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Pesan 
Manajemen

Yang saya banggakan keluarga 
TSE Group,

“Pandemi adalah krisis kesehatan yang 
terjadi sekali dalam seabad, namun 
dampaknya akan terasa hingga beberapa 
dekade ke depan”. Pernyataan Direktur 
Jenderal WHO, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus ini nampaknya sesuai 
dengan situasi COVID-19 yang telah kita 
saksikan dalam dua tahun belakangan 
ini, mengingatkan kita akan masa-masa 
yang tidak pasti.

Solidaritas dan kerja sama merupakan hal 
yang sangat berharga dalam menghadapi 
saat-saat penuh tantangan itu. Lewat 
solidaritas dan kerja sama situasi yang 
buruk sekali pun akan membuat hidup 
lebih hidup. Tanpa dua hal tersebut sulit 
rasanya untuk bertahan. Karenanya saya 
ingin berbagi beberapa pemikiran kepada 
Anda sekalian. 

Namun pertama-tama, saya ingin 
mengungkapkan betapa bangganya 
saya kepada Anda semua sebagai tim 
yang bersatu dan sebagai keluarga 
yang menjadikan TSE Group sebagai 
organisasi yang hebat dan tempat 
yang menyenangkan untuk bekerja dan 
mencapai banyak kesuksesan.

Semester pertama tahun ini sudah kita 
lewati bersama, bulan-bulan yang luar 

biasa yang dialami TSE Group. Pasang 
surut dalam bisnis yang tak bisa dihindari, 
telah kita coba hadapi dengan sikap 
optimis sebaik mungkin. Segala hal yang 
kita alami hendaknya dijadikan bahan 
evaluasi dan pembelajaran untuk selalu 
menjadi selangkah di depan.

Tujuan-tujuan ambisius yang telah 
ditetapkan sejak awal tahun ini, kami 
meyakini bahwa seluruh tim telah 
bekerja keras untuk meraih pencapaian-
pencapaian tersebut. Tapi harus diakui 
bahwa butuh ketekunan yang konsisten 
juga ketahanan mental jika kita ingin 
memetik buah manis kerja keras, terlebih 
di tengah kondisi yang serba sulit ini. 

Oleh karena itu, dedikasi dan komitmen 
semua orang sangat kami hargai. Kami 
sangat memahami bahwa dedikasi dan 
komitmen dari sumber daya manusia 
sebuah perusahaan adalah “value” yang 
paling berharga yang bisa tercermin dari 
sikap seseorang. 

Orang yang berdedikasi akan memiliki 
loyalitas untuk memperjuangkan 
sesuatu bukan demi kepentingannya 
pribadi, melainkan kepentingan banyak. 
Seseorang yang memiliki dedikasi tinggi 
biasanya mengedepankan tanggung 

jawab yang diembannya. Sementara orang 
yang memiliki komitmen tinggi takkan 
melihat pekerjaannya sebagai beban. 
Mereka akan mencintai pekerjaannya dan 
mengerjakan kewajibannya sepenuh hati 
Akhir kata, kami mengajak seluruh tim 
untuk tetap bersatu. Saya meyakinkan 
Anda bahwa kita akan mengatasi 
masa-masa sulit ini bersama-sama, 
didorong oleh rasa tanggung jawab, 
disiplin, dan dedikasi kita untuk melayani 
para pemangku kepentingan kita yang 
berharga dan komunitas tempat kita 
beroperasi.

Saya ingin berterima kasih kepada Anda 
semua atas upaya berharga Anda yang 
bekerja tanpa lelah untuk menjadikan 
krisis ini sebagai pengalaman belajar bagi 
kita semua. Yakinlah bahwa komitmen dan 
dedikasi Anda untuk mempertahankan 
kesuksesan dan standar kerja berkualitas 
tinggi telah dikenal di perusahaan ini, 
dan ini yang menjadikan perbedaan kita 
dengan lainnya.

Robert Seung,
CEO Tunas Sawa Erma Group
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Dari 
Redaksi

Salam Hangat,

Hormat kami kepada seluruh pembaca. 
Masa sulit karena pandemi tak 
menyurutkan langkah kami untuk 
melakukan pemberdayaan sebagai 
bukti kepedulian perusahaan kepada 
masyarakat Papua. Dalam semangat 
berbagi sebisa mungkin kami hadir untuk 
membantu saudara-saudara kita yang 
kurang beruntung.

Tak kurang ratusan paket bantuan dari 
TSE Group telah didistribusikan dan 
dinikmati oleh masyarakat yang berhak. 
Paket tersebut berisi bahan-bahan 
keperluan pokok, termasuk minyak goreng 
yang beberapa saat lalu sempat langka di 
pasaran. Maupun bantuan bibit pohon 
buah dan ternak untuk meningkatkan 
ekonomi masyarakat Papua.

Tidak sampai di situ, perusahaan juga 
menyediakan bantuan pemberdayaan 
masyarakat lewat penyuluhan HAM 
pada Desember 2021 lalu. TSE Group 
menggandeng Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua 
untuk memberikan materi penyuluhan 
dan pelatihan HAM terhadap masyarakat 
pemilik hak ulayat. Kegiatan ini bertujuan 
untuk membantu masyarakat adat 
untuk tak sekadar mengatahui tapi juga 
memahami apa yang menjadi hak mereka 
terhadap perusahaan dan bagaimana 
penerapannya.

Masyarakat juga kami ajak untuk 
menyadari pentingnya menjaga 
kesehatan melalui aksi penyuluhan yang 
dilakukan hingga ke pedalaman Papua. 

Bersama dokter-dokter andalan yang 
berpraktik di Klinik perusahaan, sesulit 
apapun medan yang dilalui, tak ragu kami 
terjun langsung ke lapangan.

Di sela-sela kegiatan penyuluhan dan 
pemeriksaan kesehatan gratis ini, 
perusahaan juga meluangkan waktu untuk 
menjalin komunikasi yang berkualitas 
bersama masyarakat. Sesi komunikasi 
ini terbilang penting, karena tak jarang 
menghasilkan transfer pengetahuan yang 
bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Mencerdaskan masyarakat melalui 
pendidikan dan pelatihan memang 
menjadi salah satu pilar penting dalam 
program Corporate Social Contribution 
(CSC) yang diusung oleh TSE Group. 
Penerapannya tercermin dalam kegiatan-
kegiatan yang dilakukan perusahaan di 
tanah Papua.

Kami memahami bahwa mencerdaskan 
masyarakat melalui program 
pemberdayaan penting untuk dilakukan. 
Sebab ditilik dari kacamata kontribusi 
sosial perusahaan, program-program 
semacam ini terbukti mampu 
memberikan manfaat yang berkelanjutan 
bagi masyarakat dan mendorong 
peningkatan kualitas hidup pada semua 
aspek kehidupan manusia.

Kami berharap apa yang telah kami 
lakukan untuk masyarakat Papua bisa 
menginspirasi semua orang melalui TSE 
Magazine edisi kali ini. Selamat membaca!
Redaksi

Pembina 
Robert Seung

Pemimpin Redaksi
Luwy Leunufna

Sekretariat Redaksi
Cindy Kholisafani

Redaksi
Tim Public Relations TSE Group, Papua

Tim Public Relations TSE Group, Jakarta

Artistik
Arian Kushandi Yono

E-mail
pr@tsegroup.co.id

Website
www.tsegroup.co.id
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Public Relations TSE Group
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BOVEN DIGOEL-- Sebagai pulau terluas 
dalam gugusan kepulauan di nusantara, 
topografi Papua sangatlah beragam. 
Mulai dari dataran rendah berawa dengan 
hamparan padang ilalang sampai dataran 
tinggi berselimutkan salju bisa ditemukan 
di sini. Keberagaman ini menyediakan 
berbagai opsi bagi penduduk Papua 
tentang bagaimana cara mereka 
memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun potensi alam yang luar biasa ini 
ternyata tak sekaligus menghempaskan 
segala keterbatasan yang dirasakan 
masyarakat setempat. Sebab sama 
seperti yang dirasakan masyarakat 
di daerah-daerah pedalaman lainnya, 
masyarakat di sini juga mendambakan 
peningkatan pembangunan yang lebih 
baik lagi.

Masyarakat Papua selama ini pun tidak 
hanya diam dan menunggu, dengan 
caranya sendiri mereka berupaya 
membangun peradaban yang lebih maju 
dengan tetap memperhatikan aspek-
aspek sosial dan pelestarian alam. 

Tentu saja, dalam mewujudkan hal 
tersebut masyarakat adat tidak sendiri, 
pemerintah maupun pihak swasta juga 
ikut membantu. Di Papua, khususnya 
Kampung Naga yang berada di Asiki, 
Tunas Sawa Erma Group (TSE Group) 
turut mengulurkan tangan dalam rangka 
meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat lewat program penghijauan.
“Di pemukiman warga biasa ada kegiatan, 

dari pemerintah maupun dari perusahaan. 
Kalau dari pemerintah itu biasa dari Dinas 
Kehutanan. Mereka biasa adakan program 
penghijauan, penanaman pohon kembali 
di tempat yang sudah diambil. Kegiatan 
yang sama dilakukan perusahaan. 
Membantu program pemerintah untuk 
menanam kembali,” ujar Harun Kawab, 
salah seorang kepala marga di Kampung 
Naga.

Selain membantu menyukseskan 
program pelestarian alam yang 
dicanangkan pemerintah, TSE Group juga 
mendukung upaya pemuka adat dalam 
menerapkan ketentuan adat demi upaya 
pelestarian alam yang dilakukan lewat 
musyawarah-musyawarah di balai desa.

“Kita selalu berkampanye dan 
bekerjasama dengan warga sekitar untuk 
selalu menjaga lingkungan di sekitar 
kita agar ini menjadi lingkungan yang 
akan berguna di kemudian hari untuk 
keluarga dan marga-marga terutama 
yang ada di sekitar perusahaan. Jadi 
TSE Group memegang komitmen bahwa 
lingkungan harus kita jaga,” tegas Dwiana 
Penanggung Jawab Perkebunan ISPO.

Sementara dalam implementasi kegiatan 
pelestarian alam ini, TSE Group juga 
menyediakan berbagai fasilitas yang 
diperlukan. Bersama masyarakat keluar 
masuk hutan guna membersihkan hutan 
dan sungai dari sampah sudah menjadi 
agenda rutin.

Lestarikan Alam, Langgengkan 
Kehidupan Masyarakat Papua

Diperlukan sinergi dan proses saling mendukung dari seluruh 
pihak agar dapat mewujudkan pelestarian alam dan memajukan 
kehidupan masyarakat di tanah Papua

“Mereka biasa adakan program 
penghijauan dan penanaman 

pohon. Hal yang sama dilakukan 
perusahaan.”

Harun Kawab
(Kepala marga di Kampung Naga)
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“Kita harus menjaga sungai, jangan 
buang sampah sembarangan. Dari 
kegiatan bersih-bersih tepian sungai kita 
turut menjaga habitat yang ada di hutan 
juga,” ujar Pratik Prihatin dari Humas PT 
Tunas Sawa Erma (PT TSE) yang ditemui 
saat menjalankan program pelestarian 
alam bersama masyarakat Papua belum 
lama ini.

Membangun kesadaran pentingnya 
pelestarian alam juga dilakukan hingga ke 
akar rumputnya. Bagi anak-anak Papua 
yang terbiasa menghabiskan waktu di 
alam terbuka, tenaga pengajar haruslah 
mengenalkan konsep pelestarian alam 
dengan cara yang menyenangkan. Salah 
satunya lewat pembuatan papan nama 
pohon dan sangkar bagi burung-burung 
liar. Anak-anak boleh mencantumkan 
nama mereka di sangkar burung tersebut. 
Dibantu oleh perusahaan dan penduduk, 
sangkar lalu digantung di atas pohon 
supaya menarik burung liar untuk datang 
dan berkembang biak.

Melihat betapa besar upaya 
dalam membuka wawasan terkait 
pembangunan yang perlu diiringi dengan 
perhatian terhadap pelestarian alam, 
para tenaga pengajar dan masyarakat di 
sana juga telah menyadari peran penting 
mereka dalam memastikan keberhasilan 
pembangunan di masa depan. (PR)

Dorong Peningkatan Kualitas Hidup Lewat Fasilitas Umum
Bagi masyarakat modern, listrik sangat penting dan peranannya 
tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan 
listrik, kita bisa menggunakan berbagai peralatan modern yang 
mempermudah kehidupan sehari-hari. Lewat keberadaan listrik 
pula, pengetahuan dan informasi juga ikut berkembang, sehingga 
mempengaruhi peradaban manusia.

Di Kampung Naga, TSE Group menyediakan aliran listrik bagi 
masyarakat setempat. Listrik ini menerangi aktivitas warga dan 
memberi kemudahan belajar anak-anak di malam hari. Sementara 
di pagi dan sore harinya perusahaan memfasilitasi anak-anak 
Kampung Naga berangkat dan kembali sepulang dari sekolah 
dengan menyediakan bus sekolah gratis. Pemberian fasilitas-
fasilitas ini diharapkan mampu membawa rasa optimisme bagi 
anak-anak dalam menyongsong masa depan yang lebih bersinar.

Tak hanya memberikan fasilitas penunjang kehidupan, Tunas 
Sawa Erma Group juga kerap merawat fasilitas-fasilitas yang 
sudah ada di Kampung Naga. Disadari atau tidak, terkadang 
merawat sesuatu terasa lebih sulit ketimbang membangun. 
Dibutuhkan karakter yang cukup kuat dan komitmen agar suatu 
fasilitas bisa dinikmati secara berkelanjutan. Di sini TSE Group 
bersama masyarakat setempat mengecat bangunan sekolah 
bagi anak usia pra sekolah dan menanami halamannya dengan 
tanaman-tanaman hias. 

Berbicara tentang kontribusi, sejak beroperasi pada tahun 1996, 
TSE Group telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur 
di tanah Papua dengan membangun fasilitas seperti sekolah, juga 
membuka akses jalan. Kini untuk segala yang telah dilakukan, 
baik dari segi pelestarian alam maupun upaya memajukan 
kehidupan masyarakat, upaya TSE Group menuai apresiasi dari 
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit 53 di 
Kabupaten Boven Digoel, John Moesieri.

“Dan kalau hari ini TSE Group terlibat dalam kegiatan pelestarian, 
maka kami melihat itu merupakan salah satu contoh, teladan 
yang baik yang menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. 
(Kami) berharap bukan hanya TSE Group tapi semua stakeholder, 
apakah itu masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, tapi juga 
NGO ada sinergitas. Proses saling mendukung yang baik sekali 
sehingga pelestarian hutan dan alam dapat terwujud,” ucapnya.

Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan alam dengan 
begitu sempurna, sehingga tiap bagiannya mampu memenuhi 
segala kebutuhan makhluk di muka bumi. Untuk itu, pengelolaan 
lingkungan demi kelestarian alam haruslah dilakukan dengan 
benar oleh semua pihak yang terlibat, agar generasi mendatang 
bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. (PR)
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Komnas HAM Papua 
Apresiasi Upaya 
Pemenuhan Hak Asasi 
TSE Group
BOVEN DIGOEL – Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua 
memberikan apresiasi atas upaya Tunas 
Sawa Erma (TSE) Group memberikan 
penyuluhan dan pelatihan HAM terhadap 
masyarakat pemilik hak ulayat. Kegiatan 
ini menjadi komitmen keterbukaan TSE 
Group untuk melakukan rekomendasi 
Komnas HAM. 

Bekerja sama dengan Komnas HAM 
Papua, TSE Group mengadakan 
penyuluhan dan pelatihan mengenai HAM 
di Asiki, Boven Digoel, pada Rabu hingga 
Jumat (15-17 Desember 2021). Acara ini 
dipimpin langsung oleh Ketua Komnas 
HAM Papua Frits B Ramandey.  

“Saya mengapresiasi penuh upaya TSE 
yang telah membuka diri untuk melakukan 
rekomendasi Komnas HAM Papua berupa 
penyuliuhan dan pelatihan HAM untuk 
masyarakat adat,” ucapnya.

