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COVER AGROVARIA EDISI No. 95

Pada tahun 2013, TIME, sebuah majalah terkemuka dunia memilih laporan 
utama bertajuk , The Me Me Generation, merujuk pada satu generasi yang 

disebut Gen Milenial. Hal ini tentu saja mengejutkan para pembacanya. tidak 
hanya masalah judul dan cover majalah tersebut, Sang penulis, Joel Stein, 
menulis kesimpulan yang tak kalah menggelitik. TIME menulis, Millennials are 
lazy, entitled narcissists, who still live with their parents. Why they’ll save us all? 

Mengapa milenial yang bisa menyelamatkan kita semua? Secara garis 
besar, Stein menyebutkan ciri-ciri generasi ini adalah digital native, waktunya 
lebih banyak memelototi gawai smartphone, over confidence, superaktif 
di media sosial, dan sangat menonjolkan keakuan (me). Karena mereka, 
berbagai aplikasipun lahir untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui media 
sosial. Melalui sebuah gawai, generasi ini mampu menciptakan sebuah karya, 
lapangan pekerjaan hingga sebuah revolusi. Distrupsi demografi dengan 
lahirnya gen millennial dan gaya hidupnya tersebut membawa dunia pada 
distrupsi digital yang kemudian disebut revolusi 4.0. 

Ketika saya menghadiri acara bertajuk, Smart Bussiness Talk yang diadakan 
oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta Awal Juli Lalu. Chaerul 
Tanjung (CT), pemilik CT Corporation mengamini laporan Stein. Lebih lanjut CT 
menyebutkan, saat ini 1/3 penduduk Indonesia berusia millennial dan lebih 
dari 70% diantaranya menyisihkan uang untuk “experience” atau berlibur, 
merencanakan untuk membeli barang, dan mementingkan kesehatan 
(berolaharaga). Bisa dibilang mereka menginginkan balance of life. Pola hidup 
para milenial ini kemudian memicu munculnya society 5.0 atau smart society di 
masa yang akan datang. 

Agar mampu bersaing di tingkat global, dunia usaha mau tidak mau harus 
mengikuti distrupsi demografi dan digital yang kini tengah dihadapi, termasuk 
bidang agribisnis. Astra Agro sendiri telah mengembangkan berbagai inovasi 
sejak beberapa tahun kebelakang. Di tahun 2019 ini, digitalisasi semakin giat 
dikembangkan perusahaan. Apalagi managemen memiliki cita-cita membawa 
Astra Agro menjadi world class operation. 

Lahirnya MELLI, DINDA dan AMANDA menjadi pintu perubahan besar yang 
akan dilakukan Astra Agro. Kedepan akan hadir pula AMANTA dan TIKA 
ditengah kita, semakin mempermudah karyawan Astra Agro mencapai Balance 
of Life. Mengapa demikian? Pembaca akan mendapatkan jawabannya saat 
membaca rubrik kopi pagi bersama CEO Astra Agro, Santosa. 

Agrovaria, sebagai media internal perusahaan, berusaha menjadi jembatan 
dalam perubahan yang terjadi di Astra Agro ini. Maka pada edisi kali ini, 
redaksi mengajak pembaca untuk mengingat kembali rencana besar Astra 
Agro 2019 yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan di awal tahun 
dimana digitalisasi menjadi salah satu fokus utama. Program digitalisasi yang 
kini tengah dikembangkan oleh tim Xpro ini juga dibahas dalam liputan utama. 

Distrupsi akibat lahirnya kaum milenial ini juga menginspirasi redaksi untuk 
mengajak pembaca berwisata digital. Jakarta kembali menjadi pilihan redaksi 
mengingat kota ini juga melakukan banyak perubahan. Selain perubahan 
moda transportasi yang kini tengah tren tujuan wisata di  ibu kota, Jakarta 
juga memiliki beberapa objek wisata baru yang instagramable. Redaksi juga 
membahas third coffee wave yang kini tengah marak di Jakarta. Liputan wisata 
kali ini bisa menjadi referensi pembaca saat berkunjung ke Head Office. 

Dalam hal tanggung jawab sosial, Perusahaan juga melakukan perubahan 
dengan menjadikan kemitraan dengan petani sebagai program utama di tahun 
2019 ini sebagai bukti komitmen perusahaan untuk sejahtera bersama bangsa. 
selain itu, kegiatan tiga pilar CSR lainnya yang dilakukan di Kalimantan, 
Sulawesi dan Sumatera juga turut disajikan dalam edisi ini guna memberikan 
inspirasi dan motivasi kepada pembaca. 

Kembali berbicara mengenai perubahan di Astra Agro, izinkan saya 
mengutip kalimat Charles Darwin pada tahun 1809 yang mengatakan “It’s 
not the strongest of that survivor, nor the most intelligent, but the one most 
responsive to change”. Mari kita bersama melakukan perubahan besar agar 
perusahaan yang kita cintai ini maju dan berkembang.

Fenny Sofyan
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|  KOPI  PAGI  |

SANTOSA
Beruntung sekali pagi itu Pak San 

berkenan meluangkan waktu 
dengan Agrovaria, apalagi topik 
yang kami perbincangkan seputar 
digitalisasi. Karena isunya menarik, 
perbincangan pun berlangsung cukup 
lama, lebih dari setengah jam. Ya, 
karena memang berbicara mengenai 
digitaliasi perlu pemahaman yang 
dalam. Bukan hanya berpengaruh 
terhadap aspek teknologi tapi juga 
manusianya. Digitalisasi yang kini 
dijalankan di Astra Agro berdampak 
sangat besar terhadap sistem kerja 
yang dijalankan perusahaan. Berikut 
cuplikan obrolan kami:

Sebagai perusahaan perkebunan, 
mengapa kita harus masuk ke ranah 
digital?

Astra Agro kini memasuki era digital. 
Suka tidak suka sudah harus bermain 
dengan teknologi, karena persaingan 
kita sebagai industri sudah di tingkat 
global. Industri kelapa sawit sudah 
seratus tahun lebih, tidak ada 
perubahan apa-apa, dan sebagai 
salah satu pemain utama kita harus 
buat terobosan sebagai persiapan 
masa depan. Di masa depan kita tidak 
bisa lagi menggunakan tenaga tidak 
terdidik. Kalau tidak, nanti produktivitas 
kita akan ketinggalan dengan negara 
lain.

Bagaimana rencana digitalisasi Astra 
Agro ke depan ?

Kalau harga bisa naik turun, namanya 
juga komoditas, ada perang dagang. 
Kita bagian dari dunia, ya pasti 
terpengaruh. Supaya kita bisa survive 
kita harus bisa jadi yang paling 
efisien, dan paling efektif alatnya, 
caranya dengan mengembangkan 
teknologi. Bila 10 tahun lalu teknologi 
dibilang mahal, maka kini sudah relatif 
terjangkau. Misalnya saja handphone 
dulu bisa 20 juta, sekarang dengan 
teknologi android yang cukup bagus 
sudah dijual dengan harga yang 
murah.

Seperti proses panen, kenapa saya 
paksakan untuk selesai jam 14.30? 
Selain produktivitas itu juga balance 
of life. Kalau panen seperti kemarin 
jam 19.00 baru selesai, transport jam 
2 pagi, apakah benar kerja seperti 
itu? Kita sudah merdeka. Kalau pola 
kerja seperti itu, masih seperti masa 
penjajahan. Produktivitas memang 
harus dikejar, tapi kalau bisa diatur 
tidak perlu sampai melebihi waktu 
seperti itu.

Makanya kita terapkan teknologi secara 
bertahap. Astra Agro perusahaan yang 
besar, tersebar dan tidak semua orang 
siap. Saat ini kita masih dalam tahap 
kedisiplinan isi data. Baru setelah itu 
kita akan lihat kualitas data dan terakhir 
kita lakukan evaluasi dari data-data 
tersebut.

Lalu muncul pertanyaan kenapa di 
middle management seperti askep 
tidak diberikan alat-alat digitalisasi ini? 
Kenapa data tersebut langsung dikirim 
ke kantor pusat? Itukan fungsinya 
kontrol. Jakarta saja tahu, masa yang 
di kebun tidak tahu? Sehingga kontrol 
berjenjang itu berjalan.

Poinnya, adalah SDM. Adanya 
digitalisasi ini bukan berarti kita 
ingin menurunkan income pekerja. 
Justru saya ingin pemanen merasa 
incomenya bisa lebih besar bekerja 
di Astra Agro karena lebih produktif. 
Contoh sederhananya ojol (ojek 
online) dan opang (ojek pangkalan). 
Ojol income-nya lebih besar karena 
begitu ada orderan masuk langsung 
dia ambil, sedangkan opang duduk 
menunggu. Konsepnya kan sama. 
Income menjadi lebih besar karena 
lebih produktif. Teknologi membuat 
orang menaikkan income tapi tetap 
mementingkan balance of life. Itu 
positifnya.

Bisa dibilang Astra Agro dan Bapak 
sebagai CEO merupakan pioneer 
digitalisasi perkebunan kelapa sawit, 
Pak?

Memang belum ada perusahaan 
lain yang menjalankan digitalisasi. Ini 
kebetulan karena background saya di 
Astragraphia, telekomunikasi. Kalau 
kita bagi, Astra Agro pada masa Pak 
Marauli itu di jaman kemerdekaan 
mencari tanah sebanyak-banyaknya. 
Mungkin karena uangnya terbatas, jadi 
tidak bangun infrastruktur. Kemudian, 
masuk zaman Pak Widya, kita bicara 
agronomi dan research. Saya percaya 
diri, saat ini kita masuk top three di 
bidang research. What next? Bisa 
dibilang inilah masa industri 4.0 di 
industri kelapa sawit.

Seberapa besar optimisme bapak 
dengan digitalisasi yang dilakukan di 
Astra Agro ini?

Proses masih panjang, transformasi 
tidak ada yang cepat. Contoh, proses 
panen-angkut, secara design sudah 
selesai. Semoga roll out olah angkut 
tahun ini juga sudah selesai. Tinggal 
kemudian boarding system. Pararel, 
kita juga sedang kalibrasi kembali 
unsur rawat, sambil jalan harus 
develop supaya otomatisasi. Dulu 
komputer untuk administrasi isinya 
absen, cuti, libur. Nah sekarang yang 
kita otomatisasi adalah bisnis proses.

Tahap berikutnya saat semua sudah 
digital kita mulai masuk ke analisis 
data. Harapannya setahun dua tahun 
prosesnya selesai. Jika sudah bisa 
bicara big data analysis, maka semua 
bisa diprediksi dengan baik. Itu semua 
prosesnya masih panjang. Namun 
namanya inovasi tidak akan berhenti.
 

Fenny Sofyan

CHANGE TO 
SURVIVE
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GURU BESAR IPB
Jelaskan
Isu Deforestasi
di Norwegia

|  INDUSTRI  |

G uru Besar  Fakul tas Kehutanan IPB Prof  Dr 
Yanto Santosa,  menje laskan kelapa sawi t 

bukanlah penyebab langsung deforestas i  d i 
Indonesia.  Berpedoman pada sejarah degradasi 
lahan di  Indonesia,  Yanto mengungkapkan 
konvers i  lahan perkebunan kelapa sawi t  bermula 
dar i  penanaman kelapa sawi t  pada lahan yang 
ter lebih dahulu terdegradasi  ak ibat  kegiatan 
penebangan ataupun kebakaran hutan.

“Kegiatan konvers i  lahan demi kepent ingan 
ekonomi dan keamanan pangan merupakan hal 
yang lumrah,  terutama pada negara-negara 
berkembang,  salah satunya Indonesia, ”  kata 
Yanto dalam seminar  sawi t  berkelanjutan d i  Oslo 
Norwegia,  akhi r  pekan la lu . 

Bermula dar i  kesuksesan program t ransmigras i , 
kata Yanto,  konvers i  hutan mendorong peral ihan 
fungsi  hutan t ropis  menjadi  lahan- lahan untuk 

Guru Besar fakultas Kehutanan Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Prof  Dr  Yanto Santosa.
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tanaman pangan seper t i  padi . 

