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ketahanan-pangan-alat-pengering-tenaga-surya-dipasang-di-
daerah-tertinggal 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

Impack Pratama Bantu Petani di Daerah Hasilkan Panen Berkualitas 
       
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila 
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – JAKARTA - PT Impack Pratama Industri Tbk (Impack Pratama) menerima 

penghargaan Outstanding Best Practices dari Global Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021, penghargaan 

tertinggi untuk kategori Emerging Market. 

Penghargaan ini merupakan praktik-terbaik dalam program keberlanjutan ini diselenggarakan di Taiwan pada 17 

November 2021 dan diberikan kepada 12 pemenang dari Prancis, Indonesia, Taiwan dan Thailand. 



Direktur Utama Impack Pratama Haryanto Tjiptodihardjo menuturkan telah membantu para petani di daerah 

tertinggal melalui produk pengering tenaga surya Solar Dryer Dome (SDD) dan Solar Table Dryer (STD). 

Menurutnya, pemasangan alat pengering bertenaga surya-SDD di daerah-daerah tertinggal di 29 provinsi di 

Indonesia. 

"Program ini memberikan manfaat kepada lebih dari 30.000 orang di Indonesia. Kami merasa terhormat dan 

bersyukur menerima penghargaan bergengsi ini. Hal ini adalah bukti kerja keras tim kami selama ini,” kata 

Haryanto, Rabu (17/11/2021). 

Secara regional, Impack Pratama bekerja sama dengan Covestro, telah memasang lebih dari 1.000 SDD yang 

telah memberikan manfaat bagi lebih dari 360.000 orang. 

Impack Pratama senantiasa berupaya menjalankan praktik-praktik usaha yang memberikan dampak 

keberlanjutan, salah satunya dengan membantu masyarakat yang kurang mampu. 

“Produk pengering tenaga surya kami dapat menghasilkan kualitas panen yang lebih baik, mengurangi panen 

yang terbuang, dan mengumpulkan hasil panen yang lebih banyak," urainya. 

Pada akhirnya turut menjaga ketahanan pangan di pedesaan maupun perkotaan. 

Inovasi SDD ini telah merubah perspektif petani mengenai cara pengeringan dan meningkatkan kehidupan petani 

menjadi lebih baik dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan pendidikan keluarga mereka. 

 

 

 



17 November 2021, 11:00 WIB 

Impack Pratama Raih Penghargaan Outstanding Best Practices  

mediaindonesia.com | Ekonomi 

 

 

PT Impack Pratama Industri Tbk (“Impack Pratama”) menerima penghargaan Outstanding Best Practices dari Global 

Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021, penghargaan tertinggi untuk kategori Emerging Market. Pemberian 

penghargaan atas praktik-terbaik dalam program keberlanjutan ini diselenggarakan di Taiwan pada 17 November 

2021 dan diberikan kepada 12 pemenang dari Prancis, Indonesia, Taiwan dan Thailand. Penghargaan diberikan atas 

program keberlanjutan “Harvest the Power of the Sun: Harnessing the Power of Solar Technology for Sustainable 

Agriculture.” Dalam program ini, Impack Pratama telah memperkenalkan dan memasang alat pengering bertenaga 

surya-Solar Dryer Dome (SDD) di daerah-daerah tertinggal di 29 provinsi di Indonesia. Hal ini telah memberikan 

manfaat kepada lebih dari 30.000 orang di Indonesia. Secara regional, Impack Pratama bekerja sama dengan 

Covestro, telah memasang lebih dari 1.000 SDD yang telah memberikan manfaat bagi lebih dari 360.000 orang. “Kami 



merasa terhormat dan bersyukur menerima penghargaan bergengsi ini. Hal ini adalah bukti kerja keras tim kami 

selama ini,” kata Direktur Utama Impack Pratama, Haryanto Tjiptodihardjo, dalam keterangan resmi, Rabu (17/11). 

