untuk 
senantiasa meningkatkan semangat 
inovasi dalam mencapai produktivitas 
dan hasil produksi yang lebih baik lagi, 
guna kemajuan dan keberlangsungan 
perusahaan di masa mendatang. 
“Terima kasih untuk perusahaan 
yang masih berkomitmen terhadap 

kesejahteraan karyawan, salah 
satunya adalah masih mengadakan 
Family Gathering” ujar Syaiful dalam 
sambutannya. Dilaporkannya, acara Family 
Gathering kali ini diikuti oleh sebanyak 
3.443 peserta yang dibagi dalam tiga kali 
pemberangkatan yakni pada tanggal 13, 
20, dan 27 Oktober 2019.

Di kesempatan yang sama, Ketua Serikat 
Pekerja Divisi Kertas Dede Suhardi 
mengemukakkan hal yang serupa. Ia 
menghimbau dan mengajak seluruh 
karyawan untuk dapat bekerja lebih 
produktif. “Kita jangan hanya bisa meminta, 
tapi kita juga bisa berkontribusi lebih 
baik lagi untuk perusahaan” ungkapnya 
semangat.

“Kita berada dalam satu rumah yang sama 

yaitu Korindo Group, mari kita bangun 
rumah kita ini dengan kinerja yang lebih 
baik, sinergi harus terus dibangun antara 
pekerja yang diwakili oleh serikat kerja 
dengan manajemen perusahaan” tegas 
Dede. 

Park Chang su dalam sambutannya 
mewakili perusahaan, juga menyampaikan 
terima kasih kepada karyawan Divisi 
Kertas yang sudah memberikan kontribusi, 
loyalitas serta pemikirannya untuk inovasi. 
“Semoga tahun depan Korindo Group lebih 
baik lagi,” ujarnya. Beliau juga berpesan 
agar kegiatan ini dapat menumbuhkan tali 
persaudaraan sehingga terjalin hubungan 
yang lebih harmonis. “Korindo pasti bisa!,” 
pekik Park Chang Su yang diikuti oleh 
seluruh peserta. (asp/kom/pr)

JAKARTA – Lingkungan kerja yang bersih 
dan rapi tentu dapat mendorong semangat 
orang untuk menjadi lebih produktif dan 
kreatif. Berangkat dari gagasan tersebut, 
salah satu unit usaha KORINDO Group 
yakni PT Bimaruna Jaya menerapkan 
kegiatan bersih-bersih yang dinamakan 
‘Clean Day Friday’. Acara yang akan 
dilakukan rutin setiap hari Jumat ini diikuti 
oleh semua karyawan dan juga direktur 
umum Bimaruna Jaya. 

Clean Day Friday menjadi ajang di mana 

setiap karyawan hingga jajaran top 
management bergotong royong bersama 
membersihkan sampah seperti sampah 
plastik, puntung rokok, dedaunan kering. 
Semua bekerja sama membersihkan 
seluruh lingkungan kerja, dari area 
lapangan, depan gudang, hingga musala di 
perusahaan. 

Kegiatan bersih-bersih rutin ini bertujuan 
untuk menciptakan lingkungan yang 
nyaman bagi para karyawan saat bekerja. 
Dengan kegiatan ini, perusahaan juga 
berupaya untuk mencegah penyakit-
penyakit berbahaya yang disebabkan oleh 
lingkungan yang kotor, seperti demam 
berdarah, malaria, tifus, dan gatal. Selain 
itu, Clean Day Friday memiliki manfaat 

jasmani bagi karyawan, karena kegiatan ini 
sama saja dengan berolahraga dan dapat 
menyehatkan tubuh. 

Kegiatan ‘Clean Day Friday’ perdana ini 
dipimpin langsung oleh Direktur Umum PT 
Bimaruna Jaya dan diikuti oleh jajaran GM, 
manager, supervisor, dan karyawan.

Perusahaan menyadari kebersihan dapat 
menjadi salah satu kunci sukses dan 
harus selalu dijaga. “siapa yang menjaga 
kebersihan lingkungan ini kalau bukan 
kita?” ujar Cho Dong Ho, Direktur Umum 
PT Bimaruna Jaya sebagai ajakan untuk 
semua orang agar terus memperhatikan 
dan menjaga kebersihan lingkungan kerja. 
(latifah/ridde/pr)

‘Clean Day Friday’ 
di Divisi Logistik
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Peringati HUT 
DAMKAR Ke-
100, Korindo 
Terima 
Penghargaan 
dari Bupati

Korindo HO Gelar 
NEO Ke-22
JAKARTA – Korindo Group Head Office 
(HO) kembali menggelar kegiatan orientasi 
karyawan baru ke-22 pada 3-5 Oktober 
2019. Kegiatan yang akrab dikenal sebagai 
New Employee Orientation (NEO) ini 
dilaksanakan di Jakarta dan Bogor. NEO 
menjadi kegiatan untuk memperkenalkan 
karyawan baru tentang KORINDO, baik 
dari segi sejarah, budaya kerja, visi&misi 
perusahaan, serta regulasinya. 

Acara NEO ke-22 kali ini dibuka oleh 
General Manager HRD dan Umum 
Korindo Group, Jaegwang Choi. Dalam 
penyampaiannya, beliau menyambut para 
karyawan baru yang bergabung di keluarga 
besar Korindo Group. Ia juga mengatakan 

CILEUNGSI  -- Divisi Kertas Korindo Group  
menerima penghargaan dari Pemerintahan 
Kabupaten Bogor yang dirangkaikan 
dengan pelaksanaan HUT Pemadam 
Kebakaran Tingkat ke-100 Tahun 2019,  
Kamis (11/04/).

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi 
kepada Divisi Kertas Korindo, karena dinilai 
telah berperan aktif dalam meningkatkan 
peran serta Damkar dengan membantu 
penanggulangan bahaya kebakaran di 
kabupaten Bogor.

Ade Yasin, bupati Bogor dalam kata 
sambutan yang dihadiri sekitar 1.200 
peserta upacara, beliau ucapan terima 
kasih kepada perusahaan yang telah 
berperan aktif dalam upaya memadamkan 
api   “Kami berterima kasih kepada 

bahwa NEO menjadi agenda yang wajib 
diikuti oleh para karyawan baru agar bisa 
lebih mengenal Korindo Group sejak awal. 
“Dengan program ini, kami berharap 
peserta dapat menerapkan kedisiplinan 
dan mental positif dalam menghadapi 
persaingan positif, baik di dalam dan di luar 
perusahaan,” ujarnya. 

Sebanyak 19 karyawan baru mengikuti 
kegiatan ini. Mereka berasal dari enam 
divisi unit usaha dari Korindo Group.  
Beragam materi disampaikan langsung 
oleh Corporate Traininer Korindo Group, 
Setiyono dan Yuki Yusman. Acara NEO 
ke-22 ini diadakan selama 3 hari, di mana 
hari pertama dilaksanakan di kantor pusat 

perusahaan yang mau berperan aktif 
dalam mengatasi musibah kebakaran yang 
dialami oleh orang lain”

Di tempat terpisah, saat redaksi Green 
Tomorrow mewawancarai, Ade Yasin 
mengungkapkan salut pada perusahaan 
yang mau memikirkan perusahaan lain 
atau masyarakat lain yang terkena musibah 
kebakaran, padahal bagi perusahaan 
tersebut adalah cost, khususnya Divisi 
Kertas. Selama ini Cuma nama Korindo 
saja yang terdengar dari pihak swasta yang 
bekerjasama dengan Damkar Kab Bogor  di 
lapangan.

Komarinda Madini selaku Kordinator CSC 
Divisi Kertas Korindo, yang menerima 
secara langsung penghargaan tersebut 
mengatakan apresiasi yang didapatkan tak 

di Jakarta. Sedangkan hari kedua dan 
ketiga, kegiatan dilaksanakan di Villa Bukit 
Hambalang, Bogor. 

Para peserta mengikuti acara dari awal 
hingga akhir dengan antusias. Adanya 
kegiatan NEO dirasakan oleh para karyawan 
sebagai wadah bagi untuk saling mengenal 
dan lebih akrab. Mereka juga dimudahkan 
untuk beradaptasi di lingkungan kerja. 

“Dengan program ini, saya bisa mengenal 
Korindo secara lebih dalam and termotivasi 
lagi untuk bekerja lebih baik,” ujar M. 
Dimas Saesar, salah satu peserta NEO dari 
Divisi Plywood. (ray/cka)

terlepas dari komitmen dari manajemen 
perusahaan dalam kepedulian terhadap 
bencana kebakaran.  “Korindo selalu 
merespon cepat apabila ada laporan terjadi 
kebakaran baik di perusahaan lain maupun 
yang terjadi di lingkungan masyarakat”. 

Ko Jae Woong selaku direktur Divisi 
Kertas Korindo menyambut gembira 
atas penghargaan ini. Menurut beliau ini 
mengisyaratkan bahwa keberadaan Damkar 
Korindo dalam melindungi masyarakat 
dari ancaman kebakaran di dengar oleh 
pemerintahan Kab Bogor.  

“kami memang selalu aktif dan 
cepat mengirimkan mobil pemadam 
kebakaran beserta personel yang 
terlatih jika mendapat informasi ada 
bencana kebakaran, bahkan kami sudah 
bekerjasama khusus dengan Polsek 
setempat untuk menghindari berita Hoax”  
ungkap Ko Jae Wong menjelaskan.

Lebih lanjut Direktur mengatakan bahwa 
penghargaan ini juga di dedikasikan 
bagi petugas pemadam kebakaran atas 
kinerjanya selama ini, bergerak cepat,  
memadamkan api, walau nyawa yang 
menjadi taruhannya.

“Penghargaan ini  saya dedikasikan kepada 
personel Damkar Divisi Kertas Korindo” 
ujarnya bangga.
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JAKARTA – Bekerja sama dengan Tim HSE 
Kantor Pusat Korindo Jakarta, Divisi Logistik 
Korindo Group menggelar pelatihan 
pertolongan pertama pada kecelakaan 
(First Aid Training). Dr. Dwi Lestari dari 
Divisi Kertas korindo menjadi trainer 
dalam mengajarkan dan membimbing para 
peserta First Aid Training yang dilaksanakan 
di BRJ Training Room pada 7 November 
2019 lalu.

Diungkapkan oleh Supervisor HSE Korindo 
Jakarta, Luciana Gustin, terdapat 3 tujuan 
utama dari pelatihan tersebut Pertama, 
memberikan tambahan pengetahuan 

CILEUNGSI -- Divisi Kertas Korindo 
Group selalu mengutamakan aspek 
keamanan dan keselamatan dalam 
kegiatan operasionalnya. Tidak hanya 
dari sisi peralatan dan cara kerja, namun 
perusahaan juga selalu memperhatikan 
aspek kesehatan bagi setiap karyawannya. 
Hal ini diwujudkan melalui kegiatan 
Medical Check Up (MCU) yang dilakukan 
pada 15, 16, dan 23 Juli 2019 lalu  bagi 
seluruh karyawan. 

MCU yang menjadi pemeriksaan 
kesehatan menyeluruh ini diikuti oleh 883 
karyawan. Kegiatan MCU ini menjadi upaya 
perusahaan untuk menjamin keselamatan 
dan kesehatan bagi para karyawan 
dalam menjalani profesinya dalam area 

dalam menangani korban kecelakaan kerja. 

Kedua, menurunkan tingkat resiko 
kecelakaan kerja, dan ketiga adalah ke 
depannya membentuk First Aid Team di 
dalam perusahaan. 

Pelatihan ini didukung dan direspon positif 
oleh para karyawan. Pekerja bisa belajar 
dan mengerti cara yang tepat untuk 
menanggulangi jika terjadi kecelakaan baik 
di dalam maupun di luar lingkungan kerja. 
Rencananya, pelatihan serupa juga akan 
diadakan di Cibubur dan dan Kantor Pusat 
Korindo Jakarta. (brj/rid/pr)

operasional perusahaan. 

“Hasil MCU dapat mendeteksi secara dini 
gangguan kesehatan yang mungkin dialami 
oleh karyawan, serta pencegahan dan 
pengobatan lanjutan yang bisa dilakukan,” 
ucap Kim Jin Woo selaku General Manager 
Divisi Kertas Korindo Group. Dalam 
penjelasannya, kegiatan MCU ini juga 
termasuk dalam rencana (Health, Safety, 
Environment) HSE 2019. 

Ketua Serikat Pekerja Dede Suhardi 
menyambut positif kegiatan MCU yang 
diagendakan oleh tim HSE Divisi Kertas 
Korindo Group. Tak hanya itu, jajaran 
pengurus SPKEP (Serikat Pekerja Kimia 
Energi dan Pertambangan) juga terlibat 
aktif, menjadi bagian dari panitia agar MCU 

ini berjalan dengan lancar tanpa kendala.