“Pada tahun 1980an,  pemer intah 
mendorong pelaku usaha 
kelapa sawi t  dan industr i  kayu 
untuk meningkat  produkt i f tas 
lahan hutan terdegradasi , ”  kata 
Yanto.  Dalam seminar  d i  Oslo 
tersebut ,  hadir  juga Duta Besar 
R I  d i  Norwegia dan Ketua Umum 
GAPKI  (Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawi t  Indonesian)  Joko 
Supr iyono. 

Puncak deforestas i  ter jadi 
pada per iode 1950-1985 dan 
1985-2000 yai tu  sebesar  42 
ju ta hektar  dan 16 ju ta hektar, 
sementara ekspansi  lahan untuk 
ke lapa sawi t  hanya 1  ju ta hektar 
dan 3 ju ta hektar  dalam per iode 
yang sama. 

Fakta menar ik  la innya,  konvers i 
lahan perkebunan kelapa sawi t 
h ingga tahun 2010 yai tu  sek i tar 
8  ju ta hektar,  5 ,5 ju ta hektar  d i 
antaranya berasal  dar i  konvers i 

lahan per tanian dan lahan 
ter lantar.  Sementara,  2 ,6 ju ta 
hektar  merupakan hasi l  dar i 
konvers i  hutan produksi .

“Bukt i  se jarah la innya yang 
menunjukkan bahwa kelapa 
sawi t  bukan penyebab langsung 
deforestas i  d i  Indonesia yai tu 
awal  pendir ian perkebunan di 
Sumatera Utara pada tahun 
1863.  Komodi tas per tama 
yang di tanam saat  i tu  adalah 
tembakau bukan kelapa sawi t , 
yang pada saat  i tu  merupakan 
komodi tas perdagangan utama 
di  pasar  Eropa”  ungkap Yanto.

Perkebunan kelapa sawi t 
bukanlah penyebab langsung 
deforestas i ,  bahkan konvers i 
lahan kelapa sawi t  dapat 
d ikategor ikan sebagai 
“penghi jauan kembal i ”  a tau 
“ rehabi l i tas i ”  lahan yang semula 
te lah terdegradasi . ( * )

Tofan Mahdi

Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia Prof. Dr Todung 
Mulya Lubis (kanan) berbincang dengan Ketua Umum GAPKI 
(Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono 
di sela-sela seminar sawit di Oslo Norwegia, Jumat (28/6). 

Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia
Prof. Dr Todung Mulya Lubis.

Wakil Ketua Umum III Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan GAPKI 
(Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) :Togar Sitanggang.
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Sebagai Ibu Kota Indonesia, Jakarta memiliki banyak peninggalan 
bersejarah. Seiring dengan perkembangan zaman, Jakarta mengubah 
wajahnya lebih modern. Dimana saja wajah Jakarta yang instagramable? 
Simak liputannya!

Instagramable
JAKARTA

|  WISATA |
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Halaman Museum Fatahillah di Kawasan Kota Tua Jakarta.
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I ngin l iburan murah mer iah d i  Kota Jakar ta? Tempat  wisata Kota Tua Jakar ta b isa jadi  sa lah satu 
a l ternat i f  p i l ihannya.  Se la in tempatnya yang ter jangkau dengan berbagai  macam moda t ranspor tas i , 

wisata in i  juga menghadirkan pi l ihan objek wisata yang cukup bervar ias i ,  yang pal ing populer 
adalah wisata dengan ni la i  se jarahnya.  Tempat  wisata in i  juga tak jarang di jadikan tempat  asy ik  dan 
instagramable buat  kal ian yang suka fo to- fo to.  Apa saja s ih  tempat  wisata yang terdapat  d i  kawasan 
Kota Tua Jakar ta? Yuk,  s imak l iputan dar i  t im Agrovar ia. 

P i l ihan Tempat  Wisata Kota Tua 
Jakar ta 

1 .  Museum Fatahi l lah 

Objek wisata utama dan 
per tama yang pal ing d ikenal 
d i  Kota Tua.  J ika kal ian 
googl ing tentang Jakar ta 
Kota past i  80% yang muncul 
adalah penampakan dar i 
museum Fatahi l lah in i . 
Gedung in i  awalnya adalah 
bala i  kota d i  zaman VOC.  

Museum Fatahi l lah 
menyimpan sek i tar 
23.500 koleks i  barang 
bersejarah berupa benda 
as l i  maupun hanya repl ika. 
D i  s in i  k i ta  b isa mel ihat 

Menjelajah Sejarah 
dan Berfoto Ria di Jakarta Kota

beragam koleks i  seper t i 
repl ika peninggalan 
masa Tarumanegara 
dan Paja jaran.  Cukup 
mengeluarkan biaya 
Rp.  2000 saja untuk dapat 
masuk dan berkel i l ing d i 
museum in i .

2. Museum Bank Indonesia 

Bagi  kal ian yang 
penasaran dengan 
Museum Bank Indonesia 
in i ,  awal  berdi r inya 
gedung in i  sebagai  rumah 
saki t  bernama Binnen 
Hospi ta l .  Pada tahun 1828 
dia l ih fungsikan menjadi 
bank dengan nama De 

Javashe Bank (DJB) . 

Ket ika memasuki  lobby 
museum, k i ta  akan mel ihat 
sebuah kaca patr i  yang 
sangat  indah.  Se la in i tu , 
d i  dalamnya juga terdapat 
324 kaca patr i  la in  yang 
semuanya dibuat  d i 
Ate l ier  Jan Schouten,  Del f t , 
Be landa,  pada per iode 1922 
– 1935. 

Di dalamnya juga terdapat 
ruangan theater dengan 
kapasitas tempat duduk untuk 
40 orang. Theater tersebut 
memutar f i lm yang berisi 
seputar sejarah perbankan 
dan peran Bank Indonesia. 

Halaman depan Museum Wayang Jakarta.
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Tiket  masuk ke museum 
Bank Indonesia juga sangat 
ter jangkau,  hanya naik  Rp. 
2000 dar i  tar i f  d i  Museum 
Fatahi l lah,  a l ias  Rp.  4000 
saja.

3. Museum Wayang 

Sela in ada museum 
Fatahi l lah dan museum 
Bank Indonesia,  Kota 
Tua Jakar ta juga punya 
museum wayang.  Bagi 
kal ian yang r indu akan 
koleks i  wayang,  atau ingin 
menyaksikan pagelaran 
per tunjukan wayang,  dan 
sul i t  d idapatkan di  zaman 
sekarang,  museum in i  jadi 
t i t i k  temu penawar r indunya.

Museum wayang in i 
memi l ik i  beragam jenis 
ser ta bentuk wayang-
wayang as l i  Indonesia 
dan luar  Indonesia.  Kalau 
untuk per tunjukan wayang 
dapat  d isaks ikan rut in 
set iap bulannya yai tu  pada 
minggu ke-2 dan ke-3. 
Wah,  b isa jadi  tempat  untuk 
bernosta lg ia n ih seper t inya. 

4. Museum Seni  Rupa dan 

Keramik 

Para pecinta seni  rupa 
dan keraj ianan la innya, 
belum  “afdol ”  ka lau belum 
berkunjung ke museum Seni 
Rupa dan Keramik yang juga 
ber tempat  d i  kawasan Kota 
Tua Jakar ta in i . 

D i  museum in i  pengunjung 
bisa menyaksikan 350 
luk isan ser ta 1 .350 jenis 
keramik yang berasal  dar i 
berbagai  daerah.  Mulai 
dar i  Eropa,  As ia,  dan 
daerah-daerah la innya di 
Indonesia.  Banyak koleks i 
tua dan langka di  museum 
in i ,  termasuk d iantaranya 
keramik yang berasal  dar i 
abad ke-14,  pada jaman 
kerajaan Majapahi t . 

Wow, s iapa n ih yang sudah 
lahi r  d i  abad 14? Seper t inya 
s ih  t idak ada ya.  Jadi  bagi 
kal ian yang mau kembal i 
mengingat  pela jaran sejarah 
di  bangku sekolah dulu 
seper t inya cocok datang 
ke museum in i ,  se la in 
sambi l  ja lan- ja lan juga bisa 
menambah i lmu kan?  

Nah i tu  d ia berbagai  macam 

objek wisata p i l ihan yang ada 
di  kawasan Kota Tua Jakar ta, 
sete lah membaca l iputannya 
apakah sudah menentukan 
pi l ihan objek dan har i  untuk 
ja lan- ja lan kesana? In formasi 
lagi  n ih  untuk kal ian yang 
hanya ingin fo to- fo to dan car i 
spot  yang menar ik ,  d i  halaman 
utama Kota Tua Jakar ta juga 
jadi  tempat  yang oke lho.  

Ber fo to d i  kawasan gedung 
yang didominasi  warna 
put ih  dengan uk i ran khas 
Belanda membuat  pengunjung 
seakan berada di  tempo 
dulu.  Karenanya,  bangunan di 
Kawasan Kota Tua sela lu ter l ihat 
cant ik  dan mempesona meski 
sudah lanjut  us ia.  Tak heran 
kalau Kota Tua di ju luk i  sebagai 
Permata Asia. 

Atau,  pengunjung bisa 
menikmat i  suasana sore Kota 
Tua dar i  p inggir  Kal i  Besar. 
Saat  in i ,  Kal i  Besar  sudah 
di rev i ta l isas i  layaknya kal i -kal i 
d i  luar  neger i . 

Puteri Jati Retno Ws 

Museum Bank Indonesia. Museum Seni Rupa dan Keramik.
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|  WISATA |

The JAKARTA

MASS RAPID 
TRANSIT

Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta adalah 
proyek infrastruktur yang bertujuan untuk 
mengurangi kepadatan lalu lintas yang 
luar biasa di ibu kota negara ini.
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M enambah pi l ihan moda t ranspor tas i  buat  t ravel l ing d i  Jakar ta,  MRT (Moda Raya Transpor tas i )  k in i 
resmi  hadir  d i  ibu kota terc in ta.  Sete lah penant ian panjang,  MRT akhi rnya mewarnai  t ranspor tas i 

umum yang sangat  ampuh menjadi  so lus i  menghindar i  kemacetan kota Jakar ta. 

D i resmikan o leh Pres iden Republ ik  Indonesia Joko Widodo 24 Maret  2019 la lu ,  fase 1  ru te  per ja lanan 
MRT dar i  Lebak Bulus h ingga ke Bundaran Hote l  Indonesia sepanjang 15,7  km terdi r i  dar i  13  s tas iun,  dan 
6 d iantaranya rute bawah tanah.  Nah,  belasan s tas iun in i  lokasinya banyak yang berdekatan dengan 
tempat  wisata d i  Jakar ta loh,  sehingga t ranspor tas i  in i  menjadi  salah satu a l ternat i f  bagi  kal ian yang 
akan berwisata ke l i l ing Jakar ta.   

Keberadaan MRT membuat  se jumlah tempat  wisata d i  Jakar ta semakin mudah ter jangkau.  Dar i  tempat 
wisata belanja seper t i  mal l ,  tempat  wisata o lahraga,  tempat  wisata kul iner,  museum dan taman kota.  
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|  WISATA |

Aneka tempat wisata sepanjang ja lur  MRT 
Jakarta: 

Stasiun Lebak Bulus 

Lebak Bulus menjadi  s tas iun layang per tama di 
u jung Selatan Jakar ta,  buat  t ravel ler  yang ingin 
wisata belanja terdapat  Transmart  dan Poins 
Square.  S tas iun MRT in i  juga ter in tegras i  dengan 
Hal te  Transjakar ta,  sehingga bagi  kal ian yang 
wi layahnya belum ter jamah di  fase 1  MRT,  kal ian 
b ias t ransi t  dulu menggunakan Transjakar ta,  la lu 
naik  MRT d i  s tas iun Lebak Bulus. 

Stasiun Haj i  Nawi  

Travel ler  yang mau wisata kul iner  b isa turun d i 
S tas iun Haj i  Nawi .  Tak jauh dar i  s tas iun,  ada ITC 
Fatmawat i  buat  mencar i  barang e lekt ronik .  Untuk 
wisata kul iner  ada warung pecel  p incuk Madiun, 
seafood,  o lahan daging kambing,  bakmi,  h ingga 
makanan dengan sambal  super  pedas.  Se la in i tu , 
bagi  kal ian yang car i  tempat  ins tagramable yang 
murah mer iah,  d i  s tas iun in i  juga tempatnya loh.  

