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Yang terhormat keluarga KORINDO Group, 
Waktu berlalu begitu cepat dan sekarang kita sudah melewati 
bulan-bulan pertama di tahun 2021. Walaupun tahun sudah 
berganti, kita tetap harus menerima fakta bahwa Corona Virus 
Covid-19 masih ada di sekitar kita. Dan hingga saat ini, terlepas 
dari semua kerja keras dari semua pihak yang terlibat, masih 
belum ada prediksi yang pasti kapan virus akan berakhir.

Sejak kasus Covid-19 pertama yang tercatat di Indonesia pada 
bulan Maret 2020, KORINDO Group dan semua cabangnya 
telah melakukan segala upaya dalam kemampuan kami untuk 
membantu masyarakat dan pemerintah untuk memerangi 
pandemic ini. Kami menyadari bahwa kemungkinan besar ini 
adalah hal yang mustahil untuk ditangani tanpa adanya kerja 
sama tim dari kita semua. Juga merupakan sebuah kehormatan 
bagi kami bahwa kita telah berkontribusi sekuat tenaga untuk 
negara selama satu tahun terakhir ini, dan percayalah bahwa kita 
akan selalu melanjutkan kontribusi ini selama dibutuhkan.

Tidak satu pun dari kegiatan kemanusiaan yang diberikan 
KORINDO Group dan semua cabangnya luput dari pengetahuan 
saya, dan saya merasa terhormat untuk dapat menyebut orang-
orang yang luar biasa ini sebagai keluarga saya.

Namun, ini adalah masa yang sulit bagi kita semua. 
Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pandemic ini masih 
berlangsung dan tidak ada satu pun dari kita yang bisa membuat 
pengecualian dari kewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang 
lain. Kita perlu memperhatikan kesehatan dan kebersihan kita, 
dan itu bukan hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi juga 
orang lain.

Dalam kesempatan ini, saya ingin meningkatkan kesadaran kita 
mengenai pencegahan Covid-19. Ini adalah situasi serius yang 
tidak hanya terjadi di negara kita, tetapi juga seluruh dunia. 
Memang benar bahwa kita tidak boleh merasa paranoid terhadap 
virus tersebut, tetapi juga merupakan tugas kita untuk menjadi 

lebih waspada dan memperhatikan hal-hal yang cenderung kita 
abaikan di masa lalu.

Saya yakin kita semua telah melakukan kerja sama tim yang 
hebat dalam meningkatkan kesadaran dan membuat serangkaian 
aturan baru yang sesuai dengan kehidupan baru selama 
pandemic ini, namun saya tetap ingin menekankan pentingnya 
sejumlah hal, terutama: mencuci tangan dengan sering, selalu 
mengenakan masker di lingkungan kantor, serta memastikan 
diri untuk berolahraga di rumah.

Saat ini, menjadi sehat bukanlah yang diperlukan—tetapi menjadi 
sehat itulah yang penting bagi kita semua.

Inilah saat ketika kerja keras kita, profesionalitas kita, kerja sama 
tim kita sedang dipertanyakan—dan inti dari semua jawabannya 
cukup sederhana: menjaga diri kita sendiri, demi orang lain. 
Kita tidak bisa bekerja keras jika kita tidak dalam keadaan baik. 
Kita tidak bisa berlaku profesional jika kita sakit. Kita tidak bisa 
membantu tim kita jika kita tidak sehat.

Jaga kesehatan kita dengan baik.
Dengan tulus saya berharap pesan saya dapat didengar dengan 
lantang dan jelas. Satu-satunya harapan saya adalah kita, keluarga 
besar KORINDO Group, akan selalu bisa melakukan apa yang 
terbaik bagi diri kita sendiri dan perusahaan. Saya juga berdoa 
agar pandemic ini berakhir secepatnya, sehingga dunia dapat 
pulih dengan baik dari permasalahan yang penuh penderitaan ini. 
Semoga bulan-bulan seterusnya di tahun 2021 akan menerangi 
jalan menuju kesuksesan kita.

Robert Seung
Senior Vice Chairman Korindo Group

Sambutan Manajemen
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Salam One Step Ahead,
Tahun 2020 telah kita lalui bersama. Virus corona (Covid-19) yang merebak sejak akhir 2019 di 
China dan ‘menghampiri’ Indonesia pada Maret 2020 membuat tahun lalu menjadi momen yang 
tidak mudah. 

Covid-19 sudah menelan banyak korban, mengakibatkan pemerintah di seluruh dunia sepakat 
untuk melakukan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Indonesia menjadi tidak terkecuali. 
Pemerintah memberlakukan karantina wilayah, menerapkan kebijakan Working From Home (WFH), 
sekolah secara daring dan berbagai hal lain. 

Dampaknya nyata dirasakan masyarakat Indonesia, terutama tekanan terhadap perekonomian. 
Belum lagi adanya bencana yang silih berganti menerpa Tanah Air.

Melihat rangkaian musibah ini, Korindo Group berupaya bergerak membantu. Sebuah kepedulian 
yang nyata dan luar biasa ditunjukkan sebuah entitas bisnis swasta nasional. Bantuan diberikan 
mulai dari sektor pendidikan, perekonomian hingga infrastruktur yang disebar ke berbagai daerah. 

Kehadiran Covid-19 juga menuntut banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan 
ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan harus dilaksanakan untuk mampu beradaptasi di tengah 
disrupsi akibat pandemic. 

Korindo Group pun mencoba mengikuti arus perubahan yang akan disampaikan dalam majalah 
edisi 07. Protokol kesehatan yang semakin ketat diberlakukan di setiap anak perusahaan, diiringi 
dengan kegiatan edukasi untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai Covid-19 ke 
karyawan. 

Kegiatan-kegiatan yang semula dilakukan tatap muka kini juga harus berubah format. Pelatihan 
untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan dengan normal baru yang 
mengutamakan penggunaan teknologi. Adaptasi ini menggambarkan usaha perusahaan untuk terus 
berinovasi di antara keterbatasan yang ada.

Menutup prakata, Redaksi mengajak seluruh keluarga besar Korindo Group untuk bersama-sama 
bertahan pada masa pandemic. Menaati protokol kesehatan merupakan sebuah kewajiban demi 
kepentingan semua orang. Determinasi dan inovasi baru perlu terus dilakukan untuk melakukan 
perubahan menuju kebaikan.

Semoga apa yang disajikan dalam Majalah One Step Ahead Edisi 07 Tahun 2021 ini dapat 
memberikan manfaat. Selamat membaca. 
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JAKARTA – Jajaran manajemen Korindo 
Group beserta anak-anak perusahaannya 
yang tersebar di Indonesia secara konsisten 
melakukan antisipasi terhadap penyebaran 
virus corona (Covid-19). Di antaranya di 
lingkungan internal tiap perusahaan. 

Dalam sambutan awal tahunnya, Senior 
Vice Chairman Korindo Group Robert 
Seung menekankan akan pentingnya 
protokol kesehatan untuk mencegah 
penyebaran virus Covid-19. Kedisiplinan 
dan konsistensi menjadi kunci utama untuk 
melindungi semua pihak. 

“Melindungi diri sendiri dari penularan 
sama saja dengan melindungi rekan kerja 
kita dan masyarakat Indonesia. Sikap 
mencegah penularan di lingkungan kerja 
harus diterapkan di diri kita masing-
masing,” ucapnya. 

Berbagai cara dilakukan untuk mencegah 
penyebaran virus sekaligus memberikan 
rasa aman dan nyaman kepada seluruh 
karyawan dalam menunjang produktivitas 
kinerjanya. Korindo Group sigap dan rutin 
melakukan kampanye kesehatan secara 
langsung kepada karyawan sejak pandemic 
menghampiri Indonesia pada Maret 2020. 

Selain memberikan edukasi, Korindo 
Group juga segera menggunakan thermal 
scanner kepada seluruh karyawan yang 
hendak masuk ke area kerja di seluruh 
areal perusahaan. Tindakan pencegahan 
lebih awal ini diharapkan dapat melindungi 
pekerja dan juga masyarakat sekitar. 
Fasilitas penunjang kesehatan individu 
pun turut diperhatikan. Masker dan cairan 
antiseptik diberikan kepada masyarakat 
sebagai bagian dari upaya pencegahan 
penyebaran virus corona. Multivitamin 
juga disediakan untuk seluruh karyawan 

demi menjaga daya tahan tubuh dan tidak 
mudah sakit. 

Tempat mencuci tangan juga disediakan 
di beberapa titik perusahaan, sehingga 
dipastikan dapat diakses dengan mudah 
oleh karyawan. 

Sebagai salah satu kegiatan preventif 
pamungkas, Korindo Group rutin 
mensterilkan lingkungan. Setidaknya satu 
sampai dua kali seminggu dilakukan proses 
disinfeksi di lobi perusahaan maupun area 
kerja lain untuk menjaga lingkungan tetap 
bersih. 

Pembersihan dilakukan seperti diantaranya 
oleh PT Bimaruna Jaya (BRJ). Perusahaan 
dengan kantor pusat di Cakung, Jakarta 
Utara ini, melakukan clean weekly setiap 
Jumat dengan melibatkan perwakilan 
seluruh divisi. Kegiatan bersih-bersih 

Komitmen Korindo Group
Hadapi Covid-19
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juga dilaksanakan setiap hari oleh tiap 
karyawan, namun dengan skala lebih kecil, 
saat 15 menit sebelum memulai pekerjaan. 

Sama seperti anak perusahaan Korindo 
Group lain, PT BRJ menyediakan tempat 
cuci tangan dan hand sanitizer di semua 
area atau divisi. Fasilitas ini bisa digunakan 
setiap waktu oleh karyawan, begitu pun 
dengan para tamu. 

Sementara itu, PT Korindo Heavy Industry 
(KHI) juga segera melakukan kegiatan 
pencegahan Covid-19 sedari dini. Beberapa 
langkah yang diambil terutama terkait 
dengan sosialisasi kepada karyawan, 
seperti memasang spanduk dan banner 
tentang peringatan dan pencegahan virus 
corona. 

Setiap karyawan yang masuk kerja harus 
melalui pengecekan suhu badan untuk 
memastikan kondisi fisik mereka. Seperti 
halnya di areal operasional lainnya, apabila 
terdapat karyawan dengan suhu badan 
melebihi 37 derajat Celcius, maka ia tidak 
diperkenankan untuk bekerja dan diberikan 
izin berobat ke fasilitas kesehatan rumah 
sakit sesuai dengan kepesertaan BPJS 
Kesehatan yang dimiliki. 

PT KHI juga berupaya memenuhi 
protokol yang dianjurkan pemerintah 
untuk memutus rantai penyebaran virus 
corona, yakni menjaga jarak. Upaya ini 
diimplementasikan dengan mengubah 
layout tempat kerja karyawan di tiap 
bagian. 

Pembatasan kerumunan juga dilakukan di 
kendaraan. Setiap mobil dinas, hanya boleh 
diisi maksimal tiga penumpang. Peringatan 
atau teguran kepada setiap karyawan 
yang tidak mengenakan masker pun rutin 
dilaksanakan. 

Suplemen vitamin juga diberikan PT KHI 
kepada karyawan tiap pekan. Tempat-
tempat cuci tangan dengan air mengalir 
dan sabun, maupun hand sanitizer 
ditempatkan di tiap pintu masuk, toilet dan 
area produksi.

Fasilitas serupa juga disediakan PT Gelora 
Mandiri Membangun (GMM). Di salah satu 
titik area kerja perusahaan, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku 
Utara, dibangun tempat cuci tangan yang 
dilengkapi dengan sabun. 

Sarana tersebut dibangun di beberapa 
titik, yakni divisi I-III dan gudang logistik. 
Keberadaan tempat cuci tangan ini 
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya menjaga 
kebersihan tangan sebelum maupun 
setelah melakukan pekerjaan. 

PT GMM juga memberikan masker kepada 
karyawan di seluruh departmen dan divisi. 
Bantuan ini diberikan untuk memudahkan 
pekerja dalam melaksanakan protokol 
kesehatan guna mencegah penyebaran 
virus corona di lingkungan perusahaan. 

Selain di dalam perusahaan atau 
area pabrik, perhatian juga diberikan 
perusahaan untuk rumah ibadah. 
Pada pertengahan Juni 2020, PT GMM 
melakukan disinfeksi di Masjid An-Nur 
sebagai langkah pencegahan penyebaran 
virus corona di tempat beribadah.
 
Untuk memaksimalkan upaya pencegahan, 
PT GMM bahkan rutin mengecek suhu 
tubuh seluruh awak kapal yang hendak 
berlabuh di dermaga milik perusahaan 
untuk menaikkan atau menurunkan 
penumpang maupun barang. (din/pr)
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JAKARTA – Kemunculan virus corona 
(Covid-19) mengguncang seluruh penjuru 
dunia dan memberikan dampak signifikan 
terhadap semua aspek kehidupan manusia. 
Mulai dari kegiatan sosial, ekonomi 
dan pendidikan harus dibatasi, bahkan 
dihentikan untuk sementara. 
Indonesia tidak terkecuali. Sejak Maret 
2020, Covid-19 telah ‘menghampiri’ dan 
merayapi setiap sudut perkotaan maupun 
pedesaan Tanah Air. 

Kebutuhan terhadap bahan-bahan 
makanan pokok, alat kesehatan seperti 
masker dan disinfektan menjadi sangat 
tinggi. Hanya saja, tidak semua masyarakat 
dapat mengaksesnya dengan mudah. 
Mereka yang tinggal di daerah pedalaman, 
terutama, masih sulit memenuhi barang-
barang yang kini menjadi kebutuhan dasar 
itu. 

Isu ini yang menjadi perhatian Korindo 
Group sepanjang 2020 hingga saat ini. 
Perusahaan multinasional yang beroperasi 

di Indonesia itu mengambil satu langkah 
ke depan: memberikan bantuan secara 
masif untuk masyarakat melalui anak-anak 
perusahaannya yang tersebar di berbagai 
daerah. 

“Ini yang dapat kami kontribusikan dari 
Korindo Group untuk Indonesia,” ujar 
Senior Vice Chairman Korindo Group 
Robert Seung. 

Donasi ini disebar ke banyak titik, mulai 
dari Pulau Jawa hingga Indonesia bagian 
Timur. Misalnya saja, PT Korintiga Hutani 
(PT KTH) Cabang Natai Peramuan, 
yang memberikan donasi sejumlah alat 
kesehatan pada Agustus 2020. Bantuan 
terutama ditujukan untuk warga dekat area 
kerja perusahaan.

Barang-barang yang diberikan antara 
lain thermal gun (alat pengecek suhu 
tubuh), masker, hand sanitizer dan sabun 
cuci tangan. Sejumlah wastafel juga 
dibangun untuk memudahkan masyarakat 

mencuci tangan hingga bersih, sehingga 
pencegahan penyebaran virus corona 
dapat semakin efektif. 

Sebelumnya, pada April 2020, KTH sudah 
terlebih dulu memberikan bantuan 
sembilan bahan pokok (sembako) kepada 
Pemerintah Desa Umpang, Kotawaringin 
Barat. Sembako yang diberikan berupa 100 
sak beras kemasan lima kilogram (kg) dan 
50 dus mi instan. 

Alat kesehatan juga menjadi bagian dari 
donasi KTH. Perusahaan memberikan satu 
boks sarung tangan medis dan empat 
botol cairan disinfektan kemasan 500 ml 
kepada masyarakat. Bantuan ini segera 
disalurkan pemerintah daerah ke warga 
yang berhak menerima setelah melalui 
proses pendataan.

Bantuan pun diberikan untuk warga Jakarta 
yang merupakan lokasi kantor pusat 
Korindo Group. Tepatnya untuk masyarakat 
Pancoran, Jakarta Selatan, Yayasan Korindo 

Kontribusi Korindo Group 
Hadapi Masa Pandemic 
Covid-19
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memberikan 2 ribu masker kain sejak April 
2020. 

PT Kenertec Power System (KPS) yang 
berlokasikan di Cilegon, Banten, turut 
memberikan bantuan dengan melakukan 
disinfeksi rumah warga sekitar pabrik. 
Sedikitnya 700 rumah warga di Banten 
telah disambangi oleh Tim Penyemprot 
Disinfektan (TPS) selama delapan bulan, 
yaitu dari Maret hingga Oktober 2020. 

Tidak hanya rumah, anggota TPD 
melakukan sterilisasi di ruang publik 
yang kerap menjadi tempat berkumpul 
masyarakat. Disinfeksi diharapkan mampu 
membantu mencegah penyebaran virus 
corona di daerah tersebut. 

Sementara itu, PT Korindo Heavy Industry 
(KHI) menyalurkan masker dan alat 
pendeteksi suhu badan ke Desa Gembong, 
Balaraja. Bantuan ini diberikan langsung 
kepada pemerintah desa untuk segera 
disalurkan ke mereka yang membutuhkan. 

Papua yang menjadi kawasan kerja 
sejumlah anak perusahaan Korindo Group 
tentu tak luput dari perhatian. Robert 
Seung menyerahkan 120 ribu masker kain 
kepada para perwakilan masyarakat di 
Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven 
Digoel dan Kabupaten Mappi.

Pemberian masker dilakukan mengingat 
Papua merupakan salah satu daerah yang 
mengalami kekurangan alat kesehatan 
kala itu. Robert Seung berharap, bantuan 
yang diberikan secara bertahap itu dapat 
membantu pemerintah daerah setempat 
dalam menangani Covid-19. 

Anak usaha lain dari Korindo Group, PT 
Papua Agro Lestari, (PAL) juga secara 
berkala memasok bahan makanan kepada 
keluarga yang tinggal di Distrik Ulilin, 
Merauke. Di antaranya berupa 530 kg 
beras dan 27 dus mi instan yang diberikan 
untuk 106 kepala keluarga.

PT Aspex Kumbong (AK) tidak kalah cepat 

memberikan bantuan. Setelah sempat 
mendonasikan dua unit penyemprot 
disinfektan, perusahaan kembali 
menyalurkan sembako kepada lebih dari 
2.130 warga Desa Dayeuh, Bojongkaso dan 
Parungdegdeg di Kabupaten Bogor. Paket 
sembako ini berisikan minyak goreng, beras 
dan gula.  

Tidak hanya alat kesehatan, dukungan juga 
diberikan melalui sektor ekonomi. PT Tunas 
Sawa Erma (TSE) yang bertempat di Boven 
Digoel membantu perekonomian warga 
setempat yang terus tertekan selama 
pandemic dengan memberikan bantuan 
berupa bibit ikan dan alat berkebun. 
Bantuan diberikan kepada masyarakat 
Kampung Getentiri yang masih berada di 
Boven Digoel. 

Melalui bantuan ini, TSE berharap, 
masyarakat memiliki sumber penghasilan 
yang lebih beragam sehingga kebutuhan 
pokok untuk mereka dan keluarga dapat 
terpenuhi. (din/pr)
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MERAUKE -- PT Berkat Cipta Abadi (PT BCA) 
pada Jum’at (14/2) lalu melakukan serah 
terima kebun plasma (masyarakat) seluas 
2.280 hektar kepada Koperasi Ziid Kiwab 
Bersatu (ZKB) di Kampung Selil, Distrik 
Ulilin, Kabupaten Merauke. Ini merupakan 
realisasi kebun plasma pertama dan 
terbesar di Papua yang membangun 20% 
dari area kebun inti dan diserahkan kepada 
koperasi secara resmi sesuai dengan 
regulasi pemerintah.

Kebun masyarakat ini diserahkan langsung 
oleh Pimpinan PT BCA, kepada  pengurus 
Koperasi ZKB melalui penandatanganan 
dokumen serah terima kebun masyarakat, 
dan pengguntingan pita secara bersama-
sama. Prosesi serah terima tersebut 
disaksikan oleh unsur Pemerintah 
Kabupaten Merauke yang diwakili Dinas 
Perindagkop UKM Kab. Merauke, Tripidis 
Distrik Ulilin, Kepala Kampung Selil, Kepala 
Kampung Subur dan Kampung Aiwat, 
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Merauke, 
Tokoh Agama yang diwakili oleh Pastor 
Paroki Muting Sony Walewawan PR, dan 
marga pemilik hak ulayat serta manajemen 
perusahaan.

“Sesuai dengan komitmen perusahaan  
untuk memberikan kontribusi terbaik 
dan kesejahteraan yang nyata kepada 
masyarakat di sekitar operasional 

FOTO: Manajemen PT Berkat Cipta Abadi dan para tokoh masyarakat bersama-
sama meresmikan kebun plasma di Kampung Selil, Merauke, Papua (14/2).

perusahaan, kami dari pihak  perusahaan 
berharap kerja sama akan terus 
berlangsung di masa akan datang 
agar dapat meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraan masyarakat, serta 
diharapkan berkontribusi terhadap 
pendapatan asli daerah  dan pelestarian 
lingkungan hidup,” kata Direktur PT Berkat 
Cipta Abadi, You Jae Kwan.

Realisasi pembukaan kebun plasma 
ini memang membutuhkan waktu dan 
tenaga yang tidak sedikit. Mulai dari usaha 
sosialisasi, pengalokasian kebun plasma, 
dan dilanjutkan dengan persiapan serta 
pembentukan koperasi masyarakat pada 
tahun 2016 silam serta usaha-usaha 
pendukung lainnya. Keseluruhan proses 
itu semua berjalan cukup lancar, terlebih 
karena mendapatkan dukungan penuh dari 
masyarakat dan pemerintah setempat. 

Wajar saja, prosesi acara serah terima 
kebun plasma ini disambut suka cita 
oleh masyarakat. Masyarakat mengakui 
bahwasanya kebun masyarakat ini 
memang telah menjadi kebutuhan dan 
berharap nantinya akan dapat membantu 
peningkatan perekonomian masyarakat. 
“Terima kasih kepada PT BCA. Kami 
masyarakat sangat senang karena kebun 
plasma ini merupakan kebutuhan dan 
menjadi mimpi kami sejak lama yang kini 

akhirnya terwujud,” ujar Ketua II Koperasi 
ZKB, Yustinus Ukurop.

Langkah perusahaan dengan menyerahkan 
kebun plasma sawit ini turut mendapatkan 
apresiasi dari pemerintah setempat. (pr) 

“Kami sangat 
mengapresiasi PT BCA atas 

kepeduliannya terhadap 
masyarakat, terutama 
dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan 
kemandirian masyarakat. 
Semoga perusahaan dan 
masyarakat terus dapat 

bermitra dan bekerja sama 
dalam rangka peningkatan 

taraf hidup masyarakat 
di kampung ini. Harapan 
kami semoga Perusahaan 
membuka kebun plasma di 

daerah lain.” 

Jhon Mahuzeptian 
Kepala Distrik Ulilin

BCA Hadirkan Kebun Plasma 
Pertama dan Terbesar di Papua 
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“Selama hampir 30 tahun, saya sering kali melihat mereka 
meninggal tanpa sebab. Saya yakin hal ini tidak akan terjadi jika 
rumah sakit berada di lokasi yang dekat,” saya teringat ucapan 
seseorang ketika saya tiba di Papua.

Sebagai tanggapan atas masalah yang sangat besar ini, warga Papua menjawab: 
“Kami memiliki hak untuk hidup sehat”.

Semua
Berhak Sehat

Petugas medis dari klinik desa Asiki di Papua melakukan perjalanan ke desa 
tetangga Kapoho untuk mengelola layanan kesehatan di klinik keliling.
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“Selama hampir 30 tahun, saya sering kali 
melihat mereka meninggal tanpa sebab. 
Saya yakin hal ini tidak akan terjadi jika 
rumah sakit berada di lokasi yang dekat,” 
saya teringat ucapan seseorang ketika saya 
tiba di Papua.