Sejalan dengan moto perusahaan, yaitu Doing Well by Doing Good, Impack Pratama senantiasa berupaya 

menjalankan praktik-praktik usaha yang memberikan dampak keberlanjutan, salah satunya dengan membantu 

masyarakat yang kurang mampu. "Produk pengering tenaga surya kami, yaitu Solar Dryer Dome (SDD) dan Solar 

Table Dryer (STD), secara konsisten telah membantu para petani di daerah tertinggal untuk menghasilkan kualitas 

panen yang lebih baik, mengurangi panen yang terbuang, dan mengumpulkan hasil panen yang lebih banyak. Pada 

akhirnya turut menjaga ketahanan pangan di pedesaan maupun perkotaan. Inovasi SDD ini telah merubah perspektif 

petani mengenai cara pengeringan dan meningkatkan kehidupan petani menjadi lebih baik dari sisi pendapatan, 

kesejahteraan, dan pendidikan keluarga mereka,” lanjut Haryanto Tjiptodihardjo. Tahun depan Impack Pratama 

berencana akan meluncurkan program yang sama untuk para nelayan di daerah tertinggal dan akan menduplikasi 

kesuksesan pada sektor baru ini. (RO/E-3) 

 

 

 

 

 

 

 

Impack Pratama mendapat penghargaan Outstanding Best Practices dari Global Corporate Sustainability Award  

Rabu, 17 November 2021 10:20 WIB 



  
Jakarta, (ANTARA) - PT Impack Pratama Industri Tbk (“Impack Pratama”) menerima penghargaan Outstanding Best Practices 

dari Global Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021, penghargaan tertinggi untuk kategori Emerging Market. Pemberian 

penghargaan atas praktik-terbaik dalam program keberlanjutan ini diselenggarakan di Taiwan pada 17 November 2021 dan 

diberikan kepada 12 pemenang dari Prancis, Indonesia, Taiwan dan Thailand. 

Penghargaan diberikan atas program keberlanjutan “Harvest the Power of the Sun: Harnessing the Power of Solar Technology 

for Sustainable Agriculture.” Dalam program ini, Impack Pratama telah memperkenalkan dan memasang alat pengering 

bertenaga surya-SDD di daerah-daerah tertinggal di 29 provinsi di Indonesia. Hal ini telah memberikan manfaat kepada lebih 



dari 30.000 orang di Indonesia. Secara regional, Impack Pratama bekerja sama dengan Covestro, telah memasang lebih dari 

1.000 SDD yang telah memberikan manfaat bagi lebih dari 360.000 orang. 

“Kami merasa terhormat dan bersyukur menerima penghargaan bergengsi ini. Hal ini adalah bukti kerja keras tim kami selama 

ini,” kata Haryanto Tjiptodihardjo, Direktur Utama Impack Pratama. 

Sejalan dengan moto perusahaan, yaitu Doing Well by Doing Good, Impack Pratama senantiasa berupaya menjalankan praktik-

praktik usaha yang memberikan dampak keberlanjutan, salah satunya dengan membantu masyarakat yang kurang mampu. 

“ Produk pengering tenaga surya kami, yaitu Solar Dryer Dome (SDD) dan Solar Table Dryer (STD), secara konsisten telah 

membantu para petani di daerah tertinggal untuk menghasilkan kualitas panen yang lebih baik, mengurangi panen yang 

terbuang, dan mengumpulkan hasil panen yang lebih banyak. Pada akhirnya turut menjaga ketahanan pangan di pedesaan 

maupun perkotaan. Inovasi SDD ini telah merubah perspektif petani mengenai cara pengeringan dan meningkatkan kehidupan 

petani menjadi lebih baik dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan pendidikan keluarga mereka,” lanjut Haryanto 

Tjiptodihardjo. 

Tahun depan Impack Pratama berencana akan meluncurkan program yang sama untuk para nelayan di daerah tertinggal dan 

bermaksud untuk menduplikasi kesuksesan pada sektor baru ini. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang SDD dan STD, silahkan kunjungi https://www.impack-pratama.com/solar-dryer-dome-

2/ 

Laporan pemenang penghargaan Impack Pratama dapat dibaca di http://impack-pratama.com/gcsa-summary 

 

 

Rabu, 17 November 2021 | 11:03 WIB 

Oleh : Rully Satriadi / RSAT  

https://www.beritasatu.com/rully-satriadi


 

Impack Pratama Raih Penghargaan “Outstanding Best Practices” dari GCSA’’ 

Jakarta, Beritasatu.com - PT Impack Pratama Industri Tbk (Impack Pratama) menerima penghargaan "Outstanding Best Practices" 

dari Global Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021 yang diselenggarakan di Taiwan, Rabu (17/11/2021). Pemberian 

penghargaan tertinggi untuk kategori Emerging Market itu diberikan atas praktik terbaik dalam program keberlanjutan. 