“Terima kasih kami ucapkan kepada 
perusahaan, dalam kondisi seperti ini 
masih memikirkan karyawan, khususnya 
yang berhubungan dengan kesehatan 
karyawan,” ujar Dede. Menurutnya, 
karyawan yang sehat adalah awal dari 
produktivitas.

Kegiatan MCU ini juga sekaligus menjadi 
bentuk kepatuhan perusahaan terhadap 
hukum dan regulasi dalam UU No. 21 
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
yang mengatur kesehatan dan 
keselamatan kerja. Dalam konteks 
ketenagakerjaan, MCU bertujuan untuk 
melindungi kepentingan karyawan dan 
keberlangsungan perusahaan. (Kom/cka)

Divisi Logistik 
Gelar First ‘Aid 
Training’

Divisi Kertas 
Adakan Medical 
Check-Up untuk 
883 Karyawan
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JAKARTA – Pada hari Selasa-Rabu (9-10 
Juli 2019) lalu, bertempat di PT Bimaruna 
Jaya (BRJ) Depo I dan Depo II telah 
diadakan kegiatan simulasi dan pelatihan 
pemadaman kebakaran. Kegiatan ini 
diselenggarakan oleh Divisi Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) PT BRJ yang 
bekerja sama dengan Dinas Pemadam 
Kebakaran Cakung Barat, Jakarta Timur. 

Kegiatan ini dimulai dengan materi 

pemahaman mengenai beberapa 
hal penting yang berkaitan peristiwa 
kebakaran, dan praktek cara penggunaan 
alat pemadam kebakaran (apar) secara 
benar. Pelatihan dipimpin langsung oleh 
Haryono selaku Komandan Damkar Cakung 
Barat. 

Pelatihan ini disambut baik oleh karyawan. 
“Kegiatan ini bagus dilaksanakan karena 
penting mengetahui cara pemakaian apar 

ketika ada kebakaran dan mengetahui tipe-
tipe apar untuk menyesuaikan dengan jenis 
kebakaran yang terjadi,” ujar Tata Priyadi 
dari Divisi Umum. 

“Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua 
karyawan, guna mengantisipasi hal yang 
tidak diinginkan seperti kebakaran di lokasi 
perusahaan,” tegas Mr Song Jae Wook, 
perwakilan manajemen PT BRJ di sela-sela 
pelatihan. [riddearizona/cscjbrj]

Fire Drill di 
Divisi Logistik



Tim Medis Korindo Group Beri Pelayanan 
kesehatan Hingga Pedalaman Papua
BOVEN DIGOEL -- PT. Tunas Sawa Erma  
POP-A yang merupakan salah satu unit 
bisnis Korindo Group melaksanakan 
pengobatan gratis melalui Kegiatan CSC 
(Corporate Social Contribution) pada 22 
Juni 2019 di Kampung Butiptiri, Distrik 
Jair, Kabupaten Boven Digoel Kegiatan ini 
diawali dengan penyuluhan bahaya Malaria 
dan Diare oleh pihak medis Klinik Korindo 
Mantri Markus. S. Kep. “ Masyarakat di sini 
harus lebih memperhatikan pola makan 
dan daya tahan tubuh. Karena dengan daya 
tahan tubuh yang kuat, maka kita sulit 
untuk terserang penyakit,” ujarnya saat 
penyuluhan.

Masyarakat yang hadir sedikitnya 84 
orang yang terdiri dari anak-anak = 52 
anak dan orang dewasa = 30 orang sangat 
antusias mengikuti penyuluhan tersebut. 
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan 

pemeriksaan kesehatan oleh beberapa 
tenaga medis dari Klinik Korindo , sebanyak 
7 orang dibantu oleh staff humas  Korindo 
sebanyak 6 orang. Setelah pemeriksaan 
kesehatan, masyarakat diberikan Obat dan 
Vitamin secara gratis sesuai dengan resep 
dokter

Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak 
medis, oleh Dokter Klinik Korindo Tengku 
Noor Hizayani menyampaikan bahwa 
kebanyakan Keluhan masyarakat hanya 
sebatas Batuk, Demam dan Diare.“ 
sewajarnya mereka batuk-batuk, karena 
melihat riwayat penyakit di Kampung 
Butiptiri ini, kebanyakan mengidap ISPA 
dan sakit Malaria. Untuk itu saya berharap  
agar masyarakat Kampung Butiptiri lebih 
memperhatikan kebersihan lingkungan 
dan menjaga kesehatan, agar tetap sehat 
selalu ”ujar dr. Tengku Noor Hizayani. 

Pendeta Gereja Protestan Butiptiri, 
Markus Kawangtet mewakili masyarakat 
mengucapkan terima kasih kepada 
perusahaan atas bantuan pengobatan ini, 
semoga perusahaan terus membantu kami 
dalam bidang kesehatan.

Tujuan dari kegiatan ini seperti yang 
disampaikan oleh Johanes Nanlohy staff 
Humas POP-A. “Melalui kegiatan bakti 
sosial pengobatan gratis ini, semoga bisa 
mengurangi jumlah orang yang sakit, 
dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
Kampung Butiptiri dalam memperhatikan 
kesehatan.

Kegiatan ini berdampak positif bagi 
masyarakat, Karena mendapatkan edukasi 
kesehatan dan pengobatan secara 
gratis guna untuk kelangsungan hidup 
masyarakat kampung Butiptiri. [humasppa]
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Korindo Bantu 
Anak-Anak 
Papua untuk 
Berkuliah 
di Instiper 
Yogyakarta
PAPUA -- Komitmen Korindo untuk 
memajukan pendidikan di wilayah 3T, 
terutama di wilayah di Boven Digoel, 
Papua, membuahkan hasil. Kali ini, Korindo 
berhasil membantu empat siswa asli Papua 
untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga 
jenjang perguruan tinggi. Bekerja sama 
dengan Badan Pengelola Dana Pendidikan 
Kelapa Sawit (BPDP) sejak tahun 2018, 
keempat siswa tersebut memperoleh 
beasiswa untuk melanjutkan studi di 
Institut Pertanian Stiper (Instiper), di 
Yogyakarta. Mereka adalah Katarina Andap, 
Agusta SM Aute, Yosefina Tomba, dan Edi 
Kawab. 

Beasiswa Instiper memberikan kesempatan 
bagi mereka untuk kuliah hingga lulus 
tanpa dipungut biaya. Tidak hanya sebatas 
biaya pendidikan, namun akomodasi 
tempat tinggal, transportasi, biaya 
hidup, sertifikat, wisuda pun juga sudah 
ditanggung. Sehingga para penerima 
beasiswa bisa fokus dengan tenang dalam 
menjalankan studinya di kota pelajar dan 
budaya tersebut.  

Penyerahan beasiswa ini turut disaksikan 
oleh Sekretaris Distrik Jair, Boven Digoel 
Yohanis Kimrip sebagai perwakilan dari 

pemerintah daerah setempat pada akhir 
September 2019 lalu. Yohanis Kimrip 
mengapresiasi Korindo yang peduli 
dengan kondisi pendidikan di wilayah 
terpencil. “Kami dari pihak pemerintah 
sangat bangga dengan program-program 
Korindo Group di Papua, yang membangun 
masyarakat melalui program pendidikan,” 
ujar Yohanis Kimrip dalam sambutannya.
Beasiswa ini disambut suka cita oleh para 
penerima beasiswa. Mereka bersyukur 
perusahaan telah membantu mereka 
mewujudkan cita-cita. “Terima kasih 
kepada perusahaan, karena melalui 
program ini kami dapat kuliah. Semoga 
perusahaan tetap mendukung kami agar 
dapat menyelesaikan kuliah kami dengan 
baik,” ujar Katarina.

Diraihnya beasiswa Instiper ini tidak 
terlepas dari dukungan penuh Korindo. 
Pasalnya, keempat penerima beasiswa 
tersebut merupakan anak-anak bimbingan 
Korindo melalui bantuan beasiswa yang 
diberikan perusahaan sejak mereka 
masih bersekolah. Korindo jugalah yang 
mendorong dan membantu mengurus 
proses pendaftaran beasiswa sejak 
beberapa bulan yang silam hingga akhirnya 
mereka berhasil meraih beasiswa ini. 

“Harapan kami adalah anak-anak yang 
ada di sini suatu saat bisa menjadi tulang 
punggung perusahaan yang ada di Papua 
ini.,” ujar Direktur DPT, Dwiana selaku 
perwakilan dari perusahaan. 

Lebih lanjut lagi Dwiana menjelaskan, 
tahun ini adalah tahun kedua Korindo 
bekerja sama dengan Instiper. Meskipun 
beasiswa sudah dibiayai penuh, namun 
Korindo tetap memenuhi kebutuhan 
sandang seperti pakaian, laptop, 
handphone, uang saku dan akomodasi 
untuk mempersiapkan keberangkatan 
mereka ke Yogyakarta. 

Korindo berharap agar keempat 
penerima beasiswa Instiper ini bisa 
menjadi penyemangat siswa lainnya di 
sekitar wilayah perusahaan yang ingin 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 
Dengan demikian, jumlah penerima 
beasiswa pun akan semakin bertambah 
di masa mendatang sehingga membuka 
kesempatan luas bagi anak-anak Papua 
untuk memperoleh pendidikan yang lebih 
tinggi lagi.[humasppa/pr]             
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Aksi Donor Darah Divisi Kertas:
Setetes Darah, Sejuta Kehidupan 
CILEUNGSI  -- Sadar akan banyaknya 
manfaat yang diberikan dari donor darah 
telah mendorong Divisi Kertas untuk 
mengadakan kegiatan aksi donor darah. 
Divisi Kertas melalui Tim CSC kembali 
mengadakan kegiatan aksi donor darah 
dengan tema “Sehat untuk Anda, Manfaat 
bagi Sesama” pada hari Sabtu (6/7). Tim 
CSC Divisi Kertas Korindo Group bekerja 
sama dengan PMI Kabupaten Bogor untuk 
memastikan keamanan prosedur aksi 
donor darah dari segi kesehatan.
 
Kim Jin Woo selaku GM HRD GA Divisi 
Kertas Korindo mengatakan bahwa aksi CSC 
donor darah adalah agenda tahunan yang 
menjadi salah satu wujud kepedulian dan 
tanggung jawab sosial perusahaan. “Karena 

setetes darah yang diberikan sangat berarti 
bagi kehidupan orang lain. Setetes darah 
untuk sejuta kehidupan,” ujar Kim Jin Woo 
bersemangat. 

Dari kegiatan donor darah di Divisi Kertas, 
lebih dari 100 orang mendaftarkan diri 
menjadi pendonor. Setelah melalui 
pemeriksaan kesehatan, hanya 61 
pendonor saja yang lolos untuk 
mendonorkan darah. Meskipun demikian, 
jumlah kantong darah yang terkumpul ini 
pun telah melampaui target awal sebanyak 
50 kantong saja. 

Emang Suherman, selaku Wakil dari PMI 
Kabupaten Bogor menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada manajemen dan 
karyawan Divisi Kertas yang mau berbagi 
dan peduli melalui aksi donor darah. 
“Terima kasih Korindo. Tidak banyak 
perusahaan yang mau mengadakan acara 
sosial seperti ini,” puji Emang Suherman. 
(kom) 
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BOVEN DIGOEL -- Kedua kampung 
tersebut berada di pedalaman Papua yang 
berbatasan dengan Papua New Guinea. 
Sebuah komitmen yang ditunjukkan 
Korindo Group yang berada di Papua 
dalam meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia Indonesia.

Beasiswa pendidikan senilai Rp 74 Juta 
ini diserahkan oleh Manajemen Korindo 
Papua kepada 124 pelajar yang terdiri 
dari 53 siswa SD, 37 SMP, 20 SMK, dan 
sebanyak 14 orang dari Kampung Getentiri 
yang dikuliahkan di Perguruan Tinggi 
yang ada di Merauke. Proses penyerahan 
beasiswa didampingi oleh orang tua 
masing-masing dan disaksikan oleh para 
guru yang hadir, serta ketua-ketua marga di 
wilayah tersebut..

Dominikus Bokavi, salah seorang pelajar 

SMKN 1 Jair bersama pelajar lainnya 
mengucapkan terima ketika menerima 
beasiswa pendidikan ini. “Kami sangat 
berterima kasih kepada Korindo, dan 
berjanji akan belajar lebih baik lagi ke 
depannya,” ujarnya. 