Sebagai tanggapan atas masalah yang 
sangat besar ini, warga Papua menjawab: 
“Kami memiliki hak untuk hidup sehat”.

Hubungan saya dengan Papua dimulai pada 
bulan Oktober 2018, ketika diminta untuk 
memberikan konsultasi mengenai kegiatan 
rumah sakit yang didirikan oleh Korea 
International Cooperation Agency (KOICA) 
dan Korindo Group. Rumah sakit tersebut 
berlokasi di Kampung Asiki, Kecamatan Jair, 
Kabupaten Boven Digoel, Papua.

KOICA adalah organisasi pengembangan 
kerja sama di Korea yang bertujuan 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan 
dan kegiatan kemanusiaan.

Sedangkan Korindo Group, yang berkantor 
pusat di Jakarta, pertama kali melakukan 
ekspansi ke Papua pada tahun 1993, 
setelah mendirikan bisnis kayu lapis, kertas, 
dan perkebunan di pinggiran Kalimantan 
dan Jakarta.

Pada periode awal masuknya Korindo ke 
Papua, perusahaan tersebut memulai 
bisnisnya dari pabrik kayu lapis, serta 
menciptakan lapangan kerja dalam jumlah 
besar dengan menjalankan perkebunan 
kelapa sawitnya. Namun di antara berbagai 
bidang usahanya, tidak ada fasilitas 
kesehatan.

Meskipun demikian, mereka mendirikan 
sebuah rumah sakit di sana demi 
meningkatkan kesehatan dan kualitas 
hidup penduduk Asiki.

Kini kerja sama Korindo Group dan KOICA 
tersebut telah berakhir, dan Korindo 
Group akan sepenuhnya mengelola 
kegiatan usaha dan biayanya hingga tahun 
2025. Lalu pemerintah setempat akan 
menanggung seluruh biaya kegiatan dari 
tahun 2030 dan setelah itu, pemerintah 
setempat dan Korindo Group akan berbagi 
tanggung jawab dalam menanggung biaya 
operasionalnya.

Yang membuat saya bertanya-tanya 
adalah, “mengapa Korindo Group begitu 
bersemangat dalam menjalankan rumah 
sakit yang tidak membawa keuntungan 

dan nantinya akan diserahkan kepada 
pemerintah setempat?”

Firman Jayawijaya, seorang dokter dari 
Klinik Asiki menjawab rasa penasaran saya: 
“Tujuan sebuah rumah sakit bukan hanya 
merawat orang sakit tetapi juga berfungsi 
sebagai katalis untuk melindungi hak asasi 
manusia dan kehidupan penduduk agar 
dapat mandiri dan menjalani kehidupan 
mereka”.

Setelah menempuh perjalanan berdurasi 
36 jam dari Seoul, Korea Selatan dan transit 
di Jakarta, akhirnya saya mengunjungi 
Klinik Asiki yang berada di tengah-tengah 
hutan dengan gedung modern dan 
dilengkapi fasilitas medis dasar.

Hal ini bertolak belakang dengan 
stereotip perusahaan-perusahaan 
yang mendahulukan keuntungan ketika 
melibatkan diri dengan usaha setempat.

Papua, sebuah tempat yang tertinggal 
secara geografis, merupakan daerah yang 
membutuhkan banyak bantuan, terutama 
di bidang kesehatan dan medis.

Menurut statistik dari Dinas Kesehatan 
Boven Digoel di tahun 2016, angka 
kematian bayi di tahun tersebut adalah 
115 dari 1.000 orang dan angka kematian 
neonatal adalah 54 dari 1.000 orang 
di periode yang sama, masing-masing 
menempati urutan pertama dan ketujuh 
dari semua provinsi di Indonesia. 
Persentase ibu hamil yang mengunjungi 

rumah sakit juga berada di angka 22 
persen, jauh di bawah rara-rata seluruh 
Indonesia, yaitu 87 persen.

Secara tradisi, Papua lebih bergantung 
pada obat-obatan tradisional daripada 
obat-obatan modern. Rumah sakit terdekat 
yang dapat memberikan pertolongan 
pertama sederhana di daerah Asiki harus 
ditempuh dengan berjalan kaki selama dua 
jam, dan satu-satunya rumah sakit yang 
dapat menangani pasien dengan penyakit 
parah dan pasien yang membutuhkan 
pertolongan pertama berjarak lebih dari 
enam jam.

Atas berbagai alasan inilah, keadaan di 
dalam sistem pelayanan kesehatan di 
Papua tidak bagus, dan sebuah perusahaan 
yang telah mengamati keadaan itu sejak 
lama memberikan solusi terhadap masalah 
tersebut.  

Lebih dari sekadar membangun rumah 
sakit dan memasang peralatan medis 
untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, Korindo Group juga melatih 
tenaga medis setempat, termasuk dokter, 
apoteker, dan perawat, untuk membangun 
kerangka kerja pelayanan kesehatan yang 
sesuai dengan kebijakan Kementerian 
Kesehatan; kerangka kerja tersebut juga 
telah dipertahankan dengan baik.

Selain itu, Klinik Asiki adalah lembaga 
perawatan primer yang berfokus pada 
perubahan kesadaran dan perilaku. Klinik 
ini memiliki kelas bersalin bagi mereka 
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yang enggan mengunjungi rumah sakit. 
demi memungkinkannya proses kehamilan 
dan kelahiran yang sehat melalui edukasi 
akan pentingnya pemeriksaan sebelum 
dan sesudah melahirkan serta proses 
melahirkan yang aman.

Klinik Asiki menyediakan edukasi kesehatan 
yang dapat disesuaikan dengan tema 
penyakit-penyakit kronis seperti tekanan 
darah tinggi dan diabetes bagi warga 
berisiko tinggi, serta melakukan kunjungan 
rutin ke desa-desa berlembah dan desa-
desa di hutan yang jauh dari rumah sakit 
untuk memberikan vaksinasi, pengobatan, 
dan penanganan lainnya.

Pemerintah Indonesia tengah berusaha 
memberikan pelayanan kesehatan primer 
yang terintegrasi sebagai bagian dari 
kebijakan kesehatan publiknya tetapi 
sepertinya kekurangan dana dan tenaga 
untuk menjangkau wilayah-wilayah yang 
terpinggirkan seperti Kampung Asiki.

Kampung tersebut berada di titik buta 
pelayanan kesehatan primer; karena itu, 
akses terhadap pelayanan kesehatan 
bagi warga setempat terbatas. Dengan 
kondisi tersebut, Klinik Asiki berkontribusi 
terhadap sistem pelayanan kesehatan 
pemerintah setempat sebagai pelengkap 
dalam memberikan layanan kesehatan dan 
medis yang penting bagi warga setempat 

yang kurang mampu berdasarkan pokok 
kebijakan kesehatan masyarakat Indonesia.

Selama pandemic COVID-19, Korindo 
Group juga telah menyumbangkan masker 
dan pakaian pelindung kepada masyarakat 
Papua, yang kekurangan alat pelindung 
dan perlengkapan medis, serta mengajak 
mereka untuk berdoa untuk keselamatan 
warga dan staf medis.

Perusahaan-perusahaan swasta mengambil 
langkah yang tidak terlihat oleh masyarakat 
demi hak asasi manusia paling dasar yang 
patut diterima oleh saudara Papua kita.

Sekarang saya kembali memikirkan makna 
kesehatan primer, dengan kenangan akan 
Papua yang tertanam di benak saya. Di 
dalam Deklarasi Alma Ata di tahun 1978, 
kita menetapkan tujuan untuk mencapai 
Kesehatan untuk semua, tetapi kita masih 
berusaha keras untuk mencapai tujuan 
tersebut setelah lebih dari 40 tahun. 
Banyak negara, termasuk pemerintah 
Indonesia, tampaknya masih jauh dari 
tujuan tersebut, terlepas dari upaya yang 
terus-menerus untuk mencapainya.

Tetapi saya yakin perusahaan seperti 
Korindo Group, walaupun lini usahanya 
tidak tampak berkaitan dengan pelayanan 
kesehatan, membangun Klinik Asiki untuk 
mencapai tujuan ini dan upaya lembaga 

setempat untuk mempelajari cara menjaga 
kesehatan melalui tempat ini akan 
membawa ke tujuan di atas, yaitu jaminan 
kesehatan untuk semua. 

Para pejabat pemerintah daerah, anggota 
staf klinik dan warga setempat yang saya 
temui untuk membicarakan masa depan 
kegiatan klinik, semuanya menyebut Klinik 
Asiki sebagai “klinik kami”.

Seperti halnya klinik ini menjadi milik Asiki, 
tidak akan lama lagi, “kesehatan menjadi 
milik kita” dengan berbagai kerja sama dan 
upaya.

Bahkan saat ini, Klinik Asiki masih 
menangani pasien, memberikan edukasi 
kesehatan, pertolongan pertama 
kepada pasien dengan penyakit parah, 
mengantarkan mereka ke rumah sakit di 
tingkat yang lebih tinggi, dan melakukan 
pemeriksaan terhadap warga yang tidak 
mendatangi klinik.

Sementara itu, Korindo Group, seperti 
layaknya saudara tertua yang selalu 
menjaga dengan kuat, akan selalu terlibat 
dalam upaya-upaya ini. Klinik ini adalah 
contoh yang sangat baik dari kerja sama 
tiga pihak antara pemerintah Korea, 
perusahaan Indonesia, dan pemerintah 
daerah di Indonesia.
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Myong-sun Cho, seorang Ph.D di bidang ilmu kesehatan 
dari Ewha Woman’s University, adalah guru besar di 
Vision College of Jeonju, Korea Selatan, yang sebelumnya 
merupakan guru besar tamu di Ewha Woman’s University 
dari tahun 2017 hingga 2020. Sebelumnya, dia menjabat 
sebagai pakar Official Development Assistance (ODA) di 
Korea International Cooperation Agency (2012-2017), 
setelah sebelumnya lagi bekerja selama lima tahun 
sebagai direktur di Korea Foundation for International 
Healthcare (2008-2012)

Terima kasih dan sampai jumpa: Warga Kampung Kapoho 
mengantar staf medis Klinik Asiki, Papua untuk kembali ke 
tempat tinggal mereka setelah memberikan penanganan 
medis mobile ke kampung tetangga.

Mulai sekarang, tantangan bagi kita 
adalah menenemukan cara untuk 
mempertahankan dan mengelola Klinik 
Asiki secara berkelanjutan, merawatnya 
seperti sebuah harta berharga di 
masyarakat.

Untuk mengoperasikan dan mengelola 
Klinik Asiki di tingkat seperti sekarang, 
dana minimum untuk biaya medis, 
obat-obatan, dan fasilitas kegiatan harus 
terjamin. Berbagai upaya diperlukan untuk 
meningkatkan struktur laba klinik agar 
tetap stabil bahkan ketika klinik diserahkan 
kepada otoritas kesehatan setempat dalam 
jangka panjang.

Saya yakin kita akan melewati semua 
kesulitan jika upaya dari otoritas kesehatan 
untuk melindungi hak warga setempat agar 
sehat dan upaya dari perusahaan swasta, 
Korindo Gorup, telah terpenuhi.

Sudah dua tahun berlalu sejak saya pergi 
ke sana, dan saya masih ingat rasa terima 
kasih warga dan rasa bangga dari staf klinik. 
Saya berharap di tahun-tahun mendatang, 
klinik ini akan tetap menjadi tujuan warga 
setiap mereka perlu mengatasi masalah 
kesehatan mereka. Kesehatan untuk semua 
warga Papua! (Myong-sun Cho)
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JAYAPURA -- Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
(Komnas HAM) Perwakilan 
Papua mengungkapkan kasus 
kematian warga sipil di Asiki, 
Kabupaten Boven Digoel Marius 
Betera pada 16 Mei 2020 setelah 
merampungkan hasil investigasi di 
lapangan dalam upaya memenuhi 
permintaan LSM dan keluarga 
korban.

Koordinator tim investigasi Komnas HAM 
Papua Frits Ramandey dalam keterangan 
pers di Jayapura, mengatakan hasil 
investigasi ini harus disampaikan kepada 
masyarakat, keluarga korban dan LSM 
untuk mengetahui hasil pengungkapan 
atas meninggalnya Marius Betera (40) pada 
Mei 2020 lalu dan Korindo tidak terbukti 
terlibat dalam kasus kematian serta tak 
melanggar HAM.

Frits menyebut, investigasi Komnas HAM 
di lapangan dengan mendatangi lokasi 
kejadian di Asiki, Kabupaten Boven Digoel 
dan meminta keterangan warga setempat, 
keuskupan gereja Katolik dan termasuk istri 
korban.

Adapun temuan Komnas HAM RI 
Perwakilan Papua berdasarkan fakta, data 
dan keterangan yang berhasil dihimpun 
dari sejumlah saksi dan beberapa pihak 
terkait termasuk peninjuan lokasi lahan 
yang sudah digunakan korban Marius 
Betera untuk menanam pisang yang berada 
di area perkebunan kelapa sawit milik PT 
TSE POP A Camp 19.

“Mengenai posisi atau letak pohon pisang 
di lokasi perkebunan Komnas HAM RI 
Perwakilan Papua telah menerima tiga 
keterangan informasi berbeda,” ungkap 
Frits didampingi Plh Kepala Komnas HAM 
Melchior S Weruin dalam keterangan 
kepada wartawan.

Keterangan di lapangan didapat tanaman 

pohon pisang tersebut merupakan 
milik korban, namun secara legalitas 
bahwa status tanah tersebut di bawah 
penguasaan perusahaan sawit PT TSE POP 
A.

Sedangkan untuk kebijakan perusahaan, 
menurut Frits Ramandey, Komnas HAM 
RI Perwakilan Papua menemukan benar 
di dalam area perkebunan PT TSE POP 
A Camp 19 terdapat pohon pisang yang 
ditanam warga di pinggir jalan.

Frits mengharapkan, pihak perusahaan 
harus tegas memberikan larangan jika 
lahannya digunakan untuk menanam oleh 
orang lain.

Kondisi seperti ini jika tak segera diperbaiki, 
menurut Frits, akan sangat berpotensi 
menimbulkan konflik serupa di lain waktu.

Hasil temuan Komnas HAM di lapangan, 
lanjutnya, penyebab kemarahan korban 
Marius Betera merasa tidak terima atas 
penggusuran tanaman pohon pisang 
miliknya dilakukan pihak tertentu.
Sebagai bentuk protes Marius Betera 
mendatangi Pospol Camp 19 untuk 
melapor atas penggusuran pohon pisang 
miliknya, lanjut Frits, namun tidak bertemu 
Kapospol.

Akibat tidak ketemunya Kapospol, menurut 
Frits, terjadi puncak kemarahan korban 
Marius Betera saat mengalami tindakan 
kekerasan dari oknum anggota polisi 
berinisial MY.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua 
menyebut dari hasil keterangan pelaku 
maupun saksi-saksi di lapangan, kasus 
kekerasan yang dilakukan oleh oknum 
anggota polisi MY terhadap korban Marius 
Betera dapat dikategorikan sebagai 
tindakan yang berlebihan, sewenang-
wenang dan tidak profesional.

Keterlibatan oknum anggota polisi ini, 
menurut Frits, telah melanggar Peraturan 
Kapolri Nomor 1 dan Perkap No. 8 Tahun 
2009 tentang Implementasi Prinsip 
dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Pasal 11 huruf g 
menyatakan bahwa anggota polisi dilarang 
melakukan penghukuman dan tindakan 
fisik yang tidak berdasar hukum.

Bahkan, dari hasil keterangan dokter di 
klinik POP A Camp 19 serta pihak lainnya 
yang dibuktikan dengan hasil visum 
dokter, menurut Frits, maka Komnas 
HAM Perwakilan Papua menilai secara 
medis dapat dikatakan tak ada bukti yang 
menguatkan adanya kematian korban 
warga Asiki Marius Betera disebabkan 
karena mengalami kekerasan dipukul oleh 
oknum anggota polisi.

Komnas HAM telah merekomendasikan 
meminta Kapolda Papua untuk melakukan 
proses penegakan hukum bagi oknum 
anggota polisi yang diduga telah melakukan 
kekerasan kepada warga sipil Marius Betera 
di Camp 19 Asiki Kabupaten Boven Digoel 
pada 16 Mei 2020. (antaranews)

Komnas HAM 
Papua Selesai 
Investigasi Kasus 
Kematian MB
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S-Mart
Hadir Memenuhi 
Kebutuhan 
Masyarakat 
Perbatasan
MERAUKE –  PT Dongin Prabhawa 
yang bekerja sama dengan CV Smart 
Sejahtera Indah membawa kabar baik bagi 
masyarakat di Kampung Nakias, Kecamatan 
Ngguti, Merauke. Pasalnya, pada awal 
Oktober 2020 lalu, kedua badan usaha 
tersebut berhasil menghadirkan sebuah 
minimarket bernama S-Mart—yang khusus 
ditujukan untuk mempermudah warga 
memperoleh kebutuhan sehari-hari.

Kehadiran S-Mart di Merauke yang 
merupakan daerah perbatasan ini 
disambut gembira baik oleh karyawan 
perusahaan maupun masyarakat Nakias. 
“Kehadiran S-Mart ini sangat membantu 
sekali karena barang-barang dijual dengan 
harga yang relatif lebih murah,” ujar salah 
seorang karyawan PT Dongin Prabhawa, 
Hendrik Resubun. 

Ia mencontohkan, sebelum kehadiran 
S-Mart, ia mesti merogoh koceknya 

sebesar Rp40.000,- hanya untuk membeli 
sebuah pasta gigi. Namun saat ini ia hanya 
mengeluarkan uang sebesar Rp18.000,- 
untuk membeli produk yang sama. “Saya 
sangat berterima kasih sekali karena 
sudah sangat terbantu dengan kehadiran 
supermarket ini,” tambahnya.

Masyarakat Kampung Nakias pun 
menyambut gembira kehadiran S-Mart ini. 
Seperti dituturkan Benni Samkakai, seorang 
perwakilan masyarakat adat, “S-Mart 
sungguh membantu masyarakat. Harga 
produknya terjangkau dan kualitasnya 
terjamin. Kami berterima kasih kepada 
perusahaan yang telah mendirikan 
minimarket di antara dua distrik 
perbatasan Mappi dan Boven Digoel yang 
keduanya merupakan daerah perbatasan 
Indonesia-PNG ini.”

Seperti yang telah diketahui bersama, 
harga barang yang diperdagangkan di 
daerah pedalaman cenderung lebih 
mahal bila dibandingkan dengan daerah-
daerah perkotaan. Hal ini dipicu dari 
faktor jarak yang sangat memengaruhi 
segi pengiriman; jarak yang jauh dan 
medan yang sulit dicapai membuat biaya 
pengiriman menjadi berlipat. 

Beruntung, kesulitan ini bukanlah sebuah 
kendala berarti bagi PT Dongin Prabhawa; 

dengan fasilitas logistik yang mumpuni, 
perusahaan membantu mewujudkan 
pengiriman yang cepat dan aman. Selain 
memberikan jaminan kualitas produk tetap 
terjaga, harga yang ditawarkan juga tidak 
melambung. Sehingga S-Mart tetap dapat 
mempertahankan harga yang sama dengan 
harga jual produsen.

Rudi Hermawan selaku General Manager 
PT Dongin Prabhawa menuturkan bahwa 
tujuan perusahaan mendirikan S-Mart 
adalah sebagai wujud aksi kemanusiaan 
untuk membantu masyarakat sekitar. 

“Kami ingin masyarakat mendapat 
kemudahan untuk memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari,” ujarnya. Ia pun 
menegaskan bahwa S-Mart adalah bagian 
dari Program CSC (Corporate Social 
Contribution) perusahaan, sehingga laba 
tidak menjadi acuan. 

“S-Mart didirikan untuk kesejahteraan 
warga—sesuatu yang terpenting bagi 
kami adalah terpenuhinya hal tersebut,” 
pungkasnya. Nantinya, pengelolaan 
dan pengoperasian S-Mart ini akan 
dilakukan oleh CV Smart Sejahtera Indah. 
(ceposonline.com)

Suasana di dalam S-Mart yang didirikan PT Dongin Prabhawa, unit usaha Korindo Group 
di Kampung Nakias, Kecamatan Ngguti, Merauke, Papua pada awal Oktober 2020.
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BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemerintah 
Kabupaten Bogor bersama Yayasan Korindo 
melakukan monitoring dan evaluasi 
(monev) serta kerja bakti pada lahan 
hutan kota Pakansari Cibinong, pada Jumat 
(13/3/2020).

Kepala Bidang Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah pada 
Bappedalitbang Kabupaten Bogor Irma 
Lestiana mengatakan 2.000 pohon 
Eukaliptus yang ditanam November tahun 
lalu tumbuh subur.

Bupati Bogor Ade Yasin turut hadir dalam 
penanaman pohon saat itu.

Dalam kesempatan tersebut, Ade Yasin 
mengatakan pembangunan hutan kota di 
Pakansari merupakan upaya pemenuhan 
ruang terbuka hijau di perkotaan, sekaligus 
sebagai kantong resapan air serta mampu 
menjaga kelestarian dan keseimbangan 
ekosistem perkotaan. Tanah yang 
diperuntukkan hutan hijau yakni di area 
Pakansari dirawat oleh Korindo selama 3 
tahun.

Hadir dalam monev kali ini kepala 
Bappedalitbang Syarifah Sofiah dan 

perwakilan Yayasan Korindo. Seperti 
diwartakan sebelumnya, pada 30 
November 2019 silam 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 
saat itu ditandai dengan penanaman 
bibit-bibit pohon yang langsung dilakukan 
oleh Bupati Bogor Ade Yasin, Senior Vice 
Chairman Korindo Group Robert Seung, 
General Secretary Yi Sun Hyeong, Deputy 
of South Korea Ambassador di  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 
saat itu. 

Menurutnya, ini sekaligus juga menjadi 
bentuk dukungan nyata Yayasan Korindo 
terhadap program pemerintah dalam 
upaya melestarikan lingkungan di 
Indonesia. 

Sementara itu, 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 Group. Hari ini kita menanam 
pohon yang besar sekali manfaatnya,” 
ungkapnya.

“Tanaman ini adalah untuk hutan kota. 
Tanaman ini langsung ditanami oleh 
Korindo Group. Hari ini kita menanam dan 
manfaatnya akan bermanfaat di kemudian 
hari,” ujar Bupati Ade Yasin. (bogor-kita/
pr)

Monev Hutan Kota Pakansari,
Pohon Tumbuh Subur
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JAKARTA – Ketua Umum Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 
Joko Supriyono menyatakan kegeramannya 
terhadap kampanye hitam yang ditujukan 
kepada industri sawit nasional seperti yang 
terjadi belakangan ini karena melewati 
batas dan sudah menjurus kepada 
kebencian kepada industri sawit Indonesia.

“Kampanye negatif terus dilakukan 
secara terstruktur, sistematis, dan masif, 
khususnya publikasi dan pemberitaan. 
Konten kampanye sudah tidak rasional dan 
sangat tendensius,” ungkap Ketua Umum 
GAPKI Joko Supriyono dalam keterangan 
tertulis, Kamis (26/11/2020).

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono 
meminta masyarakat untuk tidak 
ikut memviralkan berita negatif yang 

menjelekkan industri sawit di Indonesia 
karena sangat merugikan banyak orang.

“Mari kita viralkan yang positif-positif saja. 
Kita jaga kepentingan nasional bangsa 
Indonesia,” ajak Joko Supriyono.

Senada dengan Ketua Umum GAPKI Joko 
Supriyono, salah seorang tokoh masyarakat 
Papua bernama Pastor Felix Amias turut 
menanggapi pemberitaan BBC News 
Indonesia pada 12 November lalu.