“Penghargaan ini diberikan kepada 12 pemenang dari Prancis, Indonesia, Taiwan, dan Thailand,” ujar Direktur Utama Impack 

Pratama Haryanto Tjiptodihardjo dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Rabu (17/11/2021). 

Haryanto mengatakan GCSA merupakan forum keberlanjutan terbesar dan paling bergengsi di Asia yang diselenggarakan Taiwan 

Institute for Sustainable Energy. Pemenang penghargaan untuk kategori "Best Practice" dibagi menjadi dua, yaitu “Outstanding 

Practice” untuk entri peringkat teratas, dan “Great Practice” untuk entri yang dipilih oleh panel. 



Penghargaan diberikan atas program keberlanjutan “Harvest the Power of the Sun: Harnessing the Power of Solar Technology 

for Sustainable Agriculture.” 

Dalam program ini, Impack Pratama telah memperkenalkan dan memasang alat pengering bertenaga surya, yaitu Solar Dryer 

Dome (SDD) di daerah-daerah tertinggal di 29 provinsi di Indonesia. Hal ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 30.000 

orang di Indonesia. 

Menurut Haryanto, secara regional, Impack Pratama bekerja sama dengan Covestro, telah memasang lebih dari 1.000 SDD yang 

telah memberikan manfaat bagi lebih dari 360.000 orang. 

“Kami merasa terhormat dan bersyukur menerima penghargaan bergengsi ini. Hal ini adalah bukti kerja keras tim kami selama 

ini,” kata Haryanto. 

Haryanto menjelaskan, sejalan dengan moto perusahaan, yaitu Doing Well by Doing Good, Impack Pratama senantiasa berupaya 

menjalankan praktik-praktik usaha yang memberikan dampak keberlanjutan, salah satunya dengan membantu masyarakat yang 

kurang mampu. 

“Produk pengering tenaga surya kami, yakni Solar Dryer Dome (SDD) dan Solar Table Dryer (STD), secara konsisten telah 

membantu para petani di daerah tertinggal untuk menghasilkan kualitas panen yang lebih baik, mengurangi panen yang 

terbuang, dan mengumpulkan hasil panen yang lebih banyak. Pada akhirnya turut menjaga ketahanan pangan di pedesaan 

maupun perkotaan. Inovasi SDD ini telah merubah perspektif petani mengenai cara pengeringan dan meningkatkan kehidupan 

petani menjadi lebih baik dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan pendidikan keluarga mereka,” papar Haryanto. 

Haryanto menyebutkan, tahun depan Impack Pratama berencana akan meluncurkan program yang sama untuk para nelayan di 

daerah tertinggal, dan bermaksud untuk menduplikasi kesuksesan pada sektor baru ini. 



Untuk mengetahui lebih lanjut tentang SDD dan STD, dapat mengunjungi https://www.impack-pratama.com/solar-dryer-dome-

2/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impack Pratama Receives Outstanding Best Practices Award from the Global Corporate Sustainability Award 



 

Jakarta (ANTARA) - PT Impack Pratama Industri Tbk (“Impack Pratama”) received the Outstanding Best Practices award from the 

Global Corporate Sustainability Award (GCSA) 2021, the highest award for the Emerging Market category. The award for best 

practice in sustainability was held in Taiwan on the 17th November 2021 and was given to 12 winners from France, Indonesia, 

Taiwan and Thailand. 

The award was given for the sustainability program “Harvest the Power of the Sun: Harnessing the Power of Solar Technology 

for Sustainable Agriculture”. In this program, Impack Pratama has introduced and installed solar dryers to underserved areas in 



29 provinces in Indonesia and has benefited more than 30,000 lives in Indonesia. Regionally, Impack Pratama in collaboration 

with Covestro, has installed more than 1,000 SDDs which have impacted more than 360,000 lives. 

“We are honoured and grateful to receive this prestigious award. This is the testament to our team’s hardwork,” says Haryanto 

Tjiptodihardjo, CEO Impack Pratama. 

In line with the company motto of Doing Well by Doing Good, Impack Pratama always strives to implement business practices 

that have a sustainable impact, one of which is by serving the underserved community “Our solar drying products, namely the 

Solar Dryer Dome (SDD) and Solar Table Dryer (STD), have consistently provided underserved farmers with better quality, less 

waste and higher output of post-harvest produce, ensuring food security in rural and urban areas. This SDD’s innovation has 

changed farmers’ perspectives on drying methods and improve their families' income, well-being, and education,“ says Haryanto 

Tjiptodihardjo. 