Stasiun Blok M  

Sesuai  dengan namanya,  s tas iun in i  ada disek i tar 
B lok M.  Turun dar i  s tas iun in i  b isa langsung 
menuju B lok M Plaza,  Mal  B lok M,  dan yang 
sedang hi ts  kal ian b isa menikmat i  santapan 
ala Jepang di  L i t t le  Tokyo.  Atau bagi  yang ingin 
o lahraga ke GOR Bulungan juga bisa turun d i 
s tas iun in i .  

Stasiun Senayan  

Stas iun in i  tempat  berkumpulnya pusat 
perbelanjaan,  bagi  kal ian shopahol ic  b isa turun 
d i  s tas iun in i  untuk ke Ratu P laza,  Senayan Ci ty, 
P laza Senayan ataupun FX Sudirman. 

Stasiun Is tora 

In i  b isa d ib i lang s tas iun favor i t ,  j i ka sebelumnya 
t idak banyak t ranspor tas i  yang turun langsung 
di  depan Is tora Senayan,  k in i  berbagai  peser ta 
event ,  baik  event  o lahraga,  konser  sampai  wisuda 
mahasiwa yang event-nya d i laksanakan di  Is tora 
senayan.

Stasiun Set iabudi  Astra 

Stas iun in i  a l ternat i f  pal ing oke,  buat  para warga 
Astra yang mau ke Menara Astra,  hanya dengan 
turun d i  s tas iun Set iabudi  Ast ra la lu  ja lan kak i 
sebentar,  sudah sampai  d i  depan gerbang masuk 
Menara Astra.  Tak hanya Menara Astra,  d is in i 
juga pusatnya perkantoran jadi  bagi  kal ian yang 
kantornya sek i tar  set iabudi  dan ingin menghemat 
juga mengurangi  polus i  dengan menggunakan 
t ranspor tas i  umum, MRT jadi  p i l ihan pal ing tepat , 
bukan? 

Stasiun Dukuh Atas 

Stas iun Dukuh Atas juga jadi  a l ternat i f  n ih  untuk 
para t ravel ler  yang akan melanjutkan naik  moda 
t ranspor tas i  la in .  S tas iun Dukuh Atas terhubung 
dengan layanan kereta bandara,  hal te  Tosar i 
Transjakar ta dan KRL Commuter  L ine.  Dar i  s in i 
t ravel ler  b isa mudah melanjutkan per ja lanan ke 
luar  Jakar ta. 

Stasiun Bundaran Hotel  Indonesia  

Sebagai  s tas iun akhi r  d i  ru te  fase 1  MRT yang 
ter le tak d i  Jakar ta Pusat .  S tas iun Bundaran Hote l 
Indonesia dekat  dengan sejumlah dest inasi 

Kereta MRT baru tiba di Stasiun Blok M BCA.

Pelanggan melakukan
Tape In di peron stasiun MRT
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wisata popular  ibu kota,  seper t i  Bundaran HI , 
Grand Indonesia,  P laza Indonesia,  Monumen 
Nasional ,  dan Perpustakaan Nasional .  Kal ian juga 
bisa mampir  ke wisata kul iner  d i  Ja lan Sabang. 
Mau ke wisata Menteng dengan Museum Naskah 
Prok lamasi ,  ser ta Cik in i  juga bisa turun d is in i . 

Nah,  menar ik  bukan,  t ranspor tas i  yang 
biasanya hanya din ikmat i  d i  negara te tangga 
in i ,  k in i  menjadi  kebanggaan sendir i  bagi 
Indonesia.  Bagaimana t idak,   pada masa t r ia l 
run yang dimulai  se jak 5 h ingga 23 Maret  saja, 
media pember i taan sudah dipenuhi  dengan 
ber i ta  antus iasme masyarakat  akan hadirnya 
t ranspor tas i  baru bawah tanah in i  d i  Jakar ta. 

Bagi penumpang yang ingin naik, harap mendahulukan penumpang yang turun terlebih dahulu.

Tar i f  yang di tawarkan pun sangat  ter jangkau 
mulai  dar i  Rp.  14.000 untuk per ja lanan dar i 
s tas iun awal  h ingga akhi r,  jadi  hanya Rp 3000 
saja untuk per-s tas iun. 

Dengan hadirnya t ranspor tas i  yang nyaman,  cepat 
dan ter jangkau tentu d iharapkan akan menjadi 
p i l ihan al ternat i f  bagi  warga ataupun pendatang 
di  Jakar ta untuk mulai  menggunakan t ranspor tas i 
umum re l  in i .  Jadi ,  s iapa dar i  ka l ian n ih yang 
belum mencoba MRT? Yuk ja lan- ja lan ke l i l ing 
Jakar ta naik  MRT. 

Ratri M. Maharani

Tempat penyebrangan jalan  di dekat stasiun MRT Dukuh Atas.
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Bersantap di
Little Tokyo
Sambil Foto-Foto
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S ekian tahun proses pembangunan 
ber ja lan,  k in i  banyak fas i l i tas  yang 

sudah bisa d in ikmat i  bersama.  Hidup k i ta 
b isa lebih balance dengan penataan kota 
yang lebih modern.  Di  ibukota Jakar ta 
misalnya,  in f rast r tukur  terbaru yang bisa 
menyeimbangkan kehidupan k i ta  sebagai 
warga masyarakat  adalah Moda Raya 
Terpadu atau yang juga dikenal  dengan 
is t i lah keren Mass Rapid Transpor tat ion 
(MRT) .   

Tidak hanya MRT,  beberapa pusat  keramaian 
juga mengalami pembenahan.  Tengok 
saja kawasan terminal  B lok M,  salah satu 
kawasan yang dapat  d i tempuh dengan 
menumpang MRT.  Tahun 80-an,  kawasan 
in i  tergolong sebagai  kawasan yang harus 
d ih indar i .  Atau,  kalaupun terpaksa ke sana 
demi belanja d i  pusat-pusat  per tokoan 
ngetop era i tu ,  k i ta  harus hat i -hat i  karena 
rawan t indak kr iminal .  Hampir  t iap har i  ada 
ker ibutan,  entah karena premanisme maupun 
tawuran pela jar  mengingat  lokasi  in i  menjadi 
per temuan para pela jar  dar i  banyak penjuru. 

Berbeda sekal i  sete lah kawasan in i  d i ta ta 
dan dike lo la.  K in i  bahkan kawasan i tu  d iber i 
ju lukan baru:  “L i t t le  Tokyo” .  Cafe dan tempat 
kongkow sambi l  meet ing ber tebaran di 
k i r i  kanan ja lan.  Semakin dalam menapaki 
kawasan,  pengunjung akan disuguhkan 

Kira-Kira Ginza, restoran dengan interior  serba kayu, sushi bar dan chef-nya, 
membuat Anda merasakan sensasi makan di Jepang 

Pelayan restoran sedang menuangkan segelas Ocha,
minuman teh hijau khas Jepang
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pemandangan yang seolah 
membawanya berada di  neger i 
sakura,  Jepang.  Aman,  nyaman 
dan instagramable sehingga 
layak d ikategor ikan sebagai 
dest inas i  wisata. 

Kesan i tu  t idak hanya terasa 
dar i  rangkaian huruf-huruf 
kanj i  yang banyak terpampang 
di  muka cafe,  resto atau 
per tokoan.  Melainkan juga 
dar i  desain bangunan yang 
digunakan ser ta orang-orang 
berkewarganegaraan Jepang 
yang la lu  la lang.  “Mereka 
orang-orang Jepang yang 

sudah menetap di  Indonesia 
atau memang tugas d i  Jakar ta, ” 
u jar  Sarwan,  pr ia  berus ia 53 
tahun yang beker ja d i  res to 
“K i ra-Ki ra Ginza”  yang cukup 
populer  d i  “L i t t le  Tokyo” . 
Menurutnya,  banyaknya orang 
Jepang i tu  juga satu d iantara 
penyebab kawasan in i  kenta l 
dengan nuansa Jepang.  

 “Dan restoran in i  cukup menjadi 
favor i t  karena semua menu ada 
di  s in i , ”  lanjut  karyawan yang 
sudah ikut  ke luarga dar i  Jepang 
sejak tahun 1989 in i .  “Seper t i 
'war teg'-nya tempat  makan 

di  Indonesia, ”  sambungnya. 
“Udon,  ramen,  nabu,  sushi , 
semua tersedia, ”  katanya. 

 Bagi  wisatawan lokal ,  K i ra-
Ki ra Ginza juga memi l ik i  n i la i 
p lus la in .  Karena,  sebagian 
besar  menu Jepang i tu  sudah 
disesuaikan dengan l idah 
dan c i ta  rasa orang-orang 
Indonesia.  “Memang k i ta 
padukan dengan budaya 
dan t radis i  Indonesia, ”  u jar 
Sarwan lagi .  S t rategi  i tu  makin 
d iperkokoh ket ika komposis i 
wisawatan lokal  semakin 
banyak ket imbang tur is  as l i 

Beef Teriyaki Teisyoku



AGROVARIA  -  Edisi No. 95 Tahun 2019 19

Jepang.  “Sekarang in i  malah 
lebih banyak pengunjung 
berkewarganegaraan Indonesia. 
Mereka suka,”  katanya. 

Benar  juga.  In i  terbukt i  ket ika 
kami mencic ip i  beberapa 
menu favor i t .  Sebagai  warga 
Indonesia yang terb i lang as ing 
dengan olahan Jepang,  l idah 
kami tak sedik i tpun merasa 
janggal  saat  bersentuhan 
dengan semua rac ikan makanan 
yang disaj ikan.  Bahkan sushi , 
ramen,  udon khas resto in i  yang 
kami pesan habis  kami lahap 
meskipun disaj ikan dalam pors i 

yang lumayan besar.  Termasuk 
ocha dar i  gelas-gelas besar, 
kami  teguk sete lah makan 
h ingga tandas.  

Ada pedas,  ada gur ih ,  juga 
manis ,  tapi  semua bagai 
masakan sehar i -har i  dar i  dapur 
orang Indonesia.   

D i  luar  urusan c i ta  rasa makan 
minum, daya tar ik  la in  yang 
membuat  pengunjung terdorong 
untuk menyiapkan kamera untuk 
ber foto adalah pernak-pernik  d i 
dalamnya.  Begi tu  masuk resto, 
mata pengunjung langsung 

disuguhkan in ter ior  serba kayu, 
sushi  bar,  ta tami  dan chef t  yang 
membuat  pengunjung resto 
seolah sedang benar-benar 
berada di  Jepang.  Poster-poster 
ser ta daf tar  menu pun di tu l is 
dalam bahasa Jepang.  Belum 
lagi  ko leks i  komik-komik Jepang 
yang dipajang di  sa lah satu 
lemar i  buku.  Semua menambah 
suasana seakan-akan 
pengunjung tengah berada di 
Tokyo.  

L i t t le Tokyo,  memang cocok 
untuk bersantap la lu foto-foto!

Mochamad Husni 

 

Nabeyaki Udon Tuna Salad

Es Krim Ogura Sushi
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di Tengah Kota Jakarta

Menikmati
Kehidupan 
Bawah Laut
Tinggal di tengah kota metropolitan Jakarta yang selalu 
macet, tentu membuat kita merasa penat jika kita tidak 
pintar mengatur waktu untuk mencari hiburan. Sebagai 
warga Jakarta atau bagi kalian yang sedang berlibur 
ke Jakarta mungkin wisata fenomenal ini bisa menjadi 
solusi. 

|  WISATA |
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J akarta Aquar ium, wisata 
bawah laut  yang dike lo la 

o leh Taman safar i  Indonesia 
yang beker jasama dengan 
grup Aquar ia Malays ia k in i 
hadir  d i tengah kota Jakar ta. 
Ber tempat  d i  sa lah satu mal l  d i 
Jakar ta Barat ,  potongan dunia 
bawah laut  yang di tampi lkan 
Jakar ta akuar ium sukses 
membuat  dest inasi  wisata in i 
menyedot  wisatawan.   Tim 

Agrovar ia d iber i  kesempatan 
untuk mel iput  Akuar ium 

terpanjang di  As ia.