Ia menyimpulkan bahwa dirinya tidak 
melihat bahwa video yang dirilis BBC News 
Indonesia ini untuk membela kepentingan 
rakyat, karena terlihat banyak manipulasi 
gambar, dan itu artinya lebih untuk 
kepentingan sendiri. 

“Saya melihat ini lebih karena ada 
persaingan bisnis dan bukan murni untuk 
membela kepentingan masyarakat,” ujar 
Pastor Felix melalui keterangan tertulis.
Menurut Pastor Felix, manipulasi gambar 
sangat terlihat jelas dalam video yang 
digunakan oleh BBC News Indonesia.
 
“Gambar masyarakat di rumah gubuk 
sebelah Sungai Digoel di depan Asiki 
itu bukan pemilik dusun yang diusir PT 
Korindo. Mereka itu orang-orang dari 
kampung sekitar yang datang tinggal di 
sebelah Digoel untuk ternak babi,” katanya.

“Saya mengatakan demikian karena salah 
satu rumah gubuk di situ adalah saudara 
saya yaitu Ibu Yustina Kemon. Ibu Yustina 
dan suaminya tinggal menumpang di situ 
untuk ternak babi,” kisahnya.(antaranews)

Ketua GAPKI Geram, Kampanye 
Hitam Sawit Sudah Lewati Batas 
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Ambon, BKA- Melalui program Creating 
Shared Value (CSV), PANBERS JAYA 
melakukan penanaman perdana 
pembangunan kebun karet milik pribadi 
masyarakat di Desa Waetina, Kecamatan 
Waelata, Kabupaten Buru.
Tanaman karet (Hevea brasilliensis) 
merupakan tanaman tahunan yang dapat 
hidup hingga sekitar 30 tahun. Tanaman ini 
memang bukan tanaman asli di Indonesia. 
Namun, perkembangannya sangat pesat.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian 
tahun 2019, luas lahan perkebunan karet 
nasional mencapai 3,67 juta Ha dengan 
tingkat produksi sebanyak 3.630.268 ton, 
atau tingkat produktivitasnya sebanyak 
1.161kg/Ha.

Hal itu membuktikan kalau luasan maupun 
produksi perkebunan karet nasional sangat 
potensial. Apalagi dari luasan lahan dan 
produksi itu dikuasai oleh perkebunan 
rakyat sebesar 85 persen.

Dari data luasan perkebunan karet 
secara nasional tersebut telah mampu 

menciptakan lapangan kerja bagi 2,5 juta 
KK, dengan rata-rata luas kepemilikan 
lahan 1,25 ha, serta mampu menghasilkan 
volume ekspor sebesar 2,99 juta ton 
dengan nilai US$ 5,10 miliar.

Jika dilihat secara keseluruhan, dari 3 juta 
ton produksi karet nasional, 80 persennya 
dihasilkan dari perkebunan rakyat. 
Sebanyak 247 ribu ton karet nasional 
dihasilkan dari perkebunan besar negara, 
serta 378 ribu ton dari perkebunan swasta.
Namun sesungguhnya, peluang 
perkebunan karet sangat menjanjikan, 
karena bahan baku karet sintetis semakin 
terbatas, sedangkan kebutuhan karet alam 
terus mengalami peningkatan sebesar 2,5 
persen per tahun.

Yang paling menguntungkan, karet alam 
Indonesia memiliki spesifikasi teknis yang 
dibutuhkan oleh industri ban dan berbagai 
jenis industri yang menggunakan bahan 
baku karet lainnya.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan 
penyerapan karet rakyat di dalam negeri, 
maka pada 13 Juli 2020 lalu, dilaksanakan 
penanaman perdana pembangunan 
kebun karet milik pribadi masyarakat 
melalui program Creating Shared Value 
(CSV) PT PANBERS JAYA, di Desa Waetina, 
Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru.

Program CSV merupakan sebuah konsep 
di mana perusahaan (PT PANBERS JAYA) 

memainkan perannya secara aktif dalam 
menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial 
secara bersamaan bagi masyarakat sekitar, 
sebagai bagian dari misi dan eksistensi 
perusahaan itu sendiri. Sehingga program 
CSV tersebut merupakan suatu bentuk 
kerja sama yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan pelaksanaan CSV itu, PT PANBERS 
JAYA berharap, ke depannya dapat 
terealisasi dengan baik adanya perkebunan 
karet milik pribadi masyarakat, dengan 
memanfaatkan lahan tidur maupun lahan 
pertanian non-produksi milik pribadi, 
khususnya bagi yang berminat untuk 
melakukan penanaman karet, memiliki 
modal pribadi, serta mampu melakukan 
pengelolaan dan perawatan kebun karet 
tersebut.

Kebun karet milik pribadi merupakan suatu 
bentuk investasi yang baik bagi masyarakat, 
khususnya dalam upaya meningkatkan 
perekonomian dan kesejahteraan. Karena 
dengan memiliki kebun karet milik pribadi, 
masyarakat tidak akan memaksakan 
kekuatan fisik dalam merawat tanaman 
seperti petani/pekebun tanaman jenis 
lain, sebab perawatannya lebih mudah. 
Dan dalam jangka waktu 4 tahun sampai 
5 tahun, getahnya sudah dapat dipanen. 
Bahkan panen dapat dilakukan antara 25 
tahun sampai 30 tahun ke depannya.

Direktur PT PANBERS JAYA, Lee Hyun Shin, 

PT Panbers Jaya 
Bangun Kebun 
Karet untuk 
Rakyat
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mengatakan, kegiatan penanaman perdana 
pembangunan kebun karet milik pribadi 
masyarakat melalui program Creating 
Shared Value (CSV) PT PANBERS JAYA harus 
dapat dimanfaatkan masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan ke depan.
“Ini kesempatan buat masyarakat untuk 
dapat lebih sejahtera,” ujar Lee Hyun Shin, 
yang turut menghadiri kegiatan tersebut.
Hal senada disampaikan pula oleh camat 
Waelata yang diwakili oleh Kasie Umum 
Kecamatan Waelata, Hariyanto. Dia 
mengatakan, menanam pohon karet ibarat 
menanam pohon uang. “Jadi masyarakat 
pasti sejahtera, jika memiliki kebun karet 
sendiri ini. Saya sendiri memiliki minat yang 
besar untuk membangun kebun karet milik 
pribadi suatu waktu kelak,” katanya.

Pengadaan bibit tanaman karet dapat 
dilakukan dengan sistem kredit, di mana 
dengan menyetor DP atau uang muka 
sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus 
ribu rupiah), masyarakat sudah dapat 
memperoleh bibit sejumlah 555 (lima 
ratus lima puluh lima) pohon tersebut. 
Sedangkan sisa biaya pengadaan bibit akan 
diangsur, jika di kemudian hari kebun karet 
milik masyarakat tersebut telah panen.

Kebutuhan bibit tanaman karet untuk 
lahan seluas 1 Ha adalah sebanyak 555 
(lima ratus lima puluh lima) pohon, dengan 
jarak tanam 6 x 3 m. Sedangkan harga bibit 
tanaman karet tersebut Rp15.000 (lima 
belas ribu rupiah) per pohon. Sehingga 

pengadaan bibit tanaman karet untuk 
lahan seluas 1 Ha (satu hektar area) yakni 
Rp15.000 x 555 = Rp8.325.000 (delapan 
juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Kerja sama pembangunan karet milik 
pribadi masyarakat pada dasarnya 
merupakan kontribusi perusahaan dalam 
memberikan solusi bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat sekitar, yang 
secara tertulis dilaksanakan dengan suatu 
kesepakatan pembangunan kebun karet 
milik pribadi masyarakat.

Kesepakatan tersebut berisi tentang 
sistem kerja sama, di mana perusahaan 
memfasilitasi pengadaan bibit tanaman 
karet dan menjamin bahwa jika kelak 
perkebunan karet masyarakat tersebut 
telah dapat dipanen getahnya, maka 

PT PANBERS JAYA berkewajiban untuk 
membeli getah karet (lateks) tersebut yang 
disesuaikan dengan harga lateks di pasar 
nasional.

Selain untuk memanfaatkan lahan 
tidur maupun lahan non produktif 
milik pribadi dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat khususnya 
petani, pembangunan kebun karet milik 
pribadi melalui program CSV ini juga 
merupakan sebuah peluang usaha baru 
yang dapat menyerap tenaga kerja, 
sehingga tingkat pengangguran dapat 
dikurangi, serta sebagai bentuk rehabilitasi 
lahan karena pada dasarnya tanaman 
karet tidak memerlukan tanah dengan 
tingkat kesuburan yang tinggi untuk dapat 
tumbuh.(beritakotaambon)
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PT Korintiga Hutani Serahkan Hibah Jalan 
Konsorsium ke Pemkab Kobar
PANGKALAN BUN – Komitmen PT Korintiga 
Hutani “Berkarya untuk Negeri” tidak 
hanya menjadi jargon semata, namun 
itu selalu dibuktikan dengan karya dan 
kerja nyata. Hal tersebut terbukti dengan 
penyerahan hibah jalan konsorsium 
Corporate Social Responsiblity (CSR) 
PT Korintiga Hutani kepada Pemkab 
Kotawaringin Barat pada 20 Oktober 2020.

Acara penyerahan tersebut dilaksanakan 
di Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara 
(Aruta). Penyerahan dilakukan langsung 
oleh Direktur Mr. Park Jong Myung kepada 
Bupati Kobar Hj. Nurhidayah.

Mr. Park Jong Myung menyebutkan bahwa, 
sesungguhnya kontribusi yang sangat bisa 
dirasakan manfaatnya oleh semua pihak 
adalah bagaimana meningkatkan sarana 
infrastruktur terutama akses jalan dan 
jembatan. 

“Pembangunan infrastruktur jalan adalah 
program CSR PT Korintiga Hutani di 
samping program CSR lainnya,” kata Mr. 
Park Jong Myung.

Konsorsium pembangunan jalan tembus 
Desa Nanga Mua Pangkut yang dikerjakan 
skema konsorsium dengan panjang jalan 
17 m dan lebar 16 m. Dalam hal ini, PT 
Korintiga adalah pihak yang memberikan 
bantuan sebagai pelaksana pekerjaan.

“Ini akan mempermudah dan 
memperlancar transportasi antar desa. 
Antar desa dengan kecamatan dan 
kabupaten. Sehingga aktivitas masyarakat 
berjalan lancar, roda ekonomi cepat 
berkembang dan pembangunan sektor 
lainnya juga bisa berjalan lancar,” 
ungkapnya sembari menyebut hal ini 
wujud kepedulian sosial PT Korintiga 
kepada masyarakat Arut Utara khususnya 
Desa Nanga Mua terus menjadi perhatian 
management PT Korintiga Hutani.

Sementara itu, Buapti Kobar Hj. Nurhidayah 
mengatakan, ruas jalan yang sudah 
dibangun ini sebagai bentuk dukungan 
PT Korintiga Hutani, dan pembangunan 
infrastruktur jalan ini diharapkan 
membawa perubahan ke arah yang lebih 
baik bagi masyarakat Kobar, khususnya 
wilayah Kecamatan Arut Utara. (infopbun)
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Dari Pedalaman Papua, Podcast Asiki FM 
Bisa Dinikmati Masyarakat

ASIKI – Radio Komunitas Asiki FM 
meluncurkan layanan podcast yang 
memberikan informasi edukatif untuk 
masyarakat luas. Layanan ini sudah dapat 
dinikmati sejak pertengahan tahun 2020 
di empat platform, yakni Breaker, Google 
Podcast, RadioPublic hingga Spotify. 

Penanggung Jawab Radio Komunitas Asiki 
FM Satuman menuturkan, peluncuran 
podcast ditujukan agar masyarakat bisa 
mengakses informasi dari pedalaman 
Papua kapan pun dan di mana pun. 
“Banyak hal yang ingin kami bagikan, 
sebarluaskan ke masyarakat melalui 
podcast ini,” tuturnya. 

Radio Asiki FM sendiri berlokasi di wilayah 
Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten 
Boven Digoel, Papua. Kehadiran radio ini 
merupakan kontribusi di bidang penyiaran 
dari PT Tunas Sawa Erma (TSE), sebuah 
perusahaan bidang perkebunan kelapa 
sawit yang beroperasi di wilayah tersebut, 
dan merupakan bagian dari Korindo Group. 
Radio menggunakan frekunsi 107,7 MHz 
yang juga dapat diakses dengan live 
streaming di website www.asikifm.com. 
Menurut Google Analytics, sepanjang 
2020, Radio Asiki FM telah didengarkan 
oleh 1.113 pendengar melalui jalur 

streaming. Mereka berasal dari 29 negara, 
dari Indonesia, Amerika Serikat (AS), China 
hingga Rusia. 

Radio ini didirikan untuk membantu 
pemerintah daerah dalam 
menginformasikan dan menyosialisasikan 
kegiatan-kegiatan positif. Misalnya, 
informasi publik mengenai Covid-19 
hingga membantu penyebaran informasi 
budaya Papua. Hiburan untuk keluarga 
dan kesehatan hingga program khusus 
lagu-lagu Papua juga dapat didengarkan di 
radio ini. 

Sama seperti radio, podcast Asiki 
FM tidak hanya berbicara tentang 
isu Papua. Pendengar akan disajikan 
beragam informasi, mulai dari kesehatan 
sampai imbauan-imbauan bertemakan 
umum seperti cara menghemat listrik. 
Narasumber kredibel turut diundang untuk 
memberikan informasi yang akurat. 

Salah satu segmen menarik dari podcast 
Asiki FM yaitu sekolah udara. Segmen ini 
mengundang guru dan murid dari sekolah 
di kawasan Asiki untuk belajar bersama 
melalui radio. Salah satu pihak yang sudah 
diundang adalah PAUD Et Labora, Asiki. 
Sampai saat ini, podcast Asiki FM sudah 

berisikan 17 konten. Ke depannya, Satuman 
memiliki komitmen untuk meningkatkan 
kuantitas dan kualitas podcast, sehingga 
semakin memberikan manfaat bagi banyak 
orang. 

Sebagai informasi, Radio Asiki FM 
sudah mendapatkan izin resmi dari 
pemerintah melalui Keputusan Menteri 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
Nomor: 299/RF.03.02/2019 tentang 
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 
Perkumpulan Radio Komunitas Asiki.
(din/sat/pr)
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Pandemic Covid-19 banyak memunculkan 
tantangan baru bagi kehidupan manusia. 
Banyak hal yang tidak bisa dilakukan secara 
normal dan membutuhkan berbagai 
cara baru yang mungkin tidak pernah 
terpikirkan sebelumnya. Hal ini juga 
berdampak terhadap kegiatan pelatihan 
yang ada di dalam perusahaan. Demi 
mencegah Covid-19, pelatihan tatap muka 
tidak bisa dilakukan secara langsung.

“Di Balik Masalah Pasti Ada Peluang”—
itulah kalimat bijak yang harus 
diterjemahkan ke dalam bentuk 
tindakan. Pelaksanaan pelatihan secara 
virtual menjadi solusi yang tepat untuk 
pengembangan sumber daya manusia di 
mana pandemic Covid-19 ini. Pelaksanaan 

Protokol kesehatan untuk kegiatan 
pelatihan di masa pandemic Covid-19:

1. Disinfeksi ruangan sebelum dan 
sesudah dipergunakan

2. Peserta wajib mencuci tangan 
dengan sabun dan air mengalir/
hand sanitizer

3. Pemeriksaan suhu tubuh peserta 
sebelum memasuki ruang 
pelatihan (maksimal 37,5 derajat)

4. Peserta wajib menggunakan 
masker selama pelatihan

5. Pengaturan tempat duduk dengan 
penjarakan minimal 1,5 meter 
(maksimum 50% dari kapasitas 
normal)

6. Menghindari penggunaan barang 
secara bersamaan

7. Penyediaan air dalam kemasan 
botol untuk air minum

8. Jika disediakan makan siang, 
dikemas dalam nasi boks dan 
dikonsumsi di tempat masing-
masing

9. Ketika masa training tatap muka, 
maka fasilitator dan murid wajib 
memakai masker dan face shield.

pelatihan secara virtual ini memanfaatkan 
teknologi online yang sudah tersedia.

Mekanisme pelaksanaan pelatihan di 
masa pandemic adalah: fasilitator dengan 
peserta pelatihan berada di tempat yang 
berbeda. Fasilitator berada di kantor 
pusat, sedangkan peserta berada di dalam 
lokasi ruangan masing-masing dan harus 
mengikuti SOP sebagai standar protokol 
kesehatan yang sudah ditetapkan.

Pelatihan yang diselenggarakan secara 
virtual adalah pelatihan yang bersifat soft 
skill and leadership; untuk pelatihan teknis 
dilakukan di setiap lokasi perusahaan 
secara tatap muka dengan standar protokol 
kesehatan yang sudah ditetapkan.

Pelatihan SDM
di Masa New Normal

Oleh: Setiyono (Head of Korindo Learning & 
Innovation Center)
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Semangat Perbaikan Berkelanjutan 
di CPO Mill TSE-A

Oleh: Setiyono (Head of Korindo Learning & 
Innovation Center)

Minyak sawit adalah minyak yang berasal 
dari buah yang dihasilkan oleh pohon 
kelapa sawit. Tandan buah segar yang 
dipanen dari pohon sawit dikirim ke pabrik 
pengolahan minyak kelapa sawit untuk 
diambil minyaknya.

CPO Mill TSE-A adalah pabrik pengolahan 
minyak kelapa sawit pertama yang dimiliki 
oleh KORINDO Group. CPO Mill TSE-A 
mengolah minyak kelapa sawit yang 
dihasilkan dari perkebunan di POP-A. 

Dalam proses pengolahan minyak kelapa 
sawit, dibutuhkan beberapa mesin yang 
memiliki kemampuan produksi dan 
efisiensi tinggi—guna menghindari losses 
di proses tersebut. Namun seiring dengan 
berjalannya waktu, kemampuan mesin 
produksi dapat saja mengalami penurunan 
yang berdampak kepada tidak tercapainya 
target produksi. Hal ini tidak bisa dibiarkan 
dan memerlukan tindakan perbaikan untuk 
kembali menjaga kinerja pabrik. 

Tahun 2019 menjadi tahun inovasi bagi 
CPO mill TSE-A; manajemen menetapkan 
target untuk dilakukan perbaikan 
berkelanjutan supaya dapat meningkatkan 
produktivitas dan efisiensi serta 
menurunkan losses. 

Hal tersebut menjadi dasar dibentuknya 
Tim Task Force (T/F) yang memiliki misi 
untuk meningkatkan produktivitas, 
rendemen/OER (Oil Extraction Ratio), 

Perbaikan FFA dan Indikator yang lain. T/F 
dipimpin oleh Manajer CPO Mill TSE A, 
Yosrizal, serta Tim Learning & Innovation 
Center dari kantor pusat di Jakarta sebagai 
mentor dan pendamping.

Setelah dilakukan kick off meeting T/F, 
kegiatan dimulai dengan melakukan 
analisa permasalahan pada masing-masing 
stasiun proses di CPO mill A. Hal ini untuk 
mengetahui proses mana yang menjadi 
penyebab utama rendahnya produktivitas 
dan efisiensi. 

Seluruh anggota tim T/F melakukan Gemba 
Walk atau turun ke setiap stasiun proses. 
Dari kegiatan Gemba Walk tersebut 
ditemukan beberapa hal yang dapat 
disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi area pabrik dan mesin yang 
cenderung kotor 

2. Banyaknya stop mesin yang tidak 
terencana (unplanned stop) dan tidak 
terkendali

3. Banyaknya alat kerja yang tidak bisa 
difungsikan secara optimal

Dari temuan di atas, T/F melakukan diskusi 
untuk membuat rencana perbaikan, dan 
disepakati perbaikan dilakukan melalui 
pendekatan TPM (Total Productivity 
Maintenance). TPM adalah sistem 
yang digunakan untuk memelihara dan 
meningkatkan kualitas produksi melalui 
perawatan perlengkapan dan peralatan 

kerja seperti mesin, ekuipmen, dan alat-
alat kerja. Dasar dari kegiatan TPM adalah 
6S.

Memulai TPM diawali dengan penerapan 
6S di lingkungan pabrik: bagaimana 
membuat pabrik menjadi lebih bersih, 
rapi dan teratur. Sosialisasi kegiatan 6S 
dilakukan secara masif kepada seluruh 
karyawan. 

Kegiatan pemilahan barang-barang 
yang tidak diperlukan, penataan dan 
pemberian identitas untuk barang yang 
masih diperlukan, dan tak lupa dilakukan 
pembersihan mesin dan seluruh area 
pabrik. Semua karyawan berpartisipasi 
dalam kegiatan tersebut. Briefing pagi 
dilakukan untuk memberikan semangat 
kerja bagi semua karyawan.

Dari penerapan 6S mulai menampakkan 
hasil, area pabrik mulai kelihatan bersih 
dan teratur karena barang yang tidak 
diperlukan sudah berkurang secara 
signifikan, dan barang yang diperlukan 
mulai tertata serta teridentifikasi. Seluruh 
mesin dan area pabrik juga mulai terlihat 
bersih dan rapi. Yang terpenting dari 
penerapan 6S ini adalah turut berubahnya 
mindset dan kepedulian karyawan pabrik 
tentang bagaimana membuat pabrik 
menjadi lebih bersih.

Beberapa hasil penerapan 6S di area pabrik 
antara lain:

• Area Loading Ramp (Winch)

Sebelum Sesudah
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• Area Hydro Cyclone

Hasil penerapan 6S di lokasi pabrik

Breafing pagi untuk memberi semangat kerja

Sebelum Sesudah
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Semua perbaikan dilakukan secara bertahap untuk seluruh area pabrik dan masih berjalan hingga saat 
ini. Pemeliharaan mesin dilakukan dengan mengikuti standar yang sudah ditetapkan dan dijalankan 
secara periodik. Metode Preventive Maintenance (Pemeliharaan Pencegahan) diterapkan untuk 
mengganti metode sebelumnya, yakni Breakdown Maintenance (Perawatan Kerusakan).

Penegakan aturan dan disiplin karyawan diterapkan untuk merubah mindset, karena improvement 
tidak akan berjalan dengan baik tanpa perubahan mindset dari semua karyawan .

Semua usaha tersebut berbuah hasil yang signifikan, yang bisa dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Losses dengan trend menuju lebih baik disajikan dalam data di bawah ini
2. Pencapaian OER dan KER juga menunjukkan tren perbaikan

Perbandingan OER sebelum perbaikan (2019) dan setelah perbaikan (2020) dalam %

Selain kegiatan 6S, dilakukan juga 
perbaikan untuk mengurangi mengurangi 
stop mesin yang tidak terencana 
(unplanned stop): mesin harus 
dikembalikan kepada kondisi normal. 
Hal tersebut bukan perkara yang mudah 
karena kondisi mesin di CPO Mill TSE A 
dalam kondisi yang sudah tua, namun T/F 

berusaha semaksimal mungkin sehingga 
mesin bisa berjalan secara normal. 