Kegiatan edukasi HAM diikuti oleh 
perwakilan seluruh unit usaha TSE Group 
dan tiap ketua marga yang berada di areal 

perusahaan. Frits menjelaskan, kegiatan 
ini ditujukan agar para peserta, terutama 
masyarakat adat, dapat mengadvokasi 
dirinya dengan menyampaikan 
informasi berdasarkan data di lapangan 
dalam bentuk laporan yang bisa 
dipertanggungjawabkan.  

General Manager Umum TSE Group 
Jemmy Senduk menuturkan, penyuluhan 
dan pelatihan ini merupakan tindak lanjut 
rekomendasi Komnas HAM Papua. 
“Tujuannya agar masyarakat adat bisa 
memahami apa yang sebenernya menjadi 
hak mereka terhadap perusahaan 
dan bagaimana penerapannya dalam 
kehidupan mereka,” ujarnya. 

Dalam pelatihan, seluruh peserta 
mendapatkan materi hak-hak masyarakat 
adat atas lingkungan hidup yang sehat, 
bentuk pelanggaran HAM dalam bisnis, 
serta teknik penulisan laporan dan 
pengajuan HAM. Melalui materi-materi 
tersebut, Jemmy berharap, wawasan 
HAM masyarakat asli Papua semakin luas 
hingga bisa mewujudkan penghormatan 

dan penghargaan atas hak-hak mereka.

Salah satu pemilik hak ulayat, Paskalis 
Kinun Wohing menyambut baik 
pelatihan yang diadakan oleh TSE 
Group dan Komnas HAM Provinsi 
Papua. “Pelatihannya sangat bagus dan 
bermanfaat bagi kami. Semoga, Komnas 
HAM Provinsi Papua dapat menjadi 
jembatan antara pemberian hak-hak oleh 
TSE Group dengan masyarakat adat,” 
katanya. 

Komitmen TSE Group terhadap 
pemenuhan HAM masyarakat asli Papua 
di sekitar perusahaan tidak berhenti di 
sini. Rencananya, pada 2022, TSE Group 
akan melewati proses penilaian terhadap 
standar bisnis dan hak asasi yang berlaku 
di dalam perusahaan. Penilaian dilakukan 
oleh Komnas HAM Provinsi Papua. (PR)
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BOVEN DIGOEL – Menjelang pergantian 
tahun baru lalu, Tunas Sawa Erma (TSE) 
Group membagikan parsel kepada 
masyarakat Papua pada Selasa (21/12). 
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya 
TSE Group dalam berbagi kebahagiaan 
dengan masyarakat di sekitar area 
perusahaan.

Pembagian bantuan Natal dan Tahun Baru 
(Nataru) dilaksanakan di enam distrik 
yang tersebar di Merauke dan Boven 
Digoel, Papua. Dua area ini merupakan 
area operasional unit-unit usaha TSE 
Group, yakni PT TSE, PT Dongin Prabhawa 
(DP) dan PT Berkat Cipta Abadi (BCA).  

Parsel dibagikan untuk berbagai lapisan 
masyarakat. Mulai dari para pemilik hak 
ulayat, anak yatim piatu, masyarakat adat, 
orang tua lanjut usia hingga pengurus di 
14 gereja yang berada di areal TSE Group.  
Bantuan berupa kebutuhan bahan 
makanan ini diserahkan langsung kepada 
467 keluarga yang tersebar di 15 lokasi. 
Secara detail, isi paket bantuannya adalah 

8.814 kilogram (kg) beras, 427 box mie 
instan, 820 liter minyak goreng, 460 box 
the, 211 bungkus kopi dan 551 kg gula 
pasir. 

Kegiatan diawali dengan penyerahan 
bantuan secara simbolis oleh Manager 
Humas TSE Group Sutisna ke perwakilan 
warga, Wilem Tutainon, di Kampung Asiki, 
Boven Digoel. Selanjutnya, tim TSE Group 
mulai berkeliling ke kampung-kampung 
lain, mulai dari Kampung Miri hingga 
Kampung Naga.

Sutisna berharap, bantuan yang diberikan 
dapat memberikan manfaat terhadap 
masyarakat, terutama dalam menyambut 
perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 
2022. “Saya juga ingin mengucapkan 
selamat Natal bagi yang merayakan serta 
selamat menyongsong tahun yang baru 
untuk kita semua,” ucapnya.  

Ucapan terima kasih disampaikan oleh 
warga penerima bantuan, termasuk salah 
seorang tokoh adat di Tanah Merah, 

Donatus Amote. Menurutnya, bantuan 
dari TSE Group menjadi bukti bahwa 
perusahaan selalu mengingat kehadiran 
masyarakat.  

Sementara itu, Kepala Kampung Miri 
Aloisius Amkai menyampaikan apresiasi 
mendalam kepada perusahaan yang 
memberikan perhatian kepada para 
warga. “Perusahaan selalu memberikan 
perhatian dengan menyerahkan bantuan 
setiap hari raya di Kampung Miri dan juga 
kampung lain,” tuturnya.  

Pemberian bantuan Natal dan Tahun Baru 
merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 
TSE Group. Program ini merupakan 
bagian dari rangkaian Corporate Social 
Contribution (CSC) untuk mempererat 
hubungan masyarakat dan perusahaan.  
(PR)

Penyerahan bantuan bahan makanan oleh TSE Group kepada masyarakat di sekitar area perusahaan di Boven Digoel dan Merauke.

Berbagi Kebahagiaan 
Akhir Tahun dengan 
Warga Papua 
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MERAUKE – PT Papua Agro Lestari (PT 
PAL), sebuah perusahaan perkebunan 
kelapa sawit yang beroperasi di Papua 
terus membangun hubungan yang baik 
dan harmonis dengan Marga Ulilin yang 
berada di Rawa Kasat, Distrik Ulilin, 
Kabupaten Merauke, Papua melalui 
kegiatan komunikasi bulanan yang 
diadakan pada Sabtu (2/5).

Kegiatan rutin yang dilakukan ini adalah 
bagian dari program Corporate Social 
Contribution (CSC) perusahaan terhadap 
masyarakat. Dengan diadakannya 
komunikasi bulanan seperti ini, 
nantinya diharapkan dapat mendukung 
tujuan pembangunan berkelanjutan, 
merangsang penciptaan lapangan 
pekerjaan yang layak, dan mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat setempat.

Pertemuan rutin dengan warga diisi 
dengan dengan penyampaian informasi 
dan edukasi budidaya tanaman dan 
usaha mandiri.

Di akhir kegiatan, acara ditutup dengan 
kegiatan demo masak yang dilakukan 
oleh ibu-ibu setempat bersama-sama 
dengan perwakilan perusahaan secara 
bergotong royong.

General Manager PT. PAL, Sabara 
Dawenan, memberikan apresiasi dan 
menyampaikan harapannya untuk 
kegiatan ini. “Kami sangat senang karena 
kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. 
Saya harap dengan kehadiran Bapak 
dan Ibu sekalian dapat menciptakan 
kekeluargaan yang harmonis di antara 
kita semua,” ujar Sabara Dawenan dalam 
sambutannya.(PR)

Membangun Hubungan 
yang Harmonis dengan 
Marga Ulilin
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BOVEN DIGOEL--Dalam menyambut Hari 
Raya Paskah tahun 2022 PT. Tunas Sawa 
Erma (PT. TSE), hadir meringankan beban 
dan menebar kasih dengan membagikan 
sejumlah sembako kepada masyarakat 
dibeberapa lokasi diantaranya Kampung 
Miri, Tamun Tunas, Kali Kao, dan Tanah 
Merah pada hari Sabtu, 09 April 2022. 
Kabupaten. Boven Digoel, Papua.   

Bantuan sembako yang diberikan berupa 
beras 86 Karung, mie instan 86 box, gula 
pasir 51 bungkus, kopi 51 bungkus, teh 
51 box, serta minyak goreng sebanyak 
12 jergen. seluruh sembako dibagikan 
kepada 9 marga pemilik hak ulayat, 3 
tempat Ibadah di kampung Miri, Tamun 
Tunas & Kali Kao, 2 perwakilan kampung, 
serta 2 panti jompo dan anak yatim yang 
berada di kampung Miri & Tamun Tunas.  

Kontribusi yang diberikan merupakan 
bagian dari Corporate Social Contribution 
(CSC) sebagai wujud kepedulian 
perusahaan kepada masyarakat yang 
mengalami kesulitan ekonomi. 

Bantuan sembako diserahkan secara 
simbolis kepada perwakilan marga 
pemilik hak ulayat yakni Bapak Elias 
Mikan, Bapak Esebius Amote, Bapak 
David Igiti, dan bapak Yanuarius. 

selanjutnya, sembako tersebut diantarkan 
ke kediaman masyarakat yang bertempat 
di Kampung Miri, Tamun Tunas, Kali Kao 
dan Tanah Merah. 

Pada tanggal 08 April, PT. TSE juga 
membagikan honor kepada 4 guru SDN 
Persiapan Miri sebanyak Rp. 7,200,000,- 
untuk triwulan pertama. Hal ini dilakukan 
dengan tujuan untuk memotivasi tenaga 
pendidik agar selalu semangat dalam 
mendidik siswa-siswi di Papua. 

Bapak Lambertus Tenarop selaku 
kepala sekolah di SDN Persiapan Miri 
menyampaikan rasa terima kasih dan 
harapannya “Saya berterima kasih kepada 
perusahaan atas bantuan yang diberikan. 
Semoga bantuan yang diberikan kepada 
guru maupun siswa-siswi  kami dapat 
berguna untuk perkembangan sekolah 
nanti,” ucapnya.

Ibu Theresia Kiminimarop, Spd. selaku 
pengurus Dewan Stasi St. Paulus 
Miri, salah satu penerima sembako 
mengucapkan terimakasih kepada 
prusahaan. “Kami mengucapkan banyak 
terima kasih kepada perusahaan yang 
mana setiap tahun, baik hari natal 
maupun Hari Paskah selalu memberikan 
kami sembako,” ucapnya. 

Ucapan yang sama disampaikan 
oleh Bapak  Esebius Amote “kami  
mengucapkan banyak terima kasih 
kepada perusahaan karena telah 
memberikan kami bantuan sembako 
dalam rangka perayaan Hari Raya 
Paskah” ucapnya. (PR)

PT. Tunas Sawa Erma Menyambut Hari 
Raya Paskah dengan Berbagi  
Sembako Kepada Masyarakat  
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Tse Group Dukung Kegiatan Rapat 
Anggota Tahunan (RAT)

Empat Koperasi Di Kab. Boven Digoel

BOVEN DIGOEL - Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) Tahun buku 2021 telah 
usai dilaksanakan oleh empat koperasi 
di Distrik Jair, Kab. Boven Digoel pada 
tanggal 04-11 April 2022 dengan lancar 
dan resmi berakhir pada Senin, 11 April 
2022.

Empat koperasi yang dimaksud yaitu 
Koperasi Bog Dagon Mandiri (Ketua 
bpk. Allowesius Gembenop) koperasi 
Peran Serta Marga (Ketua Bapak. Lukas 
Habanggi), koperasi Kalikao Miri Bersatu 
(Ketua Bapak. Willem Tutainon). Ketiga 
koperasi ini bermitra dengan perusahaan 
PT. Tunas Sawa Erma (TSE) adapun 
Koperasi Iwo Wagen Kembian (Ketua 
Bapak Kanisius Gembiop Ita) bermitra 
dengan perusahaan PT. Berkat Cipta Abadi  
(BCA). Kegiatan rapat anggota tahunan 
(RAT) koperasi ini mengahadirkan 
pihak pemerintah, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, ketua-ketua marga serta 
manajemen Tunas Sawa Erma Group. 

Bapak Rudi Hermawan selaku General 
Manajer Umum PT.TSE-A berharap agar 
setiap tahunnya ada perbaikan cara kerja 
dari sisi koperasi sehingga disetiap RAT 
ada kemajuan dari hasil usaha. 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini 
adalah untuk pertanggung-jawaban 
kegiatan koperasi yang dilaksanakan 
selama satu tahun ke belakang dan 
pembentukan  kepengurusan koperasi 
serta menyusun rencana kerja selama 
satu tahun kedepan.

Acara ini berjalan dengan tertib dan lancar, 
terlihat dari antusiasme masyarakat 
yang menjadi anggota koperasi sangat 
bersemangat menjalankan rencana kerja 
yang telah dibuat untuk tahun 2022, 
dengan mengharapkan dukungan serta 
bimbingan dari berbagai pihak baik dari 
perusahaan maupun pemerintah agar 
tetap bersedia untuk mendampingi setiap 
kegiatan yang telah direncanakan.
 
Kegiatan ini berdampak positif kepada 
semua anggota koperasi dengan 
harapan program yang telah ditetapkan 
akan menciptakan masyarakat Papua 
yang mandiri secara ekonomi dan lebih 
produktif dalam hal pengelolaan jenis-
jenis usaha penunjang yang telah dibuat 
melalui RAT tahun 2022. 

Bapak Emrianus Kangge selaku kepala 
seksi dari dinas koperasi mengatakan 
“Setiap koperasi wajib melakukan RAT, 
karena itu adalah tolak ukur untuk melihat 

suatu kemajuan dan perkembangan 
koperasi. Untuk itu kedepannya saya 
harap dengan diadakannya RAT ini, 
koperasi bisa lebih maju lagi,” ucapnya. 

Bapak Allowesius Gembenop yang 
mewakili empat koperasi mengucapkan 
terima kasih kepada perusahaan yang 
telah melancarkan kegiatan RAT ini. 
Beliau berharap agar perusahaan terus 
mendukung program kerja koperasi. (PR)
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JAKARTA (ANTARA) - Minyak sawit 
ternyata tidak hanya bisa dikonsumsi 
sebagai bahan kebutuhan dapur untuk 
memasak atau menggoreng makanan, 
namun memiliki kandungan gizi yang 
bermanfaat bagi kesehatan.

Dosen Program Studi Gizi Universitas 
Binawan Jakarta Rizqiawan, S.Gz, M.Si 
menjelaskan bahwa minyak sawit merah 
menekan potensi risiko penyakit kanker 
dan tumor.

“Minyak sawit merah memiliki kandungan 
karotenoid dan tokoferol serta komposisi 
asam lemak yang seimbang sehingga 
dapat berperan sebagai antioksidan,” 
ujarnya di Jakarta, Sabtu.

Uji coba di pria dewasa yang mengalami 
dislipidemia (kondisi di mana kadar lemak 
dalam darah meningkat yang berisiko 
penyebab penyakit jantung dan stroke) , 
mereka diberikan kue kering yang diolesi 
minyak sawit merah.

Menurut dia, hasilnya adalah menurunkan 
kolesterol total, LDL-C, MDA dan LDL 
teroksidasi serta meningkatkan aktivitas 
enzim SOD serum secara nyata.

Dijelaskan Angga, kue kering yang diolesi 
minyak sawit merah ini juga diberikan 
pada penderita tumor jinak payudara 
selama 8 minggu. Penelitian yang 
dilakukan pada 2020 ini terbukti dapat 
meningkatkan kadar SOD (Antioksidan 
meningkat), menurunkan kadar TNF-α 
dan 8-isoprostan serum serta terjadi 
pengecilan ukuran tumor payudara 
secara signifikan.

“Isu sawit sebagai penyebab kanker 
dan tumor dapat di-counter dengan 

berbagai riset yang dilakukan terutama 
minyak sawit merah. Selain itu,Minyak 
sawit merah juga bisa membantu 
menanggulangi kekurangan vitamin A 
yang penting bagi tumbuh kembang 
anak,” katanya.

Hal senada dikatakan Direktur PT Nutri 
Palma Nabati Dr. Darmono Taniwiryono, 
bahwa minyak sawit sehat adalah 
lemak sawit (sehat) yang di dalamnya 
terlarut betakaroten dan Vitamin E dalam 
konsentrasi yang tinggi serta Co-Q10, 
likopen, DAG, MAG, dan ALB, rendah 
Omega 6, tidak mengandung kolesterol, 
transfat, 3-MCPD dan GE.

“Sewaktu berkunjung ke Afrika, saya lihat 
masyarakat setempat mengonsumsi 
minyak sawit merah yang tidak melalui 
proses rafinasi dan deodorisasi. Dari 
situ saya lihat, orang Afrika jarang 
menggunakan kacamata,” ujarnya.