 Saat 
per tama 

masuk 

kami langsung disambut 
dengan nuansa taman bawah 
laut  yang begi tu  kenta l  dengan 
ornamen – ornamen seper t i 
terumbu karang buatan, 
e fek lampu yang menyerupai 
ombak,  ser ta beberapa LED 
yang menampi l lkan b iota 
laut  membuat  h idup suasana 
kedalaman laut .  

Dengan menampi lkan lebih dar i 
600 jenis  satwa di  dalamnya in i 
berusaha untuk membawa para 
pengunjungnya seakan sedang 
berpetualang menikmat i  dan 
menyaksikan keindahan ser ta 
keanekaragaman dunia bawah 
laut  Indonesia yang penuh 
dengan warna dan banyak 
hewan la innya. 

 “Satwa di  s in i  mayor i tas 90% 
adalah endemik indonesia, 

namun ada juga 
satwa-satwa yang 

berasal  dar i  luar 
Indonesia.  Ada 

dar i  Sa lamander, 
V ie tnam dan 

China Selatan. 
Ada juga yang 

terbaru iguana 
dar i  Amer ica 

tengah.”  Je las R isda, 
Guest  Serv ice Agent  Jakar ta 

Aquar ium yang menemani  kami 

berkel i l ing Jakar ta Aquar ium. 
Ia  menambahkan Jenis  satwa 
Jakar ta Aquar ium 80% adalah 
satwa laut ,  20% la innya adalah 
satwa darat  seper t i  rept i l  dan 
mamal ia.  

Koleksi  satwa yang Fenomenal  

Ket ika k i ta  menuju ke ruangan 
akuar ium utama,  mata k i ta 
langsung dimanjakan dengan 
tabung akuar ium raksasa, 
yang ber is i  kawanan ikan Tuna 
bergerak searah dih ias i  lampu 
yang menghipnot is  pengunjung 
untuk ber foto.  D i  sa lah satu s is i 
wahana juga k i ta  dapat  mel ihat 
ikan h iu perawat  yang bermain 
berputar  -  putar  ser ta ikan par i 
raksasa yang seakan menar i 
menghibur  para pengunjung. 
Se la in i tu ,  ada juga Ikan Kerapu 
yang bobotnya mencapai  300 
kg yang habi tat  as l inya d i 
Indonesia dan Austra l ia . 

Salah satu koleks i  langka 
biota laut  yang dipamerkan 
adalah Naut i l lus  sp.  Hewan 
purba yang masuk dalam kelas 
Chepalopoda in i  dalam bahasa 
Yunani  memi l ik i  ar t i  Pe laut .  Hal 
in i  d ikarenakan biota in i  mampu 
hidup h ingga kedalaman 700 
meter  d i  bawah laut .  
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J ika bosan dengan suasana 
laut ,  pengunjung dapat 
menikmat i  zona rept i l  yang 
eksot is ,  maupun mamal ia yang 
sangat  bersahabat .  J ika k i ta 
ingat  Pokemon,  ser ia l  kar tun 
masa kec i l  dulu ada salah 
satu jenis  Rept i l  langka yang 
disaj ikan d i  Jakar ta Aquar ium 
mir ip  sekal i  dengan salah satu 
tokoh kar tun tersebut .  Axolot l 
A lb ino,  Rept i l  yang h idup di  dua 
alam in i  memi l ik i  kemampuan 
memutus ekor  (autotomy) 
yang sama dengan c icak dan 

sekarang termasuk dalam 
daf tar  hewan terancam punah. 
Di  Zona Mamal ia juga k i ta 
d imanjakan dengan permainan 
ai r  seru nan lucu dar i  berang-
berang maupun kukang yang 
sedang bermalas –  malasan 
diatas pohon buatan.  

Zona sentuh b iota laut  juga 
menjadi  tempat  favor i t  d i 
Jakar ta Aquar ium karena 
pengunjung dapat  menyentuh 
b iota secara langsung seper t i 
b in tang laut  maupun ter ipang. 

Tentunya aspek keselamatan 
juga diper t imbangkan bagi 
satwa maupun pengunjung. 
Sebelum menyentuh,  se luruh 
pengunjung diwaj ibkan mencuci 
tangan di  sebuah wastafe l 
yang sudah disediakan tanpa 
menggunakan sabun.  Karena 
bahan k imia yang ada di  dalam 

Axolot l  A lb ino.

Ikan Kerapu raksasa.

Iguana Amer ika. Ikan P i ranha.
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sabun berbahaya bagi  b io ta 
tersebut . 

Tar ian Putr i  Duyung Menutup 
Per jalanan Bawah Laut 

Sela in menyaksikan satwa-
satwa baik  laut  maupun darat , 
d i  Jakar ta Aquar ium in i  juga 
menampi lkan berbagai  at raks i 

per tunjukan yang t idak kalah 
seru loh.  Ber tempat  d i  zona 
terakhi r  sebelum pintu ex i t , 
yang menandakan lokasi 
terakhi r  dar i  Jakar ta Aquar ium, 
terdapat  akuar ium besar  dan 
bal l room keci l  terbuka yang 
menjadi  puncak dar i  per ja lanan 
kami yai tu  per tunjukan Putr i 
Duyung atau Pear l  o f  the south 
sea show.  Dalam acara in i , 
k i ta  d isaj ikan dengan tar ian 
mermaid yang memukau di 
dalam akuar ium selama kurang 
lebih 30 meni t .  Per tunjukan in i 
d isaj ikan set iap har inya pukul 
13.00,  15.00 dan 17 .00.  

“ In i  ka l i  kedua saya datang 
kes in i ,  yang per tama bersama 
keponakan-keponakan saya, 
nah kal i  in i  saya sengaja ambi l 
cut i  untuk kes in i  bareng mama, 
papa dan kakak saya”  Kata 
Ju l ia ,  sa lah satu pengunjung 
yang kami wawancara d ise la- 
se la menunggu per tunjukan 
putr i  duyung. 

Se la in putr i  duyung ada juga 
per tunjukan Ular  Phyton Alb ino, 
Per tu jukan P inguin dan 5D 
Theater  Sea Explorer .  Namun, 
pada saat  kami  berkunjung 
ber tepatan dengan renovasi 
museum 5D,  sehingga kami 
belum sempat  mampir  ke 
per tunjukannya. 

Meski  kami  datang bukan di 
weekend ataupun har i  l ibur, 
ter l ihat  suasana Jakar ta 
Aquar ium yang buka sesuai 
jam mal l  ya i tu  pukul  10.00 
pagi  sampai  dengan pukul 
20.00 malam i tu  te tap ramai 
pengunjung.  Mulai  dar i 
rombongan anak-anak muda 
Jakar ta dengan gaya necisnya, 
la lu  ada juga sepasang 

Per tunjukan Putr i  Duyung.

R isda,  Guest  Serv ice 
Agent  Jakar ta Aquar ium.

Seorang Anak sedang ber foto r ia

di  depan koleks i  ikan Jakar ta Aquar ium.

Ubur-ubur.
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muda mudi  yang nampaknya 
seper t i  sepasang kekasih,  dan 
yang tak kalah juga banyak 
pemandangan keluarga 
bersama dengan anak-anaknya 
tengah asy ik  berkel i l ing 
menje la jahi  Jakar ta Aquar ium 
s iang in i . 

Sa lah satunya adalah keluarga 
Bapak Januardi  yang datang 
jauh dar i  Palembang untuk 
mengajak anaknya yang 
sedang l iburan sekolah untuk 
mampir  ke Jakar ta Aquar ium 
in i .  “Kebetu lan anak saya 
sedang l iburan sekolah,  dan 
mertua saya t inggal  d i  Meruya 
Jakar ta Barat ,  jadi  sekal ian saja 
s i lahturahmi ke mertua karena 
lebaran kemar in t idak mudik , 
la lu  a jak is t r i  dan anak ke s in i , 
mumpung dekat  lokasinya” 
Cer i ta  Januardi ,  sebagai  salah 
seorang pengunjung yang 
baru per tama kal i  datang ke 
Jakar ta Aquar ium. Menurutnya 
lokasi  yang s t rategis  d i  dalam 
mal l  menjadi  a lasan untuk 
memi l ih  menghabiskan l iburan 
di  Jakar ta Akuar ium. “k i ta  b isa 
belanja sekal igus mengajarkan 
kehidupan bawah laut  pada 
anak-anak.” 

Untuk menikmat i  semua 
keseruan di  a tas t idak per lu 
merogoh kocek yang dalam. 
Pengunjung cukup memi l ih 
2 t ipe ke las t iket  regular  dan 
premium. Weekday regular 
harga t iket  dewasa Rp 150 r ibu 
dan anak-anak Rp 125 r ibu, 
sedang weekend dewasa Rp 
200 r ibu dan anak-anak Rp 150 
r ibu.  J ika k i ta  ingin merasakan 
pengalaman yang lebih 
fenomenal  k i ta  harus mencoba 
wahana Sea Walker  .  Wahana 
in i  menyaj ikan pengalaman 
ber in teraks i  langsung dengan 
biota -  b io ta d i  akuar ium utama 
dengan menggunakan baju 
se lam khusus sehingga k i ta 
b isa le luasa beja lan d i  dalam 
akuar ium dan bermain bersama 
biota –  b iota yang ada.  Semua 
in i  dapat  d iperoleh dengan 
membel i  t iket  terusan seharga 
Rp 450 r ibu saja. 

Cinderamata Unik dan Makan 
Malam dengan Pinguin 

Sete lah menyaksikan 
per tunjukan Putr i  Duyung yang 
ber langsung kurang lebih 
30 meni t ,  d ikarenakan perut 
yang sudah keroncongan kami 
memutuskan untuk menyudahi 

je la jah laut  d i  Jakar ta Aquar ium 
dan mencar i  ja janan terdekat . 
Menuju p intu ke luar  kami 
d ihadapkan dengan satu tempat 
terakhi r  yang t idak boleh 
d i lupakan set iap berkunjung ke 
tempat  rekreasi .  Be lanja c indera 
mata!  Jakar ta Aquar ium punya 
segudang c indera mata yang 
unik  dan berkesan untuk d ibawa 
pulang.  

Tidak per lu  jauh- jauh saat 
ke laparan sete lah le lah 
menje la jah dunia laut ,  Jakar ta 
Aquar ium menghadirkan 
Restauran P ingooo yang asy ik . 
Se lagi  menikmat i  berbagai 
macam makanan,  d is in i 
pengunjung juga bisa makan 
sambi l  menonton per tunjukan 
penguin secara langsung dan 
yang membuat  makin asy ik 
adalah,  kami  makan hanya 
dengan Rp 27 r ibu rupiah saja 
permenu loh,  karena kebetu lan 
Restauran P ingooo memi l ik i 
promo 27 r ibu rupiah saja untuk 
menu pi l ihan di  set iap tanggal 
27 set iap bulannya.  Wah 
beruntung sekal i  bukan kami 
datang pas d i  tanggal  27 Juni 
ka l i  in i .

Puteri Jati Retno Ws 
 & Jonathan Ivander K

Restoran P ingooo. Toko Cindera Mata Jakar ta Aquar ium.
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TEKNOLOGI 
MASA DEPAN
DI INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Koran Bisnis Indonesia, hari Jum’at (1/3/2019), 
menampilkan headline dengan topik melawan kampanye 

negatif sawit. Dikutip dari media tersebut, keberadaan 
Crude Palm Oil (CPO) saat ini dinilai penting sebagai salah 
satu komoditas andalan dalam memacu ekspor non 
migas nasional. Serangkaian kampanye negatif dari Eropa 
menjadi tantangan bagi ekspor CPO, selain ketidakpastian 
permintaan global dan koreksi harga. Kondisi tersebut 
juga mengakibatkan penurunan kinerja para produsen 
CPO. Harga CPO saat ini bergerak dengan tren melemah, 
harga tertinggi dicapai tanggal 5 September 2017 dengan 
harga 2.785 ringgit/ton, dan saat ini bergerak di kisaran 
2.000-2.100 ringgit/ton (per Februari 2019). Sementara itu, 
berdasarkan Siaran Pers GAPKI 6 Februari 2018 lalu, produksi 
CPO dan turunannya terus bertumbuh dari 32,18 juta ton di 
tahun 2017, hingga mencapai 34,71 juta ton di tahun 2018. 