Boiler sebagai jantung pabrik dinormalkan 
kondisinya sehingga steam yang dihasilkan 
bisa maksimal. Station Press sebagai 
penentu OER (Oil Extraction Ratio) 
berjumlah sembilan mesin, sebelumnya 

memiliki masalah shaft yang selalu 
patah karena material asing, kini berhasil 
dinormalkan kembali sehingga semua 
station press bisa beroperasi secara 
normal. Kisi-kisi thresher yang selalu patah 
diperbaiki sesuai dengan standar sehingga 
bisa berjalan normal kembali.
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Perbandingan OER sebelum perbaikan (2019) dan setelah perbaikan (2020) dalam %

Perbandingan KER sebelum perbaikan (2019) dan setelah perbaikan (2020) dalam %

*Data diolah dari laporan produksi CPO Mill A.
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PT KPS 
Menangi 
Kompetisi 6S

BPJS 
Ketenagakerjaan: 
PT AK Komitmen 
Lindungi Tenaga 
Kerja
CILEUNGSI – BPJS Ketenagakerjaan menilai 
PT Aspex Kumbong (AK) memiliki komitmen 
dalam perlindungan keselamatan dan 
kesehatan para pekerjanya. Hal ini dapat 
dilihat bahwa angka kecelakaan di PT 
Aspex Kumbong (AK) yang rendah bahkan 
terkecil untuk BPJS Ketenagakerjaan cabang 
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa 
Barat.

Pernyataan tersebut dikeluarkan 
oleh Kepala Kantor Cabang BPJS 
Ketenagakerjaan area Bogor 2, yang 
diwakili Ratna Netty, Kepala Bidang 
Pemasaran pada Jum’at (26/6) lalu di 
Ruang Meeting Utama PT Aspex Kumbong 
di Cileungsi. Ia memaparkan bahwasanya 
hal tersebut dapat dilihat dari angka 
kecelakaan kerja di PT Aspex Kumbong 
yang terendah dibandingkan perusahaan 

Sebagai komitmen untuk perbaikan 
berkelanjutan, pada tahun 2019 Korindo 
mencanangkan penerapan 6S di seluruh 
unit usahannya. 6S adalah sebuah metode 
dasar untuk perbaikan berkelanjutan 
dengan fokus lingkungan kerja. Tujuan 
penerapan 6S sendiri adalah bagaimana 
membuat tempat kerja yang bersih, teratur 
dan aman sehingga akan menghindari 
kegiatan yang tidak diperlukan. Dampak 
dari kegiatan ini tentunya adalah 
peningkatan produktivitas, kualitas 
maupun efisiensi.

Setelah dilakukan KICK OFF 6S, semua unit 
usaha Korindo berlomba-lomba untuk 

lainnya di wilayah Bogor 2 yaitu Citereup, 
Gunung Putri, Klapanunggal, Cileungsi dan 
Jonggol.

Ia juga mengapresiasi diterapkannya 
protokol keselamatan dan kesehatan 
dengan baik. “Ditandai dengan adanya 
safety induction di setiap tamu yang akan 
memasuki area perusahaan,” jelas Ratna.
Menanggapi hal tersebut, Asisten 
Manager HRD PT Aspex Kumbong, Renaldi 
menyampaikan terima kasih atas apresiasi 
yang diberikan BPJS kepada PT Aspex 
Kumbong. “Pernyataan tersebut memicu 
kami untuk lebih maksimal lagi dalam 
menekan angka kecelakaan kerja,” ujar 
Renaldi.

Seperti diungkapkannya, manajemen 
berkomitmen penuh dalam upaya 

memperbaiki semua hal yang tidak sesuai 
dengan kaidah 6S. Di kantor pusat dan 
seluruh lokasi unit usaha Korindo, kegiatan 
6S ini secara masif dari tingkat pimpinan 
dan karyawan semua berpartisipasi dalam 
kegiatan 6S.

Sebagai implementer terbaik tahun 
2020 ini adalah PT Kenertech Power 
System. Perusahan ini merupakan unit 
usaha Korindo yang bergerak pada bisnis 
pembuat wind tower. PT KPS berhasil 
mencapai nilai tertinggi pada penilaian 

menjalankan program keselamatan dan 
kesehatan pekerja terutama dalam masa 
Pandemic COVID-19 yang terjadi saat ini. 

“Kami konsen terhadap 
keselamatan dan kesehatan 
pekerja, termasuk juga 
menjalankan dengan penuh 
mandat dari pemerintah dalam 
upaya penanganan pencegahan 
penularan virus Covid-19 di dalam 
perusahaan dengan menjalankan 
protokol Covid-10 sesuai regulasi”
ujarnya. (komarinda)

final 6S yang dilakukan pada bulan Agustus 
2020.

Beberapa hal terkait keberhasilan PT KPS 
dalam penerapan 6S, adalah  :
1. Komitmen bersama dalam penerapan 

6S dari pucuk pimpinan sampai kepada 
seluruh karyawan.

2. Keterlibatan semua pimpinan dan 
karyawan untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan 6S yang sudah dijadwalkan.

3. Dukungan dalam perbaikan 6S dan 
monitoring di lapangan terkait progress 
perbaikan

4. Terbangunnya kesadaran dari setiap 
karyawan tentang budaya kerja 6S

5. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi 
inspirasi untuk penerapan 6S di 
unit usaha yang lain, dan menjadi 
motivasi bagi PT KPS untuk bisa 
mempertahankan dan meningkatkan 
perbaikan 6S tersebut. (Setiyono)

Salam 6S
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JAKARTA – Sebagai upaya membantu 
pencegahan penyebaran wabah COVID-19 
di wilayah Papua, Korindo Group 
menyerahkan 3.500 Alat Pelindung Diri 
(APD) berupa Baju Hazmat bagi para 
Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten 
Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Bantuan APD ini secara simbolis diserahkan 
oleh Senior Vice Chairman Korindo Group, 
Robert Seung kepada 3 orang perwakilan 
Kabupaten, di Gedung Wisma Korindo 
Jakarta, pada Jum’at (29/5). Dengan 
mendapatkan dukungan dari Tim Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 
bantuan akan didistribusikan langsung 
ke RSUD yang berada di ke-3 kabupaten 
tersebut.

Seperti dituturkan oleh Robert Seung, 
bantuan dari Korindo Group ini melengkapi 
bantuan 12.000 masker yang sebelumnya 
sudah diserahkan kepada 3 Kabupaten 
yang sama pada tanggal 9 April 2020 lalu.
“Aksi yang dilakukan Korindo adalah bentuk 
kepedulian terhadap sesama, dan bentuk 

apresiasi kami atas pengabdian serta 
dedikasi yang tinggi dari para tenaga medis 
dalam menghadapi pandemic Covid-19 
ini,” ujar Robert Seung.

Untuk diketahui, Satgas Covid-19 Provinsi 
Papua pada akhir Mei 2020 menyampaikan 
bahwa sebanyak 34 orang tenaga medis 
sudah terpapar positif Covid-19. Karena itu 
dibutuhkan kerja sama dari seluruh lapisan 
masyarakat untuk bersama-sama menjaga 
para tenaga medis yang merupakan aset 
strategis di kondisi saat ini dengan baik. 
(pr)

Korindo Salurkan 
3.500 APD ke 
Rumah Sakit di 
Papua
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MERAUKE – Melihat kian meningginya 
angka pasien positif Covid-19, PT 
Berkat Cipta Abadi memutuskan untuk 
memberikan donasi kepada Pemerintah 
Daerah Merauke pada Rabu (12/8) lalu. 

Bantuan yang diberikan berupa baju 
hazmat sebanyak 1.000 set, serta sejumlah 
alat pengukur suhu tubuh (thermometer 
gun). Bantuan ini diharapkan dapat 
membawa banyak manfaat bagi para 
tenaga kerja kesehatan yang bertugas di 
garis depan. 

Penyerahan donasi diselenggarakan 
di Gedung Sekretariat Gugus Tugas 

Penanganan Covid-19 di kantor Pemkab, 
Merauke. Pihak perusahaan yang 
diwakilkan oleh Direktur Kim Young Soo 
mengatakan, “Bantuan ini adalah wujud 
nyata kepedulian perusahaan terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 

Harapan perusahaan hanya supaya 
donasi ini mampu membantu pemerintah 
daerah dalam meminimalisir penyebaran 
virus—dengan cara memberi keamanan 
terhadap para nakes. Kami siap bekerja 
sama dengan pemerintah dan instansi lain 

untuk mencegah penyebaran Covid-19 di 
Merauke dan sekitar.”

Donasi ini disambut hangat oleh seluruh 
pihak. Mewakili Pemkab Merauke, 
Yakobus Duwiri mengutarakan apresiasi 
tinggi terhadap perusahaan. “Atas nama 
masyarakat Merauke, kami ucapkan terima 
kasih banyak atas kepedulian perusahaan. 
Kami berharap, kita semua dapat terus 
bekerja sama dalam menghadapi pandemic 
ini,” tuturnya. (asikifm/uni) 

PT Berkat
Cipta Abadi 
Serahkan 
1.000 Hazmat 
ke Pemkab 
Merauke

Pimpinan PT BCA, Mr. Kim Young Soo menyerahkan 1.000 set baju hazmat kepada 
Pemda Kabupaten Merauke pada Rabu, (12/8).

“Atas nama masyarakat Merauke, kami 
ucapkan terima kasih banyak atas kepedulian 

perusahaan. Kami berharap, kita semua 
dapat terus bekerja sama dalam menghadapi 

pandemic ini.”

Yakobus Duwiri
Mewakili Pemkab Merauke
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PT Dongin Prabhawa 
Donasikan APD ke 
Pemda Mappi
ASIKI, 23 Juli 2020 – PT Dongin Prabhawa 
memberikan bantuan berupa Alat 
Pelindung Diri (APD) ke pada Pemda 
Mappi, di kantor Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Keppi, Kabupaten 
Mappi, melalui Bupati Mappi Kristosimus 
Yohanes Agawemu, selaku Ketua Tim 
Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 
Kabupaten Mappi . Selasa 21/07/2020.

Penyerahan bantuan teresebut di serahkan 
secara simbolis oleh Mr. Kim Jin Woo 
mewakili pihak manajemen perusahaan 
dan diterima langsung oleh Bupati Mappi 
Kristosimus Yohanes Agawemu, serta 
penandatanganan berita acara oleh Jemmy 
Senduk , S.Sos selaku General Manager 
mewakili manajemen Perusahaan.

Bantuan APD yang di berikan pihak 
perusahaan berupa hazmat suit 1.000 

lembar, masker 20.000 pieces, Rapid 
Diagnostic Test 200 Unit, dan thermometer 
gun 20 Unit. Bantuan ini sebagai bentuk 
kerja sama dan perhatian perusahaan 
terhadap masyarakat kabupaten Mappi. 
Perusahaan berharap dengan adanya 
bantuan ini bisa membantu semua pihak 
dengan bekerja sama dalam menghadapi 
kondisi Covid-19 saat ini yang sudah 
menyebar hampir ke seluruh belahan 
dunia.

Bupati Mappi selaku ketua Tim Gugus 
Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten 
Mappi mengapresiasi atas perhatian 
perusahaan terhadap masyarakat mappi 
dan ucapan terima kasih yang disampaikan 
kepada perusahaan mewakili seluruh 
masyarakat yang ada di Kabupaten Mappi.
(tse/asikifm) 
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Korindo Group Kembali Memberikan 
Bantuan APD Ke Pemda Boven Digoel
BOVEN DIGOEL – Korindo Group 
menyerahkan bantuan 1.000 set baju 
hazmat atau Alat Pelindung Diri (APD) 
untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Boven 
Digoel, Mappi dan Merauke, Papua, Selasa 
(25/8). Sebelumnya, perusahaan juga 
sudah mengirimkan masker.

Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari 
upaya Korindo Group dalam memerangi 
penyebaran virus corona (Covid-19), 
terutama di tiga daerah selatan Papua 
tersebut. 

Direktur Umum Korindo Asiki Kim Young 
Soo yang diwakili Direktur Personalia Ronny 
Makal menyebutkan, penyerahan APD ini 
menjadi bentuk perhatian Korindo Group 
untuk membantu pemerintah daerah 
dalam rangka penanggulangan Covid-19. 
“Jadi, dari pihak perusahaan, memang 
kami sudah membantu ketiga kabupaten. 

Yang pertama Kabupaten Mappi, yang 
kedua Kabupaten Merauke dan yang ketiga 
di Kabupaten Boven Digoel itu sendiri,” 
tuturnya. 

Ketua Umum Gugus Tugas Penaganan 
Covid-19 Boven Digoel Chaerul Anwar, 
yang juga menjabat Wakil Bupati Boven 
Digoel menyampaikan apresiasi yang 
luar biasa atas bantuan Korindo Group. 
Menurutnya, bantuan ini akan banyak 
membantu tenaga medis yang merupakan 
garda terdepan saat pandemic.

“Atas nama ketua gugus tugas 
penanganan Covid-19 Boven Digoel, saya 
menyampaikan terima kasih dan apresiasi 
terhadap PT Korindo yang mana sebulan 
yang lalu Korindo membantu kita masker, 
kali ini kembali peduli sesama bersatu 
lawan Covid- baju hazmat sebanyak 1.000 
set. Harapannya, tentunya, bantuan ini 

bisa digunakan oleh tim gugus untuk 
penanganan Covid-19,” katanya.  

Melalui bantuan ini, kedua belah pihak 
berharap kerja sama yang baik terus 
terjalin dengan baik hingga jangka 
panjang. Khususnya dalam bersama-sama 
mencegah penyebaran Covid-19 di Boven 
Digoel. Meskipun daerah ini telah masuk 
dalam kategori daerah ‘hijau’, pencegahan 
perlu terus dilakukan.

Sementara itu, khusus di daerah kerja 
Korindo, perusahaan telah memberlakukan 
protokol kesehatan yang kuat untuk 
mencegah penyebaran virus setelah 
kegiatan ekonomi di Papua mulai 
dilonggarkan. Misalnya, melakukan 
pengamanan ketat terhadap masyarakat 
maupun karyawan yang keluar dan masuk 
ke area kerja. (susi/asikifm/pr)
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PT BFI Bantu 
Perbaikan 
Jalan Utama 
Masyarakat
BALIKPAPAN – PT Balikpapan Forest 
Industries (BFI) salah satu anak usaha 
yang tergabung dalam Korindo Group, 
memperbaiki akses jalanan di Kelurahan 
Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten 
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan 
Timur. Area tersebut dipilih karena 
merupakan salah satu akses masuk ke 
Kelurahan Jenebora yang juga merupakan 
jalur utama masyarakat sekitar sehingga 
nantinya dapat menunjang aktivitas 
masyarakat sekitar.

Sebelumnya, masyarakat melalui Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) telah 
meminta bantuan kepada perusahaan 
untuk memperbaiki jalan setempat. 
Permohonan ini diajukan melalui surat ke 
pihak perusahaan sejak Januari 2019. 

“Pihak LPM Kelurahan Gersik meminta 
pihak PT BFI untuk melakukan perbaikan 
jalan dari RT 004 sampai dengan Jalan 
Batu Bara,” tulis LPM dalam surat yang 
ditandatangani Ketua LPM Kelurahan 
Gresik Edy Sud itu. 

Permohonan diajukan mengingat jalan 
di Kelurahan Gersik merupakan akses 
umum yang banyak dimanfaaatkan oleh 
masyarakat. Saat itu, kondisi jalanan sudah 
rusak berat. Bahkan, di beberapa titik 
jalan, situasinya sangat membahayakan 
pengguna jalan, termasuk usai hujan.

Jalanan dengan kontur tidak rata dan hanya 
berupa tanah berpotensi membuat siapa 
pun yang melaluinya tergelincir, terutama 
pengendara roda dua. Saat hujan, jalanan 

tersebut nyaris tidak dapat dilalui. 

Secara total, estimasi biaya yang 
dikeluarkan perusahaan untuk 
memperbaiki jalanan masyarakat mencapai 
Rp 105,2 juta. Sebagian besar di antaranya, 
Rp 88 juta, dialokasikan untuk membeli 
dan menyusun batu gunung dengan total 
volume 220 meter persegi. 

Proses perbaikan menggunakan alat berat 
EX-200 yang khusus disewa oleh BFI. 
Ekskavator ini kemudian menaruh batu-
batu di atas jalan tanah untuk mencegah 
permukaannya menjadi licin, sehingga 
tidak membahayakan pengguna jalan. 
(arifin/bfi)

Kondisi jalan sebelum diperbaiki.

Kondisi jalan setelah diperbaiki. Kondisi jalan setelah diperbaiki.
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KABS Bantu Kebutuhan 
RSUD di Pangkalan Bun
PANGKALAN BUN– Seiring dengan 
meningginya angka kasus positif 
Covid-19, PT Korindo Ariabima Sari 
(KABS) memutuskan untuk ikut terjun 
berkontribusi untuk membantu menjaga 
kemaslahatan masyarakat, utamanya warga 
sekitar wilayah Pangkalan Bun, Kabupaten 
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 
pada Selasa (23/6).

Menilik fakta bahwa RSUD Sultan 
Imanuddin merupakan Rumah Sakit 
Rujukan Covid-19 di Pangkalan Bun, 
perusahaan bertekad untuk membantu 
meringankan kewajiban para tenaga 
kesehatan yang tengah berjuang keras di 
garis depan. PT Korindo Ariabima Sari pun 

mendonasikan beberapa bantuan untuk 
RSUD Sultan Imanuddin, yakni: alkohol 
1 liter berkadar 70% sebanyak 48 botol, 
masker medis sebanyak 40 boks, nurse 
cup (penutup kepala) sebanyak 2 boks, 
kacamata medis goggle sebanyak 10 buah, 
face shield (pelindung wajah) sebanyak 
20 buah, handscoon non-steril (sarung 
tangan) sebanyak 4 boks, dan tak lupa 
beberapa lapis APD (Alat Pelindung Diri). 
Bantuan ini disambut hangat oleh pihak 
penerima. 

Perwakilan PT Korindo Ariabima Sari 
menegaskan bahwa perusahaan sangat 
mengapresiasi para tenaga medis, serta 
mengucapkan terima kasih atas perjuangan 

mulia mereka. Bantuan ini diharapkan 
dapat menambah kelengkapan rumah 
sakit, sehingga seluruh petugas medis 
dapat bekerja secara maksimal tanpa 
diliputi kecemasan akan paparan Covid-19. 
(KABS/pr)
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LAMANDAU– PT Korintiga Hutani (KTH) 
menyalurkan 500 paket sembako untuk 
masyarakat Kabupaten Lamandau, Provinsi 
Kalimantan Tengah yang terdampak banjir. 
Bantuan tersebut, disalurkan melalui 
Pemerintah Kabupaten Lamandau, Senin 
13 Juli 2020.

Seperti diketahui, sejak awal Juli 2020 
lalu, kabupaten berjuluk Bumi Bahaum 
Bakuba itu dilanda banjir parah. Ribuan 
rumah warga, fasilitas umum, dan akses 
transportasi pun terendam air. Pun 
demikian, ribuan KK yang tersebar di 
7 kecamatan di Kabupaten Lamandau 
menjadi korban banjir. Mereka tidak dapat 
bekerja seperti biasanya.

Manager Umum PT KTH, Rais Sugito 
mengatakan, menindaklanjuti ajakan 
Bupati Lamandau H Hendra Lesmana 
kepada dunia usaha untuk dapat 
membantu meringankan beban masyarakat 
terdampak banjir, PT KTH pun ikut serta 
menyalurkan ratusan paket sembako 
kepada masyarakat korban banjir melalui 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

“Hari ini (Senin 13/7/2020), Kami dari PT 
KTH melalui program CSR menyalurkan 500 
paket sembako kepada Pemkab Lamandau 

untuk diberikan kepada warga terdampak 
banjir,” ungkap Rais Sugito seusai prosesi 
penyerahan bantuan secara simbolis 
kepada Bupati Lamandau, H. Hendra 
Lesmana.

Rais melanjutkan, paket sembako yang PT 
KTH salurkan berupa 200 kantong beras 
5 kilogram, 200 boks mie instan, dan 100 
boks air mineral. “Semoga sedikit bantuan 
ini dapat membantu kebutuhan warga yang 
sedang dilanda musibah banjir,” ujarnya.
Rais menjelaskan, bantuan sembako ini 
merupakan salah satu wujud kepedulian 
perusahaan dalam menangani dampak 
banjir yang terjadi di Kabupaten Lamandau. 
PT KTH juga berjanji bakal konsisten untuk 
mengupayakan pemberian bantuan kepada 
warga terdampak banjir.

“Melihat perkembangan situasi, kita akan 
mengupayakan kegiatan PT KTH peduli 
ini akan terus kita laksanakan, meskipun 
tidak seberapa dibandingkan banyaknya 
warga yang terdampak, namun perusahaan 
akan tetap memberikan perhatian kepada 
masyarakat,” kata Rais.

Sementara itu, Bupati Lamandau H. Hendra 
Lesmana mengapresiasi bantuan paket 
sembako dari PT KTH. Perusahaan tersebut 

dinilai telah menunjukan kepedulian 
terhadap korban banjir yang terjadi cukup 
parah di sejumlah desa di Kabupaten 
Lamandau.

“Terima kasih kepada PT KTH, bantuan 
ini akan kita salurkan melalui Dinsos 
Lamandau dan instansi terkait lainnya, 
kegiatan sosial ini semoga dapat mengetuk 
kepedulian perusahaan dan dunia usaha 
lainnya untuk ikut peduli,” ungkapnya.
Hendra menerangkan, dalam beberapa 
hari lalu, banjir melanda daerah hulu 
Sungai Lamandau. Saat ini, banjir tersebut 
sudah melanda desa-desa di daerah hilir. 
“Banjir di hulu sudah mulai surut, namun 
sekarang daerah hilir yang terdampak 
cukup parah, lebih parah dari banjir 
pertama minggu lalu.”

Sebagai informasi, berdasarkan data 
terbaru BPBD Lamandau, sebanyak 2.535 
KK dengan total 3.253 jiwa yang tersebar 
di 7 Kecamatan di Kabupaten Landau 
terdampak banjir. Sebanyak 136 orang 
di antaranya, harus menempati tempat 
pengungsian yang telah disiapkan oleh 
Pemkab Lamandau. (HumasKTH)

PT KTH Salurkan Bantuan 
Sembako untuk Korban 
Banjir Lamandau
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Yayasan Korindo 
Salurkan 2.000 
Masker Kain di 
Pancoran
JAKARTA – Yayasan Korindo pada Rabu 
(22/4) mendistribusikan 2.000 lembar 
masker kain non-medis untuk masyarakat 
di Kecamatan Pancoran, lokasi kantor 
pusat Korindo Group, Jakarta. Hal ini 
sejalan dengan seruan Gubernur DKI 
Jakarta Nomor 9 Tahun 2020 untuk selalu 
menggunakan masker ketika berada atau 
berkegiatan di luar rumah. 

Dikutip dari situs https://corona.jakarta.
go.id/ per Kamis (30/4), di Kecamatan 
Pancoran terdapat pasien positif COVID-19 
sebanyak 39 orang, Pasien Dalam 
Perawatan (PDP) 27 orang, dan Orang 
Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 59 
orang. 

“Di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan 
yang masuk sebagai zona merah Covid-19, 

menjadi target dari donasi pemberian 
masker guna memutus mata rantai 
penyebaran wabah covid-19 tersebut. 
Termasuk masyarakat di Kelurahan 
Pancoran dan Pengadegan yang tak luput 
dari imbas pandemic ini. Ada beberapa 
orang dalam pantauan (ODP) seluruhnya 
masih dalam karantina mandiri”, ujar 
Lurah Pancoran, Isno Usnodo, S.Sos saat 
menerima bantuan masker kain dari 
Yayasan Korindo di kantornya. 