Menurut dia, kandungan vitamin E di 
dalam minyak sawit dalam bentuk 
tocotrienol, sejatinya lebih tinggi 
dibandingkan minyak nabati lain.

“Potensi antioksidan jauh lebih tinggi 
dari minyak nabati lainnnya. Sebagai 
antioksidan, kekuatan tokotrienol minyak 
sawit 16 kali lebih tinggi daripada 
tokoferol,” katanya.

Lemak jenuh di dalam minyak sawit 
sangatlah bagus bagi tubuh manusia, 
tambahnya, secara tidak sadar, 
masyarakat mengonsumsi virgin coconut 
oil yang kadar lemak jenuhnya mencapai 
90 persen. Di dalam Air Susu Ibu (ASI), 
kadar lemak jenuh mencapai 37 persen.

“Masyarakat seharusnya tidak perlu takut 

mengonsumsi lemak jenuh karena sedari 
kecil sudah ada dalam tubuh melalui ASI,” 
katanya.

Ia mengatakan Virgin Red Palm Oil atau 
minyak sawit merah dapat ditambahkan 
ke makanan dan minuman. Sebagai 
contoh, mie instan dapat diberikan 
tambahan minyak sawit merah, juga 
dapat ditambahkan ke kue kering, kue 
basah, dan kopi susu.

“Dari uji laboratorium, kue kering 
yang menggunakan Virgin Palm oil 
mengandung betakaroten sebesar 45 IU. 
Alhasil mengandung vitamin E lebih tinggi 
karena vitamin E tahan terhadap suhu 
tinggi,” ujar Darmono.

Direktur Industri Agro Kementerian 
Perindustrian RI Putu Juli Ardika 
menambahkan kandungan nutrisi di 
dalam minyak sawit sangat mendukung 
pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Kandungan tokotrienol dan vitamin E serta 
antioksidan memberikan manfaat positif 
bagi masyarakat, diantaranya nutrisi di 
dalam minyak sawit dapat mengurangi 
resiko penyakit dimensia dan stroke.

“Pengalaman saya sewaktu ke Belgia, 
produsen coklat setempat mengakui 
dapat menghasilkan coklat enak karena 
adanya sawit. Kita beruntung memiliki 
sawit karena mendukung adanya 
pembuatan makanan yang baik, sehat 
dan enak,” ujarnya dalam webinar “Tren 
Bisnis Pangan dan Kuliner UKMK Berbasis 
Minyak Sawit Sehat”. (ANTARANEWS)

Pakar Gizi:
Minyak Sawit Merah 
Tekan Risiko Kanker
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JAKARTA, Bulan Ramadhan merupakan 
bulan yang sempurna untuk mempererat 
hubungan, baik secara vertikal maupun 
horizontal. Oleh  karena itu, selain 
meningkatkan ibadah ada baiknya 
momen yang istimewa ini juga 
dimanfaatkan untuk kembali menjalin 
kebersamaan dengan sesama. Semua 
itu dirangkai dalam wadah kebersamaan 
yang dirajut dengan ikatan silaturahim. 

Apalagi Ramadan 2021 lalu pemerintah 
juga telah menerapkan pelonggaran 
kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat dengan 
memperbolehkan kegiatan buka puasa 
bersama dengan sejumlah ketentuan, 
seperti tetap menjaga protokol kesehatan. 

Menyambut baik momentum tersebut 
Tunas Sawa Erma (TSE) Group 
menyelenggarakan buka puasa bersama 
media di Mawar Restaurant, Hotel 
Bidakara Grand Pancoran Jakarta. 

Meski sore itu cuaca agak kurang 
bersahabat, ternyata tak mengurangi 
semangat awak media yang telah diundang 
untuk hadir berbuka puasa bersama. 
Terhitung tak kurang dari puluhan media 
berkumpul dalam wadah silaturahim ini. 
Untuk mengisi waktu menunggu 
buka puasa, Manager Corporate 
Social Contribution (CSC) Setiyono 
memaparkan materi kepada 

awak media mengenai program-
program CSC TSE Group di Papua.  
 
 
Setiyono menjelaskan bahwa melalui 
CSC perusahaan berusaha untuk 
memberikan kontribusi secara sosial 
kepada para pemangku kepentingan dan 
masyarakat luas untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan berdampak positif 
bagi lingkungan, khususnya di Papua. 
Lebih lanjut, Setiyono juga menjabarkan 
bahwa kegiatan CSC yang dilakukan TSE 
Group didasarkan pada 5 pilar utama 
yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, 
lingkungan dan infrastruktur.

Kegiatan CSC selaras dengan filosofi 
perusahaan untuk membangun 

hubungan yang harmonis, bermanfaat 
dan berkelanjutan dengan masyarakat 
dan para pemangku kepentingan 
demi kemajuan dan kemakmuran. 

Setelah pemaparan rampung, adzan 
Maghrib berkumandang tanda waktunya 
berbuka puasa. Para awak media pun 
disuguhi makanan dan minuman khas 
Ramadhan yang bisa dinikmati.
 
Buka puasa bersama media merupakan 
salah satu bentuk kegiatan yang 
dilakukan perusahaan kepada rekan kerja 
media untuk menjaga dan mempererat 
hubungan. Hubungan yang baik akan 
mempermudah perusahaan untuk 
menyampaikan informasi yang nantinya 
bisa disebarluaskan oleh media. (PR)

Eratkan Silaturahmi, TSE Group 
Gelar Buka Puasa Bersama Media
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FOTO: Kebersamaan masyarakat Asiki dengan perwakilan PT TSE-E

Didistribusikan oleh Tim Public Relations Tunas Sawa Erma (TSE) Group

BOVEN DIGOEL – Sebagian orang 
mungkin memilih kehidupan yang mewah 
dan luar biasa, namun ada juga orang-
orang yang lebih menyukai sesuatu yang 
lebih sederhana. Semua itu tergantung 
bagaimana mereka memaknai 
kehidupannya.

Di kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten 
Boven Digoel, Papua, nuansa kehidupan 
yang hangat nan sederhana begitu kental 
terasa. Selain karena sifat masyarakatnya 
yang bersahaja, kesederhanaan 
masyarakat kampung Asiki terbentuk 
karena pembangunan yang memang 
masih tersendat lantaran kondisi 
geografis yang berbukit-bukit.

Kesederhanaan masyarakat kampung 
Asiki begitu memikat perwakilan PT Tunas 
Sawa Erma (PT TSE) yang menggelar 
kegiatan komunikasi bulanan di sini 
pada Sabtu (25/6). Kegiatan komunikasi 
bulanan dilaksanakan di kediaman 
David Igiti selaku ketua marga, dan 
berlangsung begitu berkesan. Mungkin 
karena hidangan manis yang menemani 
sepanjang acara diskusi ringan ini 
berlangsung atau keramahtamahan 
masyarakatnya. Yang jelas komunikasi 
bulanan ini begitu meninggalkan bekas 
di hati.

Diskusi digelar dalam rangka 
meningkatkan perekonomian masyarakat 
sekaligus pengembangan lingkungan 
sosial papua. Dalam kesempatan itu pihak 
perusahaan menyampaikan sosialisasi 

terkait budidaya tanaman durian melalui 
penayangan video budidaya tanaman dan 
motivasi berwirausaha.

Perusahaan berharap lewat pemutaran 
video ini mampu menggugah perasaan 
masyarakat untuk mandiri dalam 
pemanfaatan sumber daya alam guna 
meningkatkan kesejahteraan dan 
ekonomi mereka, mengingat mayoritas 
masyarakat hidup dari hasil bercocok 
tanam.

“Saya berterima kasih kepada pihak 
perusahaan yang telah mengadakan 
kegiatan seperti ini dan saya berharap 
akan ada kegiatan seperti ini lagi,” tutur 
Markus Igiti anggota marga yang ikut 
serta dalam kegiatan ini.

Komunikasi bulanan yang dilakukan PT 
Tunas Sawa Erma merupakan program 
Corporate Social Contribution (CSC) 
perusahaan yang bertujuan untuk 
pengembangan lingkungan sosial 
yang berkelanjutan. Memanfaatkan 
kegiatan yang berlangsung secara rutin 
ini perusahaan berupaya menguraikan 
program-program untuk peningkatan 
perekonomian masyarakat.

PT. TSE E merupakan bagian usaha dari 
Tunas Sawa Erma Group (TSE Group)  
yang bergerak dalam bidang perkebunan 
dan pengolahan kelapa sawit yang 
beroperasi di wilayah Papua yang selalu 
mendukung kebijakan No Deforestation, 
No peat, No Exploitation (NDPE) dalam 
pengelolaan perkebunan kelapa sawit 
yang berkelanjutan.  (PR)

Lewat Diskusi Sederhana
PT TSE Jalin Komunikasi
dengan Masyarakat Asiki
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 FOTO: Pelatihan kemampuan pengelolaan perkebunan sawit yang baik dan lestari diselenggarakan oleh TSE Group pada Senin (21/3). 

TSE Group Kembangkan 
Pengetahuan dan Kemampuan 
Kerja OAP 
BOVEN DIGOEL – Tunas Sawa Erma 
Group (TSE Group)  menggelar program 
pelatihan kerja untuk Orang Asli Papua 
(OAP). Sebanyak 10 OAP yang telah lulus 
sekolah tersebut nantinya akan mengikuti 
pelatihan selama 3 bulan ke depan secara 
cuma-cuma. Guna menunjang pelatihan, 
perusahaan juga menyediakan tempat 
tinggal dan fasilitas perlengkapan bagi 
seluruh peserta. Setelah itu, para peserta 
pelatihan ini nantinya akan dipekerjakan 
di TSE Group. 

“TSE berharap, melalui pelatihan ini dapat 
memberikan bekal kepada OAP untuk bisa 
meningkatkan pengetahuan, kemampuan 
dan lebih disiplin dan sungguh-sungguh 
dalam bekerja,” jelas Manager Bagian 
Umum TSE Group, Sungtaek Bae dalam 
sambutannya.  

Seperti dijelaskan Bae, pihaknya sudah 
mempersiapkan materi teori dan praktek 
mengenai pengelolaan perkebunan 

kelapa sawit sebaik mungkin, sehingga 
peserta dapat menguasai materi yang 
diberikan untuk bisa diaplikasikan di 
dunia kerja. 

Kegiatan CSC yang diinisiasi perusahaan 
mendapatkan apreasiasi yang baik dari 
berbagai pihak. Mentek Kenakop, salah 
satu peserta mengucapkan terima kasi 
karena diberikan kesempatan untuk 
mengikuti kegiatan training.  

“Terima kasih kepada TSE Group 
yang menerima kami untuk mengikuti 
pelatihan. Harapan saya, semoga kegiatan 
training selama 3 bulan ke depan bisa 
berjalan dengan baik sehingga mendapat 
hasil yang baik agar bisa menjadi contoh 
bagi adik-adik kami yang nantinya akan 
menyusul,” ujar Kenakop. 

Di kesempatan yang sama, peserta 
training lainnya bernama Natalia Neneng 
Kawab berharap kegiatan ini dapat 

berjalan dengan baik, sehingga melalui 
kegiatan ini dapat melahirkan sumber 
daya manusia yang disiplin, mandiri, 
dan berwawasan luas sehingga dapat 
menciptakan inovasi-inovasi baru.  

Diselenggarakannya kegiatan pelatihaan 
semacam ini mendapatkan dukungan 
penuh dari Wakil Ketua Marga Kawab, 
Harun Kawab. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada 
perusahaan yang sudah memberikan 
motivasi dan dorongan kepada anak-
anak kami yang berguna untuk masa 
depan. Harapan kami sebagai orang tua, 
semoga semua dapat berjalan dengan 
baik dan anak-anak kami bisa menjadi 
manusia yang lebih mandiri,” tutup Harun 
Kawab.  (PR)
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Gambar tangkapan layar para peserta yang mengikuti Workshop Training Koordinator 

Sumber daya manusia (SDM) di 
dalam sebuah organisasi perusahaan 
merupakan aset sangat berharga 
yang menentukan keberhasilan suatu 
perusahaan. Sumber daya manusia 
ini harus dikembangkan sedemikian 
rupa sehingga memenuhi kompetensi 
yang dibutuhkan untuk memenuhi 
tuntutan pekerjaannya. Peran bagian 
pengembangan sumber daya manusia 
(Learning Center) juga menjadi sangat 
penting, karena di bagian inilah Program 
Training didesain, dilaksanakan, dan 
dievaluasi.

Perusahaan yang tergabung dalam 
kelompok usaha TSE Group saat ini 
telah memiliki bagian yang menangani 
pengembangan sumber daya manusia. 
Perusahaan juga telah menunjuk 
penanggung jawab untuk mengelola 
bagian tersebut yang disebut dengan 
Koordinator Training. Tugas dari seorang 
Koordinator Training secara umum adalah 
mengembangkan kegiatan pelatihan yang 
diharapkan berdampak positif terhadap 
organisasi.

Seorang Koordinator Training harus 
memiliki kompetensi pengelolaan 
Learning Center. Untuk meningkatkan 
Kompetensi Koordinator Training 
tersebut, Learning & Innovation Center 
kantor pusat, menyelenggarakan 
workshop selama tiga hari yang disebut 
dengan “Workshop Training Koordinator”. 
Kegiatan itu terbagi menjadi dua tahapan 
yaitu untuk area zona WIB & WITA (Jawa 
& Kalimantan) yang dilakukan pada 
23~25 Maret 2022. Sementara zona WIT 
(Maluku & Papua) dilakukan pada 12~14 

April 2022. Pelaksanaan Workshop 
dilakukan secara online mengingat masih 
dalam situasi pandemi COVID-19. 

Tugas dan tanggung jawab seorang 
Koordinator Training dipaparkan dengan 
jelas pada hari pertama workshop. 
Selain itu dijelaskan pula cara mendesain 
sebuah program training melalui TNA 
(Training Need Analysis). Peserta dapat 
terlibat secara interaktif pada workshop 
hari pertama, karena setiap peserta 
diharuskan memaparkan Kalender 
Training yang telah mereka buat 
sebelumnya.

Hari kedua workshop menyajikan materi 
tentang SOP (Standard Operational 
Procedure) Training, mulai dari persiapan 
sampai dengan pelaksanaan pelatihan. 
Seorang Koordinator Training harus 
mengerti tugas dan perannya dalam 
proses persiapan dan pelaksanaan 
sebuah pelatihan.

Hari ketiga workshop peserta dijelaskan 
bagaimana melakukan evaluasi dari 
sebuah pelatihan, mulai dari reaksi, 
pembelajaran, behaviour dan juga hasil 
dari pelatihan. Semua pihak berdiskusi 
dan belajar untuk bisa melakukan evaluasi 
pelatihan secara benar.

Secara keseluruhan “Workshop Training 
Koordinator” berjalan dengan lancar. 
Meskipun dilakukan secara online, 
peserta dapat mengikuti dengan antusias 
dan diskusi berjalan dengan menarik juga 
terstruktur.

Semoga dengan diadakannya “Workshop 
Training Koordinator” ini dapat membuat 
kegiatan training di semua perusahaan 
yang tergabung dalam Kelompok usaha 
TSE Group menjadi semakin baik dan 
terstruktur, sehingga bisa memberikan 
dampak yang positif terhadap kemajuan 
perusahaan. (Learning & Innovation 
Center)

Kembangkan Kegiatan Pelatihan, 
Perusahaan Gelar Lokakarya 
untuk Para Koordinator 

16 KERJA CERDAS Volume 2/Edisi 2/Juli 2022



Dalam rangka mewujudkan semboyan 
selangkah di depan, perusahaan-
perusahaan yang berada di dalam 
kelompok usaha TSE Group berkomitmen 
untuk melakukan inovasi dan perbaikan 
berkelanjutan (continuous improvement). 
Perbaikan berkelanjutan tersebut 
menggunakan metode-metode yang 
sudah cukup populer di dunia process 
innovation, semisal 6S dan Small Group 
Activity (SGA)/Kegiatan Kelompok Kecil. 
Pada penerapan SGA di Perusahaan  TSE 
Group diberi nama BUNIMJO.