Program beasiswa ini merupakan salah 
satu program perusahaan sebagai wujud 
kepedulian perusahaan terhadap dunia 
pendidikan, terutama pendidikan di 
wilayah terpencil. 

Sekretaris Distrik Jair Yohanis Kumirip, 
beserta jajaran yang turut hadir pada 
penyerahan beasiswa kepada para pelajar 
mengucapkan terima kasih kepada 
perusahaan atas kontribusi yang telah 
diberikan untuk turut meningkatkan 
kualitas pendidikan di tanah Papua. [egi/
humasppa]

Korindo Beri Beasiswa Kepada 
124 Anak Pedalaman

“Semoga melalui 
program beasiswa  

ini, putra putri 
Papua dapat lebih 

termotivasi dan 
bersemangat untuk 

belajar sehingga 
berguna bagi bangsa 
dan negara di masa 

mendatang,”

Mr. Cho Hyun Mo 
Manajemen Korindo Papua
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Korindo Abadi 
Bangun Rumah 
Layak Huni 
untuk Warga 
Papua
BOVEN DIGOEL -- PT Korindo Abadi belum 
lama ini menyerahkan sebuah rumah 
tinggal kepada warga marga Tenorop di 
Kampung Sunda, Distrik Jair, Kabupaten 
Boven Digoel, Papua. Dalam acara serah 
terima rumah ini dilakukan oleh Direktur 
Korindo, Mr Kim Young Soo dan diterima 
oleh warga marga Tenorop, Thomas K. 
Tenorop. 

Usai serah terima, acara kemudian 
dilanjutkan dengan ibadah syukur 
bersama, sekaligus pemberkatan rumah 
oleh Pastor Jacob Taufan MSC.  Keluarga 
Marga Tenorop dan sejumlah warga sekitar 
menyambut dengan rasa gembira. 

Pemberian rumah tersebut menjadi 
perwujudan kepedulian Korindo  terhadap 
kelangsungan hidup masyarakat di daerah 
terpencil, terutama di Boven Digoel, Papua. 
Diharapkan dengan dibangunnya rumah 
ini bisa mendorong kehidupan warga yang 
lebih layak serta turut berpartisipasi dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 

“Semoga dengan adanya 
bantuan ini semakin 
mempererat hubungan 
baik antara warga dengan 
Korindo. Dan semoga 
bantuan berupa satu unit 
rumah ini bisa bermanfaat 
dan dinikmati bersama 
keluarga,” ujar Mr. Kim Young Soo. 

Tentu saja, bantuan rumah ini disambut 
dengan rasa haru penuh syukur oleh 
warga, terutama Keluarga Marga Tenorop. 
Melkior Tenorop selaku perwakilan dari 
Marga Tenorop menyampaikan rasa terima 
kasih kepada perusahaan yang selalu 
memberikan bantuan kepada warga yang 
membutuhkan. (asikifm)
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JAKARTA – Selama lebih dari 20 
tahun, Korindo Group melalui Korindo 
Foundation telah konsisten turut andil 
dalam membangun pendidikan di 
Indonesia. Pada tahun 2019 ini, Korindo 
Foundation melakukan kunjungan ke-5 
perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk 
menyerahkan bantuan beasiswa. Kegiatan 
ini berlangsung pada kurun September-
Oktober 2019. 

Lima perguruan tinggi yang dikunjungi 
antara lain Universitas Nasional (Unas), 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 
Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas 
Gadjah Mada (UGM), dan Universitas 
Indonesia (UI). Beasiswa senilai Rp 
125.000.000,- diberikan kepada para 
mahasiswa berprestasi, terutama dari 
Jurusan Sastra Korea maupun Fakultas 
Kehutanan.

Sekretaris Jenderal Yayasan Korindo Mr. 
Yi Sun Hyeong bersama Tim Korindo 
Foundation terjun langsung mengunjungi 
kelima perguruan tinggi tersebut. Dalam 
kunjungannya, Mr. Yi mengungkap 
harapannya agar beasiswa ini dapat 
memberikan manfaat kepada para 
mahasiswa berprestasi, terutama dalam 
menunjang pendidikan mereka di bangku 
kuliah.  

Beasiswa juga diharapkan bisa memotivasi 
para mahasiswa untuk terus berkarya di 
masa depan. Ini sekaligus menjadi bentuk 

penghargaan kepada penerima beasiswa 
atas prestasi yang mereka torehkan dalam 
menjalankan studi. Kegigihan dan usaha 
mereka selama ini tentu patut diberikan 
apresiasi. “Saya takjub dengan prestasi 
para mahasiswa, bahkan ada yang IPK-
nya mencapai 3,9. Padahal tidak mudah 
belajar bahasa asing,” tutur Mr. Yi saat 
menyerahkan beasiswa. 

Para penerima beasiswa pun sudah 
memiliki rencana masing-masing terhadap 
beasiswa yang telah mereka terima. Mulai 
dari membayar biaya kuliah, membeli 
buku, membuka usaha, hingga menabung 
agar bisa mendapat kesempatan student 
exchange di Korea. Intinya, mereka sangat 
bersyukur karena beasiswa Yayasan 
Korindo ini bisa membantu dalam 
mewujudkan mimpi mereka. 
“Beruntung banget bisa lolos beasiswa 
Korindo. Bisa aku pakai untuk hal penting 
yang bisa bantu aku belajar,” ujar Shakylla 
Putri, penerima beasiswa dari UPI Bandung 
saat ditemui di acara penyerahan beasiswa 
beberapa waktu lalu.

Sebelumnya pada awal tahun 2019, 
Yayasan Korindo telah memberikan 
beasiswa kepada dua mahasiswa 
untuk melanjutkan studi mereka di 
Universitas Yonsei di Korea Selatan. Ini 
adalah bukti komitmen Yayasan Korindo 
dalam memajukan pendidikan demi  
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia di Indonesia. Komitmen ini 

sudah dijalankan sejak 1998 hingga saat 
ini. Selama dua dekade, sudah ratusan 
mahasiswa yang terbantu dengan hadirnya 
beasiswa Korindo. Bahkan perusahaan juga 
membuka kesempatan magang dan kerja 
kepada para alumni.

Inovasi Baru
Berbeda dengan tahun sebelumnya, 
tahun ini Korindo Foundation membuka 
kesempatan yang lebih luas kepada 
mahasiswa dari kelima universitas tersebut 
dengan akses pendaftaran secara online. 
Berbasis teknologi terkini, para calon 
penerima bisa mendaftarkan dirinya secara 
langsung melalui website resmi https://
korindofoundation.com/. Melalui situs 
tersebut, para pendaftar bisa dengan 
jelas memperoleh detail informasi terkait 
beasiswa dan mengirimkan aplikasi dengan 
lebih mudah. 

Selain itu, tidak hanya sekadar memberikan 
beasiswa, Korindo Foundation pada 
tahun ini turut mengajak para penerima 
beasiswa untuk lebih peka terhadap 
isu-isu lingkungan sekitar. Nantinya, para 
mahasiswa akan diajak untuk terlibat 
langsung dalam kegiatan Corporate Social 
Contribution (CSC/CSR) Korindo. Sehingga 
tidak hanya bantuan dana pendidikan saja 
yang diterima, namun para mahasiswa 
juga bisa turut belajar dan berkontribusi 
secara langsung dan mengikuti kegiatan 
edukatif menjaga kelestarian lingkungan. 
(yayasankorindo/pr)

Korindo Serahkan Beasiswa 
Senilai Rp 125 Juta untuk 
Mahasiswa Berprestasi
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BOVEN DIGOEL -- Keberadaan Klinik Asiki di 
Kabupaten Boven Digoel, Papua menjadi 
bukti nyata kontribusi Korindo  Group 
dalam peningkatan kualitas kesehatan 
masyarakat di daerah terpencil. Tentu 
dengan berada di wilayah perbatasan yang 
minim dengan dukungan infrastruktur 
memadai, dan ada berbagai tantangan 
di bidang kesehatan yang harus dihadapi 
oleh tim medis. Salah satunya adalah 
menurunkan tingkat kematian ibu hamil, 
ibu melahirkan, dan bayi baru lahir. 

Angka kematian tersebut memang cukup 
tinggi di Indonesia. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari Sekretariat ASEAN, 
nilai Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia 
adalah terbesar kedua setelah Laos di 
antara negara-negara ASEAN lainnya. Nilai 
AKI di Indonesia mencapai 309/100.000 
ibu melahirkan. Kasus kematian ibu 
hamil, melahirkan, serta bayi baru lahir di 
Indonesia ini pun kerap terjadi di daerah 
yang kurang mendapatkan pelayanan 
kesehatan memadai. 

Oleh karena itu, upaya penurunan nilai 
AKI maupun bayi baru lahir menjadi salah 
satu dari delapan program prioritas di 
Klinik Asiki. Tim medis turun langsung 
ke lapangan dalam menangani kasus ini 
melalui peningkatan pelayanan kesehatan 
ibu, balita, dan keluarga berencana (KB). 

Untuk menjangkau para ibu yang 
ada di pelosok desa, Klinik Asiki pun 
menggalakkan program Mobile Service 
yang bekerja sama dengan puskesmas 

setempat. Melalui Mobile Service ini, 
tim dokter mengunjungi para ibu yang 
berada di pelosok-pelosok untuk diberikan 
penyuluhan tentang kesehatan. 

“Kami melakukan promosi dari kampung 
ke kampung, mengimbau agar mereka 
melahirkan di klinik dengan fasilitas yang 
lengkap,” ujar dr. Firman Jayawijaya selaku 
Manager Klinik Asiki. Alhasil, berkat kerja 
keras bersama ini, tercatat tidak ada 
satupun kejadian kasus kematian ibu hamil 
dan ibu melahirkan selama periode tahun 
2015-2018. 

Menurut kisah dr Firman, sebelum 
hadirnya Klinik yang didirikan Korindo 
Group ini, penyebab tingginya kasus AKI 
di wilayah tersebut adalah karena faktor 
budaya yang turun menurun. Sejak dulu, 
masyarakat setempat selalu percaya bahwa 
lebih baik melahirkan di befak (tenda) 
ataupun di dalam hutan ketimbang di 
tempat lain. 

Padahal dengan melahirkan di tengah 
hutan dengan minimnya fasilitas kesehatan 
yang steril dan tenaga medis yang 
kompeten, akan sangat membahayakan 
kondisi sang ibu dan juga bayi yang 
dilahirkan. Pemikiran semacam inilah 
yang perlahan-lahan diubah oleh tim 
klinik dengan mengajak para ibu untuk 
melahirkan di Klinik Asiki dengan fasilitas 
dan tenaga yang lebih lengkap. 
Di sisi lain, faktor geografis tidak bisa 
dipungkiri menjadi salah satu kesulitan 
yang harus dihadapi. Banyak ibu hamil yang 

berada di kampung-kampung yang cukup 
jauh dengan lokasi Klinik Asiki. Namun para 
dokter dengan semangat terus berupaya 
untuk menjemput ibu satu per satu agar 
bisa dibawa dan melahirkan di klinik 
dengan prosedur medis yang tepat, demi 
menekan nilai AKI di wilayah pedalaman. 

Keistimewaan yang diberikan lainnya, 
segala pelayanan kesehatan yang 
disediakan oleh Klinik Asiki kepada 
masyarakat asli Papua diberikan secara 
gratis. Ini menjadi bagian dari komitmen 
perusahaan untuk memberikan pelayanan 
kesehatan non komersial yang prima bagi 
masyarakat Papua. 

Anna Ametong, salah seorang pasien Klinik 
Asiki pun turut bersyukur atas pelayanan 
kesehatan gratis ini. “Pengobatan jadi 
lebih dekat dan lebih bagus,” ujar Anna 
saat memeriksakan kesehatan dirinya dan 
anaknya. 

Di samping itu, Klinik  Asiki  juga  
memberikan pelayanan kesehatan 
melalui pelayanan poli umum, poli gigi, 
laboratorium yang memadai, serta 
penyuluhan kesehatan dan perbaikan 
status gizi masyarakat. Atas komitmennya 
dan kontribusinya kepada masyarakat, 
Klinik Asiki pun diberikan penghargaan 
sebagai  klinik terbaik tingkat nasional 
sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) oleh BPJS Kesehatan pada 
Agustus 2019 kemarin [cka/pr]

Tim medis Klinik Asiki secara aktif menjemput ibu hamil agar bisa melahirkan 
di klinik dengan prosedur medis yang tepat. Hal ini membuat angka kematian 

ibu hamil dan ibu melahirkan menjadi nihil.