“Di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan yang masuk 
sebagai zona merah Covid-19, menjadi target dari 

donasi pemberian masker guna memutus mata rantai 
penyebaran wabah covid-19 tersebut. Termasuk 

masyarakat di Kelurahan Pancoran dan Pengadegan 
yang tak luput dari imbas pandemic ini. Ada beberapa 
orang dalam pantauan (ODP) seluruhnya masih dalam 

karantina mandiri”

Isno UsnodoS.Sos
Lurah Pancoran

Penyerahan masker ini dilakukan di 
Kelurahan Pancoran dan Kelurahan 
Pengadegan untuk kemudian 
didistribusikan ke masyarakat sesuai 
dengan prioritas kebutuhan. Kegiatan ini 
merupakan bagian dari Corporate Social 
Contribution (CSC) Yayasan Korindo yang 
merupakan wujud kepedulian perusahaan 
kepada masyarakat. (ray)

Penyerahan bantuan 2.000 masker kain dari perwakilan Yayasan Korindo kepada Kepala 
Kelurahan Pancoran (tengah) pada Kamis (30/4)
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Bantuan Seribu 
Pohon Eukaliptus 
untuk Desa 
Sungai Pulau

Radio Asiki 
FM Aktif 
Sosialisasikan 
Pencegahan 
Covid-19

KOTAWARINGIN BARAT – Atas dasar bakti 
sosial terhadap bumi dan masyarakat, 
PT Korintiga Hutani (PT KTH) kembali 
memberikan aksi nyata dengan melakukan 
usaha penghijauan kepada masyarakat 
di Desa Sungai Pulau, Kabupaten 
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 

Bantuan penghijauan yang diberikan 
adalah sejumlah 1.000 batang bibit pohon 
eukaliptus (Eucalyptus pellita). Bibit ini 

JAKARTA – Radio Asiki FM sebagai 
salah satu media strategis kini sudah 
mulai menjadi rujukan bagi masyarakat 
Kabupaten Boven Digoel, Papua. 
Khususnya untuk mereka yang berada di 
Kampung Asiki, Distrik Jair.

Sosialisasi pencegahan virus corona 
(Covid-19) menjadi salah satu konten yang 
paling banyak dinantikan pendengar Radio 
Asiki FM. Setidaknya 22 kali sosialisasi 
disampaikan dalam satu hari yang tersebar 
ke seluruh program dari pukul 07.00-21.00 
WIT.

kelak diharapkan dapat menjadi pohon 
yang menahan resapan air di sekitar 
embung desa. Resapan air tersebut 
diperkirakan dapat menjaga ekosistem 
wilayah terkait, sehingga dapat bermanfaat 
tidak hanya bagi manusia, tetapi juga 
seluruh keragaman hayati lokal. 

Kala menerima bantuan bibit ini, 
masyarakat Desa Sungai Pulau sangat 
berterima kasih kepada PT KTH atas 

Banyak materi yang disampaikan melalui 
sosialisasi ini. Mulai dari imbauan kepada 
seluruh masyarakat untuk mematuhi 
protokol kesehatan dan tidak melakukan 
atau menghadiri aktivitas yang bersifat 
masal hingga informasi lain tentang upaya 
menjaga kesehatan diri maupun keluarga.
 
Keberadaan Radio Asiki FM sendiri sudah 
dimanfaatkan penggunaannya oleh Satuan 
Tugas Penanggulangan Covid-19. Dalam 
sosialisasinya, radio yang merupakan 
kontribusi dari PT Tunas Sawa Erma (TSE) 
ini turut melibatkan pihak yang kompeten, 

kepedulian perusahaan yang tidak pernah 
surut terhadap kepentingan warga desa. PT 
KTH pun menegaskan akan terus berusaha 
semaksimal mungkin untuk memberikan 
bantuan dan dukungan terhadap kegiatan 
masyarakat sekitar. (kthindustri/estika/lin)

seperti tenaga kesehatan.

Berbagai talkshow kesehatan yang 
mengulas mengenai Covid-19 juga 
disiarkan Radio Asiki FM melalui podcast-
nya. Layanan ini sudah dapat dinikmati 
sejak pertengahan tahun 2020 di berbagai 
platform, seperti Google Podcast hingga 
Spotify. Melalui podcast, masyarakat 
bisa mendengarkan informasi mengenai 
Covid-19 secara berulang kali di manapun 
dan kapanpun. (pr)

Penyerahan 1.000 pohon Eucalyptus pellita oleh Manajemen PT Korintiga Hutani kepada 
Pemerintah Desa Sungai Pulau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

FOTO: Bekerja sama dengan Klinik Asiki, Radio Asiki 107.7 FM terus menyuarakan kepada 
masyarakat untuk selalu taat protokol kesehatan.
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Ribuan Warga Terima 
Bantuan Sembako 
dari Aspex
BOGOR – Sejak 3 hari berturut-turut pada 
pertengahan Mei lalu, PT Aspex Kumbong 
menyalurkan bantuan paket sembilan bahan pokok 
(sembako) kepada 2.130 orang terdampak Pandemic 
COVID-19 yang berada di Desa Dayeuh, Bojongkaso, 
dan Desa Parungdegdeg, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat. 

Paket sembako ini berisikan beras, minyak goreng, 
dan gula. Diharapkan dengan adanya bantuan ini 
dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi 
masyarakat yang tidak mampu.

“Kami mencoba meringankan beban masyarakat 
dengan memberikan bantuan sembako yang 
menjadi bagian dari program kepedulian sosial yang 
senantiasa dilakukan perusahaan,” ujar GM HRD GA 
PT Aspex Kumbong, Kim Geun Tai. 

Asisten Manager HRD GA, Renaldi menambahkan 
bahwasanya program pembagian sembako ini 
merupakan kegiatan kepedulian perusahaan 
terhadap masyarakat dan akan menjadi agenda rutin 
setiap tahunnya. 

Kepala Desa Dayeuh menyambut gembira apa yang 
sudah dilakukan PT Aspex selama ini. 

“Saya dan masyarakat Desa Dayeuh selalu 
mendukung kegiatan operasional perusahaan 
dan mengucapkan terima kasih kepada PT Aspex 
Kumbong yang sudah menyalurkan bantuannya, 
yang peduli akan nasib masyarakat terutama 
masyarakat kurang mampu yang perlu kita bantu 
dalam menghadapi pandemic Covid-19 ini,” ujarnya. 
(asp/kom)
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PANGKALAN BUN – Wakil Bupati (Wabup) 
Kotawaringin Barat (Kobar) Ahmadi 
Riansyah, tinjauan langsung pembangunan 
jalan penghubung antara Desa Nanga Mua 
dengan Kelurahan Pangkut, Kecamatan 
Arut Utara (Aruta), Selasa 16 Juni 2020.

Ahmadi Riansyah dalam kegiatan ini 
didampingi Kepala Dinas PUPR Kobar 
Juni Gultom, Camat Aruta dan Danramil 
Aruta. Ahmadi mengatakan, pembangunan 
jalan ini merupakan konsorsium tahap 
3 yang dikerjakan oleh PT Korintiga 
Hutani, “Di tengah wabah Covid-19 kita 
tidak hanya terfokus pada percepatan 
penanganan Covid-19 saja, tetapi harus 
tetap konsisten terhadap program 
peningkatan infrastruktur, salah satunya 
dengan membuka akses jalan alternatif 
dari desa menuju kecamatan maupun 
kabupaten, dan ini sebagai upaya untuk 
mengeksplorasi pertumbuhan ekonomi,” 
jelas Ahmadi.

Konsorsium ketiga yang dikerjakan PT 
Korintiga Hutani ini awalnya secara MOU 
sepanjang 7,5 Km, tetapi ternyata di 
lapangan mencapai 17,5 Km. Dengan 
kalkulasi biaya bila dianggarkan sebesar Rp 
9,5 miliar.

Ahmadi sangat apresiasi kepada PT 
Korintiga Hutani, dalam hal ini komitmen 
kuat dan konsistensinya untuk mewujudkan 
dan membantu pemerintah daerah 
dalam rangka percepatan pembangunan 
khususnya di bidang infrastruktur.

Ahmadi berharap pembangunan jalan 
tersebut dapat berjalan dengan baik 
dan lancar, sehingga desa-desa di 
Kecamatan Aruta dapat berkembang dan 
maju, baik secara infrastruktur maupun 
perekonomiannya. (beritasampit)

Tinjau Langsung Pembangunan 
Jalan Penghubung Antara Desa, 
Wabup Kobar Apresiasi 
PT Korintiga Hutani

“Di tengah wabah 
Covid-19 kita tidak hanya 
terfokus pada percepatan 

penanganan Covid-19 
saja, tetapi harus tetap 

konsisten terhadap 
program peningkatan 

infrastruktur, salah 
satunya dengan 

membuka akses jalan 
alternatif dari desa 
menuju kecamatan 
maupun kabupaten, 

dan ini sebagai upaya 
untuk mengeksplorasi 

pertumbuhan ekonomi.”

Ahmadi Riansyah 
Wakil Bupati Kotawaringin 

Barat

PENINJAUAN : RISA/BERITA SAMPIT – Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah didampingi Kadis PUPR Kobar, saat 
meninjau langsung pembangunan jalan penghubung antara Desa Nanga Mua dengan Kelurahan Pangkut.
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PT BCA Berikan 
Bibit Sayur dan 
Alat Berkebun 
kepada Warga 
Asli Papua
GETENTIRI–PT Berkat Cipta Abadi POP D 
(BCA-D) terus berupaya untuk membantu 
meningkatkan perekonomian masyarakat 
Papua, melalui program Corporate 
Sosial Contribution (CSC) pilar ekonomi 
memberikan bantuan kebun sayuran dan 
peralatan berkebun kepada keluarga Ibu 
Martina Kriban, Marga Ateka di Kampung 
Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven 
Digoel, Papua pada Sabtu (11/7).

“Bantuan dari PT BCA-D ini merupakan 
wujud kepedulian perusahaan terhadap 
masyarakat yang berada disekitar area 
perusahaan yang mengalami kesulitan 
ekonomi, maka perusahaan tergerak 
dan berinisiatif memberikan bantuan 
budi daya sayuran dengan harapan 
dapat dimanfaatkan dengan baik untuk 
menunjang perekonomian keluarga,” ujar 
perwakilan PT BCA, Chan Ho Jung saat 
ditemui di acara serah terima bantuan. 

Bantuan ini dimulai dari penggarapan 
bedengan sayur, pencampuran tanah biasa 
dengan tanah kompos, pembuatan lubang 
tanam dan penanaman bibit. Bibit sayuran 
yang diberikan perusahaan antara lain bibit 
sayur kangkung, sawi, terong, tomat, cabai, 
dan jagung. Sedangkan alat berkebun yang 
juga diserahkan kepada masyarakat seperti 
sekop, cangkul dan alat penyiram tanaman.

Ibu Martina Kriban yang berada di 
sangat bersyukur dan berterima kasih 
kepada perusahaan “Terima kasih kepada 
perusahaan Berkat Cipta Abadi POP-D 
atas bantuan kebun sayur ini, semoga 
dapat bermanfaat untuk meningkatkan 
perekonomian keluarga kami,” ujarnya. 
(humasppa/paskalis/widya) 
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BOVEN DIGOEL, PAPUA – Sebagai wujud 
komitmen kepedulian perusahaan 
terhadap masyarakat sekitar, PT Papua 
Agro Lestari (PT PAL) telah selesai 
membangun satu unit long house yang 
sehat dan layak huni untuk warga Kampung 
Guiss, Rawa Kasat, Kabupaten Boven 
Digoel, Papua. Pada awal September 2020 
lalu, manajemen PT PAL juga secara resmi 
telah menyerahkan bangunan ini kepada 
warga setempat.

Donasi ini dilakukan melalui Program 
CSC (Corporate Social Contribution) 
perusahaan. Long house yang mulai 
dibangun pada tahun 2019 tersebut terdiri 

atas 5 pintu, dengan luas total mencapai 
200 m2 dan dilengkapi kamar tidur, kamar 
mandi, ruang tamu dan dapur. 

Beberapa perwakilan masyarakat pun turut 
hadir dalam acara penyerahan kunci dan 
mengucapkan rasa syukur atas donasi ini—
salah satunya adalah Louis Walter Maikuin, 
Ketua Marga Maikuin, yang menyampaikan 
apresiasinya terhadap perusahaan, “Terima 
kasih banyak kepada PT PAL yang selalu 
hadir untuk membantu para warga.” 

Link Video: https://www.youtube.com/
watch?v=Rh-kkYhY-co 

Pendeta Eliezer Sikape mengatakan hal 
senada, dan menghimbau masyarakat 
agar menjaga dengan baik pemberian ini 
sebagai bekal generasi selanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Manajer 
Umum PT PAL, Zoozang Park, menjelaskan, 
“Perusahaan selalu memerhatikan 
kesejahteraan masyarakat—kami ingin 
mereka memiliki hunian yang layak, aman, 
dan nyaman. Bantuan ini diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas hidup mereka.” 
(humasppa/pal/widya) 

PT PAL Bangun Long House 200m2 
untuk Warga di Kampung Guiss
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Korindo Abadi Semprot Disinfektan 
ke Tempat Ibadah dan Pasar
BOVEN DIGOEL – Melalui program 
Corporate Social Contribution (CSC), 
PT Korindo Abadi (PT KA) bekerja sama 
dengan Tim Percepatan Penanganan 
Covid-19 (P2C) dan pihak Tripidis Jair pada 
Sabtu (27/6) melakukan penyemprotan 
disinfektan seluruh tempat-tempat ibadah 
yang berada di sekitar Kampung Asiki, 
Boven. Perusahaan juga melakukan hal 
yang sama terhadap Pasar Prabu, di mana 
kedua tempat tersebut menjadi tempat 
berkumpulnya orang banyak. 

“Selama pandemic, kami berusaha untuk 
secara rutin melakukan penyemprotan 
dengan harapan masyarakat bisa terhindar 
dari pandemic dan juga bisa merasakan 

kenyamanan dan aman dalam beraktivitas,” 
ujar Jimmy Senduk, selaku Ketua Tim P2C 
Korindo Papua. 

Penyemprotan ini dilakukan di seluruh 
tempat ibadah danpasar yang berada 
di sekitar Perusahaan PT Korindo Abadi. 
Tempat ibadah yang menjadi tempat 
penyemprotan antara lain Gereja Katolik 
Santo Fransiskus Xaverius - Asiki, Gereja 
Protestan Indonesia  Jemaat Ora  et  Labora 
- Asiki, Gereja Pantekosta  di Indonesia, 
Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Gereja 
Kristen Oikoumene di Indonesia, Masjid Al  
Hidayah – Asiki, Masjid An’nuur - Messtaf, 
Masjid NurulIman – Prabudan Pure 
AgungSiwaloka – Asiki dan Pasar Prabu.

“Kami sangat senang dan nyaman karena 
perusahaan selama ini selalu memberikan 
perhatian kepada masyarakat sekitar. 
Karena itu hubungan antara masyarakat 
dengan perusahaan senantiasa terjalin 
dengan baik, ujar Petrus saat ditemui di 
salah satu sudut Pasar Prabu. 

Hal senada juga disampaikan oleh 
perwakilan pengurus Gereja Katolik Santo 
Fransiskus Xaverius, Asiki yang menyatakan 
dirinya dan para jemaat merasakan aman 
dan nyaman di saat beribadat. (humaska/
aloy/pr)
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Penyerahan (virtual) beasiswa untuk mahasiswa UPI

Penyerahan (virtual) beasiswa untuk mahasiswa IPB

Penyerahan (virtual) beasiswa untuk mahasiswa UGM

Penyerahan (virtual) beasiswa untuk mahasiswa UNAS

Yayasan Korindo 
Beri Beasiswa ke 
28 Mahasiswa 
Berprestasi

JAKARTA – Yayasan Korindo menggelar 
acara penyerahan beasiswa untuk 
mahasiswa berprestasi dari 5 Universitas 
di Indonesia pada 28 dan 29 September 
2020. Acara yang digelar secara virtual 
ini melibatkan 28 mahasiswa penerima 
beasiswa dan perwakilan dosen yang 
berasal dari UI, UNAS, UGM, UPI dan 
IPB. Untuk tahun ini, peserta tidak hanya 
diseleksi berdasarkan nilai akademis, tetapi 
juga diutamakan bagi yang keluarganya 
terdampak covid-19 secara finansial. 

“Begitu banyak dampak yang kita 
rasakan pada saat Pandemic ini. 
Sampai kita diharuskan bersilaturahmi 
secara virtual seperti saat ini. Namun, 
kondisi keterbatasan ini sama sekali 
tidak menyurutkan kami untuk selalu 
mendukung pendidikan di Indonesia,.” 
ungkap Sekjen Yayasan Korindo, Yi Sun 
Hyeong pada saat pidatonya dalam acara 
penyerahan (virtual) beasiswa Yayasan 
Korindo.

Di sisi lain para mahasiswa merasa 
sangat terbantu dengan adanya bantuan 
beasiswa dari Yayasan Korindo ini. “Kami 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Yayasan Korindo, yang 
tetap peduli pada kami dan pendidikan 
di Indonesia, walaupun sedang dalam 
kondisi sulit seperti saat ini. Orang tua saya 
yang memiliki usaha di bidang pariwisata, 
merasakan langsung dampaknya secara 
finansial atas kondisi pandemic ini. Berkat 
beasiswa Yayasan Korindo, beban kami 
menjadi berkurang dan dapat tetap 
menjalankan perkuliahan dengan lancar.”, 
kata Hamna Hanafi salah satu penerima 
beasiswa dari Program Studi Bahasa Korea 
Universitas Indonesia.

Yayasan Korindo sejak tahun 1998 hingga 
2020, telah memberikan beasiswa senilai 
Rp 6,6 M kepada 2.647 orang siswa 
melalui program-program beasiswa seperti 
beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, 
beasiswa untuk putra-putri karyawan, 
hingga beasiswa pertukaran pelajar ke 
Korea Selatan. (rike/rezza)
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BOVEN DIGOEL –  PT Tunas Sawa Erma 
POP A (PT TSE-A) kembali memberikan 
bukti akan kepedulian perusahaan 
terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada 
akhir September 2020 lalu, sejumlah 
warga Kampung Kukurantap, Distrik 
Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua, 
bersukacita menyambut baik perhatian 
yang diberikan perusahaan dengan telah 
diresmikannya penggunaan sumur guna 
mengatasi kesulitan air bersih terutama di 
saat musim kemarau. 

Kehadiran sumur air bersih ini terbilang 
lebih dari sekadar kabar baik bagi 
masyarakat Kampung Kukurantap, sebab 
air bersih merupakan hal krusial yang 
dibutuhkan setiap orang.  Terlebih lagi, 
selama ini warga hanya memperoleh air 

bersih dari hasil tadah air hujan. 

Manajer Umum PT TSE-A, Bae Sung 
Tek berujar bahwa hal ini telah menjadi 
perhatian utama perusahaan. “Setelah 
melakukan peninjauan dan berbicara 
dengan masyarakat, kami memutuskan 
bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-
larut,” jelasnya. 

Namun, bukan hanya sekadar membuat 
sumur air bersih; perusahaan juga 
memastikan bahwa sumber air benar-
benar berasal dari mata air yang 
mengalir—sehingga dapat dipastikan 
bahwa warga tidak akan kesulitan untuk 
mendapatkan air bersih bahkan di musim 
kemarau sekalipun. “Dengan membangun 
sumur air bersih yang bersumber dari mata 

air langsung, perusahaan berharap agar 
masyarakat kini tidak perlu cemas terhadap 
krisis air,” ujar Bae Sung Tek. Ia berharap 
sumur ini dapat memberikan manfaat bagi 
Kampung Kukurantap. 

“PT TSE akan terus berusaha memberikan 
yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Ketua Marga Mikan, Ignasius Mikan selaku 
perwakilan warga menyambut antusias 
bantuan ini. “Kami sering mengalami 
kendala dalam memperoleh air bersih di 
saat musim panas, untuk itu kami merasa 
sangat bersyukur dan berterima kasih 
telah dibuatkan sumur air bersih oleh 
perusahaan” ujarnya usai peresmian. 
(humasppa/widya/frans)

PT TSE Sediakan 
Sumur Air Bersih 
untuk Warga 
Kukurantap

Warga Kampung Kukurantap menimba air bersih dari sumur.
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CIWANDAN – Coronavirus atau dikenal 
luas sebagai COVID-19 adalah virus jenis 
baru yang menyerang sistem pernapasan 
dengan tingkat penularan cepat. Angka 
kematian yang kian meninggi dari seluruh 
penjuru dunia menegaskan potensi 
bahaya virus ini yang tidak minim. Kendati 
kemunculannya di Indonesia terbilang lebih 
lambat dari beberapa negara lainnya, hal 
ini tak menjadi alasan bagi PT Kenertec 
Power System (KPS)—bagian usaha dari 
Korindo Group—untuk melakukan tindak 
pencegahan lebih awal—demi melindungi 
tidak hanya pekerja, melainkan pula 
masyarakat sekitar.

Sejak bulan Maret 2020 silam, PT 
KPS telah giat melakukan kampanye 
kesehatan. Selain mengedukasi karyawan 
perihal COVID-19, perusahaan segera 
menggunakan thermal scanner kepada 
seluruh karyawan. Fasilitas penunjang 
kesehatan individu pun turut diperhatikan; 
multivitamin, masker, cairan antiseptik, 
berikut tempat mencuci tangan dipastikan 
mampu diperoleh dengan mudah oleh 
karyawan. Sebagai salah satu kegiatan 
preventif pamungkas, PT KPS pun rutin 
mensterilkan lingkungan setidaknya satu 
kali dalam seminggu.

Upaya PT KPS nyatanya tidak terbatas 
hanya dalam lingkup perusahaan; terbilang 
sejak bulan Juni 2020, sedikitnya 600 
rumah warga di kawasan Ciwandan, 
Provinsi Banten telah menjadi saksi 
kedatangan tim khusus penyemprotan 
disinfektan yang diprakarsai oleh PT 
Kenertec Power System. Beberapa kawasan 
yang secara bergilir telah menyambut 
baik tim penyemprot disinfektan adalah 
Gambiran, Rombongan, Cilodan, Kopo 
Nagreg, Pangabuan Lor, Kopo Cibodas, 
Pangabuan Kidul, serta Kopo Lengkong.
 
Mengetahui bahwa penyebaran virus tidak 
hanya menghantui perumahan, PT KPS 
memutuskan bahwa tindak pencegahan 
pun perlu dilakukan dari lingkungan 
terbuka—ruang di mana masyarakat kerap 
bersosialisasi dalam jumlah yang terbilang 
tidak sedikit. Sebab itu, secara berkala 
dan total, PT KPS turut mengirim tim 
penyemprot disinfektan untuk membantu 
mensterilkan tempat-tempat yang 
cenderung dipakai berkumpul bersama; 
mulai dari tempat ibadah, warung warga, 
pangkalan ojek, pos siskamling, hingga 
taman kanak-kanak dan posyandu. 

PT KPS tidak mengenal lelah dalam 

menjaga kesejahteraan dan kesehatan 
masyarakat di lingkungan sekitar. Senada 
dengan pemerintah Republik Indonesia 
pun seluruh dunia, PT KPS yakin bahwa 
pandemick COVID-19 dapat dilewati 
melalui kerja sama dan upaya maksimal 
dari ke semua pihak. PT KPS menegaskan 
bahwa pelayanan sosial ini akan terus 
dilakukan hingga saat-saat yang berat ini 
berakhir. (kps/lin)

PT KPS Sudah Bersihkan Lebih 600 Rumah 
dengan Disinfektan
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Kompor Ramah Lingkungan untuk 
Kampung Guiz Rawa Papua
MERAUKE -- Bagi sebagian besar 
masyarakat Papua mencari kayu bakar 
dengan menebang serta membelahnya 
menjadi bagian-bagian yang kecil atau 
mengumpulkan ranting-ranting pohon 
kering adalah tugas rutin setiap hari untuk 
dapat menyalakan dapur dan mengusir 
rasa dingin di tengah hutan belantara 
Papua. Tidak semua masyarakat Papua 
mampu membeli bahan bakar minyak 
tanah untuk sekedar menyalakan pelita 
atau kompor, pada umumnya mereka lebih 
memilih kayu bakar.