Reporter: PR Wire 

Editor: PR Wire 

COPYRIGHT © ANTARA 2021 

 

 

 

 

• Kabar Finansial 

https://m.wartaekonomi.co.id/category-parent-4/kabar-finansial


• Bursa 

Rabu, 17 November 2021, 15:00 WIB 

Jalankan Program Keberlanjutan, Impack Pratama Mendapat Penghargaan Outstanding Best Practices 

 

 

WE Online, Jakarta - PT Impack Pratama Industri Tbk (Impack Pratama) menerima penghargaan Outstanding Best 

Practices dari Global Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021, penghargaan tertinggi untuk kategori Emerging 

https://m.wartaekonomi.co.id/category-283/bursa


Market. Pemberian penghargaan atas praktik-terbaik dalam program keberlanjutan ini diselenggarakan di Taiwan 

pada 17 November 2021 dan diberikan kepada 12 pemenang dari Prancis, Indonesia, Taiwan dan Thailand. 

Penghargaan diberikan atas program keberlanjutan “Harvest the Power of the Sun: Harnessing the Power of Solar 

Technology for Sustainable Agriculture.” Dalam program ini, Impack Pratama telah memperkenalkan dan memasang 

alat pengering bertenaga surya-SDD di daerah-daerah tertinggal di 29 provinsi di Indonesia. Hal ini telah memberikan 

manfaat kepada lebih dari 30.000 orang di Indonesia. Secara regional, Impack Pratama bekerja sama dengan 

Covestro, telah memasang lebih dari 1.000 SDD yang telah memberikan manfaat bagi lebih dari 360.000 orang. 

Sejalan dengan moto perusahaan, yaitu Doing Well by Doing Good, Impack Pratama senantiasa berupaya 

menjalankan praktik-praktik usaha yang memberikan dampak keberlanjutan, salah satunya dengan membantu 

masyarakat yang kurang mampu. 

“ Produk pengering tenaga surya kami, yaitu Solar Dryer Dome (SDD) dan Solar Table Dryer (STD), secara konsisten 

telah membantu para petani di daerah tertinggal untuk menghasilkan kualitas panen yang lebih baik, mengurangi 

panen yang terbuang, dan mengumpulkan hasil panen yang lebih banyak. Pada akhirnya turut menjaga ketahanan 

pangan di pedesaan maupun perkotaan. Inovasi SDD ini telah merubah perspektif petani mengenai cara pengeringan 

dan meningkatkan kehidupan petani menjadi lebih baik dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan pendidikan keluarga 

mereka,” lanjut Haryanto Tjiptodihardjo. 

Tahun depan Impack Pratama berencana akan meluncurkan program yang sama untuk para nelayan di daerah 

tertinggal dan bermaksud untuk menduplikasi kesuksesan pada sektor baru ini. 

“Kami merasa terhormat dan bersyukur menerima penghargaan bergengsi ini. Hal ini adalah bukti kerja keras tim kami 

selama ini,” kata Haryanto Tjiptodihardjo, Direktur Utama Impack Pratama. 

 

 



 

Rabu, 17 November 2021 | 16:03 WIB 
Nabil Alfaruq (nabil.alfaruq@beritasatumedia.com) 
 

Impack Pratama Raih Penghargaan Outstanding Best Practices dari GSCA 

JAKARTA, Investor.id — PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) meraih penghargaan Outstanding Best Practices 

dari Global Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021 untuk kategori Emerging Market. Penghargaan tersebut 

menandakan keberhasilan perseroan dalam pelaksanaan program keberlanjutan. 

 

Penghargaan tersebut diterima perseroan pada 17 November 2021 di Taiwan. Perseroan merupakan peraih 

penghargaan dari Indonesia. Sisanya 12 pemenang lainnya berasal dari Prancis, Taiwan, dan Thailand. 

mailto:nabil.alfaruq@beritasatumedia.com


Berdasarkan keterangan resmi, Rabu (17/11) penghargaan diberikan atas program keberlanjutan “Harvest the Power 

of the Sun: Harnessing the Power of Solar Technology for Sustainable Agriculture.” 