Klinik Asiki Berhasil Tekan Angka 
Kematian Ibu dan Anak di Boven Digoel
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Mendukung Kemandirian
Masyarakat Papua
BOVEN DIGOEL -- Dalam rangka 
mendukung terwujudnya kemandirian 
ekonomi pada masyarakat yang berada 
di sekitar kawasan operasional, Korindo 
Group mengajari masyarakat lokal untuk 
bercocok tanam sayuran yang bermanfaat 
mulai dari sisi kesehatan hingga dapat 
menambah pendapatan keluarga.

Hal tersebut dilakukan oleh perusahan 
yang bergerak di bidang perkebunan 
kelapa sawit ini, bersama warga Kabupaten 
Boven Digoel, Provinsi Papua. Asisten 
Manager Humas Korindo Group, Robi Sinai 
menuturkan bahwa tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk merangsang dan memotivasi 
masyarakat agar dapat mewujudkan 
kemandirian ekonomi.

“Kami berharap agar masyarakat lebih 
maksimal dalam mengolah lahannya 
sendiri. Rencananya, kegiatan budidaya 
tanaman sayur mayur ini akan dilakukan 
setiap bulannya di lokasi yang berbeda-
beda,” kata Robi belum lama ini.

Beberapa lokasi yang sudah pernah 
disambangi Korindo untuk mengajari 
masyarakat bercocok tanam antara lain 
yakni di Kampung Aiwat, Kampung Kali 
Kao, Kampung Miri, Kampung Asiki, dan 
Camp 19 yang ada di Kabupaten Boven 
Digoel, Papua. Korindo pun berkomitmen 
untuk terus memberikan bibit kepada 
masyarakat.

Jenis sayuran yang ditanam antara lain 
seperti jagung, kangkung, cabai, kangkung, 
sawi, terong, bayam dan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh masyarakat. Lahan 
yang dipakai untuk budi daya tanaman 
masing-masing memiliki luas 100 meter 

persegi, dan selanjutnya akan diserahkan 
dan dikembangkan oleh masyarakat 
sendiri.
Robi menjelaskan, hasil dari penanaman 
yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. 
Jika masyarakat sudah bisa mencukupi 
kebutuhannya, maka lahan juga bisa 
dikembangkan untuk usaha dan 
menambah penghasilan.

Selain memberikan lahan untuk 
menanam dan bibit sayuran, Korindo juga 
memberikan alat- alat bercocok tanam 
kepada masyarakat berupa cangkul, sekop, 
plastik bibit tanaman, dan alat semprot.

“Korindo pun akan terus mengontrol 
perkembangan dan memberikan 
pendampingan terhadap masyarakat, 
dengan tujuan dapat memotivasi 
masyarakat agar lebih antusias dalam 
memanfaatkan lahan,” ujar Robi yang juga 
menjadi Koordinator bantuan sosial budi 
daya tanaman. 

Program budi daya tanaman yang sudah 
digalakkan Korindo sejak tahun 2018 ini 
memang bertujuan untuk memotivasi 
masyarakat untuk lebih memanfaatkan 
lingkungan sekitar, di mana masih banyak 
pekarangan atau lahan yang tidak terpakai. 
Hasil panen pun bisa dijual kembali untuk 
menambah pemasukan bagi keluarga. 
Dengan demikian, kegiatan bercocok 
tanam ini dapat meningkatkan pendapatan 
hasil yang lebih baik untuk perekonomian 
masyarakat di pedalaman Papua. 

Bahkan menurut pengakuan Davit Igiti, 
Ketua Marga Igiti di Kampung Asiki, Distrik 
Jair, Boven Digoel, hasil panen sayur dari 

program budi daya tanaman yang juga 
dilakukan di kampungnya sudah berhasil 
dijual ke luar kampung. Hasil penjualan 
pun digunakan warga untuk membeli 
kebutuhan pokok rumah tangga, seperti 
beras dan bermanfaat meningkatkan 
perekonomian warga sekitar.

“Kami berharap adanya bantuan budi 
daya tanaman ini mampu memotivasi 
masyarakat untuk memiliki kemauan 
mengolah lahannya sendiri, sehingga bisa 
lebih mandiri di masa depan,” jelas Robi 
Sinai. 

Program budidaya sayuran ini tentu 
saja disambut dengan penuh antusias 
oleh masyarakat. Kelompok Tani 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 
mama Papua untuk mengisi kegiatan 
sehari-hari yang bermanfaat.

“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,” ujar Keristina Kawap, 
Koordinator Kelompok Tani 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 pihaknya akan selalu siap 
membantu bila ada yang diperlukan dari 
segi teknis dalam program ini. [ant/pr]
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100 Anak 
Karyawan Terima 
Beasiswa dari 
Yayasan Korindo
JAKARTA – Yayasan Korindo secara simbolis 
menyerahkan beasiswa kepada putra putri 
terbaik karyawan Korindo Group untuk 
periode Tahun Akademik 2019-2020. Kali 
ini Yayasan tidak hanya menyerahkan 
beasiswa kepada anak yang berprestasi di 
bidang akademik saja, tapi juga berprestasi 
di bidang non-akademik. 

Dari sejumlah 114 pendaftar, terseleksi 
sebanyak 100 siswa siswi berprestasi 
setingkat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

yang merupakan peraih peringkat pertama 
hingga ke sepuluh di sekolahnya masing-
masing. 

Anak-anak penerima beasiswa tersebut 
merupakan anak-anak karyawan yang 
bekerja di kantor pusat Korindo jakarta, 
Divisi Kertas, Divisi Heavy Industry, Divisi 
Logistik, dan Divisi Real Estate dan Properti. 
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 
kali ini Yayasan Korindo juga memberikan 
beasiswa kepada anak-anak yang 
berprestasi di bidang non-akademik. 
Dari 100 anak penerima beasiswa, dua 
di antaranya merupakan Juara Tingkat 
Nasional dalam kejuaraan Pencak Silat dan 
Taekwondo. 

“Terima kasih Korindo. Dengan adanya 
pemberian beasiswa ini memotivasi saya 
untuk lebih meningkatkan kembali prestasi 
ke depannya,” ujar Arrum Sulysmawati, 
putri dari Warsito (Divisi Kertas) yang 

merupakan Juara Pencak Silat di Kejuaraan 
Kartini dan Kejuaraan Padjadjaran Tingkat 
Nasional.

Menurut Sekretaris Jenderal Yayasan 
Korindo, Mr Yi Sun Hyeong dalam 
sambutannya, hingga tahun 2018 Yayasan 
sudah memberikan beasiswa kepada 
2.300 orang, yang terdiri dari anak-anak 
karyawan, mahasiswa di 5 perguruan 
tinggi, hingga mahasiswa penerima 
beasiswa pendidikan ke Korea. 

“Pada bulan September dan Oktober 
ini, Yayasan Korindo kembali akan 
melaksanakan Program Beasiswa untuk 
Mahasiswa berprestasi dari berbagai 
Universitas seperti UI, UGM, UPI, IPB, dan 
UNAS. Dan pada akhir tahun akan ada 
seleksi untuk program student exchange ke 
Korea Selatan,” ujarnya. (ray/pr)
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HALMAHERA – KehadiranDivisi Perkebunan 
Kelapa Sawit Korindo Group Desa Gane, 
Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), 
Maluku Utara (Malut), dinilai mampu 
membantu meningkatkan perekonomian 
daerah. Sebab dalam kegiatan usahanya, 
perusahaan yang bergerak di bidang 
perkebunan kelapa sawit itu turut 
memberdayakan masyarakat lokal. 
Sekretaris Desa Gane Dalam, Jamal Kun 
mengatakan, kehadiran divisi tersebut juga 
membuka lapangan kerja bagi masyarakat, 
sehingga angka pengangguran di desa 
sekitar menurun.

Masyarakat di sekitar perusahaan yang 
sebelumnya hanya mampu menyekolahkan 
anaknya paling tinggi di SMA sederajat, kini 
bisa mencapai ke perguruan tinggi, karena 
masyarakat sudah mendapat penghasilan 
tetap dengan bekerja di perusahaan 
tersebut.

“Oleh karena itu, saya harap kegiatan 
perusahaan lebih diperbanyak untuk 
pemberdayaan, agar tingkat pendapatan 

dan perekonomian masyarakat sekitar bisa 
meningkat,” kata Jamal dalam keterangan 
tertulisnya awal September lalu.

Kepala Bagian Perencanaan, Yahya 
mengungkapkan, pihaknya akan terus 
bersinergi dengan masyarakat setempat 
dalam mengelola kebun sawit.

Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 88% 
atau 664 orang tenaga kerja lokal yang 
dipekerjakan oleh Divisi Perkebunan 
Kelapa Sawit Korindo Group, sebagai 
bukti pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan untuk mengurangi tingkat 
pengangguran dan turut menggerakkan 
roda perekonomian daerah.

Dia menambahkan, perusahaan 
memiliki tanggung jawab untuk ikut 

mengembangkan potensi masyarakat 
sekitar yaitu dengan membantu membuka 
akses jalan dari satu desa ke desa lainnya.

Sebelumnya, 8 desa yang ada di sekitar 
perusahaan merupakan daerah yang 
sangat terisolir. Tetapi saat ini, dengan 
pembukaan akses jalan, warga dapat 
menggunakan roda dua dan roda empat 
dari ibukota Saketa Gane Barat hingga ke 
kawasan Gane Timur. [ant/pr]   

Berdayakan 
Masyarakat, 
Korindo Group 
Tingkatkan 
Ekonomi 
Halmahera 
Selatan

“Akses jalan telah 
dibuka sekitar 30 

km dan warga yang 
tinggal mulai dari 
Desa Gane Dalam, 

Yomen Joronga 
saat ini sudah bisa 
terhubung hingga 
ke Saketa, Ibukota 
Kecamatan Gane 

Barat. Ini merupakan 
upaya perusahaan 

agar desa yang 
dahulunya terisolir 

bisa dibuka,”

Yahya
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Dukung Nawacita, Korindo 
Gencarkan Pembangunan di 
Boven Digoel
PAPUA  - Korindo Group, perusahaan 
yang bergerak di bidang perkebunan 
kelapa sawit, berkomitmen mendukung 
pengimplementasian visi Nawa Cita atau 
membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan menggencarkan pembangunan 
infrastruktur yang dapat meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat di sekitar 
kawasan konsesi kelapa sawitnya.

Salah satunya adalah di Kabupaten Boven 
Digoel, Papua, yang merupakan salah 
satu daerah paling timur dan berbatasan 
langsung dengan negara tetangga yakni 
Papua Nugini.

Lewat salah satu anak usahanya yang 
bergerak di industri kelapa sawit, PT 
Tunas Sawa Erma (TSE), Korindo telah 
memberikan kontribusi signifikan dalam 
mewujudkan pembangunan infrastruktur 
dan kapasitas masyarakat di kabupaten 
berpopulasi sekitar 73 ribu jiwa ini.

Deputi General Manager TSE Daniel Sim 
Ayomi mengatakan, dalam memberikan 
kontribusinya kepada masyarakat pihaknya 
berpedoman pada lima pilar program 
utama, yaitu pendidikan/sosial budaya, 
kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan 
infrastruktur.

“Pada semua wilayah operasi kami, hal 
pertama yang kami prioritaskan adalah, 
kami harus mampu give back kepada 
masyarakat dan lingkungan 5 pilar tersebut 
menjadi pedoman, baik di dalam kami 
melakukan kegiatan kontribusi sosial 
perusahaan, maupun pada seluruh siklus 
kerja kami,” ujarnya saat ditemui ANTARA 
belum lama ini.

Dari sisi infrastruktur, Korindo telah 
membangun sejumlah sarana sosial 
diantaranya seperti tempat ibadah, 
sekolah, klinik, dan jembatan. Bahkan, 
Klinik Asiki, klinik yang Korindo bangun 
di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, 
Papua, berhasil dinobatkan sebagai Klinik 
Pratama Terbaik tingkat Nasional pada 
Agustus 2019 lalu. Ini melengkapi predikat 
Best Performance Klinik Pratama se-Papua 
dan Papua Barat yang dianugerahkan oleh 
BPJS Kesehatan pada 2017 lalu.

Klinik ini berperan penting dalam 
meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat sekitar. Pasalnya, sebelum 
Klinik Asiki hadir, masyarakat mesti 
menempuh perjalanan hingga 12 jam 
untuk mengakses fasilitas kesehatan 
terdekat, yang berada di Merauke.

Korindo pun berupaya menggerakkan 
roda perekonomian bagi masyarakat 
dengan menyediakan pengembangan 
keterampilan dan kemampuan, mulai 
dari bercocok tanam, beternak, hingga 
mencetak batu bata. Hal ini, lanjut Ayomi, 
merupakan upaya Korindo agar masyarakat 
bisa membuka usaha secara mandiri, dan 
pada akhirnya membuka kesempatan 
kerja bagi anggota marga, dan juga 
untuk meningkatkan ekonomi keluarga 
masyarakat setempat.