Hal inilah yang membuat inspirasi PT 
Papua Agro Lestari (PAL) bagian usaha 
dari Korindo Group Papua untuk dapat 
berkontribusi menyumbangkan ide 
dengan memperkenalkan kompor 
ramah lingkungan “Cook Stove” kepada 
masyarakat di Papua terutama di Kampung 
Guiz Rawa Kasat Distrik Ulilin Kabupaten 

Merauke Papua pada akhir Mei 2020 lalu. 

Tidak sekedar itu saja perusahaan juga 
turut mengajarkan cara pemakaiannya 
kepada masyarakat penerima bantuan 
kompor ramah lingkungan ini. Sebagai 
langkah awal, PT PAL menyerahkan 
bantuan 5 unit Cook Stove kepada 5 
perwakilan marga masyarakat yang tinggal 
di sekitar areal PT PAL. 

Bantuan ini disambut baik oleh masyarakat 
seperti Ricard Koula yang mewakili 
masyarakat sekitar. Ia menyampaikan 
terima kasihnya kepada perusahaan atas 
perhatian kepada masyarakat. Ia berharap 
semoga bantuan tersebut akan diberikan 
secara merata kepada masyarakat. 

“Semoga bukan saya saja yang dapat 
kompor seperti ini, masyarakat yang lain 
juga pasti menginginkannya. Karena cook 

stove memang dirancang untuk hemat 
kayu, hemat bahan bakar, praktis dibawa ke 
mana saja, aman dan dijamin sajian yang 
dihasilkan sama enaknya dengan kompor 
modern jaman sekarang,” ujar Ricard 
Koula.

“Pada saat ini kami akan memperkenalkan 
dan mendemonstrasikan cara pemakaian 
kompor ramah lingkungan ini kepada 
masyarakat, khususnya yang ada di area 
kerja PT PAL semoga dapat bermanfaat 
dalam meringankan beban perekonomian, 
aman dan menjaga hutan tetap 
lestari dengan tidak menebang pohon 
sembarangan”, ucap Manager Umum PT 
PAL, Zozang Park di sela-sela obrolannya 
dengan masyarakat papua yang ikut 
menyaksikan kegiatan. (humasppa/pal/
widya)

FOTO: Masyarakat Kampung Guiz Rawa, Papua memasak bersama dengan 
menggunakan Cook Stove bantuan dari PT Papua Agro Lestari.
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PT TSE Beri Bantuan Produktif ke 
Warga Kampung Getentiri
BOVEN DIGOEL – Dampak Pandemic 
COVID-19 saat ini tidak hanya dirasakan 
oleh masyarakat perkotaan, namun 
dirasakan juga oleh masyarakat di 
perkampungan. Seperti yang dialami 
masyarakat di Kampung Getentiri yang 
berlokasi di Distrik Jair, Kabupaten Boven 
Digoel, Papua yang merasakan pendapatan 
mereka terus menurut selama pandemic 
ini.

Melihat kondisi tersebut, PT Tunas Sawa 
Erma POP B (TSE-B) yang beroperasi di 
Papua berinisiatif memberikan bantuan 
kepada masyarakat terutama di Kampung 
Getentiri agar tetap produktif dan bisa 

menambah pendapatan keluarga.

“Bantuan yang diberikan TSE-B kali 
adalah berupa bibit-bibit ikan, dan 
juga alat-alat berkebun sayuran agar 
nantinya bisa dimaksimalkan untuk 
menambah penghasilan keluarga yang 
saat ini terkendala akibat adanya wabah 
COVID-19,” ujar Manager Umum PT TSE-B, 
Mr. Sunman Kim pada akhir Mei 2020 
silam.

Bantuan tersebut diserahkan langsung 
oleh Manager Umum PT TSE-B kepada 3 
kelompok penerima, diantaranya kelompok 
Bapak Andreas Namagi, kelompok Antonius 

dan Kelompok Secilius Barue.

Bantuan dan itikad baik dari perusahaan 
ditanggapi sukacita oleh masyarakat 
Gententiri. Ketua Marga Kahong II 
Andreas Namagi dari Kampung Getentiri 
menyampaikan rasa terima kasihnya 
kepada perusahaan yang selama ini 
terus memperhatikan masyarakat Papua, 
khususnya dalam turut meningkatkan 
perekonomian dan kesejahteraan 
masyarakat. (antara) 
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BOVEN DIGOEL– Kepedulian PT Tunas 
Sawa Erma (TSE) terhadap upaya 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia kembali diwujudkan secara 
nyata, dengan diserahkannya asrama 
putra dan putri seluas 130 m2 yang 
berlokasi di Jl. Mopah, Merauke pada Rabu 
(19/8) lalu. Acara penyerahan dihadiri 
oleh pimpinan perusahaan, perwakilan 
Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Pastor, 
ketua marga dan para pelajar yang akan 
menempati asrama).

Link Video: https://www.youtube.com/
watch?v=Oicp0dYOeww

Bantuan ini diperuntukkan bagi pelajar 
dari 4 marga yang berada di sekitar area 
perusahaan yang menempuh pendidikan 
lebih tinggi di Kabupaten Merauke, yaitu 

Marga Gembenop-Arteka, Ekoki-Gowe, 
Mikan-Kereke-Ita, dan Marga Ekoki-
Gembenop.

Bangunan asrama yang dipersiapkan oleh 
perusahaan dilengkapi fasilitas seperti 
lemari es, televisi, meja belajar, serta 
lemari pakaian. Tak luput dari perhatian 
perusahaan, bantuan sembako turut 
disertakan sebagai pelengkap.

Kebahagiaan meliputi tidak hanya para 
pelajar, namun juga orang tua dan ketua 
marga—yang diwakilkan oleh Alowesius 
Gembenop. Ia memberi apresiasi 
tinggi kepada perusahaan yang turut 
berpartisipasi memajukan pendidikan 
anak-anak. 

Di kesempatan yang sama, Silvester—

salah satu mahasiswa yang menempati 
asrama—mengucapkan terima kasih, serta 
berharap bahwa bantuan serupa dapat 
diberikan kepada generasi-generasi pelajar 
selanjutnya. 

Manajer Umum PT TSE-A, Bae Sung 
Tek, turut menghadiri acara penyerahan 
asrama. Mewakili perusahaan, ia berharap 
bantuan gedung asrama berikut fasilitasnya 
ini dapat memberi kenyamanan dan 
keamanan bagi para pelajar, sehingga 
mereka dapat lebih bersemangat dalam 
menimba ilmu dan meraih cita-cita. 
(humasppa/tse/widya)

Hadiah Asrama untuk Pelajar Merauke
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Korintiga Hutani Serahkan Sembako ke 
Korban Banjir Arut Utara
PANGKALAN BUN- PT Koritiga Hutani 
kembali menunjukan perhatiannya kepada 
masyarakat Kecamatan Arut Utara. Disaat 
banjir yang terjadi di Kecamatan Arut Utara 
PT Korintiga kembali menyalurkan bantuan 
berupa paket sembako.

Manager umum PT Korintiga Hutani Rais 
Sugito mengatakan, penyaluran bantuan 
sembako dari PT Korintiga Hutani ini 
merupakan bentuk perhatian perusahaan 
untuk masyarakat. Mengingat sudah 
banyak rumah yang terendam banjir dan 
akses jalan juga putus.  “Melihat kondisi 
banjir yang terjadi di Arut Utara, kami 
merasa prihatin. Masyarakat sebenarnya 
sudah susah dengan adanya wabah Covid 
19 namun ditambah susah karena adanya 
banjir yang terjadi beberapa hari ini,” kata 
Rais Sugito.

Menurutnya perusahaan merasa tergerak 
untuk membantu masyarakat dengan 
menyalurkan bantuan sembako. Bantuan 
tersebut diserahkan kepada pemerintah 

Kabupaten Kobar dan diterima oleh Wakil 
Bupati Kobar Ahmadi Riansyah. “Sembako 
yang kami serahkan kepada pemerintah 
berupa mie sedap goreng 200 dus, beras 
5 kilogram ada 137 sak, beras 10 kilogram 
ada 36 sak, dan Aqua 100 kardus ini 
nantinya bisa sedikit meringankan beban 
masyarakat yang menjadi korban banjir,” 
ujarnya.

Mengingat selama ini masyarakat yang di 
Kecamatan Arut Utara juga bermitra dan 
bisa bekerjasama dengan baik. Sehingga 
disaat kondisi seperti ini, maka sudah 
menjadi kewajiban perusahaan untuk 
menunjukan aksi peduli. “Bantuan yang 
kita salurkan ini untuk meringankan 
beban masyarakat yang terkena banjir dan 
Covid-19. Karena banjir ini semakin parah 
dan ketinggian air yang meredam rumah 
warga juga semakin tinggi,” jelasnya. 

Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah 
mengucapkan terima kasih atas bantuan 
dari PT Korintiga ini untuk meringankan 

korban banjir. Di mana bantuan dari PT 
Korintiga Hutani ini selalu mengalir untuk 
masyarakat Kobar khususnya di Kecamatan 
Arut Utara. “Kami atas nama Bupati Kobar 
dan pemerintah Kabupaten Kobar dan 
mewakili masyarakat Kecamatan Arut Utara 
mengapresiasi PT Korintiga Hutani atas 
kepedulian perusahaan yang menyalurkan 
bantuan di saat banjir,” kata Wakil Bupati 
Kobar Ahmadi Riansyah. 

Kondisi banjir saat ini memang menambah 
masalah baru di Kecamatan Arut Utara. Di 
mana persoalan Covid-19 belum selesai, 
masyarakat di hadapan dengan bencana 
banjir. “Namun berkat dukungan dari pihak 
swasta ini bisa sedikit meringankan beban 
masyarakat,” jelasnya.  

Selanjutnya bantuan berupa sembako ini 
telah diterima Pemkab dan diserahkan 
kepada camat Arut Utara. Bantuan 
tersebut bakal di distribusikan kepada 
masyarakat yang terkena dampak banjir 
secepatnya. (prokal/humaskth) 
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PT PAL Pasok 
Bahan Makanan 
ke Ratusan 
Keluarga Distrik 
Ulilin

MERAUKE – PT Papua Agro Lestari (PAL) 
yang merupakan bagian usaha dari Korindo 
Group mulai Rabu (10/6) secara berkala 
memasok bahan-bahan makanan (BAMA) 
berupa 530 kg beras dan 27 dus karton 
mi instan kepada 106 kepala keluarga 
yang tinggal di sekitar area operasional 
perusahaan di daerah Distrik Ulilin 
Kabupaten Merauke, Papua.

Aksi nyata yang ditunjukkan perusahaan 
ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan 
kepada masyarakat yang aktivitas usaha 
dan perekonomiannya terhambat akibat 
adanya pandemi COVID-19. 
Kepedulian perusahaan ini disambut 

sukacita oleh masyarakat. Rasa ucapan 
terima kasih masyarakat kepada 
perusahaan disampaikan langsung oleh 
ketua marga Koula. 

“Terimakasih kepada PT PAL karena 
telah peduli kepada masyarakat. Kami 
sangat terbantu khususnya dalam situasi 
Pandemic COVID-19 seperti ini, yang 
menyebabkan aktivitas kami berkurang 
begitu pun penghasilan kami. Bagi kami 
bantuan ini sangat berarti sekali,” ucap 
Richard.

Dalam proses pendistribusian bantuan ini, 
perusahaan secara langsung mengunjungi 

rumah penduduk dan bahkan mendatangi 
befak atau pondok-pondok di tengah hutan 
di mana masyarakat mencari makan dan 
berlindung dari wabah COVID-19 guna 
menghindari keramaian.

“Dengan cara langsung mendatangi 
kediaman warga meskipun hingga ke 
tengah hutan sekalipun, kedekatan hati 
kami dengan masyarakat akan senantiasa 
terjaga. Semoga bantuan ini bermanfaat 
untuk menunjang kebutuhan makanan 
masyarakat,” ucap Manager Umum 
PT PAL, Zozang Park pada saat acara 
pendistribusian bantuan kemarin (10/6). 
(humasppa/pal/widya)

BOVEN DIGOEL – Untuk membantu 
meringankan kesulitan masyarakat di 
tengah-tengah pandemic saat ini, Korindo 
Group melalui salah satu unit bisnisnya 
yang bergerak di perkebunan kelapa sawit 
di Papua, PT Tunas Sawa Erma (PT TSE) 
menyalurkan 42 paket bantuan untuk 
masyarakat di Kampung Miri dan Dusun 
Tamun Tunas, Kabupaten Boven Digoel, 
Papua, belum lama ini.

Jenis bantuan yang disalurkan adalah 
sembako berupa beras seberat 420 kg, mi 
instan sebanyak 40 boks, kopi sebanyak 20 
boks, teh celup sebanyak 20 boks, berikut 
minyak goreng sebanyak 50 liter. 

Seluruhnya didistribusikan melalui program 
CSC (Corporate Social Contribution) 
yang diberikan kepada masyarakat yang 
mengalami kesulitan ekonomi, pemilik 
ulayat, dan juga para janda, serta anak-
anak yatim piatu. 

Salah seorang penerima sembako, Theresia 
Kinimarop—perwakilan Kelompok Janda, 
Jompo, dan Yatim-Piatu—mengucapkan 
rasa syukur dan terima kasih banyak 
kepada perusahaan yang telah membantu 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari. 

Hal senada juga diutarakan oleh Kepala 
Kampung Miri, Alowesius Amkai yang 

menilai bahwa bantuan PT TSE sangat 
meringankan beban masyarakat, utamanya 
dalam kegiatan sehari-hari mereka.
PT Tunas Sawa Erma, diwakilkan oleh 
Deputi General Manager Humas, Daniel 
Sim Ayomi, mengatakan bahwa bantuan 
ini adalah wujud kepedulian perusahaan 
terhadap seluruh lapisan masyarakat 
setempat. 

“Kami berharap bantuan sembako ini 
dapat memberi banyak manfaat, serta 
mempersatukan kita semua untuk bersama 
membangun daerah tercinta ini” tuturnya. 
(humasppa/tse/widya)

PT TSE
Salurkan 
Sembako ke 
Warga Boven 
Digoel

Deputi General Manager Humas PT TSE, Daniel Sim Ayomi (ketiga dari kanan), 
menyerahkan sembako kepada warga pedalaman di Papua.
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 PT TSE Tetap
 Beri Honor Guru
 Pedalaman Saat
Pandemic
BOVEN DIGOEL – Melalui program CSC 
(Corporate Social Contribution), PT Tunas 
Sawa Erma (TSE) kembali membuktikan 
kepeduliannya terhadap pendidikan di 
wilayah pedalaman melalui penyaluran 
bantuan honor guru di Camp 19, Distrik 
Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua pada 
pertengahan Agustus 2020 silam.

Sebanyak 23 guru—5 guru TK, 6 guru SD, 
dan 12 guru SMP—menjadi penerima 
bantuan rutin ini setiap bulannya. Meski 
seluruh sekolah diliburkan sementara 
akibat pandemick Covid-19, namun PT TSE 
memastikan bahwa dana honor akan terus 
mengalir seperti biasa. 

Salah satu pihak yang bersyukur akan 
adanya bantuan ini adalah Kepala 
Sekolah SD Camp 3, Paskalis Aminon—
yang berharap perusahaan dapat terus 
melanjutkan dukungan terhadap para 
tenaga pendidik setempat. 

Hal serupa diutarakan oleh seorang guru 
SMP 1 Camp 19, Misbah, yang mengaku 
telah menjadi penerima bantuan sejak 
tahun 2010 silam. Ia mengucapkan 
terima kasih sebesar-besarnya kepada 
PT TSE yang tidak pernah absen dalam 
mendistribusikan dana bulanan tersebut.
Manajer Umum PT TSE, Bae Sung 
Tek, berujar bahwa kegiatan bantuan 

dana honor ini tak lain dan tak bukan 
adalah bentuk apresiasi dan kepedulian 
perusahaan terhadap kesejahteraan guru 
di lingkungan sekitar.

“Harapan perusahaan adalah bantuan 
ini dapat memberikan manfaat besar, 
sehingga para guru lebih bersemangat 
dalam membangun Papua melalui 
kegiatan mengajar anak-anak,” pungkasnya. 
(humasppa/tse/widya)

Manajer Umum PT TSE, Bae Sung Tek, (tengah) berfoto bersama dengan para guru.

PT Korindo 
Ariabima Sari 
Beri Bantuan 
Pencegahan 
Covid-19 untuk 
RSUD Sultan 
Imanuddin
PANGKALAN BUN– Seiring dengan 
meningginya angka kasus positif 
Covid-19, PT Korindo Ariabima Sari 
(KABS) memutuskan untuk ikut terjun 
berkontribusi untuk membantu menjaga 
kemaslahatan masyarakat, utamanya warga 
sekitar wilayah Pangkalan Bun, Kabupaten 
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 
pada Selasa (23/6).

Menilik fakta bahwa RSUD Sultan 
Imanuddin merupakan Rumah Sakit 
Rujukan Covid-19 di Pangkalan Bun, 

perusahaan bertekad untuk membantu 
meringankan kewajiban para tenaga 
kesehatan yang tengah berjuang keras di 
garis depan. PT Korindo Ariabima Sari pun 
mendonasikan beberapa bantuan untuk 
RSUD Sultan Imanuddin, yakni: alkohol 
1 liter berkadar 70% sebanyak 48 botol, 
masker medis sebanyak 40 boks, nurse 
cup (penutup kepala) sebanyak 2 boks, 
kacamata medis goggle sebanyak 10 buah, 
face shield (pelindung wajah) sebanyak 
20 buah, hand scoon non-steril (sarung 
tangan) sebanyak 4 boks, dan tak lupa 
beberapa lapis APD (Alat Pelindung Diri). 

Bantuan ini disambut hangat oleh pihak 
penerima. 

Perwakilan PT Korindo Ariabima Sari 
menegaskan bahwa perusahaan sangat 
mengapresiasi para tenaga medis, serta 
mengucapkan terima kasih atas perjuangan 
mulia mereka. Bantuan ini diharapkan 
dapat menambah kelengkapan rumah 
sakit, sehingga seluruh petugas medis 
dapat bekerja secara maksimal tanpa 
diliputi kecemasan akan paparan Covid-19. 
(KABS/pr)

PT Korindo Ariabima Sari (KABS) memberikan sejumlah alat-alat kesehatan untuk 
RSUD Sultan Imanuddin untuk penanggulangan Pandemi COVID-10 pada Selasa (23/6).
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Cegah Covid-19, 
PT KTH 
Donasikan 
Sejumlah Alat 
Kesehatan
Donasi tersebut antara lain berupa thermal 
gun (alat pengecek suhu tubuh), masker, 
hand sanitizer (cairan pencuci tangan), 
serta sabun cuci tangan. Perusahaan juga 
mengambil inisiatif untuk menyediakan 
sejumlah wastafel atau tempat cuci tangan 
sebagai salah satu upaya pencegahan 
penyebaran virus Covid-19.

Sebagai tambahan, PT KTH dan KSPSI juga 
turut melakukan kegiatan rutin lainnya, 

yaitu pembagian sembako kepada warga 
sekitar. 

PT KTH telah menegaskan bahwa 
bantuan ini merupakan wujud kepedulian 
perusahaan dan KSPSI terhadap warga 
Natai Peramuan. Perusahaan pun 
berkomitmen akan senantiasa memberikan 
yang terbaik untuk membantu 
meringankan beban hidup mereka. 

Baik masyarakat maupun perwakilan 
daerah menyambut bahagia itikad baik 
perusahaan ini. Mereka berterima kasih 
atas kepedulian PT KTH dan KSPSI yang 
selalu memantau kesejahteraan mereka 
dan mengambil tindakan yang tepat. 

Warga berharap bahwa perusahaan akan 
melanjutkan kegiatan sosial ini di kemudian 
hari. (estika/kth-industri)

Tim CSC PT KTH mengunjungi rumah warga untuk membantu mencegah 
pandemi Covid-19 dan menyumbangkan sembako.

MALUKU -- PT Panbers Jaya menyerahkan 
bantuan pendidikan kepada masyarakat 
tidak mampu di Maluku pada Desember 
lalu. PT Panbers Jaya merupakan salah satu 
bagian usaha Korindo Group yang bergerak 
di perkebunan karet di wilayah Kabupaten 
Buru, Maluku.

Deputy General Manager PT Panbers Jaya 
Edi Sutrisno berharap, bantuan ini dapat 
membantu meningkatkan hubungan antara 
perusahaan dengan warga setempat. 

Dengan bantuan ini, masyarakat  
memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

menempuh pendidikan yang lebih tinggi. 
Dengan begitu, para generasi penerus di 
Kabupaten Buru dapat menjadi sumber 
daya manusia (SDM) dengan kualitas yang 
lebih baik.

“Jika generasi penerus memiliki kualitas 
yang baik, akan memberikan kebanggaan 
tersendiri bagi PT Panbers Jaya karena 
telah berkesempatan turut berpartisipasi 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” 
ucapnya.

Selain memberikan beasiswa kepada 
masyarakat tidak mampu, PT Panbers 
Jaya juga turut memberikan bantuan 
pendidikan lainnya. Di antaranya bantuan 
buku pelajaran dari tingkat TK hingga 
SMA, perbaikan infrastruktur dan non-
infrastruktur sekolah. (panbers)

PT Panbers 
Jaya Bantu 
Pendidikan Anak 
Tidak Mampu
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KALIMANTAN TENGAH – Penyakit demam berdarah saat 
ini masih merupakan wabah penyakit dengan kategori 
mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk 
Aedes aegypti betina yang membawa dan menularkan 
virus dengue. Nyamuk ini biasanya muncul saat musim 
penghujan tiba, karena banyak genangan air yang bisa 
dijadikan sarang nyamuk dan tempat untuk bertelur. 

Menyikapi hal tersebut Tim Korintiga Hutani Site Industry 
Natai Peramuan berinisiatif melakukan pengasapan 
(fogging) terhadap rumah-rumah warga yang berada di 
Desa Sungai Pulau dan Dusun Natai Peramuan, Kabupaten 
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah yang berdekatan 
dengan wilayah Industri PT Korintiga Hutani. Aksi ini 
merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk 
membasmi nyamuk demam berdarah

“Pada prinsipnya PT Korintiga Hutani akan berusaha 
semaksimal mungkin membantu warga masyarakat yang 
berada di sekitar area perusahaan, terutama agar terhindar 
dari wabah yang mematikan ini,” ujar Manajemen PT KTH, 
Taeeso Kim. (estika/kth.industri)

Cegah DBD, PT KTH 
Fogging Desa di 
Kotawaringin Barat

 Bantuan Bebek
 Ternak untuk
 Masyarakat
Papua
BOVEN DIGOEL – Mempertimbangkan 
kerugian yang kian bertambah sebagai 
akibat dari pandemi Covid-19, PT Tunas 
Sawa Erma POP B (PT TSE-B) kembali 
hadir untuk membantu perekonomian 
masyarakat di Kampung Getentiri, Distrik 
Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua, pada 
Sabtu (11/7) lalu. 

Melalui program CSC (Corporate Social 
Contribution), kali ini PT TSE-B memberikan 
bantuan berupa bibit bebek ternak kepada 
warga. Seluruh bibit yang diberikan telah 
terjamin sehat dan merupakan bibit unggul 

dari rasnya. Sebelumnya, masyarakat juga 
telah menerima bibit ikan serta bantuan 
budi daya sayuran. 

