PERNYATAAN KORINDO TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG
JAKARTA, 29 JUNI 2020 – Sebagai perusahan yang beroperasi di Indonesia, Korindo selama ini telah
menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kepatuhan ini berlaku pada setiap operasional yang kami lakukan, termasuk juga menjunjung
tinggi budaya dan adat yang berlaku di masyarakat setempat.
Selama beroperasinya Korindo Group di Indonesia juga turut memberikan kontribusi yang tidak sedikit
terhadap pembangunan wilayah-wilayah terpencil, pedalaman dan terluar Indonesia seperti Papua.
Namun sangat disesali, tata kelola yang dijalankan atas dasar itikad baik selama ini mendapatkan
tudingan yang tidak mendasar dari pihak-pihak tertentu. Atas dasar itu, Kami ingin menyampaikan halhal sebagai berikut:
1. Korindo Group memiliki komitmen kuat dalam menghormati hak masyarakat termasuk dalam
penyelesaian pembayaran hak ulayat. Tidaklah benar, perusahaaan mengabaikan hak masyarakat
di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke dengan melakukan pembayaran hak ulayat
secara tidak adil, karena semuanya didahului dengan pertemuan-pertemuan dan perundingan
bersama dengan pemilik hak ulayat.
Korindo memastikan bahwa, Kami memiliki dokumentasi selama proses penyelesaian hak ulayat itu
berlangsung. Sosialisasi rencana pembangunan kebun kelapa sawit juga dilakukan, dan masyarakat
diberikan kompensasi sesuai dengan kesepakatan pada waktu itu termasuk besarnya nilai
kompensasi. Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani
para pihak terkait.

2. Kami menegaskan bahwasanya terkait dengan transaksi pengambilalihan PT Papua Agro Lestari,
Korindo telah mengikuti ketentuan dan peraturan keuangan yang berlaku di Indonesia. Hingga kini,
tidak ada informasi dari pihak otoritas keuangan pemerintah Indonesia yang menyatakan transaksi
tersebut bermasalah.
Namun sebaliknya, ada beberapa pihak seperti Mongabay dan Gecko Project yang telah
menyebarkan berita bohong terkait dengan transaksi pengambilalihan. Karena itu, Kami akan
menempuh jalur hukum terhadap pihak yang melakukan penyebaran “fake news” dan pencemaran
nama baik. Kami juga tidak segan-segan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pihak
lainnya yang turut serta menyebarluaskan berita bohong mengenai Korindo Group.

3. Kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk membantu masyarakat tidak hanya di Papua
namun juga di wilayah operasional lainnya untuk di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan,
ekonomi, dan infrastruktur.
Patut diketahui bahwa, selama ini Korindo telah memberikan beasiswa kepada sedikitnya 10,000
siswa, memberikan bantuan alat-alat penunjang pendidikan kepada 100 sekolah, membangun 28
sekolah, memberikan bantuan keuangan sedikitnya kepada 200 guru, dan menyediakan 40 bis
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sekolah di daerah-daerah terpencil. Tercatat, selama periode tahun 2017-2019, Korindo telah
mengeluarkan dana bantuan pendidikan di Papua sebesar Rp. 11,146,706,262.- ($ 800,000).
Di program kesehatan, Kami telah mendirikan sebuah Klinik Modern Asiki di Papua yang memberi
pelayanan kesehatan kepada masyarakat disana secara gratis.
Pada tahun 2018, Klinik Asiki yang dikelola oleh Korindo Group di Papua telah melakukan 157,589
pengobatan, dengan total dana yang dikeluarkan oleh semua layanan medis di Papua sebesar Rp
65,736,000,000.- ($5-6 million) untuk periode tahun 2016 hingga 2020. Selain itu memberikan
bantuan kompor ramah lingkungan, toilet kompos, alat-alat pelindung diri berupa 120.000 masker
dan 3,500 baju hazmat untuk tenaga medis rumah sakit di Papua untuk pencegahan COVID-19.
Sedangkan di bidang sosial, kami telah turut membangun 66 mesjid dan gereja, menyediakan air
bersih untuk masyarakat Papua, membangun dan memelihara jalan sepanjang 550 kilometer di
Papua, serta menyediakan listrik gratis juga untuk masyarakat Papua. Selama periode tahun 20172019 sebanyak Rp. 20,644,668,947 ($ 1.5 million) telah dikeluarkan Korindo untuk pembangunan
infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
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