“Jadi tidak hanya sekedar bantuan-bantuan 
yang habis dalam sekali-dua kali pakai. 
Kami pun ingin warga mandiri secara 
ekonomi,” tambahnya.

Tak hanya sampai disitu, Korindo juga 
berupaya memajukan kualitas sumber 

daya manusia, terutama generasi penerus 
bangsa Indonesia dengan mendukung 
program-program pemerintah di bidang 
pendidikan. Dukungan itu tercermin dari 
program praktik kerja industri (PKL) oleh 
perusahaan bagi siswa siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) di area 
operasional perusahaan.

Nantinya, para siswa akan ditempatkan di 
beberapa pos Korindo sesuai dengan latar 
belakang pendidikannya, seperti Jurusan 
Administrasi Perkantoran,Agribisnis dan 
lainnya.

Dalam upayanya untuk memajukan 
pendidikan di daerah pedalaman, Korindo 
juga memberikan beasiswa kepada para 
siswa.. Beasiswa diberikan kepada para 
siswa untuk meneruskan studinya di 
berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, 
SMA, sampai Perguruan Tinggi. Di sisi lain, 
Korindo pun memberikan bantuan alat 
tulis serta mainan anak, dengan tujuan 
untuk meningkatkan kualitas sekolah dan 
menambah sarana bermain untuk anak-
anak di tingkat PAUD.

Justinus Gambenop, salah satu pemilik 
hak ulayat di Distrik Subur yang 
merupakan kawasan konsesi Korindo 
Group, menyatakan kehadiran Korindo 
di wilayahnya diibaratkan bagai ‘Habis 
Gelap Terbitlah Terang’. Pasalnya, sebelum 
Korindo beroperasi di wilayah yang 
berbatasan langsung dengan Papua Nugini 
ini, wilayah Boven Digoel sangat tertinggal 
dalam hal pembangunan infrastruktur fisik 
dan ekonomi. [ant/pr]
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PAPUA – Sinergi antara masyarakat dan 
investor adalah kunci utama dalam sebuah 
pembangunan. Oleh karena itu, Korindo 
Group selalu berusaha menciptakan 
kehidupan yang harmonis dengan seluruh 
lapisan masyarakat yang berada di area 
operasional perusahaan. Keharmonisan 
yang sudah terbangun sejak lama ini 
tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di 
mana pihak perusahaan dan masyarakat 
hidup berdampingan secara harmonis.

Seperti pada peristiwa hari kemerdekaan 
Indonesia ke-74 yang dirayakan dengan 
meriah oleh Divisi Perkebunan Kelapa 
Sawit di Asiki Kabupaten Boven Digoel, 
Papua bersama dengan warga sekitar. 
Dalam perayaan itu, diadakan upacara 
bendera, berbagai lomba, dan juga 
karnaval mengelilingi kampung-kampung 
dengan kostum baju daerah di Indonesia 
ataupun beragam profesi. Semua orang 
berpartisipasi, berbaur satu sama lain 
tanpa membedakan latar belakang masing-
masing.

“Kegiatan ini menjadi rutinitas tahunan 
yang diselenggarakan Korindo, dengan 
tujuan meningkat kan rasa solidaritas 

antara perusahaan , masyarakat,karyawan, 
serta stakeholder yang ada di wilayah 
perusahaan,” ucap Flori, salah satu 
panitia perayaan HUT RI ke-74 di Asiki. Dia 
mengungkap, antusiasme warga selalu 
tinggi dari tahun ke tahun. 

Perusahaan juga mendukung usaha 
masyarakat lokal. Salah satu yang belum 
lama dilakukan adalah memberikan 
bantuan kepada Komunitas Suster PRR 
Asiki. Bantuan dalam bentuk mesin jahit 
dan juga gedung operasional ini bertujuan 
untuk mendorong pengembangan 
keterampilan menjahit mama-mama 
Papua. “Semoga ini menjadi berkat dalam 
peningkatan perekonomian masyarakat,” 
ujar Kepala Suster PPR Sr. Maria Apolinaris, 
PRR. 

Di samping itu, Korindo telah membangun 
Taman Asiki yang menjadi tempat 
berkumpul dan rekreasi bersama. Siapa 
pun bebas datang ke tempat ini. Taman ini 
juga difasilitasi dengan area bermain dan 
edukasi flora fauna bagi anak-anak. 

Keharmonisan di Halmahera
Di daerah lainnya, keharmonisan serupa 
juga terjalin di wilayah operasional 
Korindo yang berada di Desa Gane Dalam, 
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku 
Utara. Meskipun baru beberapa tahun 
keberadaannya di sana, namun sinergi 
antara perusahaan PT Gelora Mandiri 
Membangun (GMM) dengan masyarakat 
sekitar dirasakan cukup kuat. 

Rasa kebersamaan sangat kental terlihat 
terutama pasca bencana gempa yang 
melanda Halmahera Selatan beberapa 
waktu lalu. Pihak perusahaan dan 
warga saling bergotong royong untuk 
kembali membangun desa-desa yang 
ada di Kabupaten Halmahera Selatan. 
Memperbaiki akses jalan yang tertutup 
akibat gempa, menyediakan air bersih, dan 
memperbaiki bangunan-bangunan dan 
infrastruktur yang rusak bersama-sama.  

“Manajemen perusahaan kami sangat 
peduli atas apa yang terjadi di masyarakat 
saat ini, karena kami merasa sudah 
menjadi bagian dari masyarakat di sini,” 
ujar Koordinator CSC PT GMM, Mahdi M. 
Nur.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat 
dan pihak perusahaan memiliki toleransi 
yang tinggi. Baik masyarakat maupun 
perusahaan tak segan-segan untuk saling 
mengunjungi guna memenuhi undangan 
perayaan hari-hari keagamaan maupun 
dalam kegiatan sosial lainnya. 

Kebersamaan yang selama ini terjalin 
antara perusahaan dengan masyarakat 
di sekitar pedalaman adalah tanda bukti 
bahwa harmonisasi sangat memegang 
peranan penting dalam keberlanjutan 
pembangunan.Tentu  saja, sinergi ini akan 
terus dijaga dan diperkuat demi kemajuan 
dan peningkatan kemajuan bersama, 
terutama di daerah Terluar, Terdepan,
 dan Tertinggal (3T) di Indonesia (3T). [ant/
ana/pr]

Harmonisasi 
Korindo dengan 
Masyarakat 
Pedalaman
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Korindo Goes To School 
Libatkan 1,200 Pelajar
JAKARTA – Bukti konkrit atas komitmen 
untuk memberikan sumbangsih kepada 
kemajuan kualitas sumber daya manusia 
kembali ditunjukkan Korindo Group. Kali 
ini, Yayasan Korindo berkolaborasi dengan 
Divisi Learning & Innovation Center dan 
juga Divisi Kertas mengadakan kegiatan 
Korindo Goes To School 2019. Kegiatan 
tersebut melibatkan 1200 pelajar di 10 
SMP & SMA di beberapa wilayah yang 
tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, 
dan Kabupaten Bogor pada Juli hingga 
September 2019 lalu.

Dikemas dalam program pelatihan 
/  Training Pembentukan Karakter & 
Pendidikan Kebangsaan untuk Siswa dan 
Siswi SMP-SMA, kegiatan ini bertujuan 
membangun karakter positif siswa, agar 
memiliki kesadaran diri yang baik dalam 
belajar dan kehidupan secara umum, 
memberikan motivasi siswa dalam 
meraih cita-cita dan tujuan hidupnya, 
mempersiapkan generasi penerus unggul 
yang berkarakter dan memiliki kepercayaan 
diri yang positif. 

Selain itu, melalui kegiatan tersebut juga 
mencoba untuk mengeksplorasi potensi 
diri siswa untuk selalu menghasilkan 
prestasi sekolah, serta menjadikan 
pribadi siswa yang disiplin yang mampu 
menggunakan waktu secara semaksimal 
dan seoptimal mungkin.

Acara yang dikemas dalam seminar 
“Character Building & Achievement 
Motivation” mendapatkan sambutan yang 
antusias dari para peserta yang merupakan 
pelajar dari berbagai sekolah. 

“Aku seneng banget ada seminar kaya gini 
ke sekolah sekolah, kebetulan sekolah aku 
yang didatengin. Suka banget sama materi 
yang di sampein, ada cerita tentang anak 
ayam yang ternyata burung elang, terus 
cara bergaul sama temen temen yang 
positif, pengaruh gadget juga dibahas. 
Terus kita juga diarahin buat nyiapin 
masa depan kita mulai dari sekarang biar 
kita bisa bersaing sama yang lain secara 
sehat. Intinya kita juga jangan nyia nyiain 
waktu yang kita punya, harus dimanfaatin 
waktunya sebaik mungkin salah satunya 
dengan cara belajar,” kisah Desi yang 
merupakan siswa SMPN 54 Jakarta. 

Respon positif juga disampaikan oleh para 
pihak sekolah. “Seminar ini sangat positif, 
karena dengan dilaksanakan seminar 
motivasi seperti ini tentu diharapkan dapat 
memberikan dampak yang positif untuk 
keberlangsungan anak-anak di sekolah,” 
ujar Wakil Kepala Sekolah SMPN 200 
Jakarta, Yuli.

Ia menjelaskan, cukup banyak nilai moral 
yang bisa di ambil dari materi-materi yang 
telah disampaikan. Mulai dari bagaimana 
cara bijak menghadapi era digital yang 
menuntut kita untuk lebih banyak 
berinteraksi dengan yang namanya gadget, 
hal tersebut tentu menjadi topik yang 
menarik untuk dibahas lebih dalam terlebih 
anak-anak jaman sekarang yang kadang 
memang menjadi kecanduan gadget yang 
pasti berpengaruh juga terhadap motivasi 
belajar dan bahkan interaksi sosial mereka 
dengan teman sebayanya. 

Menurutnya lagi, dengan adanya seminar 
ini wawasan anak-anak menjadi lebih 
terbuka terkait dampak negatif dan 
kecanduan gadget yang apabila dibiarkan 
terus menerus akan berakibat fatal bahkan 
akan mempengaruhi masa depan mereka 
nanti. 

“Selanjutnya ada materi tentang 
manajemen waktu, yang menurut saya 
itu penting juga untuk dibahas agar 
anak-anak di sini bisa lebih mengharga 
dan memanfaatkan waktu dengan sebaik 
mungkin dan diisi dengan hal-hal yang 
positif sehingga waktu tidak terbuang 
percuma begitu saja,” tambah Yuli.

Ia berharap Korindo dapat meraih 
kesuksesan. “Semoga next time kita bisa 
bekerjasama lagi, terlepas dari program 
pendidikan atau sosial. Saya atas nama 
keluarga besar SMPN 200 mengucapkan 
terima kasih kepada Korindo atas 
terselenggaranya kegiatan ini”, katanya.

Yayasan Korindo, bekerja sama dengan Tim 
CSC Divisi Kertas, dan juga Divisi Learning 
and Innovation Center Korindo Group 
selalu mendapatkan sambutan hangat 
di setiap sekolah yang mereka kunjungi. 
Bahkan berulang kali Tim Fasilitator 
mendapatkan permintaan secara khusus 
dari pihak sekolah untuk memberikan 
materi-materi khusus seputar organisasi, 
kepemimpinan, dan materi lainnya pada 
berbagai kegiatan Organisasi Siswa Intra 
Sekolah (OSIS). (csc/rezza/pr)

56

CSC

One Step Ahead | Vol. 4 Edisi 6 – Maret 2020



Anak-anak Pedalaman Terima 
Beasiswa dari Korindo

PAPUA – Korindo Group Papua melalui 
kegiatan Corporate Social Contributions 
(CSC) kembali memberikan bantuan 
Beasiswa untuk Pendidikan, pada 16 
september 2019 oleh BCA-D dan tanggal 
18 September 2019 oleh BCA-C.

Beasiswa tersebut diberikan kepada pelajar 
yang bersekolah di Distrik Jair dan Distrik 
Subur Kabupaten Boven Digoel serta Distrik 
Ulilin Kabupaten Merauke. Beasiswa ini 
telah diberikan sejak tahun 2013 hingga 
sekarang  dengan total dana yang diberikan 
sebesar kurang lebih 2,7 Milyar dengan 
jumlah keseluruhan penerima beasiswa 
sebanyak  1.114 orang,  dengan rata-rata 
185 orang per tahunnya. 