Minyak sawit (CPO) tidak lepas dari industri yang lebih besar, 
yaitu minyak nabati. Berdasarkan data OECD-FAO 2016, 
diperkirakan dalam satu dekade ke depan (kira-kira hingga 
tahun 2025), pertambahan konsumsi minyak nabati sebesar 
2,45% per tahun. Hal ini jauh lebih besar dari rata-rata laju 
pertumbuhan produksi yang hanya sebesar 2,36%. Perlu 
diketahui bahwa pertumbuhan CPO jauh lebih pesat, yakni 
2,75 % per tahun dibandingkan dengan kompetitor, seperti 
minyak kedelai atau rapeseed oil. Konsumsi minyak nabati 
sendiri saat ini terdiri dari 81,2 % untuk makanan, 12,5 % 

untuk biodiesel dan 6,31 % untuk lainnya (sumber: Gapki). 
Perlu diingat bahwa produsen terbesar minyak sawit hanya 
Indonesia dan Malaysia, artinya faktor kepentingan terkait sawit 
dari sisi produsen hanya berkumpul di kedua negara ini saja. 

Pertanyaannya, bagaimana bisnis sawit bisa bertahan di masa 
depan? Apa hubungannya dengan perubahan teknologi saat 
ini? Beberapa tulisan berikut akan mengulasnya sehingga kita 
memiliki gambaran komprehensif mengenai teknologi masa 
depan di industri perkebunan kelapa sawit. Saya akan kutip 
beberapa informasi dari sebuah buku, untuk membuka cara 
pandang kita mengenai teknologi dan masa depan, kemudian 
kita lihat dampaknya terhadap industri sawit. Buku tersebut 
adalah kumpulan essay para scientist yang dikumpulkan oleh 
Jim Al-Khalili, berjudul What the Future Looks Like (2017). 

Pendorong Perubahan Masa Depan 

Dunia akan berubah, dengan atau tanpa campur tangan 
manusia. Berdasarkan data dari Biro Sensus Amerika, 
memperkirakan populasi manusia di dunia per Juni 2019 
adalah 7,5 milyar. Dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,12 % 
per tahun, diperkirakan populasi manusia di dunia tahun 2055 
lebih dari 10 milyar. Saat ini tidak ada jaminan produktivitas 
pertanian akan sejalan dengan laju pertumbuhan populasi 
manusia. Kita juga belum perhitungkan bagaimana akibat 
dari green energy, atau energi terbarukan yang berkompetisi 
dengan sumber makanan. Tanpa inovasi, khususnya untuk 
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makanan (termasuk didalamnya 
adalah minyak nabati) dan 
ketersediaan air, bagaimana kita bisa 
memenuhi 10 milyar mulut manusia? 
Apa yang akan terjadi di Asia dan 
Afrika, yang saat ini laju pertumbuhan 
populasi manusia nya paling tinggi? 
Singkatnya, faktor pendorong 
perubahan pertama adalah Demografi. 

Sebelum 1990, kita semua tidak 
menyangka bahwa internet bisa 
menghubungkan hampir seluruh 
aspek hidup kita saat ini. Di negara 
berkembang, 4 dari 5 rumah sudah 
memiliki akses internet. Dan 99% 
mereka yang berada di usia 16-24 
tahun, menggunakan internet (survey di 
US tahun 2016). Artinya, hanya 1% yang 
benar-benar offline. Kita kenal mereka 
dengan Gen Z atau Generasi Milenial, 
dengan mentalitas “always on”. 

Mereka terhubung dengan device yang 
saat ini penggunanya begitu banyak, 
yaitu telepon genggam, 2 dari 3 orang 
di dunia saat ini memiliki telepon 
genggam, termasuk mereka yang 
tinggal di tempat terpencil. Sehingga 
ada konsekuensi yang tentu saja 
berbeda diantara penggunanya. Akan 
berbeda dampaknya bagi seorang 
trader di kota besar seperti Jakarta, 
dengan petani sawit di Sumatera, 
misalnya. Penyebarluasan informasi 
yang begitu masif, menjadi pencetus 
yang sekarang kita kenal dengan 
istilah “disruptive”. Singkatnya, faktor 
pendorong perubahan yang kedua 
adalah Teknologi. 

Teknologi Digital dan Sawit 

Kita sudah membaca sekilas di awal 
tulisan ini mengenai industri sawit 
saat ini dan proyeksi kedepan. Tujuan 
paling jelas introduksi teknologi di sawit 
adalah untuk menjawab kebutuhan 
konsumsi yang semakin tinggi akibat 
demografi dunia yang berubah. 
Teknologi harus bisa meningkatkan 
efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan 
tentu saja mendukung sustainability 
sawit itu sendiri. Teknologi harus 
bisa berdampak terhadap seluruh 
stakeholder industri sawit. Sebagai 
contoh, bioteknologi saat ini menjadi 
tren yang luarbiasa di dunia. Salah 
satu issu terkini adalah CRISPR 
(dibaca crisper; clustered regularly 
interspaced short palindromic repeats), 
adalah teknik yang bisa digunakan 

untuk memodifikasi genom. Genom 
sel dapat dipotong ke tempat yang 
diinginkan, sehingga gen yang 
ada dapat dihilangkan dan yang 
baru ditambahkan. CRISPR sempat 
menghebohkan dunia dengan 
adanya klaim ilmuwan di Cina, 
He Jiankui, yang mengedit genom 
manusia, mendapatkan dua anak 
kembar perempuan yang lebih tahan 
terhadap HIV. Memang teknik ini dapat 
digunakan untuk berbagai macam hal, 
dari kedokteran hingga peningkatan 
mutu bibit.

Bisa dibayangkan bila kita 
menginginkan pohon sawit yang 
memiliki pohon pendek, tetapi berbuah 
banyak dengan rendemen yang tinggi, 
teknologi ini sangat memungkinkan 
untuk mendapatkan hasil tersebut. 
Namun, tulisan ini kita batasi untuk 
teknologi digital saja dulu ya. 

Perkembangan teknologi digital terkini 
bisa kita kelompokkan menjadi 5 
kelompok, yaitu (1) Sensor dan IoT; (2) 
Robotika; (3) Data Analytic/Machine 
Learning; (4) Mobile dan Desktop 
App; dan (5) Konektivitas. Saya akan 
highlight di kelompok Robotika, Data 
Analytic/Machine Learning dan Mobile 
App. Mari kita eksporasi teknologi 
digital tersebut dan kemanfaatannya di 
industri sawit. 

Pertanyaan pertama, bagaimana jika 
semua pekerjaan (di kebun sawit) 
dilakukan oleh robot? Pertanyaan yang 
bagi anda mungkin terkesan ‘ekstrim’. 
Faktanya, sudah ada beberapa 
pekerjaan yang dilakukan oleh robot. 
Saya ambil contoh di luar sawit. 
Seorang trader harus memperhatikan 
harga jual dan beli produk finansial 
untuk mendapatkan keuntungan. 
Saat ini sudah ada automated trading 
algorithm yang bekerja jauh lebih 

Indikator aplikasi DINDA (Daily Indicator of Astra Agro).
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cepat dari manusia, dan tentu saja, 
bisa bekerja 24 jam. Tentu akibatnya 
akan ada peralihan pekerjaan. Hal 
ini akan merubah pasar tenaga kerja 
yang selama ini kita kenal. Kompetensi, 
pengetahuan dan keterampilan, bisa 
jadi bukan lagi aset yang berharga 
untuk jadi ukuran. Tetapi Reputasi, bisa 
jadi ukuran di masa depan. Sistem 
rating yang anda kenal seperti yang 
ada di pengemudi ojek atau taksi 
online, menjadi contoh serupa di masa 
kini. Teknologi diatas lebih dikenal 
sebagai Artificial Intelligence. Untuk 
eksplorasi lebih dalam mengenai 
teknologi ini, anda bisa membaca 
buku Thomas H. Davenport, terbit 
tahun 2018, berjudul The AI Advantage: 
How to Put the Artificial Intelligence 
Revolution to Work. 

Robot yang bekerja khusus di industri 
sawit bisa dibilang saat ini tidak 
ada, namun bukan tidak mungkin 
dalam satu dekade kedepan akan 
ada introduksi robot untuk monitoring 
kesehatan tanaman, early warning 
untuk hama dan penyakit, atau bahkan 
untuk pemupukan, pruning dan panen. 
Saat ini saja sudah mulai banyak 
eksplorasi autonomus navigation di 
bidang pertanian untuk traktor atau 
mini robot yang bisa bergerak di 
bawah kanopi, dimana drone masih 

sulit diimplementasikan untuk bergerak 
diantara path sawit. Robot bisa 
diintegrasikan dengan sensor seperti 
kamera stereo, LIDAR, sensor inersia, 
kompas dan GPS. Artificial Intelligence 
berperan untuk menentukan arah, 
rute dan kecepatan robot, serta 
untuk menangkap dan menganalisa 
data yang kita butuhkan. Bila ada 
kerusakan dari part di robot, petani 
sawit sudah bisa memperbaiki sendiri 
bahkan menciptakan sendiri part yang 
dibutuhkan dengan adanya 3D printer. 

Saat ini juga sudah dikembangkan 
Image Harvesting System 
menggunakan teknologi Object 
Recognition, mulai dari menghitung 
jumlah buah dan menentukan kualitas 
buah. Sehingga secara automatis 
sistem sudah bisa menentukan mana 
buah mentah, matang dan busuk. 
Teknologi ini juga bisa digunakan untuk 
menentukan pelepah mana yang 
harus dipotong. Bila teknologi seperti ini 
bisa digunakan di industri sawit, petani 
akan terbantu dalam perencanaan, 
memproyeksikan kapan waktu yang 
tepat untuk panen, dan menentukan 
berapa orang (atau bahkan robot) yang 
dibutuhkan untuk bekerja. 

Bagi para petani, mereka bisa 
melakukan monitoring dari aplikasi, 
langsung dari telepon genggam nya, 

kapan saja, dimana saja, dan dalam 
bentuk laporan yang lebih visual. 
Teknologi AR (Augmented Reality) dan 
VR (Virtual Reality) akan hadir untuk 
menampilkan visualisasi proses dan 
hasil produksi dari setiap lokasi kebun 
secara 3D langsung di atas meja anda. 
Hal ini sangat memungkinkan, dengan 
begitu derasnya penetrasi smartphone 
dan koneksi internet ke beragam 
pelosok daerah. Dan agar terhubung 
dengan mudah ke beragam sensor 
dan robot, teknologi koneksi menjadi 
sangat penting.

Saat ini beragam teknologi koneksi 
lengkap hadir di dunia, dan sebagian 
sudah kita nikmati. Sebagai contoh 
3G/4G berbasis GSM yang bisa 
mengirimkan data ukuran besar seperti 
foto dan video, hingga bluetooth 
dengan kapasitas yang lebih kecil dan 
radius pendek, yang mungkin lebih 
anda kenal untuk menghubungkan 
gawai dengan earphone untuk 
mendengarkan musik. Di samping 
itu masih ada teknologi koneksi lain 
seperti LoRa, RPMA, dan White Space. 
Beragam teknologi koneksi tersebut 
hadir di berbagai negara dengan 
regulasi yang berbeda-beda sesuai 
kepentingan masing-masing negara. 
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Singkatnya, teknologi sekarang sudah jauh berkembang pesat seiring dengan demografi populasi manusia yang jumlahnya 
meningkat dengan cepat. Satu dekade ke depan, anda akan melihat dunia yang tidak akan sama lagi dengan saat ini. Berikut 
prediksi untuk tahun 2030 dari Singularity University, yang ikut kami hadiri tahun lalu di Silicon Valley, USA. 

1. Artificial Intelligence : Manusia akan berinteraksi dengan Artificial Intelligence (AI) dalam seluruh hidup kita. 

2. Digital Biology : Jualan “chassis” genetik menjadi hal yang umum, apalagi genetik untuk pertanian. Prediksi risiko penyakit 
sejak lahir, atau bahkan lebih jauh sebelum itu. 

3. Digital Manufacturing : Teknologi VR menjadi andalan operator untuk mengoperasikan robot, bahkan bisa mengoperasikan 
secara digital dan autonomous. Bahkan, kita sendiri bisa memproduksi tools/part sesuai kebutuhan. 