Salah seorang perwakilan masyarakat 
Kampung Getentiri, Hendrika Ambranie—
juga merupakan istri Sesilius Barue, Ketua 
Marga Katabang I—menerima bantuan ini 
dengan gembira. “Ini bukan kali pertama 
bantuan diberikan, dan kami sangat 
bersyukur mendapat perhatian besar dari 
perusahaan. Semoga seluruh bantuan 
dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya. 
Terima kasih, PT TSE!”

Manajer Umum PT TSE-B, Sun Man Kim, 
turut memberikan sepatah-dua patah 
kata saat acara penyerahan bantuan 
berlangsung, “Harapan kami adalah 
bantuan ini dapat bermanfaat besar bagi 
masyarakat. Perusahaan akan semaksimal 
mungkin membantu meningkatkan 
perekonomian warga, terutama di tengah 
pandemic ini. Kami percaya warga akan 
menjaga dan mengembang biakkan ternak 
ini dengan baik.” (humasppa/tseb/widya/
lin)

Penyerahan bibit bebek oleh Manajer Umum PT TSE-B, Sun Man Kim 
(ketiga dari kiri) kepada masyarakat

Tim fogging dari KTH mendapatkan 
sambutan hangat dari masyarakat setempat.
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 PT TSE Bantu Aktivitas Belajar
Sekolah Terpencil
BOVEN DIGOEL – Pandemic Covid-19 telah 
melanda di berbagai daerah, mulai dari 
perkotaan hingga ke pelosok daerah. Hal 
ini berdampak pula pada proses belajar 
mengajar yang berlangsung di berbagai 
tempat. Kesulitan yang dihadapi sekolah 
bertambah karena biaya operasional dan 
minimnya alat penunjang belajar yang 
dimiliki para siswa terutama yang ada di 
daerah terpencil. Karena itu dibutuhkan 
peranan berbagai pihak untuk mendukung 
program pemerintah dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan Indonesia.

Melalui program CSC (Corporate Social 
Contribution), PT Tunas Sawa Erma 
POP E (TSE-E) kembali membuktikan 
kepeduliannya terhadap pendidikan dan 
kesejahteraan guru di wilayah pedalaman 
melalui pemberian alat tulis dan bantuan 
honor guru di SDN Persiapan di Kampung 
Miri, Boven Digoel, Papua pada Rabu 
(30/9). SDN Persiapan Miri merupakan 
salah satu sekolah yang tidak menerapkan 
proses pembelajaran jarak jauh atau 

pembelajaran daring (dalam jaringan) di 
era pandemic dikarenakan tidak adanya 
akses jaringan internet di wilayah tersebut, 
sehingga berakibat proses belajar mengajar 
sempat terhenti beberapa waktu. Namun 
pada awal Agustus 2020, pemerintah 
daerah setempat mengizinkan sekolah 
dapat mulai kegiatan belajar mengajar 
dengan menggunakan sistem shift dan 
menerapkan protokol kesehatan yang 
sangat ketat. 

Melihat situasi ini PT TSE-E tergerak untuk 
memberikan dukungan berupa pemberian 
alat tulis kepada seluruh siswa siswa yang 
berjumlah 48 orang dengan harapan 
dapat memotivasi anak sekolah untuk 
lebih semangat belajar di rumah ataupun 
di sekolah. Bantuan ini juga dirangkaikan 
dengan pembagian honor guru yang sudah 
secara rutin dilakukan setiap bulannya.

Mewakili perusahaan, Deputy GM Daniel 
Sim Ayomi megatakan bahwa bantuan ini 
sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian 

perusahaan terhadap pendidikan dan 
kesejahteraan guru dilingkungan sekitar, 
agar guru honor tetap semangat untuk 
mengajar.

Di kesempatan yang sama kepala sekolah 
SDN Persiapan Miri, Lambertus Takerop 
S.Pd berujar bahwa batuan ini dapat 
memberi dorongan kepada tenaga 
pendidikan dan berharap batuan ini terus 
berlanjut.

Hal serupa juga diutarakan oleh salah satu 
guru penerima honor, Teda Gembenop 
S.Pd yang begitu senang dan bersyukur 
atas bantuan yang diterima. Tidak hanya 
karena honor yang diterimanya tetapi juga 
atas bantuan alat tulis menulis berupa 
buku, pulpen dan pensil. “Semoga bantuan 
ini mendorong anak-anak untuk lebih giat 
sekolah demi meraih cita-cita masa depan 
mereka yang lebih baik” pangkasnya. 
(humasppa/widya/acep)

Manajemen PT Tunas Sawa Erma bersama para guru SDN persiapa Miri 
usai penyerahan honor guru pada akhir September 2020
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BOGOR-RADAR BOGOR, DKM Al-Hidayah 
PT Aspex Kumbong bekerjasama dengan 
manajamen perusahaan, berbagi 
kebahagiaan memberikan santunan 
kepada 156 anak yatim piatu berupa 
uang dan perlengkapan sekolah, Sabtu 
(29/8/2020). Pemberian santunan ini yang 
merupakan bagian dari tanggung jawab 
sosial. Santunan dilakukan secara simbolis 
di Masjid AL Hidayah PT Aspex Kumbong, 
Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, 
dengan dihadiri oleh muspika pimpinan 
perusahaan Kim Geun Tai, Kepala Desa 
Dayeuh Jamhali beserta tokoh masyarakat 
lainnya.

“Kita ingin berbagi kebahagiaan di 
bulan penuh rahmat ini dengan anak-
anak yatim dan piatu dari desa sekitar 

perusahaan. Lewat kegiatan ini, kita juga 
ingin meningkatkan kepedulian sekaligus 
mempererat hubungan baik dengan pihak 
eksternal perusahaan,” tutur Kim Geun Tai, 
yang turut hadir dalam acara tersebut.
“Dengan terjalinnyan hubungan baik 
dengan pihak eksternal perusahaan, 
diharapkan dapat menciptakan kedekatan 
dan kepercayaan kepada perusahaan. 
Dengan begitu akan tercipta hubungan 
harmonis antara perusahaan dengan 
masyarakat,” tambahnya.

Ketua DKM Budiono dalam sambutannya 
pun mengatakan, kegiatan yang merupakan 
bentuk perhatian dan kepedulian 
karyawan PT Aspex Kumbong terhadap 
masyarakat sekitar ini, sudah rutin setiap 
bulan Muharram.” Kami ingin berbagi 

kebahagiaan.” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jamhali 
Kepala Desa Dayeuh, menyambut baik 
kegiatan yang selama ini telah dilakukan PT 
Aspex Kumbong melalui CSR-nya.
Dan berharap kegiatan kegiatan sosial 
seperti santunan anak yatim ini terus 
diadakan dengan harapan kontribusi 
perusahaan terhadap masyarakat sekitar 
lebih baik lagi.

“Semoga tahun depan jumlah anak yang 
mendapat santunan lebih banyak lagi, dari 
156 menjadi 400 anak,” harap beliau. Acara 
diakhiri dengan makan tumpeng bersama 
anak yatim. (radarbogor/aspex)

DKM PT Aspex 
Kumbong Bagi 
Kebahagiaan 
dengan 156 Yatim 
Piatu

 Yayasan Korindo
 Serahkan
 Beasiswa untuk
 Putra-Putri
Karyawan
JAKARTA – Kondisi Pandemic Covid-19 tidak 
menyurutkan komitmen dan semangat 
Korindo Group untuk terus berkontribusi 
kepada para pemangku kepentingan 
melalui program-program Corporate Social 
Contributions (CSC).

Pada pertengahan Agustus 2020, Korindo 
Group melalui Yayasan Korindo menggelar 
program tahunan berupa penyerahan 
beasiswa yang diperuntukkan putra-putri 
karyawan Korindo Group yang tersebar di 
Jakarta, Jawa Barat dan Banten. 

Pada tahun ini, Yayasan Korindo 
menambah kuota beasiswa dari tahun 
sebelumnya yang sebelumnya berjumlah 
100 siswa menjadi 110 siswa. Tambahan 
tersebut diberikan bagi siswa-siswi yang 
juga memiliki prestasi di bidang seni dan 
dan olahraga.

Berbeda pula dengan tahun sebelumnya, 
penyerahan beasiswa kali ini dilakukan 

melalui teleconference yang dihadiri oleh 
perwakilan siswa dan karyawan di masing-
masing unit bisnis Korindo Group. 

Metode ini dilakukan sesuai dengan 
protokol kesehatan yang diterapkan 
Korindo Group agar tetap menerapkan 
physical distancing.

Sekretaris Jenderal Yayasan Korindo, Yi Sun 
Hyeong dalam sambutannya menuturkan 
agar beasiswa ini dapat dimanfaatkan 
sebaik mungkin oleh para pelajar 
dan semoga beasiswa ini dapat terus 
memotivasi pelajar dan karyawan untuk 
terus berprestasi. (rezza) 
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BOGOR – PT Aspex Kumbong, salah satu 
usaha yang tergabung dalam Korindo 
Group mendapatkan apresiasi dari Kepala 
Dinas Sosial Bogor, Drs. H. Rustandi 
atas kontribusinya kepada masyarakat 
yang berada di sekitar area operasional 
perusahaan yang berlokasi di Cileungsi, 
Bogor.

Apresiasi tersebut disampaikan Rustandi 
dalam acara Rapat Besar Koordinasi 
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
(PSKS) yang diselenggarakan di Bogor pada 
13 Juli 2020 lalu. Acara tersebut dihadiri 
tokoh-tokoh masyarakat, LSM, perwakilan 
dunia usaha dan forum CSR se-Kabupaten 
Bogor. 

“Potensi dan sumber kesejahteraan sosial 
di antaranya adalah dunia industri harus 
bersatu padu, bersama-sama pemerintah 
di dalam pembangunan kesejahteraan 

Sosial. Dan ini sudah dibuktikan oleh PT 
Aspex Kumbong yang telah baik dalam 
kegiatan CSR-nya,” ujar Rustandi. (aspex)

Kepala Dinsos 
Bogor Sebut 
Aspex Sebagai 
Contoh Baik

 Usaha PT
 Bimaruna Jaya
 Meringankan
 Beban 130
Keluarga
Jakarta – Pandemic COVID-19 telah 
merubah kondisi sebagian besar 
masyarakat Indonesia ke dalam kondisi 
yang sulit. Tak terkecuali yang dialami 
masyarakat di sekitar lokasi perusahaan 
yang berada di Jalan Raya Cakung Cilincing, 
Jakarta Utara. 

Melihat kesulitan yang dialami warga 

tersebut, PT Bimaruna Jaya (BRJ) 
melakukan aksi kemanusiaan dengan 
membagikan bantuan kebutuhan sembilan 
bahan pokok (sembako) terutama bagi 130 
keluarga yang terdampak pandemic ini 
pada akhir Mei lalu. 

“Harapan kami, semoga Pandemi ini 
segera berlalu dan kami bisa menjalankan 
aktivitas seperti biasanya, dan semoga 
apa yang kami beri bisa sedikit membantu 
dan meringankan beban masyarakat 
sekitar, dan semoga kita dapat melaluinya 
bersama,” ujar Staf Corporate Social 
Contributions (CSC) PT Bimaruna 
Jaya, Ridde Arizone dalam sambutan 
penyerahan bahan bantuan.

Tidak hanya membagikan bahan bantuan, 
PT BRJ juga menyempatkan memberikan 

sosialisasi akan bahaya pandemic COVID-19 
dengan selalu menjaga kesehatan dan 
kebersihan diri. 

Ia juga berharap, semoga bantuan 
perusahaan dapat meringankan sedikit 
beban yang dialami masyarakat dan 
membuat senyuman kembali terkembang. 
(Latifah/Ridde/CSC-BRJ)
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 Penyuluhan
 Kesehatan dan
 Bantuan PMT
untuk 300 Balita
BOGOR – PT Aspex Kumbong (PT AK) 
menunjukkan konsistensinya dalam 
memberikan kontribusi terbaiknya kepada 
masyarakat yang tinggal di sekitar area 
perusahaan yang berlokasi di Cileungsi, 
Bogor, Jawa Barat. Melalui Tim Corporate 

Social Contribution (CSC), PT AK pada 
6 Agustus 2020 lalu berkolaborasi 
dengan petugas-petugas di 2 Posyandu 
memberikan penyuluhan kesehatan serta 
memberikan makanan bergizi tambahan 
(PMT) kepada sedikitnya 300 anak balita 
(bayi di bawah usia lima tahun).

Pimpinan PT AK, Park Chang Su 
mengatakan, pihaknya juga menerjunkan 
dokter perusahaan untuk ikut memberikan 
penyuluhan dalam upaya memperbaiki dan 
membudayakan perilaku sehat khususnya 
bagi ibu muda, hamil dan menyusui. “Kami 

juga memberikan sedikitnya 300 paket 
makanan tambahan bagi balita,” tambah 
Park Chang Su.

Perhatian yang diberikan Aspex ini 
disambut sukacita oleh Ketua Posyandu, 
Eka Dewi yang mengatakan PT Aspex 
Kumbong selama ini sangat konsisten 
menjalankan program-program 
pemberdayaan masyarakat. “Kami juga 
sangat terbantu dengan hadirnya dokter 
perusahaan dalam penyuluhan kesehatan, 
serta diberikannya ratusan paket makanan 
tambahan bagi balita,” ujar Eka. (aspex)

KOTAWARINGIN BARAT – Bupati Kabupaten 
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 
Nurhidayah, tinjau pembangunan 
pasar rakyat yang berada di Kelurahan 
Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Jumat 
(22/1). 

Didampingi Kepala Dinas Perdagangan 
Perindustrian dan UKM Kotawaringin Barat, 
H. Achmad Yadi, Nurhidayah melakukan 
pengecekan terhadap bangunan pasar 
rakyat yang mana pasar tersebut nantinya 
ditempati oleh para pedagang yang 
sebelumnya berdagang atau berjualan di 

Pasar Korindo. Nurhidayah mengatakan, 
pasar rakyat ini dibangun melalui dana 
APBD Kotawaringin Barat tahun anggaran 
2020.

Bupati perempuan pertama di Kalimantan 
Tengah ini mengatakan jika konsep pasar 
rakyat ini tentu tidak hanya sekadar pasar 
saja. Rencananya, pasar rakyat tersebut 
nantinya akan dibuat sebagai contoh 
pasar yang mana pasar tersebut akan 
dihiasi dengan taman dan penghijauan, 
serta rencananya juga akan dibangun 
ruang terbuka hijau (RTH) atau go green, 

bisa menjadi destinasi wisata warga 
Kotawaringin Barat. 

“Pemda sudah melakukan koordinasi 
dengan pihak PT Korindo mengingat 
aset ini sebelumnya milik Korindo. Sekali 
lagi, karena ini demi kepentingan dan 
meningkatnya tingkat perekonomian 
di masyarakat sekitar sehingga Korindo 
bersedia menghibahkan aset ini sehingga 
pemerintah melakukan pembangunan yang 
ada saat ini,” jelas Nurhidayah. (infoPBUN)

Bupati Kobar 
Usung Konsep 
Go Green untuk 
Pembangunan 
Pasar Rakyat di 
Mendawai
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PAPUA – PT Tunas Sawa Erma (TSE) 
memberikan dukungan bantuan 
pendidikan kepada Keuskupan Agung 
Merauke (KAMe). TSE merupakan yang 
bergerak di perkebunan kelapa sawit di 
Papua.

Sebagai wujud konkrit dalam membangun 
kualitas pendidikan, PT TSE memberikan 
bantuan berupa dana untuk pembangunan 
Seminari Menengah Pastor Bonus 
Merauke sebesar Rp 800 juta kepada 
KAMe. Bantuan ini diberikan secara 
bertahap selama tiga tahun dengan jumlah 
keseluruhan bantuan mencapai Rp 2,4 
miliar.

Selain bantuan pembangunan, PT TSE juga 
akan memberikan bantuan biaya hidup 
harian atau biaya operasional asrama 
anak-anak seminar yang mengemban ilmu 
di Seminari Pastor Bonus. Bantuannya 
sebesar Rp 20 juta yang diberikan tiap 
bulan selama tiga tahun.
Atas bantuan ini, Uskup Agung di 

Keuskupan Agung Merauke (KAMe), Mgr. 
Petrus C. Mandagi, MSC menyampaikan 
apresiasi yang mendalam.

“Terima kasih kepada perusahaan 
yang telah membantu masyarakat 
Papua Selatan yang disalurkan melalui 
Keuskupan, bantuan ini akan digunakan 
untuk pendidikan calon-calon imam yang 
kemudian akan mengabdi di masyarakat,” 
ujarnya usai menerima kunjungan 
Manajemen PT TSE di kantor Keuskupan 
Agung Merauke, Selasa (5/1).

Mgr. Petrus C. Mandagi memastikan, 
pihaknya akan bertanggung jawab 
terhadap pengelolaan bantuan yang 
diberikan. Bantuan ini diharapkan dapat 
menjadi contoh perusahaan lain yang 
bekerja di Papua Selatan. 

Kontribusi ini dilakukan melalui program 
Corporate Social Contribution (CSC) PT 
TSE sebagai wujud kepedulian perusahaan 
terhadap kesejahteraan dan pendidikan 

masyarakat Papua. 

Dalam kunjungan tersebut, Direktur PT 
TSE Kim Young Soo beserta jajarannya 
menyatakan dukungannya atas peningkatan 
kualitas pendidikan dan kesejahteraan 
masyarakat. Khususnya untuk mereka yang 
berada di Papua Selatan.

General Manager PT TSE Jimmy Senduk 
menyebutkan, bantuan perusahaan 
diprioritaskan pada bidang pendidikan yang 
menjadi kebutuhan utama masyarakat 
setempat. Khususnya untuk membentuk 
calon pemimpin di masing-masing area 
Keuskupan Agung Merauke. 

“Oleh karena itu, kami fokus memberikan 
bantuan di seminari, yang mana akan 
membina dan menghadirkan calon-calon 
imam yang berkualitas nantinya,” tuturnya. 
(senduk/pr)

PT TSE Bantu Pendidikan 
Keuskupan Agung 
Merauke
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BOGOR – Yayasan Korindo bersama 
dengan PT Aspex Kumbong berkolaborasi 
meluncurkan program penghijauan 
terintegrasi yang merehabilitasi lahan 
non-produktif menjadi lahan produktif. 
Program yang dikenal dengan sebutan 
Korindo Green Center ini merupakan salah 
satu Corporate Social Contributions (CSC) 
Korindo Group di bidang lingkungan. 

Pilot project untuk  program Korindo 
Green Center berlokasi di lahan terbuka PT 
Aspex Kumbong di Kecamatan Cileungsi, 
Kabupaten Bogor. Nantinya, lahan ini 
berfungsi sebagai zona penghijauan, 
sekaligus area budi daya beragam pohon 
buah-buahan. 

Peluncuran program dilaksanakan pada 28 
November 2020, bertepatan dengan Hari 
Menanam Pohon Indonesia (HMPI). 
Untuk program pertama, Korindo dan 
Aspex Kumbong menanam 1.300 bibit 
tanaman. Sebanyak 1.200 di antaranya 
merupakan tanaman vetiver/akar wangi, 
sementara 50 lainnya adalah tanaman kayu 
keras. 

Selain itu, sebanyak 50 tanaman buah-
buahan juga ditanam di area Korindo 
Green Corner, mulai dari mangga, nangka, 
jambu hingga kenari. 

Tidak hanya sekadar menanam, 
pemeliharaan dan perawatan lahan secara 

berkala juga akan terus dilakukan sebagai 
upaya berkesinambungan dalam program 
Korindo Green Center. Ke depannya, 
program ini akan terus dilakukan dengan 
jangkauan lebih luas ke lahan-lahan non-
produktif di masyarakat. 

Kegiatan peluncuran dihadiri oleh 
Perwakilan Manajemen Yayasan Korindo, 
Manajemen PT Aspex Kumbong, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, (LHK) Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Bogor, Serikat Pekerja dan 
Karyawan Korindo Group. Pelaksanaan 
acara tetap mengikuti protokol kesehatan 
guna mencegah penularan dan penyebaran 
virus Covid-19. (rezza/yayasankorindo)

Korindo Luncurkan 
Green Corner
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PANGKALAN BUN – Orangutan Caring 
Week merupakan pekan peduli orang utan 
sedunia yang diadakan setiap November. 
Kegiatan tersebut untuk memusatkan 
kelestarian orang utan dan habitatnya serta 
keanekaragaman hayati di kawasan hutan 
hujan tropis di Indonesia. 

Sebagai bentuk kepeduliannya, pada 11 
November 2020 lalu, Yayasan Orangutan 
Indonesia (Yayorin) bekerja sama 
dengan PT Korintiga Hutani (KTH), Dinas 
Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lamandau 
menyelenggarakan berbagai kegiatan 
edukasi dan konservasi. 

Kegiatan tersebut berupa penanaman 
atau penghijauan di kawasan Bukit Batu 
Galugur dan lomba melukis baju dengan 
tema Protecting Biodiversity For A Healthy 
Planet di Desa Bhina Bakti Sematu 

Jaya, Kabupaten Lamandau. Turut hadir 
Manaher Divisi Lingkungan PT Korintiga 
Hutani Budi Pitaya, S.Hut yang mengikuti 
berbagai aktivitas berkaitan dengan 
kegiatan tersebut. 

“Pada kegiatan penanaman atau 
penghijauan, PT Korintiga Hutani memberi 
bantuan bibit pohon buah lokal dan 
pohon peneduh, sekaligus bersama-sama 
melakukan penanaman 300 bibit pohon 
di kawasan Bukit Baru Galugur, Desa 
Bina Bhakti dan Hutan Kota Nanga Bulik, 
Kabupaten Lamandau,” kata Budi Pitaya. 

Kegiatan penanaman atau penghijauan 
Bukit Batu Galugur, lanjut Budi, dilakukan 
terkait dengan rencana pemerintah 
Kabupaten Lamandau dan Desa Bina Bhakti 
yang akan menjadikan kawasan bukit itu 
sebagai kawasan wisata alam. 

“Kegiatan edukasi dan konservasi ini 
diharapkan selain dapat menghijaukan 
kawasan bukit tersebut, juga diharapkan 
sebagai sarana informasi kepada 
masyarakat khususnya generasi muda, 
untuk menjaga dan melindungi keberadaan 
orang utan serta keanekaragaman hayati 
dan habitat di Kabupaten Lamandau,” 
harapnya. 

Kegiatan tersebut, lanjutnya, diharapkan 
dapat menciptakan perubahan positif 
untuk lingkungan sekitar. Dengan 
dijadikannya Bukit Batu Galugur sebagai 
kawasan wisata yang ramah lingkungan, 
diharapkan ke depannya keberadaan 
kawasan wisata ini dapat berdampak baik 
untuk ekonomi masyarakat Desa Bina 
Bhakti dan sekitarnya. (kaltengpos/ala/
ce/k50)

PT Korintiga Hutani Peduli 
Pelestarian Orang Utan
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PANGKALAN BUN – Sektor Kehutanan 
Indonesia pada 28 November 
melaksanakan kegiatan menanam pohon 
Indonesia. Tidak terkecuali PT Korintiga 
Hutani (KTH) yang bergerak di bidang 
hutan tanaman industri yang turut 
melaksanakan kegiatan Hari Menanam 
Pohon Indonesia. 

Peringatan Hari Menanam Pohon 
Indonesia ini adalah kegiatan yang 
dilakukan secara konsisten setiap tahun 
oleh PT Korintiga Hutani. Peringatan 
tahun ini dilaksanakan secara sederhana 
mengingat adanya pandemi Covid-19 yang 
melanda seluruh dunia. 