BUNIMJO atau SGA (Small Group Activity) 
adalah kegiatan dari sebuah tim kecil yang 
berasal dari proses/bagian yang sama. 
Dikatakan kecil, karena tim hanya berisi 
5 sampai dengan 8 orang yang terdiri 
dari ketua, sekretaris dan anggota. Fokus 
kegiatan tim ini adalah mendiskusikan 
dan memecahkan masalah yang terjadi 
di kelompok kerja tersebut. Dalam 
pelaksanaannya Tim BUNIMJO difasilitasi 
oleh seorang Fasilitator. 

• Fasilitator BUNIMJO adalah Mandor/
Supervisor/Assiten Manager, yang 
memiliki tugas menentukan tema 
dan target, memfasilitasi tim saat 
menjalankan project.

• Ketua, Sekretaris dan Anggota adalah 
Staff/Anggota/Operator/Kepala 
Regu/Kepala Seksi/Mandor sampai 
dengan Supervisor. 

Selain posisi tersebut, dalam menjalankan 
BUNIMJO juga dibantu oleh seorang 
Mentor, yang akan membimbing 
penyelesaian project BUNIMJO. Oleh 
karena itu, seorang Mentor BUNIMJO 
harus memahami metode yang 
digunakan dalam project.

Metode yang dipakai dalam penyelesaian 
BUNIMJO adalah PDCA (Plan Do Check 
Action), yang terdiri dari 8 langkah sebagai 
berikut :

• Langkah 1 : Penentuan Tema 
Tema perbaikan dapat ditentukan dengan mengambil target dari pimpinan (KPI) yang 
sudah ditentukan, ataupun dari data kinerja proses yang sudah dilalui. Data yang 
diambil harus sesuai dengan tema yang akan diselesaikan.  

• Langkah 2 : Penentuan Target 
Penentuan target ditentukan berdasar masalah akan dijadikan tema dengan 
menggunakan Prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time 
based) 

• Langkah 3 : Root Cause Analysis (Analisa Akar Masalah) 
Langkah ini menjadi langkah yang sangat penting, karena keberhasilan dalam 
mengobservasi permasalahan sampai ke akar masalah akan sangat menentukan 
keberhasilan dari perbaikan yang akan dilakukan. Pada langkah ini menggunakan 
Diagram Sebab Akibat (Fishbone diagram) dan why analysis. Dengan pendekatan 
ini, Setiap Faktor yang dapat menjadi penyebab masalah dianalisa sampai ke akar 
permasalahannya. 

• Langkah 4 : Penentuan Improvement Plan (Rencana Perbaikan) 
Pada langkah ini, dibuat ide-ide untuk perbaikan terhadap semua hal yang 
dicurigai sebagai penyebab terjadinya permasalahan. Ide-ide Perbaikan harus bisa 
memperbaiki sampai ke akar/sumber permasalahan sehingga masalah tidak muncul 
kembali. 

• Langkah 5 : Improvement Execution (Pelaksanaan Perbaikan) 
Ide-ide untuk perbaikan terhadap semua hal yang dicurigai sebagai penyebab 
terjadinya permasalahan direalisasikan pada langkah ini. Setiap perbaikan yang 
dilakukan harus berjalan secara efektif dan efisien. 

• Langkah 6 : Evaluasi Hasil Perbaikan 
Setelah semua sumber yang menjadi penyebab permasalahan diperbaiki, maka perlu 
dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan perbaikan tersebut. Evaluasi dilakukan 
dengan membandingkan antara data sebelum dan sesudah perbaikan, sehingga 
diketahui berapa pencapaian dari target project.  

• Langkah 7 : Standardisasi 
Jika perbaikan terhadap semua sumber masalah telah dilakukan dan perbaikan yang 
telah dilakukan memang benar- benar efektif, maka untuk membuat perbaikan itu 
menjadi proses yang standard perlu dilakukan standardisasi, misalnya membuat atau 
mengubah prosedur kerja berdasarkan hasil perbaikan. 

• Langkah 8 : Next Project Plan 
Setelah tim BUNIMJO menyelesaikan projectnya, maka dengan dibantu Fasilitator 
tim BUNIMJO menentukan tema project berikutnya. Dengan siklus project yang sama 
dengan project yang telah selesai dilakukan.

BUNIMJO adalah metode perbaikan yang mudah dilakukan sehingga setiap tim 
dipastikan bisa menjalankannya dan semangat continuous improvement bisa mengakar 
di setiap karyawan. (Learning & Innovation Center) 

BUNIMJO Dalam Semangat 
Continuous Improvement
TSE Group
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Upaya Penanganan dan 
Pengendalian B3 di TSE Group

PP No. 74 Tahun 2001 mendefinisikan 
Bahan Berbahaya dan Beracun atau 
umum disingkat dengan B3 sebagai 
bahan yang karena sifat, konsentrasi atau 
jumlahnya, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, dapat mencemari, 
merusak atau membahayakan lingkungan 
hidup, kesehatan, kelangsungan hidup 
manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Namun, meski memiliki tingkat bahaya 
yang tinggi, bahan-bahan sejenis ini 
juga sangat dibutuhkan oleh manusia. 
Mulai dari yang sering kita jumpai 
dalam keseharian seperti; baterai, racun 
serangga, deterjen pencuci pakaian, 
cairan pembersih lantai, bahan bakar 
minyak (BBM), minyak pelumas, hingga 
jenis yang paling kompleks seperti yang 
digunakan untuk keperluan produksi pada 
industri jenis tertentu menggunakan B3 
sebagai material pembuatannya.

Untuk mengendalikan efek bahaya yang 
ditimbulkan, produsen bahan B3 dalam 
regulasi Kep. Menaker No. 187 Tahun 
1999 diwajibkan untuk menerbitkan 
Lembar Data Keselamatan Bahan 
(LDKB). Adapun LDKB ini berisikan 
informasi tentang keterangan produksi, 
metode penanganan yang tepat saat 
penyimpanan, penggunaan atau  
penanganan saat terpapar ke tubuh 
manusia maupun lingkungan.

Indonesia memiliki ketentuan dalam 
penanganan B3 yang diatur dalam regulasi 
pemerintah, seperti yang dituangkan 

dalam PP No. 74 Tahun 2001, Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja No. 187 Tahun 1999, 
Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. 03 Tahun 
2008 dan Permen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. 74 Tahun 2019. Sedangkan 
terhadap limbah yang dihasilkan dari 
penggunaan B3, pemerintah juga 
mengatur penanganannya dalam Permen 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 06 
Tahun 2021.  

Sebagai Perusahaan yang menggunakan 
B3, TSE Group berkomitmen untuk 
menjalankan metode penanganan B3 
dan Limbah B3 yang selaras dengan 
ketentuan perundangan tersebut. 
Komitmen ini tercermin pada berbagai 
upaya yang telah dilakukan dan selalu 
dikembangkan hingga saat ini.

Upaya berikutnya adalah penerapan 
sistem First In First Out (FIFO), yaitu B3 
yang masuk terlebih dahulu ke dalam 
gudang penyimpanan maka akan 
digunakan terlebih dahulu. Sehingga 
kemungkinan bahan terbuang akibat 
kedaluwarsa dapat direduksi atau 
dieliminir. Terhadap kemasan, dipasang 
simbol dan label yang sesuai dengan 
karakteristik B3 yang disimpan. Dimana 
ketentuan pemasangan mengacu 
kepada Permen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. 03 Tahun 2008. 

Selanjutnya adalah pengendalian aktif 
terhadap penanganan tumpahan. 
Sebagai tindakan preventif, pengendalian 

tumpahan dilakukan dengan inspeksi 
berkala pada area tempat penyimpanan 
B3 untuk deteksi dini adanya kebocoran, 
sedangkan untuk menjaga awareness 
karyawan diadakan simulasi berkala 
tanggap darurat penanganan tumpahan 
dan pelatihan berkala penanganan B3 
yang berdasarkan LDKB dan peraturan 
terkait.

Melalui berbagai upaya tersebut, 
diharapkan kerusakan lingkungan dan 
gangguan kesehatan akibat penanganan 
B3 yang tidak tepat dapat dicegah 
atau dihindari. Seluruh karyawan pun 
diharapkan dapat berpartisipasi secara 
aktif melalui awareness terhadap 
penanganan B3 yang berdasarkan 
LDKB dan peraturan terkait. (Learning & 
Innovation Center)

Tangki bahan B3 yang dilengkapi dengan tanggul dan sistem penangkal petir Pemasangan simbol dan label B3 penangkal petir

Pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi kemasan B3
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Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja No. 202 tahun 2021 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 
2022, setiap tahunnya Republik Indonesia 
memperingati Bulan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Nasional (BK3N) pada 
tanggal 12 Januari sampai dengan 12 
Februari. Bulan K3 Nasional tahun ini 
mengambil tema “Penerapan Budaya 
K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna 
Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di 
Era Digitalisasi”. 
 
Dalam pidato peringatan Bulan K3 
Nasional, Menteri Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia Ida Fauziah 
menyampaikan, bahwa Kebijakan 
penerapan K3 di tempat kerja telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
Serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1970 tentang Keselamatan Kerja dan 
Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 
tentang Penerapan Sistem Manajemen 
K3 (SMK3). 

Lebih lanjut, Menteri Ketenagakerjaan 
juga mengingatkan semua pihak terkait 
kewajiban untuk berperan aktif sesuai 
fungsi dan kewenangannya untuk 
melakukan berbagai upaya di bidang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara 
terus menerus serta menjadikan K3 
sebagai bagian dari budaya kerja, untuk 
mencegah kecelakaan kerja dan Penyakit 
Akibat Kerja (PAK).

TSE Group, pada tahun ini turut 
berpartisipasi dalam peringatan Bulan 
K3 Nasional dengan menggelar berbagai 
macam acara sebagai rangkaian kegiatan 
yang dilakukan secara serempak di 
seluruh perusahaan yang tergabung 
dalam kelompok usaha TSE Group. 
Kegiatan tersebut di antaranya dimulai 
dari pembukaan Bulan K3 Nasional, 
pemasangan spanduk, Sosialisasi 
dan pelatihan terkait K3 Pelaksanaan 
rangkaian acara BK3N dikemas 
disesuaikan dengan protokol kesehatan 
pencegahan dan penanggulangan 
Covid-19.

Kegiatan diawali dengan Kick Off 
Peringatan Bulan K3 Nasional pada 
tanggal 17 Januari 2022, yang dilakukan 
secara online dan diikuti peserta oleh 
seluruh perusahaan. Pada kesempatan 
ini Head of Learning & Innovation Center, 
Setiyono, menyampaikan sambutan dan 
sekaligus membacakan amanat BK3N 
dari Menteri Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia. 

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan 
pemasangan spanduk bertuliskan tema 
pokok Bulan K3 Nasional tahun 2022 
di seluruh lokasi perusahaan. Sebagai 
bentuk sosialisasi peringatan BK3N 2022 
kepada seluruh karyawan.

Sejumlah webinar juga diselenggarakan 
sebagai bagian dari rangkaian kegiatan 
peringatan BK3N, di antaranya:

• Webinar kesehatan yang disampaikan 
oleh dr. Firman Manager Klinik 
Asiki Papua, pada 21 Januari 2021, 
menyampaikan tentang Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat di masa 
pandemi. 

• Webinar Dasar-dasar SMK3 & 
Penerapannya, pada 28 Januari 2022, 
yang disampaikan oleh Nurohmad 
HSE Manager.

• Webinar Pemahaman Dasar 
Pengelolaan Lingkungan, pada 4 
Februari 2022 disampaikan oleh 
Adya Pradhana HSE – Environment – 
Learning & Innovation Center

Dengan Peringatan BK3N ini, semoga 
dapat membangun awareness tentang 
K3 dan lingkungan di seluruh area 
perusahaan. (Learning & Innovation 
Center)

Peringatan Bulan K3 Nasional 
Tahun 2022 TSE Group

Tangkapan layar kick off perayaan bulan K3 Nasional 2022 Spanduk Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 TSE Group

Pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi kemasan B3
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FOTO: Keakraban warga Kampung Getentiri, Papua dengan perwakilan TSE dalam kegiatan rutin komunikasi bulanan pada Sabtu (5/2)

BOVEN DIGOEL – PT Tunas Sawa 
Erma (PT TSE), bagian dari TSE Group, 
mengawali 2022 dengan melakukan 
kegiatan rutin komunikasi bulanan 
bersama masyarakat pedalaman Papua 
di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Boven 
Digoel, Papua, pada Sabtu (5/2).Kegiatan 
ini bertujuan membangun komunikasi 
antara masyarakat dengan perusahaan. 

Kegiatan komunikasi bulanan diisi 
dengan penyampaian informasi dari 
TSE untuk memotivasi masyarakat 
Kampung Getentiri mengembangkan 
sentra ekonomi melalui tayangan video 
budidaya tanaman. TSE juga memberikan 
penyuluhan kesehatan dengan 
menghadirkan dr. Inggrid dari klinik TSE. 
 
Dalam penyuluhannya, Dokter Inggrid 
menekankan pentingnya melakukan 
Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
di kehidupan sehari-hari. “Jangan lupa 

bahwa penting bagi kita semua, terutama 
adik-adik, untuk selalu mencuci tangan. 
Harus dilakukan sebelum dan sesudah 
makan,” ucapnya. 
 
Sementara itu, General Manager 
Humas TSE Group, Park Ji Bae 
berharap, komunikasi bulanan dapat 
memperluaswawasan masyarakat 
Kampung Getentiri. “Semoga kegiatan 
ini dapat membuka pikiran masyarakat 
bahwa banyak cara yang dapat dilakukan 
untuk menambah penghasilan,” tuturnya 
 
Masyarakat sangat antusias menyambut 
kegiatan rutin TSE. Ketua Marga Ketabang 
Satu, Sesilius Barue, mengapresiasi 
kegiatan komunikasi bulanan yang 
diadakan perusahaan. 

“Saya mewakili anggota-anggota marga 
saya, berterima kasih kepada TSE yang 
selalu memperhatikan kesejahteraan 

masyarakat pedalaman Papua, terutama 
warga Getentiri,” katanya 
 
Pada akhir acara, komunikasi bulanan 
diramaikan dengan demo memasak, 
bertukar budaya dan resep masakan, 
yaitu opor ayam khas Jawa dan sagu sep 
khas Papua. Acara ditutup dengan acara 
makan bersama. 
 
Selama beroperasi di Papua sejak 1998, 
TSE Group kerap memberikan kontribusi 
sosial untuk masyarakat maupun 
lingkungan, termasuk mengadakan 
komunikasi bulanan. Kegiatan ini 
diadakan sebagai wujud kepedulian 
dan kontribusi perusahaan terhadap 
kesejahteraan masyarakat sekaligus 
mempererat hubungan kedua belah 
pihak.  (PR)

TSE ajak Masyarakat 
Kampung Getentiri 
Kembangkan Sentra 
Ekonomi 
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Dalam proses pengembangan perkebunan kelapa sawit, TSE Group 
telah secara aktif mengikuti ketentuan pemerintah Indonesia, 

seperti kebijakan tanpa bakar dan moratorium lahan gambut untuk 
menciptakan ekosistem yang sehat dan seimbang.

Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan antara lain: melakukan 
pembukaan lahan secara mekanis dan tanpa bakar, memiliki tim 
siaga api untuk memantau dan mencegah kebakaran lahan dan 

hutan, sehingga terwujud rasa aman dan nyaman di sekitar wilayah 
perkebunan kelapa sawit.

Zero Burning



Pemerikasaan kesehatan oleh Dr. Iva Setia Ningsih

Pemberian obat kepada warga

Demo masak oleh ibu-ibu Kampung Selil

Menikmati hasil masakan bersama warga

MERAUKE - PT. Berkat Cipta Abadi (PT. 
BCA) menggelar kegiatan dialog rutin 
serta bakti sosial kesehatan kepada 
masyarakat pedalaman Papua pada 
Jumat (1/4). Berlokasi di Kampung 
Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, 
Papua, kegiatan ini merupakan bagian 
dari Corporate Social Contribution (CSC) 
sebagai wujud kepedulian perusahaan 
terhadap kesejahteraan masyarakat 
sekitar.  