Pada tahun 2019 penerima beasiswa 
sebanyak 84 pelajar yang terdiri pelajar 
BCA-C sebanyak 51 orang dengan rincian 
pelajar SD 20 orang, SMP 11 orang, SMA/K 
18 orang, mahasiswa sebanyak 2 orang  
dan  Pelajar BCA-D sebanyak 33 orang 
yang terdiri dari pelajar SD 11 orang, SMP 
3 orang, SMA/K 11 orang serta 4 orang 
Mahasiswa.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Mr. Jung 
Chanho selaku General Manager Humas 
Korindo Papua bersama Bpk. Daniel Sim 
Ayomi selaku Deputy General Manager 
Humas Asiki, dan diterima langsung oleh 
pelajar yang  didampingi oleh orang tua 
dan disaksikan oleh kepala sekolah  serta 
kepala kampung yang hadir.

Program beasiswa ini merupakan 
komitmen dari Korindo Group Papua 
sebagai wujud kepedulian perusahaan 
terhadap dunia pendidikan terutama 
pendidikan di wilayah terpencil.  Dengan 
tujuan untuk memotivasi anak asli Papua 
dalam belajar dan menempuh pendidikan 
sehingga dapat menjadi anak yang berguna 
bagi keluarga dan bangsa kelak. Acara 
penyerahan Beasiswa ini dihadiri sebanyak 
37 orang yang terdiri dari manajemen 
perusahaan, aparat kampung, perwakilan 
guru, dan pelajar beserta orang tua.

Kepala Kampung Aiwat  Pius Kanduga yang 
turut hadir dalam acara tersebut berterima 
kasih kepada Perusahaan dan berpesan 
kiranya bantuan beasiswa ini dapat 
dimanfaatkan dengan baik agar berguna 
untuk kemajuan pendidikan khususnya di 
Papua.(egi/ppa/pr)
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PAPUA – Divisi Perkebunan Kelapa 
Sawit Korindo Papua POP A dan POP 
B melakukan kegiatan pendampingan 
budidaya tanaman sayur-sayuran yang 
dilakukan di beberapa kampung yang 
berada di Kabupaten Boven Digoel, 
Papua. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai 
bentuk kepedulian perusahaan  untuk 
meningkatkan perekonomian masyarakat 
yang berada di daerah terpencil. Adapun 
tujuan dari pendampingan ini ialah untuk 
mengajak Masyarakat lebih mandiri dalam  
meningkatkan perekonomian keluarga, 
melalui pemanfaatan lahan kosong yang 
ada disekitar rumah. (Lihat video http://bit.
ly/BudidayaSayuran)

Dari hasil kegiatan pendampingan tersebut, 
Divisi Perkebunan Kelapa Sawit POP B 
bersama-sama dengan Marga Kahong II 
dan Marga Ketabang I menuai hasil panen 
sayur-sayuran di kampung Getentiri Distrik 
Jair Kab. Boven Digoel.Ini merupakan 
panen yang kedua kalinya pasca panen 
perdana yang dilakukan pada 10 Oktober 
2019 silam. 

Adapun jenis tanaman yang dipanen 
pada kesempatan kali ini ialah tanaman 
jagung dan sayur kangkung di Marga 
Kahong II serta tanaman jagung di Marga 
Ketabang I. “Kami telah merasakan hasil 
dari budidaya sayuran ini, selanjutnya kami 

akan memperluas kebun sayuran agar 
mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi,” 
ujar Andreas Namagi Ketua Marga Kahong 
II. 

Selain itu masyarakat juga berharap kepada 
perusahaan agar selanjutnya bukan hanya 
kebun sayur, tetapi mereka berharap 
budidaya ikan dan ternak ayam juga. ”Kami 
telah menyiapkan lahan untuk kolam ikan 
dan kandang ayam, tinggal menunggu bibit 
ikan dan ayam beserta kandangnya dari 
perusahaan,”ujar Sesilisius ketua marga 
Ketabang I. 

Sementara itu di POP A, pada 26 Nov 
2019 lalu juga melaksanakan kegiatan CSC 
dengan menyerahkan bantuan alat-alat 
bercocok tanam di Kampung Kukurantap 
distrik Jair Kab.Boven Digoel.Adapun jenis 
bantuan yang diberikan perusahaan ialah 
alat berkebun seperti cangkul,  gembor 
(alat penyiraman), tangki semprot dan 
bibit tanaman seperti bibit sayur kangkung, 
sawi, terong, kacang panjang, jagung, dan 
cabai.
Selain memberikan alat-alat berkebun, 
pihak perusahaan juga mengajarkan cara 
bercocok tanam yang baik,  agar tanaman 
yang di hasilkan lebih maksimal.
Program budidaya tanaman ini adalah 
program berkelanjutan dan akan berjalan 
terus dengan lokasi yang berbeda. 

“Perusahaan berharap dengan adanya 
bantuan ini kiranya masyarakat setempat 
termotivasi untuk memanfaatkan lahan 
pekarangan sekitar rumah yang kosong 
agar bisa bermanfaat bagi marga utamanya 
buat memenuhi kebutuhan pangan  sehari-
hari, dan meningkatkan perekonomian 
keluarga,” ujar Manajer Humas POP A, 
Marthen Pare. 

Salah satu warga Kampung Kukurantap, 
Gervasius Mikan menyampaikan rasa 
bahagia dan terima kasihnya kepada 
perusahaan. “Sekiranya baksos budidaya 
tanaman ini menjadi contoh dan di ikuti 
oleh saudara-saudara saya yang hadir pada 
hari ini,” ujarnya.
Tim Pendampingan Masyarakat 
Kampung, (TPPMK) yang di bentuk oleh 
Korindo Papua akan terus berkomitmen 
mendampingi masyarakat sebagai bagian 
upaya peningkatan ekonomi masyarakat 
Papua.(egi/ppa/pr)

Pendampingan Budi Daya Tanaman 
untuk Masyarakat Papua
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PAPUA – Pendidikan adalah salah 
satu kunci untuk peningkatan kualitas 
sumber daya manusia demi kesuksesan 
pembangunan suatu bangsa. Namun 
sayangnya, tidak semua orang bisa 
memiliki akses pendidikan dengan mudah. 
Terlebih bagi anak-anak yang tinggal di 
daerah perbatasan dan terpencil dengan 
minimnya fasilitas umum dan infrastruktur.  

Menyadari hal ini, Korindo melalui unit-
unit usahanya terutama yang berlokasi 
di Merauke dan Boven Digoel, Provinsi 
Papua bertekad untuk berkontribusi 
memajukan pendidikan bagi anak-anak di 
wilayah tersebut. Kesungguhan Korindo ini 
nyata terasa melalui pemberian beasiswa 
secara rutin untuk mendorong mereka 
memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. 

Tercatat hingga Juni 2019, Korindo yang 
berada di Papua sudah menyerahkan 
beasiswa sedikitnya senilai Rp74 juta 
kepada 124 pelajar. Para pelajar ini berasal 
dari jenjang pendidikan yang beragam, 
yakni 53 siswa SD, 37 SMP, 20 SMK, dan 
sebanyak 14 anak dari Kampung Getentiri 
yang dikuliahkan di Perguruan Tinggi yang 
ada di Merauke, Papua. 

Beasiswa ini disambut penuh suka cita 
oleh para pelajar. “Kami sangat berterima 
kasih kepada Korindo, dan berjanji akan 

belajar lebih baik lagi ke depannya,” ujar 
salah satu pelajar SMKN 1 Jair, Boven 
Digoel, Dominikus Bokavi mewakili teman-
temannya. 

Beasiswa Korindo yang selalu diberikan 
dari tahun ke tahun juga telah berhasil 
membawa mereka dapat mengenyam 
pendidikan yang lebih tinggi. Terbukti pada 
tahun ini, sebanyak 4 anak Boven Digoel, 
Papua  yang merupakan anak pemilik 
hak ulayat berhasil meraih beasiswa dari 
pemerintah untuk berkuliah di Institut 
Pertanian Stiper Yogyakarta. 

Hal ini berhasil dicapai berkat bantuan 
perusahaan yang selama ini memberikan 
bantuan pendampingan dan bimbingan 
hingga diperolehnya beasiswa tersebut. 

“Semoga dengan bantuan ini putra 
putri Papua dapat lebih termotivasi dan 
bersemangat untuk belajar sehingga 
berguna bagi bangsa dan negara di masa 
mendatang,” ujar General Manager Humas 
Korindo Papua, Mr. Chinguk Cheong. 

Tidak hanya beasiswa, Korindo juga 
menyediakan beragam fasilitas yang 
dapat menunjang keberlangsungan 
proses belajar yang maksimal. Seperti 
beberapa waktu lalu Korindo Papua telah 
meresmikan asrama mahasiswa putra dan 

putri di Kabupaten Merauke. Asrama yang 
disediakan oleh Korindo ini didedikasikan 
kepada mahasiswa untuk memberikan 
tempat tinggal yang layak, sehingga mereka 
bisa lebih fokus belajar, bersikap mandiri 
dan disiplin terhadap diri sendiri. 

Sebanyak 22 mahasiswa tinggal di arama 
mahasiswa tersebut. Mereka melanjutkan 
studi yang lebih tinggi di Universitas 
Musamus Merauke dengan beragam 
jurusan yang mereka pilih. 

“Ini menjadi suatu bentuk komitmen 
yang serius dari Korindo Group untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) yang berada di wilayah 
terpencil,” jelas Daniel Sim Ayomi selaku 
Deputy GM Humas Korindo Papua. 

Ayomi berharap, kontribusi yang dilakukan 
Korindo Group di bidang pendidikan 
ini dapat juga diikuti oleh perusahaan-
perusahaan lainnya, terutama yang berada 
di daerah-daerah pedalaman. Hal ini dirasa 
cukup penting dalam rangka membantu 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia Indonesia. [ant/pr] 

Korindo Group Dukung Pendidikan 
Anak Pedalaman Papua

59

CSC

One Step Ahead | Vol. 4 Edisi 6 – Maret 2020



 Kekeringan,
 Warga Cileungsi
 Dapat Pasokan
 96.000 Liter Air
Bersih

JAKARTA – Dalam perayaan Idul Adha 1440 
H, Korindo Group menyalurkan hewan 
kurban untuk warga di sekitar unit-unit 
usaha yang beroperasi di wilayah regional 
satu (Jabodetabek & Banten). Pada tahun 
2019 ini, perusahaan menyumbangkan 
satu ekor sapi dengan bobot 330 kilogram 
dan 16 ekor kambing. Hewan kurban ini 
diserahkan langsung ke empat area unit 
usaha Korindo. 

Unit usaha yang menerima hewan kurban 
ini antara lain, Kantor Pusat Korindo di 
Jakarta Selatan; Divisi Kertas di Cileungsi, 
Kabupaten Bogor; Divisi Heavy Industry 
di Balaraja dan Ciwandan, Banten. Hal ini 
merupakan bagian dari program Corporate 
Social Contribution (CSC/CSR) perusahaan 
sebagai wujud partisipasi perusahaan 
untuk masyarakat. 

Sekretaris Camat Pancoran, Iwan Santoso, 

mengapresisasi partisipasi perusahaan 
yang selalu konsisten dengan program-
program sosial kemasyarakatannya. “ Tidak 
hanya pada momen Idul Adha kali ini, 
kami melihat Korindo sebagai perusahaan 
yang terus memberikan kontribusi untuk 
masyarakat, terutama dalam penghijauan 
dan kesehatan di wilayah Pancoran ini,” 
ujar Iwan Santoso saat penyerahan hewan 
kurban. [csc/pr]

 KORINDO
 Serahkan Hewan
 Kurban untuk
 Perayaan Idul
Adha 1440H

"kami melihat Korindo sebagai 
perusahaan yang terus memberikan 
kontribusi untuk masyarakat, terutama 
dalam penghijauan dan kesehatan"

Iwan Santoso - Iwan Santoso

CILEUNGSI – Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun 
Klimatologi Dramaga memperkirakan 
musim kemarau akan terus terjadi hingga 
dua bulan mendatang. Karena itu beberapa 
wilayah di Bogor masih akan mengalami 
kekeringan, terutama di wilayah timur 
Kabupaten Bogor. 

Kebutuhan air di sana pun semakin 
mendesak, warga sudah kehabisan 
pasokan air bersih sehingga mengandalkan 
air sungai yang surut dan kotor.

Melihat kondisi itu, Managemen Divisi 
Kertas Korindo Group  melalui Program 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
merespon kondisi yang dialami oleh 

masyarakat terutama yang areanya 
berdekatan dengan lokasi perusahaan.
Renaldi, Ast Manager Korindo Group 
mengaku, ini adalah bentuk kepedulian 
dari perusahaan terhadap kondisi nyata 
yang ada di masyarakat.