4. Blokchain Technology : Enkripsi yang begitu canggih, hingga seluruh dunia menggunakannya untuk sistem keuangan, 
bahkan pemilu. 

5. Augmented & Virtual Reality : AR bisa ditemui dimanapun dan bisa langsung terlihat tanpa bantuan smartphone, karena 
perangkat AR akan menjadi lumrah untuk dikenakan di kepala (headset). 

Dengan perkembangan teknologi tersebut, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Opsinya adalah diam, atau berpikir dan bertin-
dak agar tidak dilindas jaman. Industri sawit tempat kita mendapatkan pendapatan saat ini, mau tidak mau akan dipengaruhi 
oleh perkembangan teknologi. Jelas akan berdampak negatif bila kita tidak menaruh perhatian. Untuk itu saya mengajak untuk 
berpikir moonshot, berpikir 10X, ide apa yang bisa berdampak 10 kali lebih besar dibandingkan kondisi saat ini. Di Astra Agro, 
wadah InnovAgro bisa menjadi ajang anda untuk menuangkan ide kreatif yang memiliki konten teknologi. Mari kita mulai dari 
ide sederhana, saat ini, sekarang juga. 

Di beberapa halaman berikutnya ada tulisan dari tim CIA atau Centre of Innovation in AgTech, atas apa yang sudah dan akan 
dilakukan ke depan. 

Muhammad Guruh

Kontribusi Kita Saat Ini

Ruangan MELLI (Mills Excellence Indicators).



30 AGROVARIA  -  Edisi No. 95 Tahun 2019

|  LAPORAN UTAMA |

Membuat laporan menjadi salah satu jobdesk 
keseharian seorang asisten. Lalu apa saja yang 

dilaporkan dari sebuah laporan? Tentu saja apa yang 
sudah dikerjakan menjadi utama yang harus dilaporkan 
dan menjadi tanggung jawab asisten. Laporan yang 
sudah dibuat tersebut tak jarang memiliki kendala dalam 
waktu penyampaian kepada level top manajemen 
atau Board of Director (BOD), padahal kecepatan 
penyampaian informasi ini menjadi salah satu penentu 
pengambilan keputusan.

DINDA, Daily Indicator of Astra Agro. Apa itu DINDA? 
DINDA menjadi salah satu solusi dari kendala waktu 
tersebut, karena DINDA adalah aplikasi smartphone yang 
digunakan Asisten untuk melaporkan pencapaian harian 
para asisten, sebagai bahan refleksi di akhir hari.  

Ada 6 modul DINDA yaitu :  

1. Panen, modul reporting bagi Kepala Afdeling untuk 
pekerjaan Panen 

DINDA
DAILY INDICATOR OF ASTRA AGRO

2. Rawat, modul reporting bagi Kepala Afdeling untuk pekerjaan 
Rawat 

3. Proses, modul reporting bagi Kepala Proses 

4. Maintenance, modul reporting bagi Kepala Maintenance 

5. Operasional, modul reporting bagi Kepala Bagian 
Operasional 

6. Workshop, modul reporting bagi Kepala Bagian Workshop  

Adapun tujuan dari DINDA adalah :  

1. Menggerakkan kontrol berjenjang dari level Asisten up. Jika 
ada yang tidak sesuai norma diharapkan Asisten dapat 
menginformasikan ke atasannya, bahkan sebelum ditanya 

2. Medapatkan informasi dari Asisten dengan cepat dan tepat. 
Data yang dilaporkan langsung diterima oleh BOD.  

So, are you ready? Go for the future!

Fransiska Yoefi
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J ika asisten memiliki aplikasi DINDA untuk membantu pelaporan hasil kerjanya setiap hari, supervisor proses juga 
punya MELLI atau Mills Excellence Indicator adalah Aplikasi Input Parameter Mesin Pabrik.

Sebelum MELLI release Astra Agro belum memliki laporan tentang kondisi pabrik secara real time. Sehingga 
muncul lah ide dibentuknya aplikasi MELLI ini untuk memfasilitasi pengiriman kondisi parameter station dan mesin 
di pabrik, mendekati real time. Cara penggunaannya adalah dengan menginput menggunakan gadget yang 
disediakan oleh tim IT, dan dilakukan 1x per jam untuk masing-masing mesin. 

MELLI
MILLS EXCELLENCE INDICATOR

Hasil dari proses input tersebut akan ditampilkan di HO dalam bentuk dashboard, 
yang dapat dilihat oleh semua function.  

Jadi, jangan lupa input MELLI-nya setiap jam ya! Penting! 

Fransiska Yoefi
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AMANDA, AMANTA
DAN TIKA

Di era revolusi industri 4.0, semua 
perusahaan berlomba- lomba 

memanfaatkan teknologi untuk 
meningkatkan efektifitas dan 
produktivitas dalam proses bisnis 
masing-masing. Semua berusaha 
memecahkan permasalahan dengan 
bantuan teknologi, Astra Agro 
pun turut serta dalam mengikuti 
trend pemanfaatan teknologi ini 
guna meningkatkan efektifitas dan 
produktifitas dari karyawan Astra Agro. 

Seperti yang sudah di-launching 
Management Astra Agro di awal 
tahun 2019 ini, pemanfaatan teknologi 
sudah merambah kedalam proses 
manajemen panen. Beberapa aplikasi 
yang sedang dikembangkan di 
PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT 
GSDI) adalah penggunaan AMANDA 
(Aplikasi MANDor Astra), AMANTA 
(Aplikasi MANdor saTu Astra) dan TIKA 
(TBS Kalkulator Astra). Aplikasi – aplikasi 
ini bertujuan untuk membantu proses 
kerja dari Mandor Panen, Mandor 1 dan 
Krani/Checker.

AMANDA Panen digunakan untuk 
mempermudah Mandor Panen dalam 
mengerjakan pekerjaan hariannya, 
aplikasi ini dibuat untuk menjadi 
panduan bagi Mandor Panen. Dalam 
aplikasi ini, semua kegiatan rutin 
Mandor Panen sudah berada didalam 
aplikasi ini, mulai dari Absen Pemanen, 
Rangkaian SIC (Short Interval Control) 
dan mendapatkan laporan dari krani/ 
checker melalui integrasi data antara 
aplikasi TIKA dan AMANDA Panen. 
Sehingga Mandor Panen bisa lebih 
fokus ke lapangan dan tidak terjebak 
dengan urusan administrasi yang 
sering mereka lakukan.

Sedangkan untuk AMANTA Tanaman 
dibuat dengan tujuan mempermudah 
Mandor 1 Tanaman dalam melakukan 
pekerjaan rutin hariannya, sehingga 
melalui aplikasi inipun Mandor 1 
Tanaman mengetahui apa yang harus 
dilakukan dan yang sudah dilakukan 
secara rutin. Semua kegiatan rutin 
Mandor 1 tanaman sudah berada di 
aplikasi ini, seperti Absensi Mandor, 

rangkaian SIC (Short Interval Control) 
Pemanen dan Infield, serta pengisian 
Meeting Optimis. Sehingga semua 
pekerjaan di Afdeling tersebut tercatat 
dalam genggamannya.

Untuk Krani QA/Checker pun tidak 
kalah canggihnya, dengan dibantu 
aplikasi TIKA (TBS Kalkulator Astra), alat 
hitung yang selama ini menggunakan 
Digital Counter digantikan dengan 
smartphone dan dibantu fitur – fitur 
yang sangat memudahkan Krani QA/
Checker. Krani QA bisa melakukan 
perhitungan dan grading TBS setiap 
pemanen hanya melalui gadget. Krani 
QA bisa lebih mudah melihat hasil 
kerja panen per pemanen sekaligus 
kontrol kualitas TBS. Aplikasi TIKA juga 
terintegrasi dengan AMANDA dan 
AMANTA. Sehingga hasil pekerjaan 
H+0 bisa dengan mudah diketahui 
oleh Mandor Panen dan Mandor 1 
Panen.

Cipta Wibama
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Seperti yang sudah kita ketahui, 
Pruning adalah suatu kegiatan 

memotong dan menurunkan pelepah 
sawit. Pada kondisi saat ini, di seluruh 
perkebunan sawit, pelaksanaan 
pruning dilakukan oleh tenaga kerja 
manusia. Alat yang digunakan oleh 
pekerja pruning adalah dodos ataupun 
egrek. Dodos digunakan oleh pekerja 
pada saat memotong pelepah dengan 
ketinggian pokok maksimal 4 meter, 
sedangkan egrek digunakan pada saat 
pekerja memotong pelepah dengan 
ketinggian pokok maksimal 18 meter.

Mayoritas, permasalahan yang 
dirasakan oleh manajemen 
perkebunan sawit adalah tenaga kerja 
pruning dengan ketinggian pokok 
di atas 4 meter, hal ini dikarenakan 
dibutuhkannya tenaga kerja dengan 
kemampuan yang spesifik dan 
dibutuhkan training terhadap tenaga 
kerja baru terhadap pekerjaan ini. Oleh 

karena itu, kami bermimpi memiliki 
robot untuk melakukan pruning, 
terutama pruning pada pokok sawit 
ketinggian di atas 4 meter.

Mimpi ini berawal pada saat kami 
menonton film Wall-E. Pada film 
tersebut tokoh utamanya adalah kartun 
robot bernama Wall-E, bentuk robot 
tersebut menjadi inspirasi kami dalam 
membuat design robot pruning. Selain 
itu, pada saat ini 
Astra Agro memiliki unit mekanisasi 
infield yang berbentuk mirip dengan 
Wall-E, yaitu unit transporter. Pada 
dasarnya, kami mendesain robot ini 
dengan undercarriage menggunakan 
rubber track (seperti transporter), 
bertenaga listrik, dan memiliki 
pemotong pelepah yang dapat fleksibel 
menyesuaikan ketinggian pokok. Mimpi 
kami pada jangka panjang adalah 
terdapat satu orang sebagai controller 
5-10 robot pruning ini, namun untuk 

tahap awal, kami ingin membuat 
prototype robot ini dengan 1 orang 
controler untuk 1 robot.

Untuk tahap pembuatan prototype 
awal, kami akan menggunakan 
unit transporter dengan kondisi 
yang terbaik, sehingga komponen-
komponen transporter dapat kami 
manfaatkan. Kami menyadari bahwa 
sampai dengan saat ini belum ada 
jenis robot yang sama seperti dengan 
mimpi kami ini, namun kami optimis 
ini adalah salah satu solusi untuk 
permasalahan sulitnya mencari tenaga 
kerja dalam melakukan pekerjaan 
pruning kelapa sawit.

Aryodiputro Widianto

ROBOT PRUNING 
MASA DEPAN (?)



34 AGROVARIA  -  Edisi No. 95 Tahun 2019

|  PROSPER WITH THE NATION |

P enyuluhan Kesehatan 
kembal i  d i  gelar  d i  SDS 

Bajayau Lestar i  26 Februar i  2019 
beker jasama dengan Puskesmas 
Bajayau.  Pengis i  mater i  ka l i  in i 
ya i tu  Bapak M Supr ianto,  Ibu 
F ina,  Bapak Bahrain i   dan Bapak 
Fahrul  Raj i .  Penyuluhan kal i 
in i  membahas tentang Demam 
Berdarah  Dengue (DBD) . 
Sebanyak 50 s iswa yang terd i r i 
dar i  28 s iswa kelas l ima ,  12 
s iswa kelas empat  dan 10 s iswa 
perwaki lan Dokter  C i l ik  (Dokc i l ) 
berperan ser ta dalam mengikut i 
penyuluhan in i .  Antus ias s iswa 
dalam mengikut i  penyuluhan 
sangat lah t inggi .