Dalam program ini, perseroan telah memperkenalkan dan memasang alat pengering bertenaga surya-SDD di daerah-

daerah tertinggal di 29 provinsi di Indonesia. Hal ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 30 ribu orang di 

Indonesia. Secara regional, Impack Pratama bekerja sama dengan Covestro, telah memasang lebih dari 1.000 SDD 

yang telah memberikan manfaat bagi lebih dari 360 ribu orang. 

“Kami merasa terhormat dan bersyukur menerima penghargaan bergengsi ini. Hal ini adalah bukti kerja keras tim kami 

selama ini,” ujar Direktur Utama Impack Pratama Haryanto Tjiptodihardjo. 

Sejalan dengan moto perusahaan, yaitu Doing Well by Doing Good, Impack Pratama senantiasa berupaya 

menjalankan praktik-praktik usaha yang memberikan dampak keberlanjutan, salah satunya dengan membantu 

masyarakat yang kurang mampu. 

“Produk pengering tenaga surya kami, yaitu Solar Dryer Dome (SDD) dan Solar Table Dryer (STD), secara konsisten 

telah membantu para petani di daerah tertinggal untuk menghasilkan kualitas panen yang lebih baik, mengurangi 

panen yang terbuang dan mengumpulkan hasil panen yang lebih banyak. Pada akhirnya turut menjaga ketahanan 

pangan di pedesaan maupun perkotaan. Inovasi SDD ini telah merubah perspektif petani mengenai cara pengeringan 

dan meningkatkan kehidupan petani menjadi lebih baik dari sisi pendapatan, kesejahteraan dan pendidikan keluarga 

mereka,” lanjut Haryanto. 

Tahun depan, Impack Pratama berencana akan meluncurkan program yang sama untuk para nelayan di daerah 

tertinggal dan bermaksud untuk menduplikasi kesuksesan pada sektor baru ini. 

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id) 

 



 

Impack Pratama (IMPC) raih penghargaan Outstanding Best Practices dari GSCA 2021 

 

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto 



KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) menerima penghargaan Outstanding Best 

Practices dari Global Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021, penghargaan tertinggi untuk kategori Emerging 

Market. 

Pemberian penghargaan atas praktik-terbaik dalam program keberlanjutan ini diselenggarakan di Taiwan pada 17 

November 2021 dan diberikan kepada 12 pemenang dari Prancis, Indonesia, Taiwan dan Thailand. 

Penghargaan diberikan atas program keberlanjutan “Harvest the Power of the Sun: Harnessing the Power of Solar 

Technology for Sustainable Agriculture.” 

Dalam program ini, Impack Pratama telah memperkenalkan dan memasang alat pengering bertenaga surya-SDD di 

daerah-daerah tertinggal di 29 provinsi di Indonesia. Hal ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 30.000 orang 

di Indonesia. 

Secara regional, Impack Pratama bekerja sama dengan Covestro, telah memasang lebih dari 1.000 SDD yang telah 

memberikan manfaat bagi lebih dari 360.000 orang. 

“Kami merasa terhormat dan bersyukur menerima penghargaan bergengsi ini. Hal ini adalah bukti kerja keras tim kami 

selama ini,” kata Haryanto Tjiptodihardjo, Direktur Utama Impack Pratama dalam keterangannya, Rabu (17/11). 

 

Sejalan dengan moto perusahaan, yaitu Doing Well by Doing Good, Impack Pratama senantiasa berupaya 

menjalankan praktik-praktik usaha yang memberikan dampak keberlanjutan, salah satunya dengan membantu 

masyarakat yang kurang mampu. 

“Produk pengering tenaga surya kami, yaitu Solar Dryer Dome (SDD) dan Solar Table Dryer (STD), secara konsisten 

telah membantu para petani di daerah tertinggal untuk menghasilkan kualitas panen yang lebih baik, mengurangi 

panen yang terbuang, dan mengumpulkan hasil panen yang lebih banyak,” lanjut Haryanto Tjiptodihardjo. 