Dia menyebutkan, pihaknya mensubsidi 
96.000 liter air setiap bulannya kepada 
warga di sana. “Kami bagikan ke warga 
yang membutuhkan dan kondisi ini sudah 
berlangsung sejak tiga bulan yang lalu,” 
terang dia, kemarin.

Kali ini, lanjut Renaldi, pihaknya sudah 
menyalurkan air bersih ke tiga titik di Desa 
Dayeuh, Kamis (12/9).
Salah seorang sesepuh Desa Dayeuh, 

RT01/01, Ceong mengaku, dia dan warga 
lainnya benar-benar membutuhkan 
pasokan air bersih saat ini, apalagi untuk 
kebutuhan sehari-hari terutama memasak.

“Kami menyambut positif kegiatan CSR 
Korindo Group yang membagikan air bersih 
kepada warga yang sedang mengalami 
kekeringan,” ungkapnya.

Menurutnya, kekeringan memang bukan 
penyebab langsung yang bisa berakibat 
pada kematian namun kekeringan ini 
merupakan bencana laten yang dapat 
berakibat buruk bagi masyarakat. (radar/
kom)
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Korindo 
Papua Bangun 
Jembatan Kali Mi

DKM Divisi 
Kertas Santuni 
anak yatim

ASIKI – Jembatan merupakan sarana 
kebutuhan startegis bagi masyarakat yang 
bukan hanya sebagai sarana penghubung 
komunikasi antar penduduk namun juga 
sarana pendukung peningkatan roda 
perekonomian sebuah daerah, dibutuhkan 
peranan pemerintah maupun swasta dalam 
bersama-sama memenuhi kebutuhan 
masyarakat tersebut.

Seperti yang dialami masyarakat di 
Kampung Ujung Kia, Distrik Ki, Kabupaten 
Boven Digoel, Provinsi Papua yang setiap 
harinya menggunakan Jembatan Kali 
Mi untuk kesehariannya. Sayangnya 
kondisi jembatan ini sudah mulai rapuh 
dan membahayakan bagi warga yang 
melaluinya.

Kini masyarakat bisa bernafas lega. 
Pasalnya, Korindo Group melalui anak 
usahanya PT. Tunas Sawa Erma POP B 
(TSE B) yang bergerak dibidang usaha 

perkebunan kelapa sawit  telah selesai 
membangun ulang kontruksi jembatan 
sepanjang kurang lebih 200 meter 
tersebut. Sebelumnya, jembatan tersebut 
hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. 
Namun kini, jembatan bisa dilalui oleh 
kendaraan roda empat bahkan kendaraan 
yang lebih besar lagi.

Acara peresmian jembatan tersebut 
dihadiri oleh puluhan warga  yang 
menyambut secara suka cita selesainya 
pembangunan. “Kami sangat bahagia dan 
merasa terbantu dengan adanya bantuan 

Korindo Group membangun Jembatan Kali 
Mi. Harapan Kami semoga perusahaan 
tetap peduli terhadap masyarakat,” ujar 
Kepala Kampung Ujung Kia, Serfinus Imug 
di acara peresmian jembatan pada Sabtu 
(18/1).

Turut hadir dalam acara peresmian, 
Pimpinan PT. TSE B, Mr. Cho Hyun 
Mo dengan segenap jajaranya. “Yang 
Kami lakukan ini adalah bukti kongkrit 
perusahaan dalam membantu masyarakat,”  
ujar Cho Hyun Mo. [eggy/humasPPA]

CILEUNGSI – Masih dalam momen 
memperingati bulan Muharam, Divisi 
Kertas Korindo Group bersama Dewan 
Kemakmuran Masjid ( DKM )  Al – Hidayah 
menyerahkan santunan kepada 100 anak 
yatim yang bertempat tinggal di seputar 
area perusahaan.

Ketua DKM Al – Hidayah Budiono dalam 
sambutannya mengatakan, kegiatan ini 
adalah agenda rutin yang diadakan DKM 
masjidnya setiap tahun, setiap kali masuk 
10 Muharam.
Tahun ini kami masih bisa berbagi dengan 

143 anak. Kebahagiaan tidak akan pernah 
habis karena berbagi, jelas Budiono akhir 
pekan kemarin. Dalam kegiatan sosial 
itu hadir pula PJS, lurah desa Daeyeuh, 
Sukardina mengungkapkan rasa terima 
kasihnya dengan kegiatan Divisi Kertas 
Korindo Group yang dilakukan secara 
konsisten setiap tahun nya.

Terima kasih Korindo yang selama ini 
selalu berbagi kepada warga Dayeuh dan 
sekitarnya” ungkap dia “ 
Salah seorang anak yatim menerima 
santunan, Ardi tak kuasa menahan haru 

dan bahagia untuk mendapatkan santunan 
“Alhamdulilah Korindo terima kasih atas 
bantuannya” ucap dia.

Sementara pimpinan perusahaan Kim jin 
Woo merespons segala ucapan terima 
kasih dan doa yang sudah dipanjatkan oleh 
anak - anak yatim.

Selaku pimpinan mengucapkan terima 
kasih atas doa yang sudah dipanjatkan. 
“Semoga Korindo Group bisa  terus ada 
dan sukses ke depan nya " tutur dia. 
(kom/cka)
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Divisi Kehutanan 
Gelar Sunatan 
Massal Gratis

Divisi Heavy Industry Santuni 85 Anak Yatim

BANTEN – Divisi Heavy Industry yang 
berlokasi di Tangerang, Banten, pada 
Sabtu (24/8) menggelar acara pemberian 
santunan kepada 85 anak yatim. Penerima 
santuan tersebut merupakan anak-anak 
yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan 
dan juga sebagian anak eks-karyawan yang 
masih duduk di bangku sekolah SD hingga 
SMA.

Tokoh masyarakat Balaraja, Tangerang 
Banten, Al Jupri mengucapkan rasa syukur 

dan terima kasihnya kepada KHI yang 
sudah memberikan perhatiannya kepada 
anak-anak yang tidak mampu tersebut.

Santunan dari KHI ini dapat memberikan 
kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang 
membutuhkan  “ ujar Ajigiri, Manager HRD 
Divisi Heavy Industry. (nurohmad/khi)
Acara pemberian santunan ini merupakan 
wujud kepedulian yang sudah menjadi 
tradisi rutin KHI untuk senantiasa 
berbagi dan membantu masyarakat 

yang tidak mampu. “Ini adalah bentuk 
perhatian dan kepedulian perusahaan 
kepada masyarakat. Semoga santunan 
dari perusahaan ini dapat memberikan 
kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang 
membutuhkan  “ ujar Ajigiri, Manager HRD 
Divisi Heavy Industry. (nur/khi)

PANGKALAN BUN - Sebagai bentuk 
kepedulian sosial dan melaksanakan 
aspirasi masyarakat, Divisi Kehutanan 
melaksanakan kegiatan sunatan massal 
untuk anak-anak yang berada di sekitar 
perusahaan, pada pertengahan November 
2019 lalu. 

Sasaran sunatan massal antara lain Desa 
Umpang, Kecamatan Arut Selatan. Sunatan 
massal ini dihadiri oleh orangtua dan tokoh 
masyarakat desa setempat. Selain sunat 
gratis yang di biayai perusahaan, para 
peserta juga mendapat bingkisan yang 
diserahkan langsung oleh General Manager 
Divisi Kehutanan, Mr. Kim Geun Tai. 

“Kegiatan seperti ini sudah beberapa kali 
dilaksanakan di klinik ,” ungkap Assisten 
Manager CSR, Erwansyah Ardi. 

Sunat massal ini tidak diperuntukkan 
anak-anak muslim saja tetapi non muslim 
juga mendapat perlakuan sama, seperti 
yang telah dilakukan di Desa Panahan, 
Kecamatan Arut Utara. “Semua kegiatan ini 
gratis, peserta tidak dipungut biaya karena 
ini murni wujud peran serta perusahaan 

tehadap kepentingan masyarakat sekitar 
perusahaan,” jelasnya. 

Menurutnya kegiatan seperti ini sudah 
sering dilakukan karena sunat menjadi 
kewajiban dan menunjang kesehatan 
bagi anak-anak kelak. Menurut Erwan, 
pemberdayaan kesehatan adalah sisi 
sosial yang menempati skala prioritas oleh 
manajemen Divisi Kehutanan.

Pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan 
pada klinik perusahaan berlaku untuk 
semua orang baik karyawan, keluarga 
karyawan maupun masyarakat sekitar 
perusahaan. 

“Semua mendapat perlakuan sama. Hal ini 
sebagai bentuk komitmen managemen 

dengan jargon berkarya untuk negeri,” 
bebernya. 

Dalam proses pembangunan Divisi 
Kehutanan ini tetap mengedepankan 
sinergi dengan setiap stakeholder terkait 
baik pemerintah, masyarakat, dan berbagai 
pihak lainnya. [prokal/arif]
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 Divisi Kertas
 Distribusikan
 2.100 Paket
 Sembako

CILEUNGSI – Divisi Kertas Korindo 
Group yang berada di Cileungsi, Bogor, 
Jawa Barat pada beberapa waktu yang 
lalu memberikan bantuan 2.100 paket 
sembako kepada warga yang tinggal di 
sekitar lingkungan perusahaan. Bantuan 
ini disambut haru dan sukacita oleh 
masyarakat.

Aksi kepedulian sosial yang kali ini 
bertemakan “Meraih Kemenangan dengan 
Berbagi” melibatkan Manajemen divisi, 
karyawan, dan masyarakat yang tinggal 
di 3 desa sekitar perusahaan, yakni Desa 
Dayeuh, Desa Parungdegdeg dan Desa 
Cileungsi Kidul. Masing-masing orang 
menerima paket yang berisikan 5kg beras, 
2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. 
Dalam aksi tersebut, General Manager 

HRD GA Mr Kim Jin Woo turut hadir untuk 
memantau langsung kegiatan sosial ini, 
sekaligus bersosialisasi dengan masyarakat 
sekitar. “Ini adalah bentuk kepedulian kami. 
Semoga bantuan ini dapat membantu 
meringankan beban ekonomi warga,” ujar 
Kim Jin Woo di sela-sela acara. 

Rasa kebahagiaan dan ucapan terima 
kasih disampaikan warga atas kepedulian 
perusahaan kepada masyarakat yang 
selama ini. “Selama ini Aspex sangat 
memperhatikan warga disini, dan banyak 

sekali memberikan bantuan. Terima kasih 
banyak, Korindo,” ujar Nenek Rodiah (80) 
lirih. [kom/asp/pr] 
 

Pemkab Kobar 
Dapat Hibah 
Kendaraan 
Pertanian dari 
Korindo
KOTAWARINGIN BARAT - Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab), Kotawaringin Barat 
(Kobar), Kalteng mendapat hibah tiga 
motor roda tiga (trycycle) dari perusahaan 
yang bergerak di bidang kehutanan di 
Pangkalan Bun, Kamis (14/11/2019). Hibah 
tiga unit motor roda tiga ini merupakan 
bentuk CSR perusahaan kepada 
pemerintah daerah. Pemkab Kobar juga 
rencananya akan menyalurkan bantuan ini 

kepada kelompok tani yang membutuhkan 
alat pertanian.

“Terima kasih kepada Korindo yang telah 
menghibahkan 3 unit motor tiga roda 
kepada Pemkab Kobar. Saat ini bupati 
Kobar sedang dinas luar kota dan nantinya 
akan saya laporkan kepada beliau,” ujar 
Asisten Bupati Bidang Pemerintahan dan 
Kesra Tengku Alisyahbana saat menerima 

hibah unit motor ini di Show Room WAW-
Korindo Jalan Ahmad Yani Pangkalan Bun, 
Kamis (14/11/2019).

Dia mengatakan, selama ini peran 
serta perusahaan dalam membantu 
pembangunan di bidang pertanian dan 
perkebunan sangat luar biasa. Hal ini demi 
menjalankan aturan pemerintah terkait 
dana CSR. (sindonews/pr)
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CILEUNGSI – Divisi Kertas Korindo Group 
berkolaborasi dengan pemerintah 
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kali 
ini kolaborasi yang dilakukan Divisi Kertas 
adalah acara Festival Situ Front City 2019 
dan bulan bakti pancakarsa Kabupaten 
Bogor, yakni Bebersih Situ Pemda yang 
diselenggarakan pada awal November 
lalu. Perusahaan mengirimkan para 
karyawannya untuk menjadi relawan dan 
terjun langsung dalam acara kebersihan 
lingkungan ini. 