Rangkaian pada acara ini meliputi dialog 
dengan warga sekitar yang bertujuan 
untuk mewujudkan hubungan harmonis 
yang berlandaskan keterlibatan dan 
keterbukaan. Ada pula penayangan video 
budi daya tanaman sayur serta video 
motivasi sebagai upaya untuk menambah 
pengetahuan dan mendorong masyarakat 
agar lebih maju. Diselenggarakan juga 
bakti sosial (baksos) kesehatan dan 
dilanjutkan dengan demo masak guna 
menambah keterampilan para ibu dalam 
memasak. 
 
Dalam acara baksos kesehatan, dokter 
di klinik PT. BCA, dr. Iva Setia Ningsih 
memberikan penyuluhan kesehatan 
kepada warga sebelum melakukan 
pemeriksaan terkait keluhan mereka 
dan memberikan obat yang sesuai. 
Pemeriksaan dan pengobatan ini 
mencakup seluruh kalangan, mulai dari 
anak-anak, dewasa hingga lanjut usia 
(lansia). Tidak hanya itu, dr. Iva juga 
memberikan edukasi kepada anak-
anak mengenai cara menyikat gigi yang 

benar. Warga mengaku gembira dengan 
adanya kegiatan ini karena mereka dapat 
berkonsultasi dengan dokter secara 
langsung dan mendapatkan obat yang 
mereka butuhkan. 

Dr. Iva Setia Ningsih selaku dokter di klinik 
PT. BCA mengungkapkan harapannya 
agar kegiatan ini bisa memberikan 
dampak positif di waktu mendatang 
“Saya berharap dengan kegiatan bakti 
sosial kesehatan di pedalaman yang saat 
ini kita lakukan di Kampung Selil, dapat 
membantu meningkatkan kesadaran 
kesehatan masyarakat Kampung Selil,” 
ucapnya.
 
Seluruh rangkaian kegiatan ini sangat 
diapresiasi oleh warga. Kepala Urusan 
Tata Usaha dan Umum dari Kantor 
Aparat Kampung, Bapak Klemens Yetin 
dalam sesi dialog dengan perusahaan 
menyampaikan rasa terima kasihnya, 
“Saya berterima kasih kepada perusahaan 
yang telah meluangkan waktu melalui 
programnya ke kampung-kampung untuk 
pelayanan kesehatan.” 
 
Mr. Kim Tae Soo selaku General Manajer 
Umum di PT. BCA juga mengucapkan 
harapannya mengenai kegiatan ini 
“Kami harap dengan adanya kegiatan ini, 
dapat menciptakan keterlibatan secara 
berkelanjutan,” ucapnya. 

Selanjutnya, rangkaian kegiatan ini 
dilanjutkan dengan pemutaran video budi 
daya tanaman sayur dan video motivasi. 

Penayangan ini diharapkan dapat 
membangun pengetahun dan kreativitas 
serta menumbuhkan motivasi warga.  

Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan 
makan bersama antara masyarakat dan 
perwakilan perusahaan. Makanan yang 
disajikan merupakan hasil masakan 
ibu-ibu Kampung Selil dan perwakilan 
perusahaan. Seluruh rangkaian kegiatan 
ini ditutup dengan foto bersama. (PR)

PT. Berkat Cipta Abadi Gelar 
Bakti Sosial Kesehatan kepada 
Masyarakat Kampung Selil 
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Salah satu warga Distrik Nguti, Merauke, Papua, 
mendapatkan vaksin di sentra vaksinasi yang diadakan 

Dongin Prabhawa pada Senin (13/12) 

MERAUKE – PT Dongin Prabhawa 
kembali menghadirkan sentra vaksinasi 
Covid-19 untuk masyarakat pedalaman 
Papua, tepatnya bagi warga Merauke. 
Pelaksanaan terakhir diadakan di Distrik 
Nguti, Merauke, Papua, Senin (13/12). 
Perusahaan mencatat, setidaknya hampir 
3ribu orang sudah terlayani melalui 
kegiatan vaksinasi yang sudah dilakukan 
selama sembilan bulan terakhir.  

Sentra vaksinasi rutin dilakukan Dongin 
Prabhwa sejak April dengan turut 
menggandeng pemerintah daerah. Dalam 
kegiatan ini, perusahaan menyediakan 
tempat pelaksanaan vaksinasi, tenaga 
medis dan peralaan yang dibutuhkan.  

Bulan ini menjadi tahap terakhir sentra 
vaksinasi yang dilaksanakan Dongin 
Prabhawa. Jumlah pesertanya mencapai 
2.932 orang, terdiri dari anak-anak 
berusia 12 tahun ke atas, guru, ibu hamil, 
lanjut usia (lansia) hingga staf pelayanan 
publik yang belum sempat mendapatkan 
vaksin Covid-19. 

Sebelum kegiatan dimulai, tim medis 
memberikan edukasi kepada masyarakat 
mengenai pentingnya melakukan 
vaksinasi. Masyarakat juga diimbau 
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 
terlebih dahulu untuk memastikan 

masyarakat dalam kondisi sehat saat 
divaksin. 

Salah satu tenaga medis dari klinik 
Dongin Prabhawa, Angga menekankan 
kepada masyarakat untuk tetap 
mematuhi protokol kesehatan meskipun 
sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. 
Menjaga daya tahan tubuh juga perlu 
dilakukan untuk mencegah virus Covid-10 
masuk dengan mudah ke dalam tubuh.  

Angga menambahkan, bantuan kesehatan 
Dongin Prabhawa tidak terbatas pada 
pelaksanaan vaksinasi Covid-19. “Sebagai 
seorang tenaga medis, saya berkewajiban 
untuk membantu perusahaan dan 
program pemerintah dalam pemerataan 
vaksinasi, khususnya bagi masyarakat di 
pedalaman Papua,” tuturnya.  

Selain mengadakan sentra vaksinasi 
Covid-19, klinik perusahaan telah 
berkontribusi dalam penanganan penyakit 
lain. Diantaranya memberikan obat bagi 
penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
(ISPA) yang kerap ditemui di pedalaman 
Papua.  

Masyarakat menyampaikan antusiasnya 
kepada perusahaan yang telah 
mengadakan rangkaian vaksinasi mulai 
dari pertengahan tahun. Salah satu 

warga, Emanuel R Emar mengatakan 
bahwa sentra vaksinasi yang diadakan 
Dongin Prabhawa sangat dibutuhkan bagi 
warga Merauke, terutama di Distrik Nguti.  
 
“Kami berterima kasih kepada Dongin 
Prabhawa karena telah memberikan 
pelayanan vaksin secara merata di daerah 
kami serta memberikan penyuluhan 
tentang pentingnya vaksin dalam tubuh 
kita, sehingga kami tidak perlu jauh-jauh 
untuk mendapatkan vaksin dan terhindar 
dari Covid-19,” ucapnya. 
 
Dongin Prabhwa merupakan bagian 
usaha Tunas Sawa Erma (TSE) Group 
yang bergerak di bidang perkebunan 
dan pengolahan kelapa sawit. Selama 
beroperasi di Papua sejak 1998, TSE Group 
kerap memberikan kontribusi sosial untuk 
masyarakat maupun lingkungan. Gerilya 
vaksinasi merupakan salah satu bentuk 
dukungan TSE Group untuk membantu 
masyarakat dapat beraktivitas dengan 
aman dan lebih produktif pada masa 
pandemi. Sebelumnya, TSE Group juga 
memberikan pelayanan vaksinasi secara 
mobile atau berkeliling mendatangi setiap 
rumah yang ada di di Kampung Asiki, 
Boven Digoel, Papua, selama delapan hari, 
sejak 22 November hingga 2 Desember 
2021. (PR)

Sentra Vaksinasi
Covid-19
Dongin Prabhawa 
Layani Hampir 3ribu Warga 
Pedalaman Papua 
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Suasana uji coba 2 unit fiber boat

Suasana Acara
Sambutan dari Mr. Kim Tae Soo selaku Manajer 

Umum PT. Berkat Cipta Abadi
Penyerahan 2 unit fiber boat dan mesin Yamaha 

40 PK 

FOTO: Foto bersama kegiatan penyerahan bantuan oleh Manajemen PT. Berkat Cipta Abadi (BCA) dengan warga perwakilan kampung Aiwat dan Subur 

PT Berkat Cipta Abadi Berikan 
Bantuan Transportasi Air untuk 
Masyarakat Pedalaman Papua. 

ASIKI – Salah satu perusahaan 
perkebunan kelapa sawit yang beroperasi 
di wilayah Papua, PT. Berkat Cipta Abadi 
(PT. BCA) menyalurkan bantuan sosial 
kepada masyarakat kampung Aiwat dan 
Subur, Asiki, Kab. Boven Digoel, Papua 
(25/3). Bantuan sosial yang diberikan 
berupa 2 unit transportasi fiber boat 
dan mesin Yamaha 40 PK. Pemberian 
bantuan ditujukan untuk melancarkan 
segala aktivitas masyarakat di kedua 
kampung tersebut.  

Bantuan ini merupakan bagian dari 
program Corporate Social Contribution 
(CSC) PT. BCA sebagai wujud kepedulian 
perusahaan terhadap kebutuhan 
transportasi masyarakat.  
 
Rangkaian acara diawali dengan 
sambutan oleh Mr. Kim Tae Soo selaku 
Manajer Umum PT. BCA. “Pada hari ini 
kami menyerahkan 2 unit fiber boat dan 
mesin Yamaha 40 PK. Tujuan penyerahan 
bantuan ini agar dapat lebih melancarkan 
aktivitas usaha masyakarat,” ujar Mr. 
Kim. Perusahaan juga berharap dengan 

adanya bantuan ini dapat menunjang 
kegiatan ekonomi masyakat kampung 
Aiwat dan Subur. 
 
Kegiatan acara dilanjutkan dengan 
penandatanganan berita acara serah 
terima unit fiber boat dan mesin Yamaha 
40 PK oleh Pius Kanduga selaku kepala 
wilayah Kampung Aiwat dan Stanislaus 
W. Mahuze selaku kepala wilayah 
Kampung Subur. Proses penyerahan juga 
disaksikan oleh masyarakat, pimpinan 
distrik, kapolsek, dan manajemen dari 
PT. BCA. Selain itu, proses uji coba 
pengoperasian mesin fiber boat juga 
dilakukan untuk mengetahui tingkat 
kelayakannya. Kegiatan ini disambut 
baik oleh masyarakat dan mereka sangat 
antusias menikmatinya. 
 
Kepala wilayah Kampung Subur, Bapak 
Staislaus W. Mahuze mengucapkan 
terima kasih kepada PT. BCA yang telah 
mewujudkan harapan masyarakat untuk 
dapat memiliki transportasi air. “Kami 
sangat berterima kasih kepada PT. BCA 
atas bantuan transportasi fiber boat dan 

mesin Yamaha untuk kampung Aiwat dan 
Subur,” kata Staisaus W. Mahuze dalam 
sambutannya.  
 
Perwakilan masyarakat dari distrik Subur, 
Charles Maborok turut memberikan 
ucapan terima kasih. Ia meyakini bantuan 
tersebut akan memberikan manfaat bagi 
masyarakat di distrik kampung Aiwat dan 
Subur. 
 
Kegiatan yang dilakukan tersebut tetap 
memperhatikan protokol kesehatan demi 
menjaga keamanan dari penularan virus 
Covid-19. Semua peserta yang hadir juga 
menggunakan masker dan menjaga jarak. 
Acara tersebut diakhiri dengan makan 
bersama para peserta yang hadir. (PR) 
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Penyerahan bantuan honor guru dan beasiswa secara simbolis dari TSE untuk guru SD Negeri Miri dan anak-anak tuan dusun di Boven Digoel, Papua, Sabtu (18/12) 

BOVEN DIGOEL – PT Tunas Sawa 
Erma (PT TSE) kembali menunjukkan 
kepeduliannya terhadap pendidikan 
di Papua. Komitmen ini ditunjukkan 
melalui pemberian bantuan honor senilai 
Rp 7,2 juta untuk empat guru SD Negeri 
Miri, Boven Digoel, Papua, dan beasiswa 
sebesar Rp 22,5 juta bagi 18 anak tuan 
dusun Kampung Miri. Bantuan diserahkan 
secara serentak pada Sabtu (18/12).  

Selain Kampung Miri, TSE juga 
memberikan bantuan beasiswa ke 
Kampung Ujung Kia dan Kampung 
Getentiri dengan nilai sekitar Rp 165 juta. 
Bantuan diberikan untuk 350 anak-anak 
tuan dusun. Pemberian beasiswa ini 
dilakukan perusahaan secara bertahap, 
yakni tiga bulan sekali.  
 
Pimpinan TSE Bae Suntek menyebutkan, 
penyerahan bantuan honor dan beasiswa 
ditujukan untuk meningkatkan motivasi 
mengajar para guru serta semangat 

belajar para murid. Khususnya di masa 
pandemi, di mana mereka mengalami 
kesulitan dalam mendidik maupun 
mencari ilmu.  
 
Bae menyampaikan pesan khusus kepada 
anak-anak penerima bantuan untuk rajin 
menuntut ilmu demi kesukesan diri dan 
Papua. “Melalui bantuan ini, semoga 
generasi muda kita bisa terus semangat 
belajar hingga sukses dan dapat 
mengembangkan daerahnya,” ucapnya.  
 
Kepada para tenaga pendidik, Bae juga 
memberikan semangat untuk tidak pernah 
lelah dalam berbagi ilmu dengan siswa/
siswi. Sebab, guru merupakan salah satu 
kunci utama untuk menciptakan generasi 
muda yang berkualitas.  
 
Salah seorang guru SD Negeri Miri, 
Teda Gembenop, menyampaikan rasa 
syukurnya atas bantuan yang diberikan 
TSE. “Saya mewakili tenaga pengajar SD 
Negeri Miri mengucapkan terima kasih 

kepada TSE yang telah memberikan 
bantuan honor kepada kami, sehingga 
membuat kami semangat dalam 
mendidik anak-anak kami,” katanya. 
 
Ucapan apresiasi mendalam juga 
disampaikan Ambrosius Yasi, orang 
tua penerima beasiswa yang tinggal 
di Kampung Ujungkia. Menurutnya, 
kontribusi sosial yang aktif dilakukan 
perusahaan sudah memberikan banyak 
dampak positif baginya dan warga sekitar. 
“Sejak ada TSE di sekitar kampung, kami 
sering mendapatkan bantuan beasiswa, 
bahan makanan dan banyak bantuan 
lainnya,” ucapnya. 
 
Bantuan honor guru dan beasiswa TSE 
merupakan bagian dari kontribusi sosial 
atau Corporate Social Contribution (CSC) 
perusahaan. Bantuan ini juga menjadi 
wujud kepedulian perusahaan terhadap 
peningkatan pendidikan masyarakat, 
terutama di pedalaman Papua. (PR)

Peduli Pendidikan di Papua, 
TSE Salurkan Beasiswa dan 
Honor Guru 
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MERAUKE - Harga kebutuhan pokok 
di Papua sangatlah tinggi. Sebagai 
perbandingan, jika di Pulau Jawa satu 
tube pasta gigi ukuran sedang bisa dijual 
Rp 18 ribu, maka di Papua Anda harus 
merogoh Rp 40 ribu untuk satu buah 
pasta gigi dengan ukuran yang sama. 

Banyak faktor yang menyebabkan harga 
barang di Papua melambung begitu 
tinggi. Salah satunya karena biaya angkut 
logistik yang mahal. Itu terjadi karena 
untuk mendistribusikan barang, harus 
menggunakan pesawat atau speed boat  
ke daerah-daerah terpencil.

Beruntung, Tunas Sawa Erma Grou (TSE 
Group) melalui anak usahanya PT Berkat 
Cipta Abadi (PT. BCA) meluncurkan 
program Corporate Social Contribution 
(CSC)-nya dengan membangun S-Mart, 
yaitu sebuah toko retail modern yang 
menjual berbagai barang kebutuhan 
dengan harga wajar di Kampung Selil, 
Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke pada 
Jumat (8/4). Sebagai program CSC, 
S-Mart tidak mengejar keuntungan. 
Karena itulah S-Mart mampu menjual 
barang-barang dengan harga jauh di 
bawah harga standar Papua.

“S-mart merupakan salah satu program 
CSC dari TSE Group dalam bentuk retail, 
sesuai dengan visi misi yang paling 
utamanya adalah normalisasi harga,” ujar 
Store Manager S-Mart, Iqbal Tawakal.