“Pada akhirnya turut menjaga ketahanan pangan di pedesaan maupun perkotaan. Inovasi SDD ini telah merubah 

perspektif petani mengenai cara pengeringan dan meningkatkan kehidupan petani menjadi lebih baik dari sisi 

pendapatan, kesejahteraan, dan pendidikan keluarga mereka”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jaga Ketahanan Pangan, Alat Pengering Tenaga Surya Dipasang di Daerah Tertinggal 

Ade Hapsari Lestarini • 17 November 2021 20:40 
 
 



Jakarta: PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) telah memasang alat pengering bertenaga surya atau Solar Dryer Dome (SDD) di daerah-

daerah tertinggal di 29 provinsi di Indonesia. 

  

Sejalan dengan moto perusahaan, Doing Well by Doing Good, perseroan berupaya menjalankan praktik-praktik usaha yang memberikan dampak 

keberlanjutan, salah satunya dengan membantu masyarakat yang kurang mampu. 

  

"Produk pengering tenaga surya kami, yaitu SDD dan Solar Table Dryer (STD), telah membantu para petani di daerah tertinggal untuk 

menghasilkan kualitas panen yang lebih baik, mengurangi panen yang terbuang, dan mengumpulkan hasil panen yang lebih banyak," ujar 

Direktur Utama Impack Pratama Haryanto Tjiptodihardjo, dalam keterangan resminya, Rabu, 17 November 2021. 

 

Menurut Haryanto, inovasi ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 30 ribu orang di Indonesia. Secara regional, perseroan bekerja sama 

dengan Covestro, telah memasang lebih dari 1.000 SDD yang telah memberikan manfaat bagi lebih dari 360 ribu orang. 

  

Sejalan dengan inovasi tersebut, perseroan diganjar Outstanding Best Practices dari Global Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021 untuk 

kategori Emerging Market. Adapun pemberian penghargaan atas praktik-terbaik dalam program keberlanjutan ini diselenggarakan di Taiwan 

pada 17 November 2021 dan diberikan kepada 12 pemenang dari Prancis, Indonesia, Taiwan, dan Thailand. 

  

Penghargaan diberikan atas program keberlanjutan "Harvest the Power of the Sun: Harnessing the Power of Solar Technology for Sustainable 

Agriculture". "Kami merasa terhormat menerima penghargaan bergengsi ini. Hal ini adalah bukti kerja keras tim kami selama ini," tambahnya. 

  

Dia menambahkan, tahun depan, Impack Pratama berencana meluncurkan program yang sama untuk para nelayan di daerah tertinggal dan 

bermaksud untuk menduplikasi kesuksesan pada sektor baru ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.medcom.id/tag/4867/impack-pratama-industri
https://m.medcom.id/tag/15773/industri-sel-surya


 

 

Kenalkan Petani Alat Pengering Bertenaga Matahari, Perusahaan 

Ini Gaet Penghargaan 

Rabu, 17 November 2021 | 20:31 WIB 

 
Liputan6.com, Jakarta PT Impack Pratama Industri Tbk (Impack Pratama) telah memperkenalkan dan memasang alat pengering bertenaga surya-
SDD di daerah-daerah tertinggal di 29 provinsi di Indonesia. 

 



Pemasangan alat pengering ini, berbalut dalam program keberlanjutan“Harvest the Power of the Sun: Harnessing the Power of Solar Technology 
for Sustainable Agriculture.” 

Direktur Utama Impack Pratama, Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan jika program ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 30.000 
orang di Indonesia. 

Secara regional, Impack Pratama bekerja sama dengan Covestro, telah memasang lebih dari 1.000 SDD yang telah memberikan manfaat bagi 
lebih dari 360.000 orang. 

Program ini ternyata menuai penghargaan Outstanding Best Practices dari Global Corporate Sustainability Award (GSCA) 2021, penghargaan 
tertinggi untuk kategori Emerging Market. 

“Produk pengering tenaga surya kami, yaitu Solar Dryer Dome (SDD) dan Solar Table Dryer (STD), secara konsisten telah membantu para petani 
di daerah tertinggal untuk menghasilkan kualitas panen yang lebih baik, mengurangi panen yang terbuang, dan mengumpulkan hasil panen yang 
lebih banyak,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021). 

Pemberian penghargaan atas praktik-terbaik dalam program keberlanjutan ini diselenggarakan di Taiwan pada 17 November 2021 dan diberikan 
kepada 12 pemenang dari Prancis, Indonesia, Taiwan dan Thailand. 

Dia mengaku merasa terhormat dan bersyukur menerima penghargaan bergengsi ini. "Hal ini adalah bukti kerja keras tim kami selama ini," lanjut 
dia. 