Selain relawan, Divisi Kertas Korindo Group 
juga menyiapkan peralatan bersih-bersih 
seperti garpu 30 garu (pitchfork), 100 

pasang sarung tangan, 100 karung, dan 
mesin potong rumput. “kami tidak hanya 
hadir dengan relawan saja, tapi juga 
lengkap dengan semua peralatan yang 
dibutuhkan,” ujar Komarinda, Koordinator 
CSC Divisi Kertas. 

Keaktifan Divisi Kertas dalam kelestarian 
lingkungan ini mendapat apresiasi dan 
respons positif dari pemerintah setempat. 
Dalam piado sambutannya, Bupati Bogor 
menyampaikan rasa terima kasihnya 
kepada perusahaan yang sudah berkenan 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. 
Bahkan Korindo menjadi satu-satunya 
perusahaan yang terlibat dalam kegiatan 

bebersih bersama pemerintah ini. 

Keikutsertaan perusahaan dalam acara 
Bebersih Situ Pemda ini menjadi salah satu 
agenda dalam rangkaian program “Korindo 
Go Green”. Ini merupakan salah satu 
upaya dan komitmen perusahaan dalam 
mendukung kelestarian dan keberlanjutan 
lingkungan hidup. 

“Korindo Group sangat peduli terhadap 
pelestarian lingkungan, karena ini menjadi 
bagian tak terpisahkan dari operasional 
perusahaan,” ungkap Ko Jae Woong, 
Direktur Divisi Kertas Korindo. [kom/pr]

Divisi Kertas 
Berpartisipasi 
di Program 
Bebersih Situ 
Pemda 

 Yayasan Korindo
 Fasilitasi
 Pemenuhan
 Gizi 932 Balita
 di Kecamatan
 Pancoran

JAKARTA – Kesadaran akan pentingnya 
pemenuhan gizi sejak dini merupakan salah 
satu faktor penting untuk membentuk 
sumber daya manusia yang berkualitas. Hal 
ini menjadi dasar Korindo untuk turut serta 
berkontribusi melalui program-program 

Corporate Social Contributions (CSC) di 
bidang kesehatan, salah satunya adalah 
Program Pemberian Makanan Tambahan 
(PMT) berupa susu, biskuit, dan makanan 
bergizi untuk bayi dan balita di sekitar area 
perusahaan. 

Tercatat, selama periode Maret - Juni 
2019, sebanyak 932 Bayi dan Balita di 12 
posyandu Kecamatan Pancoran, Jakarta 
Selatan telah terfasilitasi oleh program ini. 
Selain itu, Korindo juga terus melakukan 
koordinasi dengan Tim Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat 
kelurahan dan kecamatan untuk mencegah 
terjadinya kasus malnutrisi.

Program ini merupakan program kerjasama 
dengan posyandu-posyandu yang berlokasi 
di Kecamatan Pancoran sejak tahun 2016. 

Setiap bulannya tidak kurang dari 200 
orang tua datang ke posyandu-posyandu 
mitra untuk melakukan penimbangan dan 
pemeriksaan kesehatan anaknya. Hal ini 
menunjukan bahwa tingkat kesadaran 
orang tua akan kesehatan bayi dan balita 
cukup tinggi. 

Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan 
Pancoran, Dr. Dewi Mayanti yang hadir 
dan memberikan pengarahan kepada para 
kader posyandu saat Gebyar Kesehatan 
Masyarakat  di Ruang Publik Terbuka 
Ramah Anak (RPTRA) Tiga Durian, Pancoran 
pada akhir Juni lalu mengapresiasi langkah 
Korindo yang konsisten dalam upaya-upaya 
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 
di Kecamatan Pancoran. [rezza lazuardi/
cscjkt] 
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Pulau Sangalaki 
Di Pulau Sangalaki, Anda tidak hanya akan 
menikmati serunya berlibur di pantai. 
Tapi di sini Anda juga bisa melihat banyak 
penyu. Pulau Sangalaki merupakan 
kawasan konservasi bagi para penyu untuk 
bertelur. Ada berbagai macam jenis penyu, 
namun yang paling banyak bisa Anda 
temukan di sini adalah penyu dengan jenis 
penyu hijau dan sisik. 

Jika beruntung, Anda juga bisa melihat 
pelepasan para tukik (anak penyu) yang 
baru saja lahir. Ini bisa menjadi pengalaman 
baru Anda sekaligus menambah wawasan 
para wisatawan untuk lebih menyadari 
keberadaan makhluk hidup di habitat laut.

Selain menjadi wilayah untuk 
ibu kota baru, Kalimantan Timur 
juga memiliki wisata alam yang 
sangat mempesona. Anda bisa 
menemukan keindahan alam laut 
yang masih terasa asli dan bersih 
tersebut di Pulau Derawan. Pulau 
Derawan sebenarnya terdiri dari 
beberapa pulau kecil sehingga 
membentuk suatu kepulauan 
tersendiri.

Pulau yang terletak di Kabupaten 
Berau ini bisa menjadi destinasi 
pilihan Anda yang ingin menyelami 
segarnya biru laut dengan atmosfer 
elok untuk memanjakan mata 
Anda. Berikut adalah tempat-
tempat yang wajib masuk ke 
dalam daftar destinasi Anda untuk 
berlibur ke Kepulauan Derawan. 
Simak keindahannya!

Manta Point
Tidak jauh dari Pulau Sangalaki, ada spot 
yang menjadi favorit para pengunjung 
untuk snorkeling.  Selain karena jernihnya 
laut dengan pasir putih, keberadaan ikan 
pari jenis Manta Ray membuat tempat ini 
semakin istimewa. 

Para Manta Ray di sini sering terlihat 
mencari makan plankton-plankton kecil. 
Anda bisa melihat Manta Ray ini dengan 
dari siang hingga sore sambil menikmati 
pesona laut yang menenangkan.

Pulau Derawan, 
Pesona Alam Laut di 
Kalimantan Timur
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Pulau Kakaban 
Pulau Kakaban ini menjadi salah satu 
destinasi unik di Kepulauan Derawan. Di 
Pulau Kakaban, terdapat sebuah danau air 
tawar. Dulunya, Pulau Kakaban ini adalah 
sebuah pulau pasang surut. Lalu air laut 
yang berada di tengahnya lambat laun 
berubah menjadi sebuah danau tawar.
Di Pulau Kakaban, Anda bisa merasakan 
sensasinya berenang dengan bebas 
bersama dengan ribuan ubur-ubur. Danau 
ini memang menjadi habitat bagi para 
ubur-ubur. Namun tidak perlu khawatir, 
karena ubur-ubur di sini merupakan 
ubur-ubur tanpa sengat karena adanya 
perubahan air laut menjadi air tawar di 
danau ini. Anda bisa berenang dengan 
aman tanpa perlu khawatir tersengat. 

Goa Haji Mangku 
Berbeda dengan lokasi lainnya, Anda 
membutuhkan waktu dan usaha yang lebih 
untuk bisa mencapai Goa Haji Mangku. 
Dimulai dengan menaiki speedboat dari 
starting point menuju Pulau Maratua 
selama 15-20 menit. Anda harus cermat 
memilih waktu Anda pergi, karena Goa 
Haji Mangku hanya bisa dijangkau saat 
air surut. Setelah naik speedboat, Anda 
masih harus berjalan paling tidak 10 menit 
dengan jalur yang berkarang tajam dan 
melewati hutan kecil hingga akhirnya Anda 
tiba di mulut goa.

Namun setelah perjalanan tersebut, 
perjuangan Anda bisa langsung terbayar 
dengan indahnya kolam alami yang terlihat 
dari mulut goa dengan permukaan air 
biru yang begitu bening. Anda bahkan 
bisa mencoba sensasi terjun langsung 
dari mulut gua yang setengahnya sudah 
tertutup air jika Anda berani. Untuk 
mengunjungi Goa Haji Mangku, disarankan 
untuk pergi pada siang hari, karena cahaya 
matahari akan masuk menyinari gua hingga 
ke bagian dalamnya. [cka] 

Danau Labuan Cermin
Sebelum pulang mengakhiri liburan, 
Anda wajib menghampiri danau 
Labuan Cermin. Danau ini memang 
kerap kali menjadi destinasi akhir 
untuk menutup kegiatan berlibur di 
Pulai Derawan. Danau ini terletak 
di Kecamatan Biduk-Biduk. Seperti 
namanya, Danau Labuan Cermin 
memang sangat bening layaknya 
melihat kaca. Bahkan orang akan 
tercengang melihat perahu kecil di 
atas danau tersebut terlihat seperti 
melayang. 

Danau ini menjadi tujuan utama bagi 
para turis yang gemar berfoto. Air 
danau yang berwarna hijau toska 
kebiruan  begitu jernih sehingga para 
wisatawan bisa dengan jelas melihat 
apa yang ada di dalam air. Selain 
berfoto, Anda juga bisa melakukan 
snorkeling di sini. Namun tetaplah 
berhati-hati karena danau ini 
memiliki kedalaman hingga 5 meter. 
Waktu terbaik untuk mengunjungi 
Danau Labuan Cermin adalah pada 
siang hari. Dengan matahari yang 
cerah, Anda bisa melihat momen 
terbaik yang terpancar di danau ini.

Itulah beberapa destinasi yang harus 
Anda kunjungi di wilayah Pulau 
Derawan. Tidak perlu khawatir akan 
sulitnya akses ke sana, karena saat 
ini sudah banyak agen wisata yang 
menawarkan perjalanan berwisata 
ke Pulau Derawan. Harganya pun 
bervariasi, dapat menyesuaikan 
dengan kantong dan juga waktu 
Anda. Tentunya Pulau Derawan bisa 
menjadi alternatif tujuan wisata yang 
Anda dambakan.
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Kunjungan Top Management Korindo Group  
di Kapal New Global

Peresmian penggunaan Kapal New Global

Penyerahan Penghargaan bagi Karyawan 
dengan masa bakti di atas 30 tahun

Kick-Off Meeting Sertifikasi FSC 2022 Pembukaan Tahun Baru 2020

Penyerahan Penghargaan bagi Karyawan 
Teladan Periode Tahun 2019

Paparan spesifikasi kapal New Global 
kepada Top Management
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Empowering Blockchain Summit 2020

Memberikan pelayanan kesehatan 
gratis kepada masyarakat asli Papua

Penyerahan bantuan hewan kurban 
kepada masyarakat sekitar perusahaan

Penyaluran bantuan untuk korban 
bencana alam di Bogor

Penyerahan Beasiswa Yayasan Korindo 
bagi anak-anak karyawan berprestasi

Korindo Family Gathering 2019 di 
Jakarta

Sosialisasi Hidup Sehat kepada 
masyarakat asli Papua
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Penyaluran bantuan bahan pokok kepada 
masyarakat di pelosok pedalaman Papua

Penyerahan Beasiswa oleh Yayasan 
Korindo untuk Mahasiswa UPI Bandung

Penyerahan Beasiswa oleh Yayasan 
Korindo untuk Mahasiswa UNAS Jakarta

Penyerahan Beasiswa oleh Yayasan Korindo 
untuk Mahasiswa Universitas Indonesia

Penyerahan Beasiswa oleh Yayasan Korindo 
untuk Mahasiswa IPB

Yonsei Exchange Program 2020 kepada 
mahasiswa Universitas Indonesia

Donor Darah Korindo 2019: Sehat untuk 
Anda Manfaat Bagi Sesama Penyelenggaraan Donor Darah di Jakarta

Penyerahan Piagam Penghargaan 
Padmamitra Award Plus dari Pemprov DKI

70

Lensa Peristiwa

One Step Ahead | Vol. 4 Edisi 6 – Maret 2020



Penanaman Perdana Hutan Kota Pakansari, Bogor

Keakraban keluarga besar Korindo Group 
dalam acara perayaan ulang tahun karyawan

Reuni Penerima Beasiswa Korindo Tahun 2019
Penyaluran bantuan bahan pokok untuk 
masyarakat asli Papua

Program CSC Yayasan Korindo: Fasilitas kewirausahaan 
“Kampung Hidroponik” Kelurahan Pengadegan - Pancoran

Penyaluran bantuan bahan makanan dalam 
perayaan Paskah 2019

Peresmian Asrama Mahasiswa di Merauke, Papua

Korindo membangun Hutan Kota Pakansari

Bersama Membangun Hutan Kota 
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 NAMA  DIVISI/PERUSAHAAN
 Iriana Dhenok M.K  PT PAL
 Andika Eka Putra  PT KHI
 Ratna Indriastuti  PT Aspex Kumbong
 Nurvita  Supply
 Yanto Irawan  PT KTH

Pemenang Kuis Majalah Edisi 05/2019 Kuis Majalah - Edition 6/2020

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

Rp 200.000,-

Kapan diluncurkan Logo dan Slogan Baru 
Korindo?

Kirim jawaban Anda ke e-mail:
pr@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 7.
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