Menurut Iqbal, hadirnya S-Mart bukan 
hanya membantu karyawan saja 
namun juga masyarakat sekitar merasa 
dimudahkan untuk mencari berbagai 
macam barang kebutuhan pokok. Maka 
tak heran respon masyarakat sangat baik 
serta antusias untuk berbelanja di sini.

“Keterbatasan akses masih menjadi 
kendala utama, sudah jelas permasalahan 
itu sudah cukup lama terjadi dan sekarang 

dengan adanya S-Mart masyarakat 
sedikit banyak sudah terbantu. Kini 
masyarakat tidak perlu lagi khawatir 
dengan pemenuhan kebutuhan pokok,” 
tandasnya.

Frederik Hendrik Samkakai, salah seorang 
karyawan PT. BCA pun mengamini 
permasalahan ini. Sebelum S-mart 
dibangun, dirinya juga harus menempuh 
perjalanan ke Asiki, Kabupaten Boven 
Digoel jika ingin berbelanja.

“Saya mewakili seluruh karyawan dan 
juga masyarakat sangat berterima kasih 
dan bersyukur dengan hadirnya S-mart. 
Supermarket ini sangat mempermudah 
kami, terutama untuk kebutuhan-
kebutuhan karyawan yang selama ini 
kami selalu membuang waktu juga 
membuang biaya ke Asiki,” ucap pria asli 
Papua ini.

Frederik menyatakan bahwa dirinya 
sangat mendukung pembangunan 
S-mart di wilayah itu. Tak lupa dia 
berharap agar ke depannya pelayanan 
S-Mart akan bisa lebih baik lagi dan siap 
membantu karyawan dan masyarakat 
setempat dengan menyediakan berbagai 

kebutuhan pokok dengan harga yang 
terjangkau.

Senada dengan Frederik, seorang warga 
asli Boven Digoel bernama Cordolla Oliva 
Kayamat menyatakan rasa syukurnya 
atas kehadiran S-mart. “Sebelumnya kan 
belanjanya di Asiki, dan itu membutuhkan 
jarak yang lumayan jauh dan harganya 
juga di Asiki lebih tinggi dibanding di sini.”

S-mart merupakan retail modern yang 
diprakarsai oleh TSE Group lewat program 
CSC. Selain berbagai kebutuhan pokok 
seperti beras, gula, sabun, minuman 
dalam kemasan dan lainnya, S-Mart juga 
menyediakan pakaian untuk segala usia 
serta kebutuhan bayi dan balita. 

Peresmian S-Mart dihadiri oleh Direktur 
Utama PT. BCA Cho Hyun Mo dan 
Manager Umum PT. BCA Kim Tae Soo. 
Ini merupakan store kedua, setelah 
sebelumnya PT. Dongin Prabhawa 
dari TSE Group membangun S-mart 
di Kampung Maam, Distrik Ngguti, 
Kabupaten Merauke. (PR)

Sediakan Barang Kebutuhan 
Pokok, S-Mart Jangkau 
Kampung Selil di Papua

Foto : Warga sedang berbelanja kebutuhan pokok di S-Mart
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MERAUKE – Langit biru yang cerah 
di Bumi Cendrawasih hari itu secerah 
suasana harmonis yang terjalin dalam 
kolaborasi antara PT Papua Agro Lestari 
(PT PAL) bersama masyarakat kampung 
Paghabo pada kegiatan komunikasi 
bulanan yang dilaksanakan di Main Camp 
PT PAL, Sabtu (18/6). 

Pertemuan sederhana di hari itu 
diisi dengan diskusi ringan dengan 
masyarakat kampung Paghabo yang 
masih mempertahankan cara hidup 
tradisional dalam pemenuhan kebutuhan 
pangan dan ekonomi. 

Dikatakan demikian karena masyarakat 
Kampung Paghabo dalam pemenuhan 
kebutuhan kesehariannya masih 
bergantung pada tanaman yang tumbuh 
dari kebun rumah mereka. Tak jarang 
mereka juga memelihara ternak seperti 
ayam, bebek atau babi yang jika sudah 
cukup besar akan diolah dan dikonsumsi 
bersama keluarga.

Oleh sebab itu untuk meningkatkan 
pendapatan warga, dalam pertemuan 
tersebut pihak perusahaan memberikan 
motivasi serta penyuluhan terkait dengan 

usaha budidaya bahan pangan yang 
diharapkan bisa mereka kembangkan, 
sehingga hasilnya nanti bisa dikonsumsi 
atau dijual ke pasar.

Budidaya ubi jalar atau hipere jadi salah 
satu materi penyuluhan yang disampaikan 
pihak PT PAL dalam diskusi kali itu. 
Selain berpotensi meningkatkan ekonomi 
warga, budidaya Hipere berperan sebagai 
upaya dalam mengantisipasi kekurangan 
bahan pangan jika terjadi krisis pangan di 
kampung Paghabo. Selain itu ubi Hipere 
juga memiliki masa panen relatif cepat 
dan perawatan yang tidak terlalu rumit

Disela pertemuan tersebut, keharmonisan 
antara pihak perusahaan dan mama-
mama kampung juga terlihat dalam acara 
demo masak yang merupakan program 
perusahaan untuk meningkatkan 
keterampilan memasak mama-mama 
setempat. Beberapa varian makanan 
seperti opor ayam, tumis daun singkong 
dan bubur kacang hijau dimasak dan 
disajikan untuk disantap bersama-sama 
pada akhir kunjungan.

“Saya sebagai ketua marga disini 
berterima kasih kepada perusahaan, kami 

sangat termotivasi dan kami berharap 
kedepannya akan ada kegiatan seperti ini 
lagi,” ujar Richard Koula. 

Kegiatan Komunikasi bulanan 
merupakan bagian dari Corporate Social 
Contribution (CSC) yang bertujuan untuk 
pengembangan lingkungan sosial yang 
berkelanjutan. 

PT PAL merupakan anak perusahaan dari 
TSE Group yang bergerak dalam bidang 
perkebunan dan pengolahan kelapa 
sawit di Papua, yang memiliki visi dan 
misi untuk menjadi perusahaan global 
dengan berkomitmen pada kebijakan No 
deforestation, No Peat, No Exploitation 
(NDPE). (PR)

Komunikasi Bulanan di Kampung 
Paghabo, PT PAL Bantu Ketahanan 
Pangan Lewat Penyuluhan Budidaya 
Ubi Jalar 

FOTO: Kebersamaan pihak perusahaan dan masyarakat kampung Paghabo

FOTO: Suasana demo masak bersama dengan 
para mama Papua
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Layanan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dari Klinik PT DP

MERAUKE – PT Dongin Prabhawa (PT DP) 
menjangkau masyarakat di ujung timur 
Indonesia, melalui program komunikasi 
bulanan dan bakti sosial kesehatan. Kali 
ini program rutin perusahaan menyasar 
masyarakat kampung Tagaepe, Distrik 
Ngguti, Kab. Merauke, Papua, pada Sabtu 
(25/6).

Perjalanan jauh dan medan yang cukup 
sulit untuk dilalui, tidak menyurutkan 
semangat pihak perusahaan untuk 
dapat berjumpa dengan masyarakat di 
kampung ini. Rasa letih akibat medan 
perjalanan yang sulit seolah terbayar 
setibanya di kampung Tagaepe, karena 
pihak perusahaan disambut dengan 
sangat hangat oleh masyarakat di sana.

Kegiatan hari itu diawali dengan 
kolaborasi masyarakat dengan pihak 
perusahaan dalam pemasangan papan 
imbauan. Pemasangan ini bertujuan 
untuk mengingatkan masyarakat dalam 
menjaga keanekaragaman hayati di luar 
areal perusahaan khususnya di kampung 
Tagaepe dan menjaga kebersihan di 
kawasan perlindungan air sungai agar 
bebas dari sampah juga limbah.

Kegiatan komunikasi bulanan dan bakti 
sosial kesehatan ini merupakan Program 
Corporate Social Contribution (CSC) rutin 
yang bertujuan untuk pengembangan 
lingkungan sosial masyarakat Papua 
yang berkelanjutan dan bagian dari 
program kepedulian perusahaan pada 
pelestarian lingkungan.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi 
antara pihak perusahaan dan masyarakat, 
kami berharap masyarakat bisa menjaga 
sungai sebagai lingkungan hidup yang 
baik dan bersih,” ujar Beny Panjaitan 
selaku Manager ISPO PT DP.

Setelah memasang papan imbauan, 
kegiatan dilanjutkan dengan layanan 
pengobatan gratis melalui program bakti 
sosial kesehatan yang dilayani oleh dr. 
Angga dan tim dari klinik PT DP. 

Penyelenggaraan layanan pengobatan 
gratis ini dilatarbelakangi oleh kurangnya 
layanan dan fasilitas kesehatan yang 
didapatkan masyarakat di kampung 
Tagaepe. Lewat layanan pengobatan 
gratis, perusahaan ingin membuka akses 
kesehatan sehingga setiap orang bahkan 
hingga yang tinggal di pedalaman bisa 
menikmati pelayanan kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan 
ditemukan beberapa pasien yang 
mengidap penyakit darah tinggi dan ISPA 
(Infeksi Saluran Pernapasan Akut), oleh 
sebab itu dr. Angga mengajak masyarakat 
untuk menjaga pola makan yang sehat, 
kebersihan diri, dan juga lingkungan. 

Selain pengobatan gratis, dr. Angga 
juga mengisi penyuluhan kesehatan 
terkait perilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS) juga disosialisasikan juga kepada 
masyarakat.

“Kegiatan dan pelayanan kesehatan yang 
dilaksanakan oleh pihak perusahaan di 

kampung kami sangatlah bermanfaat, 
kami jadi mengetahui bagaimana 
menjaga kesehatan melalui pola hidup 
yang bersih, dimulai dari kebiasaan-
kebiasaan kecil yang kami lakukan setiap 
hari. Kedepannya kami berharap semoga 
pelayanan kesehatan bisa dilakukan lebih 
sering lagi,” tutur Yusak Gebze selaku 
kepala kampung seraya mengapresiasi 
kontribusi yang diberikan oleh pihak 
perusahaan.

Seluruh rangkaian Kegiatan yang 
penuh keakraban di hari itu ditutup 
dengan makan bersama. Makanan yang 
dihidangkan merupakan hasil bersama 
memasak antara mama-mama kampung 
dan pihak perusahaan dalam acara demo 
masak yang merupakan bagian dari 
program komunikasi bulanan.

PT. Dongin Prabhawa (PT. DP) merupakan 
bagian usaha dari TSE Group yang 
bergerak dalam bidang perkebunan 
kelapa sawit yang beroperasi di Papua dan 
memiliki komitmen kuat pada kebijakan 
No Deforestation, No peat, No Exploitation 
(NDPE) dalam mengelola perkebunan 
kelapa sawit yang berkelanjutan. (PR)

Gelar Pengobatan dan Penyuluhan 
Kesehatan, PT Dongin Prabhawa 
Jangkau Masyarakat Pedalaman 
Papua
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Foto : Penayangan video dan penyuluhan kesehatan Foto : Kegiatan demo memasak Sagu Sep Foto : Suasana kegiatan makan bersama

Foto : Keakraban masyarakat dan pihak perusahaan

BOVEN DIGOEL – Semakin dekat semakin 
akrab adalah ungkapan yang pas untuk 
menggambarkan suasana kegiatan 
komunikasi bulanan dan demo masak 
yang dilaksanakan oleh PT Tunas Sawa 
Erma (PT TSE) bersama masyarakat 
di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kab. 
Boven Digoel, Papua, Sabtu (30/4). 
Kegiatan ini merupakan bagian dari 
Corporate Social Contribution (CSC) 
sebagai wujud kepedulian perusahaan 
terhadap masyarakat. 

Rangkaian acara kegiatan dihadiri 
Mr. Zoozang Park  selaku Manager Umum 
PT. TSE dibuka dengan doa bersama, 
lalu dilanjutkan dengan penayangan 
video budidaya tanaman kangkung dan 
cabe yang bertujuan untuk berbagi ilmu 
pengetahuan, informasi serta motivasi 
kepada masyarakat terkait usaha yang 
dapat meningkatkan sentra ekonomi 
mereka. 

Pada acara penyuluhan kesehatan, dr. 
Inggrid dari klinik TSE menyampaikan 
sosialisasi mengenai pentingnya 
menjalankan pola hidup bersih dan sehat 
(PHBS) kepada masyarakat setempat.

Di sela acara komunikasi bulanan tersebut 
terlihat ibu-ibu bergabung dalam kegiatan 
demo masak bersama pihak perusahaan. 
Demo masak merupakan acara yang 
tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan 
komunikasi bulanan yang bertujuan untuk 
memperkenalkan budaya memasak 
makanan tradisional khas Papua, seperti 
sagu sep.

Sagu sep adalah panganan lezat yang 
berbahan dasar sagu. Sagu dibersihkan 
kemudian dicampur dengan daging 
kelapa muda, diberi isian daging atau 
ikan, sesuai selera. Sagu sep dimasak 
dengan cara diletakkan di atas bara batu 
atau bakar batu yang ditutupi dengan 
dedaunan atau kulit kayu bus. Uap panas 
yang tertutup dedaunan dan kulit kayu 
bus menyebabkan makanan menjadi 
masak.

Kegiatan siang itu ditutup dengan 
acara makan bersama. Baik dari pihak 
perusahaan, warga, anak-anak, tua 
dan muda semuanya bisa menikmati 
makanan yang tersaji. Perusahaan pun 
berharap agar keakraban yang terjalin 
akan berkelanjutan.

Acara demi acara berjalan dalam suasana 
yang akrab antara pihak perusahaan 
dan masyarakat yang terlihat senang 
mengikuti kegiatan ini. 

“Saya sangat berterima kasih kepada 
pihak perusahaan sudah datang ke tempat 
ini untuk mengajarkan kami bagaimana 
cara memasak dan perilaku hidup 
sehat, kami juga berharap kedepannya 
bisa terus bertemu lagi untuk kegiatan 
seperti ini karena sangat bermanfaat bagi 
masyarakat kami,” ucap Paskalis Kinung, 
ketua marga Wohing.

PT. Tunas Sawa adalah bagian usaha 
dari TSE Group yang bergerak dalam 
bidang perkebunan kelapa sawit di Papua 
yang selalu berkomitmen untuk terus 
mendukung program No Deforestation, 
No peat, No Exploitation (NDPE) dalam  
pengelolaan perkebunan kelapa sawit 
yang berkelanjutan. (PR)

Semakin Dekat Semakin Akrab, 
PT TSE Jalin Komunikasi 
di Kampung Getentiri
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TSE Group Kembali 
Menjalin Komunikasi 

dengan Masyarakat 
di Dusun Terpencil Papua

BOVEN DIGOEL – Guyuran hujan 
selama menempuh perjalanan dengan 
transportasi air tak mematahkan 
semangat tim medis dari PT Tunas 
Sawa Erma (PT TSE), bagian usaha 
dari TSE Group untuk berjumpa dengan 
masyarakat di Kampung Butiptiri, Distrik 
Jair, Kabupaten Boven Digoel pada Sabtu 
(23/4). 

Bagaikan mama yang merindukan 
anaknya, merupakan kiasan yang tepat 
untuk menggambarkan kesan ketika tim 
tiba di lokasi. Pihak perusahaan bersama 
tim medis disambut dengan tangan 
terbuka oleh masyarakat Kampung 
Butiptiri yang ingin mengikuti acara 
bakti sosial berupa pemeriksaan dan 
penyuluhan kesehatan oleh dr. Rizky dari 
klinik TSE A terkait pencegahan kematian 
bayi, Ibu dan anak.

Pencegahan kematian bayi, ibu dan 
anak memang menjadi salah satu dari 

delapan program prioritas dalam upaya 
meningkatkan kesehatan masyarakat 
setempat yang dijalankan TSE Group. 
Kedelapan program tersebut mencakup 
menurunkan angka kematian ibu hamil, 
ibu melahirkan dan bayi baru lahir melalui 
peningkatan kesehatan ibu, balita dan 
Keluarga Berencana (KB). 