Mater i  Per tama yang 
disampaikan dalam penyuluhan 
yai tu  mater i  DBD yang 

membahas tentang penger t ian 
DBD,  bagaimana penularan, 
c i r i  dan s i fa t  nyamuk,  tanda-
tanda demam berdarah,  ser ta 
bagaimana cara mencegah. 
Mater i  ke dua s iswa dia jak 
untuk mengingat  bagaimana 7 
langkah cara cuc i  tangan yang 
baik  dan benar.  Tidak cukup 
di  s i tu ,  se lesai  penyuluhan 
kesehatan 10 anggota dokc i l 
d ib imbing tentang cara 
pembuatan oral i t .  Masing-
masing dokc i l  d iminta untuk 
memprakt ikan pembuatan oral i t 
sesuai  dengan komposis i  yang 
benar.  Sete lah i tu  Dokc i l  beser ta 
p ihak puskesmas melakukan 
Operasi  jent ik  nyamuk di 
l ingkungan sekolah.  Dokc i l 
d ia jak untuk mel ihat  l ingkungan 
sekolah beser ta meni la i  apakah 

ada barang/ benda yang dapat 
mengakibatkan t imbulnya jent ik 
nyamuk.  Agenda penyuluhan 
kesehatan dan bimbingan 
Dokci l  d i laksanakan dalam 
rangka mendukung program 
ker ja Usaha Kesehatan Sekolah 
(UKS)  dan sekolah sehat . 
Semoga dengan ter laksananya 
kegiatan dapat  member ikan 
kebermanfaatan untuk se luruh 
warga SDS Bajayau Lestar i .

Devi Feriyanjani
Guru SMPS Bajayau Lestari

PENYULUHAN KESEHATAN
SDS BAJAYAU LESTARI
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SD Negeri 011 Waru yang 
merupakan sekolah binaan 

PT Waru Kaltim Plantation (PT 
WKP) menjadi satu-satunya wakil 
kabupaten dalam olimpiade fisika 
t ingkat Provinsi yang diadakan 
oleh Universitas Mulawarman di 
Samarinda. Padahal perlombaan 
ini baru pertama kali diikuti oleh 
SDN 011 Waru. Ajang ini digagas 
oleh Himpunan Mahasiswa 
Fisika Fakultas Keguruan dan 
I lmu Pendidikan Universitas 
Mulawarman Samarinda, dalam 
rangkaian Pekan Fisika XX tahun 
2019. 

Tahap awal di babak penyisihan 
dilaksanakan di SMA Negeri 2 
PPU. SDN 011 Waru lolos 10 besar 
se-kabupaten PPU. Siswa atas 
nama Kirana Damai Pangesti 
menduduki posisi ke- 2 se-
kabupaten PPU. Dua murid yang 
lain menduduki posisi ke- 6 dan 
ke- 7, yaitu Rifky Aditya Rifael dan 
Mario Febrian.   

Tanggal 3 Maret 2019 pukul 10.00 
WITA kami bersiap menuju kota 
Tepian Samarinda. Orang tua 
dari murid-muridku ikut serta 
menghantarkan keberangkatan 
kami, tak lupa Kepala Sekolah 
pun juga hadir memberikan doa 

dan semangat untuk rombongan. 
Perjalanan pertama yang 
cukup jauh bagi mereka dan 
menghantarkan mereka ke Ibu 
kota Provinsi Kalimantan timur, 
yang selama ini hanya mereka 
dengar lewat pelajaran dan 
penjelasan guru di kelas.

4 Maret 2019 di GOR 27 
September Universitas 
Mulawarman Samarinda. 
Sambutan hangat oleh panitia 
pekan Fisika XX membuat 
rombongan merasa nyaman. 
Lomba ini diikuti oleh 1.044 
peserta dari Kalimantan Timur 
dan Kalimantan Utara. Ternyata 
SDN 011 Waru bisa menjadi 
bagian dari kegiatan ini dan 
membawa nama kabupaten 
Penajam Paser Utara. Sungguh 
satu pengalaman yang “Luar 
Biasa” siswa SDN 011 Waru bisa 
menjadi bagian dari lomba ini 
bersaing dengan sekolah-sekolah 
elit  daerah lain. 

Bersaing dengan tim dari 
berbagai kabupaten lain diakui 
memang membuat t im SDN 011 
Waru agak berkecil hati. Namun, 
rupanya terpil ihnya Rifky Aditya 
Rifael sebagai satu dari  20 finalis 
dan satu-satunya wakil dari 

Kabupaten Penajam Paser Utara 
membuat t im SDN 011 Waru kaget 
dan bangga. Keesokan harinya, 
Final Olimpiade Fisika dilakukan 
dalam 2 sesi, eksperimen fisika 
dan menjawab soal uraian 
dengan durasi t iap sesi 2 jam. 
Perjuangan Rifky Aditya Rifael 
terbayar dengan berhasilnya 
menjadi urutan ke-8 dari seluruh 
finalis Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua panitia mengatakan bahwa 
olimpiade fisika ini sangatlah 
berdampak posit i f  bagi sekolah 
dan masyarakat. Melalui kegiatan 
ini, anak–anak akan semakin 
termotivasi untuk mempelajari 
i lmu fisika seiring dengan 
berkembangnya IPTEK di era 
digital. Kegiatan ini akan terus 
dilaksanakan agar lahir f isikawan 
-fisikawan muda yang lebih 
maju dan handal sesuai dengan 
perkembangan jaman. Beliau 
bersyukur dan berharap tahun 
depan tetap bisa melaksanakan 
pekan fisika berikutnya. Tetap 
generasi muda mampu menjadi 
generasi yang berakhlak dan ber-
IPTEK. 

Sariyah
Guru SDN  011 Waru

SEKOLAH BINAAN PT WARU KALTIM PLANTATION

MENANG OLIMPIADE
FISIKA KALTIM
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SDN 011 Waru sebagai 
sekolah binaan PT 

Waru Kaltim Plantation (WKP) 
berhasil meraih anugrah Sekolah 
Adiwiyata t ingkat Kabupaten 
Penajam Paser Utaraseiring 
keberhasilannya menjadi sekolah 
yang menerapkan program 
berwawasan lingkungan.

Penghargaan diserahkan 
langsung oleh Bupati Penajam 
Paser Utara (PPU) saat upacara 
ulangtahun kabupaten PPU ke-17 
di lapangan kantor Bupati kota 
Penajam. Adiwiyata merupakan 
program Kementerian Lingkungan 
Hidup untuk mendorong 
terciptanya pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat dalam 
upaya pelestarian l ingkungan 
hidup.Untuk tahap selanjutnya, 
SDN 011 Waru bersama 9 sekolah 
lainnya akan mengikuti seleksi 
Sekolah Adiwiyata di t ingkat 
provinsi dan nasional.

Administratur PT WKP, Erwin 
Ristiyanto mengatakan bahwa 
PT WKP senantiasa berkomitmen 
mewujudkan l ingkungan yang 
hijau, bersih, dan sehat. Oleh 
karena itu, PT WKP sangat 
mendukung program-program 
lingkungan yang dilakukan oleh 
SDN 011 Waru untuk mendapatkan 
anugerah Adiwiyata dan berharap 
ke depan anak-anak mampu 
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menjadi “agent of change” di 
l ingkungannya masing-masing. 
“Semoga anugerah Adiwiyata ini 
dapat memotivasi warga sekolah, 
orangtua siswa, dan manajemen 
perusahaan untuk semakin 
aktif  melakukan beragam aksi 
kepedulian dalam rangka 
mewujudkan l ingkungan hidup 
yang lebih hijau, sehat, dan 
bersih,” ujarnya.

Tridaya, selaku kepala sekolah 
SDN 011 Waru mengungkapkan 
bahwa perjuangan sekolah masih 
harus terus dilanjutkan menuju 
t ingkat selanjutnya. Selain itu, 
tahun 2019 ini sekolah juga 
dihadapkan pada akreditasi 
sehingga kesibukan yang 
luar biasa bukanlah menjadi 
penghalang warga sekolah 
untuk tetap berkarya dan tetap 
semangat. Beliau mengucapkan 
banyak terimakasih kepada 
perusahaan PT WKP untuk 
semua bantuan dan support-
nya, ke depan beliau berharap 
agar perusahaan tetap dapat 
memberikan support menghadapi 
tantangan ke depan.

Natalia, guru PNS yang menjadi 
wali kelas 1 di SDN 011 Waru 
mengungkapkan bahwa dengan 
adanya pembinaan secara 
intensif oleh perusahaan selama 
1 tahun terakhir membawa 

semangat baru di teman-teman 
guru dan siswa. Perubahan 
signif ikan kami rasakan dengan 
menjalankan berbagai program 
adiwiyata di sekolah sehingga 
sekolah menjadi lebih indah, 
sejuk, dan asri.

Secara berkesinambungan 
PT WKP berupaya membantu 
sekolah binaannya untuk 
menjalankan beraneka program 
dalam mewujudkan diri sebagai 
sekolah Adiwiyata. Sejak empat 
tahun terakhir, PT WKP telah 
melakukan pembinaan dan 
pendampingan secara intensif 
tentang l ingkungan hidup kepada 
SDN 011 Waru melalui dukungan 
dalam bentuk sarana dan 
prasarana berupa mushola dan 
ruang kelas, sarana transportasi, 
daur ulang l imbah rumah tangga, 
pembenahan kantin sekolah, 
karyawan, dan tenaga pendidik.

Selain itu, PT WKP juga 
melibatkan para siswa SDN 011 
Waru dalam beraneka aktif i tas 
untuk semakin menumbuhkan 
kesadaran berlingkungan. 

Nur Fidyati
Guru Pembina PT WKP-STN

SDN 011 WARU

MERAIH ANUGERAH 
SEKOLAH ADIWIYATA
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PT Sari  Adi tya Loka 2 (PT 
SAL2) .mengadakan 

acara Gather ing Kemit raan 
yang di   laksanakan di  depan 
mess PT SAL 2 pada tanggal , 
13  Apr i l  2019 dan di  hadir i 
o leh Pengurus Koperasi  Uni t 
Desa (KUD) ,  Suppl ier  TBS,  BPD 
dan Datuk R io (Kepala Desa) 
Sekuamang Kuning.  Dalam 
acara tersebut  ada beberapa 
acara yang di laksanakan yai tu 
sambutan dan pembagian 
doorpr ize.  Sambutan yang 
per tama oleh Bapak Dedy S 
Lubis  sebagai  Adminis t ratur  PT 
SAL2 dan bel iau menyampaikan 
beberapa sambutan kepada 
peser ta yang te lah hadir, 
d iantaranya adalah j ika t idak 
ada KUD dan suppl ier  maka 
kami bukan berar t i  apa-apa, 
karena KUD dan suppl ier 
memegang peran yang sangat 
pent ing dalam menjaga s inergi 
dan kepercayaan ker jasama 
ekonomi petani  dan perusahaan 

dan bel iau juga berharap 
semoga kemit raan in i  te tap 
ter ja l in  dan bisa lebih erat  lagi . 
Acara tersebut  d iadakan 
dengan sederhana tapi  sangat 
mer iah karena di  pandu 
o leh MC yang sangat  kocak 
yai tu  R idwan Mal ik  (  Kabag 
HRGA )  dan di  h ibur  o leh 
dua orang ar t is  ternama di 
wi layah Kabupaten Bungo dan 
sek i tarnya.  Se la in d ih ibur  o leh 
ar t is ,  kami  juga mempers i lahkan 
para tamu undangan yang ingin 
menyumbangkan suaranya 
untuk naikke atas panggung, 
dan k i ta  pun member ikan 
doorpr ize untukpeser ta KUD 
terbanyak member ikan TBS dan 
ada 3 katagor i  KUD terbaik 
yang menjadi  p i l ihan menurut 
manajemen dan fakta yang 
ada di  lapangan,  yai tu  KUD 
Karya Mukt i  (koperasi  pal ing 
menginspiras i  dengan 19 uni t 
usaha) ,  KUD Tani  Maju (Koperasi 
dengan 18 ke lompok tani  akt i f ) , 

KUD Ci t ra Makar t i  (Koperasi 
p lasma dengan produksi  25.267 
ton setahun) .  Se la in dar i  KUD 
ada juga suppl ier  TBS dan Desa 
yang mendapatkan doorpr ize 
dengan katagor i  yang berbeda-
beda.
Tujuan dar i  acara Gather ing 
kemi t raan in i  adalah 
mempererat  kembal i  ta l i 
s i la turahmi antara PT SAL 2 
dengan KUD,  Suppl ier  dan 
Desa yang ada di  seputaran PT 
SAL 2,  se la in s i la turahmi dan 
menjaga hubungan baik ,  acara 
in i  juga untuk menyampaikan 
sos ia l isas i  b i la  ada program 
dan kebi jakan perusahaan yang 
baru.  Hubungan baik  seper t i  in i 
menciptakan sal ing kepedul ian 
dan kepercayaan.  Se lanjutnya 
acara in i  d i tu tup dengan fo to 
dan makan s iang bersama.