Kegiatan dilaksanakan dengan tetap 
mematuhi dan melaksanakan protokol 
kesehatan (prokes) secara ketat. Pada 
24 November 2020, PT Korintiga Hutani 
memperingati Hari Menanam Pohon 

Indonesia dengan kegiatan menanam 
pohon di sekitar lingkungan BC Pelita. 
Kegiatan ini dilaksanakan secara simbolis 
dilakukan penanaman pohon oleh Presiden 
Direktur PT Korintiga Hutani Hironobu Abe 
dilanjutkan penanaman secara simbolis 
oleh jajaran direksi yaitu Direktur Park 
Jon Myung dan Direktur Jung Se Young. 
Selanjutnya, dilakukan penanaman 
perwakilan karyawan dari bagian divisi 
yang ada. 

Direktur PT Korintiga Hutani Park Jong 
Myung menyampaikan bahwa, pada 
tahun ini, perusahaan mengalami masa-
masa sulit akibat adanya pandemi. Hal ini 
dirasakan oleh semua pihak seluruh dunia. 
“Untuk itu, pihak manajemen mohon 
pengertian dari semua karyawan agar 
keberlangsungan perusahaan tetap 
bisa berjalan dan terus memperhatikan 
kesehatan dan menerapkan protokol 

kesehatan dalam aktivitas sehari-hari 
karyawan dan keluarganya,” ungkap Park 
Jong Myung. 

Pada kegiatan Hari Menanam Pohon 
Indonesia 2020 ini, jenis pohon yang 
ditanam adalah Eucalyptus pellita untuk 
jenis clone baru yaitu clone DC-12 hasil 
dari penelitian dari Divisi Penelitian dan 
Pengembangan (Litbang) PT Korintiga 
Hutani. 

Berdasarkan keterangan dari Manager 
Persemaian dan Litbang PT Koritiga Hutani 
Purwaningsih Mega HF SP, jenis Eucalyptus 
pellita yang lain di ataranya adalah tiap 
pertumbuhan yang lebih besar. 
“Jenis ini akan terus diteliti dan 
dikembangkan untuk bisa diproduksi 
dan ditanam secara massal di area 
konsesi PT Korintiga Hutani,” pungkasnya. 
(kaltengpos/k50/ala)

PT Korintiga Hutani Peringati Hari 
Menanam Pohon Indonesia

63

CSC

One Step Ahead | Vol. 4 Edisi 7 – April 2021



Asiki – PT Papua Agro Lestari (PAL), bagian 
dari Korindo Group Papua, mengadakan 
kegiatan kebersamaan dengan masyarakat 
Kampung Guiss, Kabupaten Boven Digoel, 
Papua, pada Sabtu (30/1). Kegiatan ini 
merupakan bagian dari program Corporate 
Social Contribution (CSC) sebagai wujud 
kepedulian perusahaan terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 

Tidak hanya PAL, PT Tunas Sawa Erma (TSE) 
sudah terlebih dahulu melakukan kegiatan 
serupa. Rencananya, aktivitas kebersamaan 
juga akan dilakukan oleh seluruh anak 
perusahaan Korindo Group Papua secara 
rutin tiap bulan dengan mengikuti protokol 
kesehatan.

Banyak kegiatan yang dilaksanakan selama 
pertemuan, mulai dari berbagi informasi 
hingga saling memberikan motivasi 
antara perusahaan dengan masyarakat. 
Penayangan video budidaya tanaman, 
video usaha mandiri, dan video berisikan 
pesan-pesan motivasi juga dilakukan untuk 

memberi pengetahuan tambahan untuk 
masyarakat. 

Bahkan, pada akhir acara, ibu-ibu Kampung 
Guiss diberikan kesempatan untuk demo 
masak yang dilakukan bersama dengan staf 
PT PAL. Kegiatan ditutup dengan makan 
bersama. 

Manager Umum PT PAL Park Zoozang 
berharap, kegiatan ini dapat membantu 
dalam menjaga hubungan harmonis yang 
selama ini sudah terjalin dengan baik 
antara kedua belah pihak. 

Dalam sambutannya, Park juga 
menyampaikan imbauan kepada 
masyarakat untuk selalu mematuhi 
protokol kesehatan di tengah pandemi 
Covid-19. “Kita harus patuhi protokol 
kesehatan dengan cara rajin mencuci 
tangan, pakai masker, makan makanan 
yang sehat dan berolahraga,” tuturnya. 
Selain menjaga hubungan baik, kegiatan 
ini juga bertujuan meningkatkan kualitas 

masyarakat sekaligus memotivasi mereka 
dalam mengembangkan kapasitas 
ekonomi. Misalnya dengan memanfaatkan 
lahan kosong untuk dijadikan sebagai lahan 
budi  daya ataupun membangun usaha 
mandiri lain yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan hidup mereka. 

Perwakilan masyarakat Rawa Kasat Glen 
Maikuin menyambut positif kegiatan 
kebersamaan ini. Ia berharap, hubungan 
harmonis dapat terus terjalin antara 
perusahaan dengan masyarakat dalam 
jangka panjang.

Ibu Agnes sebagai perwakilan ibu-ibu 
Orang Asli Papua (OAP) juga menyatakan 
kegembiraannya. Ia merasa senang dengan 
kegiatan ini karena dapat bertukar budaya 
masak dengan staf PT PAL.  “Saya merasa 
senang bisa berkumpul masak-masak dan 
berbagi kebahagiaan seperti ini,” katanya. 
(PPA Humas S&C Asiki)

PT PAL Adakan Sharing dan Masak 
Bareng Masyarakat
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ASIKI, 1 Maret 2021 – Korindo 
Group bekerja sama dengan Korea 
International Cooperation Agency 
(KOICA) menyumbangkan puluhan 
ribu masker untuk masyarakat Papua. 
Bantuan ini disampaikan melalui delapan 
anak perusahaan Korindo Group yang 
beroperasi di Papua. 

Secara keseluruhan, jumlah masker yang 
didonasikan mencapai 27.900 lembar 
dengan proses distribusi secara bertahap 
selama dua pekan, dari 13 hingga 27 
Februari 2021. Sebanyak 22 ribu lembar 
di antaranya diserahkan ke lima kampung 
di Kabupaten Boven Digoel, sedangkan 
sisanya diberikan ke masyarakat di 10 
kampung di Kabupaten Merauke. 

Bantuan dibagikan pada Sabtu (13/2) 
kepada masing-masing ketua RT, ketua 
marga, kepala kampung dan kantor distrik 
yang dilakukan bersama dengan Komando 
Rayon Militer (Koramil). Sumbangan ini 
sejalan dengan anjuran pemerintah Papua 
yang mewajibkan seluruh masyarakat 

untuk menggunakan masker selama 
berada di luar rumah. 

Aksi kemanusiaan ini merupakan 
bagian dari komitmen Corporate Social 
Contribution (CSC) Korindo Group 
Papua yang menjadi wujud kepedulian 
perusahaan kepada masyarakat agar 
terhindar dari Covid-19. 

Asisten Manager Umum Korindo Asiki 
Florianus Padar berharap, bantuan masker 
dapat mendorong masyarakat untuk 
semakin menaati protokol kesehatan 
di masa pandemic. “Masker ini bisa 
membantu mencegah dari virus corona 
yang mematikan. Jadi, gunakan selalu 
ketika keluar rumah dan jangan hanya 
disimpan,” ujarnya saat memberikan 
sambutan. 

Ketua RT 01 Prabu Atas, Kenasius 
Gembenop mewakili masyarakat 
mengapresiasi atas bantuan yang diberikan 
Korindo Group dan KOICA. “Terima 
kasih kepada perusahaan dan kami 

berharap masker ini dapat digunakan oleh 
masyarakat untuk menjaga kesehatan,” 
ucapnya. 

Bantuan distribusi masker secara gratis 
di Papua bukan pertama kali dilakukan 
Korindo Group. Sebelumnya, pada April 
2020, perusahaan juga sudah mengirimkan 
sebanyak 120 ribu lembar masker medis 
dan Alat Pelindung Diri (APD) ke tiga 
kabupaten di Papua, yakni Kabupaten 
Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan 
Kabupaten Mappi. (Widya/Humas PPA 
Asiki)

Korindo Group Kembali Distribusikan 
Masker untuk Masyarakat Papua

FOTO: Secara simbolis, Korindo Group memasangkan masker kepada salah satu warga Boven Digoel dalam acara penyerahan bantuan 
masker kepada masyarakat di sana. Bantuan ini adalah kerjasama antara Korindo dengan KOICA (Korea International Cooperation Agency). 
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Asiki – PT Tunas Sawa Erma POP A (PT 
TSE-A) mengadakan pertemuan dengan 
masyarakat Desa Kukurantap, Distrik Jair, 
Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua 
pada Jum’at (29/1). Pertemuan yang 
baru dilakukan pertama kali ini diadakan 
sebagai bagian dari upaya PT TSE-A 
untuk membangun komunikasi positif 
dengan masyarakat di sekitar operasional 
perusahaan. 

Pertemuan diadakan secara tatap muka 
dengan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan. Kegiatan yang merupakan 
program Corporate Social Contribution 
(CSC) ini merupakan wujud kepedulian 
perusahaan terhadap kesejahteraan 
masyarakat. 

Tak hanya PT TSE-A, juga berencana 
menggelar kegiatan serupa dengan target 
setiap bulan sekali. 
Selama pertemuan, perusahaan 
mengadakan berbagai rangkaian kegiatan 

yang bersifat interaktif. Di antaranya, 
membagikan sejumlah informasi serta 
motivasi antara pihak perusahaan dengan 
masyarakat, hingga menayangkan video 
budi daya tanaman, video usaha mandiri, 
dan video motivasi. 

Selain menjalin hubungan harmonis 
dengan masyarakat sekitar, acara 
pertemuan juga dimanfaatkan perusahaan 
untuk meningkatkan kualitas diri 
masyarakat dan memotivasi mereka, 
terutama di bidang kewirausahaan. 
Perusahaan mengajak masyarakat 
memanfaatkan lahan kosong untuk 
melakukan budi daya tanaman ataupun 
membangun usaha mandiri lainnya. 
Melalui usaha ini, perusahaan berharap 
kesejahteraan hidup mereka dapat 
meningkat. 

Acara pertemuan dilanjutkan dengan 
demo masak yang dilakukan oleh ibu-ibu 
setempat bersama dengan para staf PT 

TSE-A dan ditutup dengan makan bersama. 
Aktivitas yang bersifat non formal ini juga 
diharapkan dapat meningkatkan hubungan 
yang harmonis antara pihak perusahaan 
dengan masyarakat. “Dengan adanya 
komunikasi rutin dengan masyarakat, 
semoga tercipta kekeluargaan,” ucap 
Manager PT TSE-A Mathen Pare. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua 
Marga Mikan dan perwakilan masyarakat 
Kukurantap Ignatius Mikan mengapresiasi 
kegiatan pertemuan. Sebab, kegiatan 
semacam ini merupakan pertama kali 
dilakukan di wilayahnya.

“Terima kasih kepada perusahaan karena 
telah datang di kediaman kami duduk dan 
berkomunikasi, rencana ini sudah ada 
sebelumnya namun kali ini baru realisasi, 
semoga terus berjalan,” ujar Ignasius 
Mikan. (PPA Humas S&C Asiki)

PT TSE-A Tingkatkan Hubungan 
dengan Masyarakat Kukurantap

66

CSC

One Step Ahead | Vol. 4 Edisi 7 – April 2021



JAKARTA – PT Yongan Indomaju dan 
Yayasan Korindo memberikan beasiswa 
kepada putra-putri terbaik bangsa untuk 
menempuh pendidikan di Universitas 
Yonsei, Korea Selatan. Bantuan ini 
diberikan dengan landasan semangat 
membangun Indonesia melalui sektor 
pendidikan. 

Kontribusi konkret ini dilakukan oleh PT 
Yongan Indomaju dengan memberikan 
beasiswa senilai 5 ribu dolar AS atau 
sekitar Rp 71 juta kepada Yayasan Korindo 
di Kantor Pusat Korindo, Jakarta, pada 
Kamis (10/12).

Bantuan diberikan langsung oleh Presiden 
Direktur PT Yongan Indomaju Ye Woon Hae 
dan diterima oleh Ketua Yayasan Korindo 
Robert Seung. 

Bantuan ini akan diteruskan kepada 
mahasiswa Indonesia berprestasi dalam 
program Yonsei Student Exchange 2021 
yang selama ini diselenggarakan oleh 
Yayasan Korindo bekerja sama antara 
Universitas Indonesia dan Universitas 
Yonsei. 

Dengan bantuan ini, Yayasan Korindo 
kembali akan memberangkatkan dua 
mahasiswa pada Februari 2021 selama 
10 bulan di Universitas Yonsei. Beasiswa 
diserahkan kepada mahasiswa terpilih pada 
akhir Januari 2021.

Ye Woon Hae mengungkapkan, pihaknya 
turut bangga dan merasa sangat senang 
karena dapat ikut berkontribusi untuk 
mengembangkan pendidikan Indonesia 
melalui program beasiswa bersama 

Yayasan Korindo. PT Yongan Indomaju 
sendiri merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang Rubber Packing dan 
Gasket. 

Sementara itu, di kesempatan yang 
sama, Robert Seung menyampaikan 
ucapan terima kasih atas dukungan dan 
kepercayaan yang diberikan oleh PT 
Yongan Indomaju kepada Yayasan Korindo. 
Ia meyakini, bantuan beasiswa ini dapat 
memberikan dampak yang luar biasa 
terhadap mahasiswa yang akan mengikuti 
program Yonsei Exchange Student periode 
2021.

“Bantuan ini juga tentunya merupakan 
suatu kontribusi besar bagi pendidikan di 
Indonesia,” ujarnya. (yayasankorindo)

Yongan Indomaju dan Yayasan Korindo 
Dukung Pendidikan Indonesia
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 Tamasya
 ke Kota
Apel
Malang sedari dulu sudah dikenal 
dengan hasil buminya—apel 
malang. Tak heran jika wilayah ini 
dijuluki sebagai ‘Kota Apel’. Namun 
di samping perkebunan apel yang 
melimpah, Malang kini juga mulai 
dihiasi dengan berbagai pusat 
atraksi hiburan dari yang tidak 
kalah tersohor. 

Didukung dengan hawa yang 
sejuk serta beragam varian 
makanan khas, tidak jarang banyak 
wisatawan yang menghabiskan 
waktu liburan ke Malang. Kota 
Malang—yang terletak di Provinsi 
Jawa Timur, bisa menjadi tujuan 
wisata yang menarik untuk Anda. 
Terlebih jika Anda berpergian 
dengan anak maupun kerabat. 
Inilah beberapa rekomendasi 
destinasi yang patut Anda kunjungi 
di Malang! 

Jatim Park 1, 2, dan 3
Jatim Park menjadi tempat wisata di 
Malang yang sangat terkenal. Jatim Park 
1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3 memang 
berada di lokasi yang berbeda, namun 
tidak terlalu jauh dari satu dengan yang 
lain. Beda tempat, berbeda juga atraksi 
yang ditawarkan. 

Sesuai dengan urutannya, Jatim Park 1 
menjadi generasi pertama yang dibangun 
oleh manajemen Jawa Timur Park Group. 
Jatim Park 1 didesain sebagai theme park 
dengan atraksi permainan dan edukasi. 
Spinning Coaster, Superman Coaster, dan 
Flying Tornado menjadi wahana favorit 
yang memacu adrenalin. Kemudian, ada 
Galeri Etnik Nusantara dan Science Center 
untuk area edukatif. 

Bagi yang lebih menyukai konsep kebun 
binatang, Anda bisa mengunjungi Jatim 
Park 2. Tempat ini menjadi salah satu 
kebun binatang terbesar di Indonesia, loh! 
Di sini juga ada area Baby Zoo dan Safari 
Farm yang cocok untuk si Kecil. Kalau 
lebih tertarik dengan binatang purba dan 
sejarahnya, bisa mampir ke Jatim Park 3. 
Ada banyak replika dinosaurus ala Jurrasic 
Park dan replika binatang di Kutub Utara 
layaknya film Ice Age di sini.

Flora Wisata San Terra de Lafonte
San Terra de Lafonte menjadi tempat 
wisata yang unik di Malang baru-baru ini. 
Letaknya di Desa Pandesari, Kecamatan 
Pujon. Di sini, Anda serasa sedang 
berwisata ke luar negeri! Ada beberapa 
deretan bangunan yang didesain ala Eropa 
dengan warna-warni yang indah. Pengelola 
juga membangun Kampung Korea dan 
juga area dengan deretan pohon layaknya 
sakura di negeri Jepang. 

Namun sebenarnya, tempat wisata yang 
baru dibangun Desember 2019 ini adalah 
kebun bunga dengan 700 jenis tanaman 
baik impor ataupun bunga lokal. Anda juga 
bisa belajar cara untuk pembibitan bunga 
di sana. Biaya masuk untuk Flora Wisata 
ini pun sangat terjangkau. Untuk dewasa 
dikenakan Rp25.000,-, sedangkan anak-
anak dikenakan biaya Rp20.000,- saja. 
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Kampung Warna-Warni Jodipan 
Kalau belum puas dengan wisata warna-
warninya, Anda bisa mampir ke Kampung 
Jodipan. Kampung ini ada di Kecamatan 
Blimbing, Kota Malang. Kampung Jodipan 
menjadi kampung wisata pertama di 
Malang. Hal yang menarik dari kampung ini 
adalah ratusan rumah warga— mulai dari 
tembok hingga atap, yang dicat warna-
warni seperti pelangi. Tidak hanya rumah, 
tapi sampai jalanannya pun juga turut 
warna-warni.

Berbagai lukisan tiga dimensi terpampang 
di tembok bisa Anda temukan di kampung 
ini. Lalu ada juga beberapa jalan gang 
dihiasi payung warna-warni serta topi 
caping yang bergantungan di atas jalan. 
Selain itu, ada jembatan kaca yang turut 
menjadi spot favorit pengunjung. Bagi 
Anda yang memiliki hobi foto, jangan 
sampai melewatkan tempat ini, ya. Anda 
hanya perlu membayar Rp3.000,- saja 
untuk mengunjungi kampung ini.

Malang Night Paradise dan Batu Night 
Spectacular 
Meskipun berada di tempat yang 
berbeda, kedua destinasi wisata ini 
memiliki kesamaan—dibuka saat malam 
hari dengan instalasi lampu kelap-kelip 
yang cantik. Malang Night Paradise 
berada di daerah Singosari, masih dalam 
satu kawasan dengan wisata air Hawai 
Waterpark. Tempat ini dibuka dari jam 
18:00 – 23:00 WIB. Anda bisa berkeliling di 
atraksi Taman Lampion yang menyuguhkan 
Dancing Water Fountain. Pengunjung juga 
bisa menyusuri sungai yang dihiasi lampu 
berbentuk bunga dan pohon dengan 
perahu di Magic Journey. 

Namun bagi Anda yang lebih menyukai 
tempat hiburan dengan permainan 
menantang, Anda bisa mengunjungi Batu 
Night Spectacular di Kota Batu. Selain 
menyajikan gemerlap lampu warna-warni 
di taman yang luas, Anda bisa menikmati 
berbagai wahana. Mulai dari Go-Kart, 
Sepeda Udara, Rumah Hantu, Rumah Kaca, 
hingga Trick Art Gallery bisa anda coba. 
Jika Anda pergi bersama si kecil, di sini 
turut disediakan wahana kids zone dengan 
ragam permainan yang menyenangkan.

Nah, bagaimana?  Pasti seru, kan! 
Sebenarnya ada lagi loh destinasi wisata 
yang bisa Anda kunjungi saat berlibur ke 
Malang. Selain yang disebutkan tadi, ada 
Kawasan Kusuma Agrowisata, Museum 
Angkut, Hawai Waterpark, dan masih 
banyak lagi. Jadi, selamat menyusun 
rencana liburan Anda ya! (cka)
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Pemeriksahaan suhu tubuh

Penyemprotan rumah warga

Penyemprotan rumah warga

Penyemprotan rumah warga

Penyemprotan rumah warga

Pemeriksaan suhu tubuh Pemeriksaan suhu tubuh

Pemeriksaan suhu tubuh Pemeriksaan suhu tubuh
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Foto tempat usaha batu bata

Foto bantuan bibit sayur

Foto tempat usaha batu bata Foto tempat usaha batu bata

Foto bantuan bibit sayur

Foto bantuan bibit sayur
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Penyerahan bantuan masker

Penyerahan bantuan masker Penyerahan bantuan masker

Tim Keuangan PT KTH

Pelatihan berbasis kompetensi Pelatihan Menuju MSDM
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Bantuan masker untuk Kelurahan Pancoran & Pengadegan

Bantuan masker untuk Kelurahan Pancoran & Pengadegan Bantuan masker untuk Kelurahan Pancoran & Pengadegan

Peninjauan hutan eukaliptus - PakansariPeninjauan hutan eukaliptus - Pakansari

Peninjauan hutan eukaliptus - Pakansari

Bantuan sembako ke Kelurahan Pengadegan Bantuan sembako ke Kelurahan Pengadegan

Peninjauan hutan eukaliptus - Pakansari
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Pemberian APD oleh DP kepada 
Kabupaten Mappi

Penyerahan hewan kurban - Pancoran & 
Pengadegan

Penyerahan hewan kurban - Pancoran & 
Pengadegan

Pemberian APD oleh DP kepada 
Kabupaten MappiPenyerahan bibit ikan

Penyerahan bibit ikan
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Budi daya ulat Manggot

Budi daya ulat Manggot

Budi daya ulat Manggot

Budi daya Sayur di Papua Budi daya Sayur di Papua

Budi daya Sayur di Papua Budi daya Sayur di Papua
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 NAMA  DIVISI/PERUSAHAAN
 Prita Putri Anti  Divisi Legal - JKT
 Heru Cahyono  PT Korindo Heavy Industry
 Djati Sukarno  PT Aspex Kumbong
 Usman  PT Balikpapan Forest Industries
 Sriwidianingsih Sihite  Bag. Umum Asiki 

Pemenang Kuis Majalah Edisi 06/2020 Kuis Majalah - Edisi 7/2021

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

Rp200.000,-

Sebutkan berapa jumlah luas kebun plasma 
yang diserahkan PT Berkat Cipta Abadi kepada 
masyarakat melalui Koperasi Ziid Kiwab Bersatu 
(ZKB) di Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten 
Merauke?

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 suvenir. Pemenang akan diumumkan di 
edisi ke-8.

1. Nutrition (nutrisi) 
mengkonsumsi makronutrisi 
(karbohidrat, protein, dan lemak) dan 
mikronutrisi (vitamin dan mineral) 

2. Exercise (olahraga) 
Berolahraga setiap hari selama 30 
menit 

3. Water (air) 
Mengkonsumsi air putih sebanyak dua 
liter atau lebih 

4. Sun (matahari) 
Berjemur selama 15 menit sampai 20 
menit setiap hari 

5. Air (udara) 
Sirkulasi udara, pastikan seperti pintu 
dan jendela, harus terbuka lebar 
setiap pagi. 

6. Rest (istirahat) 
Tidur malam selama tujuh hingga 
delapan jam. 

7. Temprament (perangai) 
Mengelola berita negatif yang 
didengar, karena informasi-informasi 
semacam itu bisa memengaruhi 
emosi juga menyulut rasa takut yang 
berlebihan. Buntutnya, hormon 
kortisol bisa meningkat. 

8. Trust (keyakinan) 
Beribadah kepada Tuhan YME supaya 
diberi kekuatan melewati semua ini, 
karena kita tidak tahu sampai kapan 
masa pandemic berakhir, 

8 Cara 
Meningkatkan 
Imunitas 
Tubuh Selama 
Pandemic 
Virus Corona 
Covid-19
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