Kemudian perbaikan status gizi 
masyarakat, pengendalian penyakit baik 
menular maupun tidak menular diikuti 
penyehatan lingkungan, pengembangan 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN), pemberdayaan masyarakat dan 
penanggulangan bencana dan krisis 
kesehatan, peningkatan pelayanan 
kesehatan primer, peningkatan lingkungan 
kerja yang aman dan nyaman, serta yang 
terakhir yakni fokus dalam meningkatkan 
sumber daya manusia yang profesional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari 
Corporate Social Contribution (CSC) 
sebagai wujud kepedulian perusahaan 
terhadap kesejahteraan dan kesehatan 
masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan 
pemeriksaan kesehatan masyarakat yang 
melayani lebih dari 50 pasien yang terdiri 
dari dewasa, orang tua sampai anak usia 
dini.

Di sela kegiatan Bakti sosial kesehatan, 
pihak perusahaan juga melakukan 
demo masak bersama masyarakat yang 
juga merupakan kegiatan rutin dalam 
komunikasi bulanan. Demo masak 
bertujuan untuk memperkenalkan budaya 
masakan tradisional masyarakat Papua.

“Masyarakat sangat berterima kasih 
kepada pihak perusahaan, mudah-
mudahan bisa berjalan terus mungkin 
tahun lalu tidak bisa berjumpa, tapi 
akhirnya kita bisa dapat bertemu kembali” 
demikian ungkapan rasa terima kasih dari 
Robernus selaku Sekretaris Kampung 
Butiptiri.

Kegiatan yang berjalan penuh keakraban 
di antara pihak perusahaan dengan 
masyarakat hari itu ditutup dengan acara 
makan bersama dan salam perpisahan 
dari pihak perusahaan (PR)
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FOTO: Kebersamaan perwakilan perusahaan dengan masyarakat Rawa Bustop

Kegiatan demo masak oleh ibu-ibu

Diskusi bersama warga Rawa Bustop

Jangkau Pedalaman,
PT TSE Lakukan Penyuluhan 
Budidaya Tanaman Bagi 
Orang Asli Papua

BOVEN DIGOEL – Masyarakat Rawa 
Bustop, Distrik Jair, Kab. Boven Digoel, 
Papua pada Sabtu (25/6) kembali 
merasakan kegiatan komunikasi bulanan 
pengembangan lingkungan sosial yang 
menjadi bagian dari Corporate Social 
Contribution (CSC) PT Tunas Sawa Erma 
(PT TSE).

Kegiatan yang rutin digelar setiap bulan 
bagi masyarakat pedalaman Papua 
ini dikemas dalam bentuk penyuluhan 
terkait usaha mandiri, diskusi ringan dan 
penayangan video penyuluhan budidaya 
tanaman bawang merah dari perusahaan. 
Selain itu ada pula demo masak yang 
dilakukan perwakilan perusahaan dan 
para ibu-ibu yang tinggal di Rawa Bustop 
untuk mencairkan suasana.

Mayoritas masyarakat Rawa Bustop 
bermata pencaharian sebagai nelayan. 
Hasil tangkapan mereka berupa ikan 
air tawar dijual di pasar Bustop. Pasar 
tradisional Papua berupa sebuah 
lapangan dengan dikelilingi pepohonan 
tinggi hutan perkebunan yang rapat, 
dengan beberapa bangunan semi 
permanen yang terbuat dari papan dan 
kayu.

Meski mayoritas masyarakat adalah 
nelayan, penayangan video penyuluhan 
tanaman bawang merah yang bisa 
dibudidayakan di rumah dari perusahaan 
tetap disambut dengan baik oleh 

masyarakat setempat. Mereka menilai 
penyuluhan ini sangat bermanfaat 
karena menambah keterampilan seputar 
budidaya tanaman pangan dan membuka 
potensi untuk menambah penghasilan.

Maka tak heran jika antusiasme 
masyarakat begitu terasa ketika kegiatan 
dimulai. Sejak pagi hari mereka telah 
berkumpul di balai desa, menunggu acara 
dimulai. Tawa bahagia masyarakat dan 
para perwakilan perusahaan menghiasi 
sepanjang acara, menambah semarak 
hari yang cerah dengan latar langit biru di 
ujung timur Papua ini.

“Saya sebagai masyarakat yang tinggal di 
daerah perbatasan, mengucapkan terima 
kasih kepada perusahaan yang telah 
menciptakan keceriaan untuk kami, selain 
itu kedepannya kami berharap pihak 
perusahaan bisa memberikan bantuan 
alat dan pelatihan budidaya tanaman 
kepada kami,” ungkap Dorteus Mikan 
selaku anggota marga.

Sementara itu, aroma masakan ikan 
bakar yang sedang dimasak oleh mama-
mama Papua yang berkolaborasi dengan 
pihak perusahaan dalam kesempatan 
demo masak kali ini, membuat semua 
yang hadir tidak sabar ingin menyantap 
hidangan lezat nan kaya gizi tersebut. 
Acara kemudian ditutup dengan diskusi 
ringan dan foto bersama antara pihak 
perusahaan dan masyarakat.

PT. Tunas Sawa Erma merupakan 
bagian usaha dari TSE Group yang 
bergerak dalam bidang perkebunan dan 
pengolahan kelapa sawit di Papua, yang 
memiliki visi dan misi untuk menjadi 
perusahaan global dengan berkomitmen 
pada kebijakan No deforestation, No Peat, 
No Exploitation (NDPE). (PR)
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MERAUKE -- Dalam upaya meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (SDM) 
Papua, terutama kalangan generasi 
muda, maka kuota penerima beasiswa 
perguruan ditambah. 

Pihak yang turut mendukung peningkatan 
SDM Papua adalah TSE Group dengan 
untuk menambah kuota penerima 
beasiswa perguruan tinggi di Institut 
Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta. 

Tak hanya itu, TSE Group juga tetap 
memberikan program beasiswa untuk 
siswa yang ingin melanjutkan studi di 
Universitas Musamus Merauke. Mereka 
diberikan kebebasan untuk memilih 
jurusan sesuai dengan keinginan dan 
minat. 

Bukan hanya di tingkat perguruan tinggi, 
perusahaan turut memberikan bantuan 
untuk anak-anak yang masih duduk di 
bangku sekolah. 

Misalnya, pada Desember 2020, PT Tunas 
Sawa Erma (TSE) yang merupakan bagian 
dari TSE Group menyerahkan beasiswa 
kepada 55 anak Papua. Sepanjang 2020, 
kontribusi TSE Group untuk bantuan 
beasiswa kepada siswa di area Boven 
Digoel dan Merauke, Papua, mencapai Rp 
955 juta. 

Nilai tersebut naik dibandingkan 
tahun sebelumnya, Rp 681 juta, yang 
menggambarkan bahwa perhatian 
perusahaan terhadap pendidikan terus 
meningkat. Hingga tahun lalu, bantuan 
beasiswa telah diberikan kepada 431 
siswa. 

Direktur Human Resource dan General 
Affair (HR-GA) TSE Group Ronny Makal 

menyebutkan, selama ini, perusahaan 
memberikan kesempatan kepada lima 
hingga enam siswa asli Papua untuk 
melanjutkan pendidikan di Instiper. 

“Pada tahun ini, perusahaan akan 
memperluas jangkauan penerima 
beasiswa. Seluruh putra-putri daerah 
Boven Digoel dan Merauke, Papua 
diperbolehkan mengikuti seleksi 
beasiswa,” kata Ronny pada keterangan 
pers, Kamis (10/6). 

Menurut Ronny, dua daerah (Boven Digoel 
dan Merauke) merupakan area kerja 
perusahaan naungan TSE Group yakni 
PT TSE, PT Dongin Prabhawa (DP) dan 
PT Berkat Cipta Abadi (BCA). Anak-anak 
pekerja TSE Group juga akan diberikan 
kesempatan yang sama. 

“Mereka yang mau belajar, akan kami 
berikan kesempatan berupa beasiswa,” 
ucap Ronny. Dengan memperbanyak 
penerima beasiswa ini, Ronny berharap, 
kualitas generasi muda Papua dapat 
terus meningkat.

Dampak berikutnya, mereka bisa 
mendapatkan pekerjaan dan pendapatan 
yang layak sehingga kesejahteraan 
mereka dan masyarakat setempat bisa 
semakin terjamin. 

Di sisi lain, rencana ini juga diharapkan 
dapat membantu perusahaan dalam 
menggaet SDM berkualitas tinggi. 
Sebagai informasi, TSE Group sudah 
menyiapkan posisi kerja di perusahaan 
bagi penerima beasiswa.

 Mereka juga dipekerjakan karena sesuai 
dengan pendidikan yang ditempuh di 
bangku kuliah yaitu bidang perkebunan 

kelapa sawit. “Daripada kita harus 
mencari tenaga kerja dari luar, lebih baik 
kita sekolahkan mereka. Ketika mereka 
kembali dan sudah memiliki kemampuan, 
bisa bekerja di TSE Group,” tutur Ronny. 

Terakhir, penyerahan beasiswa Instiper 
dilakukan pada 4 November 2020 di 
Asiki, Papua. Selain beasiswa selama 
menempuh pendidikan, bantuan juga 
diberikan dalam bentuk perlengkapan 
kuliah seperti laptop, pakaian, alat tulis 
dan perlengkapan pendidikan lainnya. 
Ronny mengakui, banyak tantangan yang 
dihadapi.

Tidak semua penerima beasiswa 
melanjutkan perjalanannya hingga ke TSE 
Group. Sedikit di antara mereka memilih 
untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
atau bekerja di bidang lain.

Nilai kontribusi TSE Group untuk sektor ini 
mencapai Rp 4,1 miliar pada 2020. Selain 
memberikan beasiswa, TSE Group terlibat 
aktif dalam pembangunan prasarana 
pendidikan, pembelian perlengkapan 
pendidikan hingga penyediaan sarana 
transportasi sekolah. Setidaknya 42 unit 
bangunan sekolah dan 14 bus sekolah 
telah disediakan TSE Group untuk siswa 
di pedalaman Papua. 

TSE Group turut memberikan perhatian 
besar terhadap tenaga pengajar di 
pedalaman. Hal ini terlihat dari pemberian 
subsidi guru yang sebesar Rp 2,4 miliar 
pada 2020, bertambah dibandingkan 
yang diberikan pada 2019, yakni Rp 1,7 
miliar. (Media Indonesia)

Tingkatkan Kualitas SDM 
Milenial Papua, Kuota 
Beasiswa Ditambah
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MERAUKE – Banyak hal yang bisa 
dilakukan untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat pedalaman 
Papua, salah satunya melalui penghijauan. 
Hal inilah yang dilakukan oleh PT Papua 
Agro Lestari (PT PAL) yang melakukan 
kegiatan penyerahan dan penanaman 
bibit pohon buah-buahan kepada 
masyarakat pedalaman Dusun Guiss-
Rawa Kasat, Distrik Ulilin, Kab. Merauke, 
Sabtu (30/4). Kegiatan ini merupakan 
bagian dari program Corporate Social 
Contribution (CSC) yang bertujuan untuk 
pelestarian lingkungan dan peningkatan 
sentra ekonomi masyarakat.

Kegiatan penyerahan bibit pohon buah 
secara simbolis dilakukan oleh Seo Min 
Woo selaku Manager Umum PT PAL 
kepada masyarakat. Bibit pohon buah 
yang diserahkan terdiri dari buah sirsak 
sebanyak 10 bibit, jambu Mete 10 bibit, 
durian 25 bibit, dan jeruk 25 bibit. Bibit 
buah-buahan ini ditanam di lahan yang 

sudah disediakan oleh masyarakat 
setempat.

Penanaman bibit pohon buah ini disambut 
antusias oleh masyarakat. “Saya sangat 
kagum dengan  antusiasme masyarakat 
terkait kegiatan hari ini, saya berharap 
hasil dari penanaman bibit pohon buah 
dapat bermanfaat bagi masyarakat 
kampung Guiss, dan perusahaan 
akan selalu mendukung kegiatan yang 
dilakukan masyarakat,” tutur Seo Min 
Woo.

Perusahaan berharap bantuan ini dapat 
memberikan dampak positif dari segi 
pelestarian     lingkungan, menambah 
penghasilan masyarakat, menciptakan 
sumber pangan dan juga meningkatkan 
kesejahteraan dusun. 

Glenn Maikuin selaku Sekretaris marga 
Maikuin sekaligus perwakilan dari 
masyarakat menyampaikan rasa terima 

kasihnya atas terselenggaranya kegiatan 
ini. “Kami dari masyarakat Dusun Guiss-
Rawa Kasat dan saya sebagai perwakilan 
di sini sangat berterima kasih atas 
kegiatan penyerahan dan demonstrasi 
penanaman bibit pohon buah-buahan 
hari ini, karena menyangkut dengan 
lingkungan yang ada di sini, pertama 
buah-buahan bisa dimanfaatkan untuk 
dimakan dan dijual untuk pendapatan 
masyarakat,” ungkapnya.

PT Papua Agro Lestari (PAL) merupakan 
perusahaan yang bergerak dibidang 
kelapa sawit dan beroperasi di Merauke, 
Papua. PT PAL berkomitmen kuat untuk 
terus meningkatkan kepeduliannya 
terhadap lingkungan dan ekonomi 
masyarakat sekitar perusahaan dan juga 
berkomitmen untuk terus membangun 
sistem pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit yang berkelanjutan melalui program 
No Deforestation, No peat, No Exploitation 
(NDPE). (PR)

PT PAL Tingkatkan Ekonomi Masyarakat 
Papua Melalui Penghijauan

Foto : Penayangan video dan penyuluhan kesehatan

Foto : Penanaman Bibit Pohon Buah Foto : Kegiatan menanam bersama masyarakat Foto : Simbolis Penyerahan Bibit Pohon Buah
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Foto : Kebersamaan masyarakat dan pihak perusahaan PT. DP

Membangun Hubungan yang Harmonis 
Melalui Program Komunikasi 

MERAUKE – Hidup berdampingan dalam 
keharmonisan merupakan hal yang indah. 
Hal tersebut adalah tujuan yang ingin 
dicapai oleh PT. Dongin Prabhawa (DP), 
salah satu bagian usaha dari Tunas Sawa 
Erma Group (TSE Group) yang bergerak 
di bidang perkebunan dan pengolahan 
kelapa sawit  yang beroperasi di Papua 
melalui kegiatan komunikasi bulanan 
dan bakti sosial kesehatan kepada 
masyarakat di kampung baru Yahlak, 
Distrik Ngguti, Kab. Merauke, Papua, 
Sabtu (16/4). Kegiatan ini merupakan 
bagian dari program Corporate Social 
Contribution (CSC) sebagai wujud 
kepedulian perusahaan terhadap 
kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan secara rutin 
ini diisi dengan serangkaian kegiatan 
yang menarik, mulai dari diskusi antara 
perusahaan dengan masyarakat, 
penyuluhan kesehatan yang dibawakan 
oleh dr. Angga dari klinik PT DP hingga 
demo masak yang melibatkan ibu-ibu 
setempat.

Dalam sesi diskusi, pihak perusahaan 
menyampaikan harapannya agar bisa 
lebih dekat berdampingan secara 

harmonis dengan masyarakat setempat. 
Kemudian acara dilanjutkan dengan 
penyuluhan kesehatan oleh dr. Angga 
yang menerangkan pada masyarakat 
tentang pentingnya menjaga kesehatan 
dengan menerapkan Pola Hidup Bersih 
Sehat (PBHS) di dalam kehidupan sehari-
hari.

Meningkatkan PBHS dalam kehidupan 
masyarakat, memang menjadi salah 
satu fokus pemerintah saat ini. Dikutip 
dari situs web Kemenkes, PBHS adalah 
sebuah rekayasa sosial yang bertujuan 
menjadikan sebanyak mungkin anggota 
masyarakat sebagai agen perubahan 
agar mampu meningkatkan kualitas 
perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup 
bersih dan sehat.

Penyuluhan PBHS menjadi begitu penting 
bagi masyarakat pedalaman mengingat 
minimnya fasilitas kesehatan di sana. 
Jika PBHS sudah dilakukan dengan benar 
oleh setiap stakeholder, maka nantinya 
masyarakat mampu menolong dirinya 
sendiri agar terhindar dari berbagai jenis 
penyakit yang berasal dari lingkungan dan 
gaya hidup tidak sehat.

Selanjutnya demo masak menjadi agenda 
yang rutin dilakukan dalam komunikasi 
bulanan dan bakti sosial kesehatan. 
Sesi ini selalu berhasil menghadirkan 
keceriaan dan kedekatan antara pihak 
perusahaan dan masyarakat. Kegiatan 
demo masak ini dilakukan dengan tujuan 
bertukar budaya kuliner dan menambah 
keterampilan ibu-ibu setempat mengolah 
bahan makanan menjadi menu sehat 
yang variatif. Hasil masakan yang 
telah matang nantinya akan sama-
sama dinikmati pihak perusahaan dan 
masyarakat yang hadir sebagai penutup 
rangkaian kegiatan komunikasi bulanan 
dan bakti sosial kesehatan ini.

Charles Yaimahe selaku perwakilan 
masyarakat kampung baru Yahlak 
menyampaikan apresiasinya sekaligus 
berterima kasih kepada pihak perusahaan 
karena telah melibatkan mereka dalam 
acara komunikasi bulanan. Masyarakat 
yang hadir pun terlihat antusias dan 
bersemangat mengikuti setiap sesi dalam 
kegiatan ini.  (PR)

Kegiatan demo masak kolaborasi dengan masyarakat 
setempat

Penyuluhan kesehatan Pola Hidup Bersih Sehat oleh Dr. 
Angga Menikmati hasil masakan bersama masyarakat setempat
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Kabupaten 
Boven Digoel
Boven Digoel, terletak di daerah 
selatan Papua. Dalam bahasa 
Belanda: Boven berarti atas. Ibu 
kota kabupaten ini terletak di 
Tanah Merah. Kabupaten Boven 
Digoel merupakan kabupaten 
baru yang dibentuk dengan 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 2002, 
sebagai hasil pemekaran dari 
kabupaten Merauke, bersamaan 
dengan sejumlah kabupaten 
lain di bagian selatan, yakni 
kabupaten Asmat dan kabupaten 
Mappi.

Pada masa pemerintahan  Hindia 
Belanda, Kabupaten Boven Digoel dahulu 
dikenal dengan sebutan Digul Atas dan 
merupakan tempat pengasingan tokoh-
tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. 
Digul Atas terletak di tepi sungai Digul 
Hilir, Tanah Papua bagian selatan.

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, 
Jilid 4, disebutkan Boven Digoel 
dipersiapkan dengan tergesa-gesa 
oleh Pemerinta Hindia Belanda untuk 
menampung tawanan pemeberontakan 
PKI Tahun 1926.

Umumnya para wisatawan berkunjung 
ke Boven Digoel untuk melihat wisata 
sejarah, yaitu Penjara Boven Digul yang 
dahulu digunakan sebagai tempat untuk 
pembuangan para tawanan pergerakan 
nasional dengan jumlah tawanan tercata 
1.308 orang. Di antara tokoh-tokoh 
pergerakan yang pernah dibuang ke 
sana antara lain Sayuti Melik, Ilyas Yacub 
(tokoh Permi dan PSII Minangkabau) dan 
Sultan Syahrir.

Tempat pembuangan tersebut terbagi 
atas beberapa bagian, yakni Tanah Merah,  
Gunung Arang (tempat penyimpanan 
batu bara), kawasan militer yang juga 
menjadi tempat petugas pemerintah 
dan Tanah Tinggi. Sewaktu rombongan 
pertama datang, Digoel sama sekali 
belum merupakan daerah pemukiman. 

Rombongan pertama sebanyak 1.300 
orang, sebagian besar dari pulau jawa, 
diberangkatkan pada Januari 1927. Pada 
akhir Maret 1927 menyusul ratusan orang 
lain dari Sumatra. Mula-mula mereka 
ditempatkan di Tanah Merah. Dua tahun 
kemudian, melalui seleksi ketat, sebagian 
di pindahkan ke Tanah Tinggi.

Pada waktu Perang Pasifik meletus dan 
Jepang menduduki Indonesia, Tawanan 

Boven Digoel diungsikan oleh Belanda 
ke Australia. Pemindahan itu didasari 
kekhawatiran tahanan akan memberontak 
jika tetap di Boven Digoel. 

Diharapkan orang-orang Indonesia yang 
dibawa ke Australia akan membantu 
Belanda. Ternyata tahanan politik itu 
memperanguhi serikat bunuh Australia 
untuk memboikot kapal-kapal Belanda 
yang mendarat di Benua Kanguru. 

Nantinya setelah sekutu berhasil 
memperoleh kemenangan, tawanan 
itu  dikembalikan ke tempat asalnya 
Indonesia.

Berikut secara ringkas diruntun beberapa 
dari aktivitas ritual yang merupakan 
ekspresi budaya yang telah mentradisi di 
sekitar Boven Digoel:

(1.)  Pesta Babi
(2.)  Pesta Rumah Baru
(3.)  Pesta Kenari
(4.)  Pesta Kumbili ( Ubi Jalar)
(5.)  Tradisi Penguburan
(6.)  Tradisi Perkawinan
(7.)  Pesta Anak Pertama

Itulah beberapa ritual yang mentradisi 
dan terus di rayakan turun temurun dari 
generasi satu ke generasi selanjutnya.
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Selain itu, Kabupaten Boven Digoel 
dengan ibu kotanya Tanah Merah adalah 
tempat bersejarah. Selain situs atau 
tempat-tempat bersejarah, Boven Digoel 
juga memiliki berbagai objek wisata 
lainnya, yaitu objek wisata budaya, wisata 
alam dan wisata rohani antara lain:

1. Rumah di atas pohon Suku Kombay 
dan Koroway ( Rumah yang dibuat 
di atas pohon, dengan maksud 
menghindari binatang buas) di Distrik 
Yanimura.

Wisata rumah pohon ini memiliki 
tingkat budaya yang tinggi. Ketika 
berkunjung ke wisata ini, tidak hanya 
melihat pemandangan saja, akan 
tetapi juga melihat bagaimana adat 
dan kebudayaan dari Suku Korowai. 
Salah satu suku yang dulunya memiliki 

adat kanibalisme, namun tidak semua 
demikian. Wisatawan bisa berkunjung 
ke perkampungan tempat Suku Korowai 
tinggal. Deretan rumah tradisional yang 
khas menjadi pemandangan yang sangat 
memperlihatkan unsur kebudayaan. 
Namun untuk dapat ke perkampungan 
tersebut harus ditempuh dengan jalur 
udara dan tidak setiap saat tiketnya 
tersedia. 

2. Penjara Boven Digoel dan TMP 
Perintis Kemerdekaan (Penjara Ini 
digunakan pada jaman penjajahan 
belanda dan TMP Perintis Kemerdekaan 
adalah tempat dikuburkannya 
pahlawan-pahlawan perintis 
kemerdekaan yang dibuang di Boven 
Digoel) sebagai situs sejarah di distrik 
Mandobo.

Penjara Boven Digoel yang dahulu 
digunakan sebagai tempat untuk 
pembuangan para tawanan sebanyak  
nasional dengan jumlah tawanan tercata 
1.308 orang. Di antara tokoh-tokoh 
pergerakan yang pernah dibuang ke sana 
antara lain Sayuti Melik, Ilyas Yacub ( tokoh 
Permi dan PSII Minangkabau) dan Sultan 
Syahrir. Tempat pembuangan tersebut 
terbagi atas beberapa bagian, yakni 
Tanah Merah,  Gunung Arang  (tempat 
penyimpanan batu bara), kawasan militer 
yang juga menjadi tempat petugas 
pemerintah dan Tanah Tinggi. 

3. Tanah Tinggi (Merupakan tempat 
pengasingan Bung Hatta pada masa 
sebelum kemerdekaan RI.) Sebagai 
situs sejarah di Distrik Mandobo.

Tanah tinggi merupakan salah satu 
tempat yang bersejarah dan patut 
dikunjungi karena tempatnya begitu 
erat dengan sejarah. Mantan Wakil 
Presiden RI pertama, yang juga dikenal 
sebagai Bapak Koperasi yaitu Bung Hatta 
pernah diasingkan ditempat ini. Proses 
pengasingan tersebut dilakukan sebelum 
merdeka. 

4. Wisata Alam Gunung Koreyam (Distrik 
Ambatkwi)

Gunung Koreom yang berada di Tanah 
Merah ini merupakan dataran tinggi 
yang dianggap terbaik. Bagi para 
penikmat ketinggian maka gunung ini  
akan memberikan kepuasan tersendiri. 
Rasa lelah selama pendakian pasti akan 
terbayarkan dengan merasakan suasana 
sejuk udara disana serta pemandangan 
yang sangat hijau. Udara segar yang 
ada bisa memanjakan paru - paru dan 
penorama nya bisa memanjakan mata 
para wisatawan yang berkunjung kesana.

5. Wisata Rohani Gua kandom Kampung 
Kakuna (Merupakan Goa Maria dimana 
Umat Katolik melakukan ziarah rohani, 
di Distrik Mindiptana)

Wisata Rohani di Goa Kandom 
Kampung Kakuna ini merupakan tempat 
peribadatan umat Katolik. Di dalam goa 
tersebut terdapat patung bunda Maria, 
patung tersebut menyimbolkan kehadiran 
Bunda Maria yang dipercayai umat Katolik 
sebagai Bunda Yesus dan Bunda Gereja 
atau umat beriman Katolik. Sebagai 
sarana ibadat yang menyimbolkan 
kehadiran figur Bunda Maria dalam 
keluarga, maka para pengunjung 
berwisata sekaligus beribadah di tempat 
ini. 

6. Wisata Budaya Pesta Ulat Sagu (di 
Distrik Firiwage. Pesta ini diadakan 
sebagai bentuk rasa syukur kepada 
Tuhan yang telah memberikan hasil 
bumi).

Pesta Ulat Sagu diadakan oleh suku 
Asmat sebagai bentuk syukur kepada 
Tuhan atas hasil panen sagu. Ritual 
ini sudah dilaksanakan secara turun 
temurun dari nenek moyang hingga saat 
ini. Mereka percaya ritual tersebut bisa 
menjamin kehidupan mereka di masa 
akan datang. 

Demikian beberapa wisata yang ada 
di Kabupaten Boven Digoel. Untuk 
mencapai Kabupaten Boven Digoel dari 
jayapura dapat menggunakan maskapai 
penerbangan Garuda Indonesia dan Lion 
Air Group menuju Merauke, Kemudian di 
lanjutkan kembali dengan menggunakan 
pesawat kecil jenis twinotter untuk 
mencapai Boven Digoel atau dapat juga 
menggunakan jalan darat dari Merauke 
dengan waktu tempuh  ± 6 Jam.
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Penyerahan bantuan honor guru dan beasiswa secara simbolis dari TSE untuk 
guru SD Negeri Miri dan anak-anak tuan dusun di Boven Digoel,

Bantuan PT TSE Menyambut Paskah 
Dengan Membagikan Sembako

Peresmian S-Mart di Merauke, Provinsi Papua
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Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat

Manajemen TSE secara simbolis menerima peserta pelatihan

Pemberian layanan kesehatan

39DIAFRAGMAVolume 2/Edisi 2/Juli 2022



Jangan panik dan lantas enggan 
beraktivitas ketika cuaca panas 
melanda. Ada beberapa tips yang 
bisa dilakukan agar bisa tetap 
sehat saat cuaca panas, sehingga 
kamu bisa beraktivitas normal. 
Berikut beberapa tipsnya:

Gunakan
Krim Pelembap3

Jika akan beraktivitas di luar ruangan, 
jangan lupa untuk menggunakan krim 
pelembap. Krim ini bermanfaat untuk 
menjaga kulit tetap lembap. Sebab, 
saat cuaca sedang panas, kulit jadi 
rentan kering dan iritasi.

Tips agar Tetap Sehat 
saat Cuaca Panas

Tidak Mandi
Berlebihan7

Saat cuaca sedang panas-panasnya, 
tentu rasanya ingin bolak-balik mandi, 
ya. Apalagi bagi yang sedang WFH 
(Work from Home) atau bekerja dari 
rumah. Padahal, mandi terlalu sering 
saat cuaca sedang panas juga tidak 
terlalu baik, lho. Sebab, dapat membuat 
kulit jadi kering. Jadi, mandilan 
sewajarnya saja. Misalnya, jika 
seharian di rumah saja, cukup mandi 2 
kali sehari. 

Banyak Minum
Air Putih1

Salah satu dampak dari cuaca panas 
adalah hilangnya cairan tubuh dalam 
jumlah banyak, yang jika dibiarkan dapat 
berujung menjadi dehidrasi. Untuk itu, 
saat cuaca sedang panas-panasnya, 
perbanyaklah minum air putih, bahkan 
lebih banyak dari biasanya. Dengan 
begitu keseimbangan cairan tubuh 
kamu akan tetap terjaga. Hindari 
atau batasi juga konsumsi minuman 
berkafein karena bersifat diuretik, yaitu 
memicu hilangnya cairan tubuh.

Batasi Aktivitas
di Luar Ruangan4

Meski bukan berarti kamu hanya boleh 
bermalas-malasan di dalam rumah, 
kamu juga harus membatasi aktivitas 
di luar ruangan, ketika cuaca sedang 
panas. Pagi dan sore menjelang malam 
adalah waktu yang bisa kamu pilih 
jika ingin beraktivitas di luar ruangan. 
Sebisa mungkin hindari aktivitas di 
siang hari saat matahari sedang terik-
teriknya.

Perbanyak Konsumsi 
Buah-Buahan2

Selain memperbanyak asupan air 
putih, penting juga untuk banyak 
mengonsumsi buah-buahan saat 
cuaca panas. Terutama buah yang 
tinggi kadar airnya, seperti semangka, 
melon, dan jeruk. Manfaat konsumsi 
buah-buahan tinggi air sama seperti 
banyak minum air putih, yaitu 
membantu tubuh tetap terhidrasi 
dengan baik. Selain itu, vitamin yang 
terkandung dalam buah-buahan juga 
dapat membantu tingkatkan kekebalan 
tubuh.

Kenakan Pakaian
Berbahan Katun5

Ketika cuaca sedang panas, kenakanlah 
pakaian yang berbahan katun dan tipis, 
sehingga bisa menyerap keringat lebih 
baik dan tidak menyimpan panas. 
Dengan begitu, tubuh akan tetap terasa 
dingin dan kamu bisa beraktivitas 
dengan nyaman. Hindari menggunakan 
baju berwarna hitam atau gelap, karena 
dapat menyerap panas matahari.

Gunakan
Payung dan Topi6

Selain menggunakan pakaian yang 
berbahan katun, gunakan juga 
pelindung tubuh lainnya, seperti payung 
dan topi, jika ingin beraktivitas di luar 
ruangan. Hal ini bermanfaat untuk 
menghindari paparan sinar matahari 
langsung pada kulit, yang dapat 
membuat kulit terbakar dan iritasi.

Hindari
Konsumsi Alkohol8

Mengonsumsi minuman beralkohol 
dapat memperparah dehidrasi. Apalagi 
jika kamu tidak mengimbanginya 
dengan banyak minum air putih dan 
makan makanan sehat. Oleh karena itu, 
saat cuaca sedang panas, sebaiknya 
hindari konsumsi alkohol dan 
perbanyak minum air putih saja.

Sebutkan 2 lokasi S-Mart 
yang didirikan oleh TSE Group?

Kirim jawaban anda ke e-mail:
pr@tsegroup.co.id

Format jawaban kuis:
Jawaban, nama lengkap, nomor telepon, 
alamat e-mail, nama perusahaan, dan 
lokasi perusahaan.

5 Orang pemenang kuis masing-masing 
mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 
Rp200.000,-

Kuis Majalah Edisi 2Pemenang Kuis Edisi 1

Masing-masing 5 pemenang akan 

mendapatkan souvenir & uang tunai 

Pemenang akan diumumkan

di edisi 3!

Rp200.000
Nama Divisi/Perusahaan

MICHAELA YUSTINA BCA - ASIKI

ROSID IRWAN BUKHORI TSE - ASIKI

WIWARNO ROMBA ARRUAN BCA - ASIKI

MISTER SINAGA TSE - ASIKI

RINA TANGGULUNGAN BCA - ASIKI
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