Ria Andani
PIC Fire PT SAL 2

SILATURAHMI PT SARI ADITYA LOKA 2 DENGAN SUPPLIER MELALUI

GATHERING KEMITRAAN
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Bulan puasa merupakan bulan 
yang di nanti bagi umat islam 

karena dibulan tersebut segala 
amal dan perbuatan akan dil ipat 
gandakan. Dibulan ini juga kita 
diajarkan untuk berbagi meskipun 
hanya seteguk air untuk orang 
yang berpuasa. Banyak sekali 
yang bisa kita lakukan untuk 
mengisi di bulan suci ini agar 
puasa kita t idak hanya sekedar 
menggugurkan puasa saja atau 
sekedar lapar dan dahaga saja 
tetapi pahala puasapun juga 
tidak hilang dengan sia-sia. 
Agar t idak sia-sia puasa kita 
dibulan ramadan banyak aktif i tas 
posit i f  yang bisa kita lakukan, 
baik secara individu juga secara 
bersama-sama. 

Di bulan ramadhan tahun ini PT 

Agro Nusa Abadi (PT ANA) secara 
rutin melakukan kegiatan safari 
ramadhan dari masjid ke masjid 
baik internal dan juga eksternal 
tujuannya adalah menjaga 
silaturrahmi antara managemen 
dan karyawan di afdeling dan 
juga membina keharmonisan 
dengan masyarakat diluar kebun 
PT ANA. Warga masyarakat pun 
sangat antusias sekali dengan 
adanya kegiatan safari ramadhan 
karena selain bisa melaksanakan 
ibadah bersama juga bisa 
beramah – tamah antara 
karyawan dengan managemen. 

Dalam safari ramadhan ini PT 
ANA dan PT SJA -1 memberikan 
bantuan berupa Al-quran, buku-
buku agama dan buku Iqra’ 
untuk mengaji di masjid untuk 5 

desa sekitar, yaitu Desa Peboa, 
Desa Molino, Desa Towara, Desa 
Bungintimbe dan Desa Tompira. 

Tidak hanya putus disitu saja 
kegiatan ramadhan tahun 
ini,  tetapi ada momen yang 
spesial yang dilakukan bersama 
pemerintah daerah, kapolsek, 
suplier TBS luar dan juga yang 
lebih membahagiakan lagi bisa 
berbuka bersama dan pemberian 
santunan kepada 70 anak yatim.

Kegiatan buka bersama 
dilaksanakan pada tanggal 22 
Mei 2019 bertempat di desa 
Lambulu kecamatan Bumi Raya 
Kabupaten Morowali Sulawesi 
Tengah. Kegiatan ini dihadiri 
sekitar 500 undangan dan juga 
santri pondok pesantren Al-

SAFARI RAMADHAN PT AGRO NUSA ABADI - PT SAWIT JAYA ABADI-1

PUASA MENGAJARKAN 
KITA UNTUK BERBAGI
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Hikmah, anak-anak yatim piatu 
beserta orang tua serta tentunya 
management PT ANA dan PT 
SJA-1. Kegiatan ini dilakukan 
sesederhana mungkin walaupun 
tidak meninggalkan esensi 
sebenarnya yaitu semangat 
berbagi untuk masyarakat sekitar. 

Menurut pengurus pondok 
pesantren Al -Hikmah kegiatan 
ini baru pertama kali dilakukan 
oleh perusahaan dan yayasan 
sehingga niat postif  dari PT 
Agro Nusa Abadi untuk berbagi 
buka bersama dan memberikan 
santunan kepada anak yatim 
yang dikelola oleh yayasan 
sangat di apresiasi dengan 
penuh semangat.

Antusiasme peserta buka 
bersama dan pemberian 
santunan kepada anak yatim 
piatu sudah di mulai berbondong- 
bondong ke tempat acara pada 
pukul 16.00 WITA. Tepat pukul 
17.00 acara pembukaan dimulai 
oleh panitia, dalam pembukaan 
camat Bumi Raya menyampaikan 
bahwa kegiatan santunan 
kepada anak yatim ini merupakan 
tanggungjawab semua, t idak 
hanya dibebankan kepada 
pengurus saja tetapi menjadi 
tanggungjawab baik aparat 
pemerintahan, masyarakat, juga 
perlu perhatian dari perusahaan.

Selanjutnya camat juga 
menyampaikan bahwa di era 

perkembangan jaman ini ada 
beberapa desa di Morowali 
yang sudah terpapar dengan 
narkoba, untuk itu dengan 
adanya pesantren tahfiz dan 
pendidikan agama di desa  
Lambelu Kecamatan Bumi raya ini 
akan menjadi benteng terhadap 
maraknya narkoba yang sudah 
masuk ke desa-desa. 

Acara tersebut juga diisi dengan 
pemberian ceramah agama 
oleh kepala depag Morowali, 
dalam  ceramahnya beliau 
menyampaikan bahwa sebagai 
umat muslim wajib memelihara 
anak yatim dan piatu serta t idak 
boleh menyia-nyiakanya karena 
j ika kita melakukannya termasuk 
orang yang berbohong terhadap 
agama. 

Dalam kesempatan tersebut 
Rail ing ginting sebagai 
Administratur PT Agro Nusa Abadi 
dan Sawit Jaya Abadi-1 juga 
berkesempatan Hadir dan beliau 
juga memberikan sambutan. 
Dalam sambutanya beliau 
menyampaikan bahwa bulan 
ramadhan merupakan bulan 
penuh kasih.

Bulan ini merupakan bulan yang 
baik untuk berbagi sehingga 
momen pemberian santunan 
kepada anak yatim ini bisa 
lebih baik dari tahun-tahun 
selanjutnya. Rail in Ginting juga 
menyampaikan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam suksesnya 
acara buka bersama dan 
pemberian santunan kepada 
anak yatim meskipun santunan 
tersebut belum maksimal 
tetapi hal tersebut murupakan 
program kepedulian kita dari 
perusahaan untuk memberikan 
bantuan kepada masyarakat 
disekitar perusahaan, beliau 
juga berharap di tahun-tahun 
selanjutnya bisa lebih baik dan 
lebih meriah lagi.

Dalam acara pemberian 
santunan kepada 70 anak yatim 
tersebut Rail in Ginting juga 
berkesempatan secara langsung 
menyalurkan santunan kepada 
anak yatim tersebut yang juga di 
dampingi oleh pengurus Yayasan, 
Camat, serta Kapolsek. Anak-
anak penerima santunan pun 
menyambutnya dengan gembira. 

Muchammad Nurul Huda
Guru Pembina PT  ANA - PT SJA-1
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“R imbun kelapa sawit selalu 
diir ingi dengan suburnya 

kehidupan masyarakat sekitar” 
ujar salah satu tokoh masyarakat 
yang tinggal di areal perkebunan. 
Tidak bisa dipungkiri,  keberadaan 
perkebunan kelapa sawit selalu 
diikuti oleh meningkatnya 
perekonomian masyarakat sekitar. 
Astra Agro selaku perusahaan 
perkebunan selalu memastikan 
bahwa keberadaannya selalu 
memberikan dampak posit i f  untuk 
masyarakat termasuk l ingkungan 
tempat t inggalnya. 

Dengan motto “Prosper with The 
Nation”, Pertumbuhan bisnis 
berkelanjutan dan reputasi 
perusahaan harus dibangun 
melalui tata kelola perusahaan 
yang baik yang didukung oleh 
pelaksanaan tanggung jawab 
sosial dan l ingkungan. Astra Agro 
memiliki misi untuk menjalankan 
bisnis sekaligus memberikan 
manfaat untuk kesejahteraan 
masyarakat sekitar, salah satunya 
melalui program-program 
berbasis l ingkungan. 

Bentuk kepedulian Astra 
Agro terhadap lingkungan 

direpresentasikan melalui 
program rehabil i tasi-restorasi 
habitat. Kegiatan rehabil i tasi 
dilakukan dengan cara 
melakukan penanaman bibit 
tanaman yang dapat memberikan 
dampak posit i f  untuk l ingkungan 
dan ekonomi masyarakat sekitar.

Di awal tahun 2019, Astra Agro 
sudah melakukan penanaman 
1309 bibit yang terdiri dari 
tanaman kayu seperti ketapang, 
mahoni & bakau, disertai dengan 
bibit tanaman buah seperti jeruk, 
rambutan, lai (sejenis durian).

Penanaman pohon buah 
bertujuan untuk menjaga 
keseimbangan ekosistem 
melalui penyediaan pakan alami 
untuk satwa liar dan disisi lain 
memberikan manfaat untuk 
masyarakat sekitar dari sisi 
ekonomi ataupun l ingkungan.

Jenis buah yang ditanam juga 
merupakan buah asli Indonesia 
yang mudah ditemui sehari-hari. 
Lalu bagaimana dengan jenis 
buah lainnya? Apakah hanya itu 
buah asli ibu pertiwi?

Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut, Astra Agro bersinergi 
dengan Astra International untuk 
melakukan program penanaman 
buah-buah asli Indonesia yang 
jarang dikenal masyarakat 
sebagai upaya penyelamatan 
buah langka nusantara melalui 
Program Konservasi Buah Langka 
Nusantara (Pranaraksa). 

Pranaraksa adalah program 
inisiasi Astra Internasional 
dengan melibatkan Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI)  yang bertujuan untuk 
melestarikan buah langka 
melalui pengumpulan, pendataan 
dan penyebarluasan kembali 
ke masyarakat sekitar. Nama 
Pranaraksa sendiri memiliki arti 
“Pelindung Kehidupan” yang 
diadopsi dari kata sansekerta 
yaitu Prana yang berarti 
kehidupan dan Raksa yang 
berarti pelindung.

Kegiatan Pranaraksa sendiri 
sudah dilakukan sejak tahun 
2015 dan hingga saat ini, Astra 
telah mengembangkan 14 
Pranaraksa Center yang tersebar 
di berbagai daerah di Indonesia. 
Salah satu Pranaraksa Center 

PRANARAKSA, MELINDUNGI KEHIDUPAN MELALUI

PENANAMAN BUAH LANGKA
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yang dikembangkan berada 
berlokasi di salah satu anak 
perusahaan Astra Agro yaitu PT 
Pandjiwaringin. PT Pandjiwaringin 
merupakan salah satu unit bisnis 
Astra Agro yang bergerak di 
perkebunan karet yang terletak 
di Kecamatan Malingping, 
Kabupaten Lebak, Provinsi 
Banten.  Areal yang ditunjuk 
menjadi lokasi merupakan blok 
non produktif di blok K20 & K22 
dengan luas 24,81 Ha. Dalam 
pembangunan Pranaraksa Center, 
Astra Agro juga melibatkan 
Perusahaan Astra Group yaitu 
Astra International, Kalimantan 
Prima Persada, Asuransi Astra 
dan Bank Permata. 

Sebagai bentuk pengenalan 
kepada masyarakat dan 
perusahaan yang sudah 
berpartisipasi, Acara Kickof f 
Pranaraksa Center dilaksanakan 
pada tanggal 5 April  2019.  
Acara tersebut bertujuan untuk 
menyamakan persepsi dan 
menyelaraskan nada (set the 
tone) antara stakeholder terkait 
serta sebagai ajang promosi 
untuk mendatangkan rasa 
ketertarikan terhadap kegiatan 
Pranaraksa.

Kegiatan yang akan dilakukan 
adalah penanaman bibit tanaman 
langka serta pelepasan bibit ikan 
konsumsi. Jumlah bibit yang akan 
ditanam sebanyak 1000 bibit 
buah-buah langka yang jarang 
ditemukan di pasaran, antara lain 
adalah Burahol, Namnam, Loba-
lobi, Menteng dan masih banyak 
lagi.

Buah-buahan yang ditanam 
juga memiliki berbagai manfaat 
untuk kesehatan tubuh contohnya 
adalah Loba-lobi yang dapat 
membantu menurunkan kadar 
kolestrol, Burahol yang dapat 
mencegah bau badan serta 
Menteng untuk kesehatan 
jantung.

Bondan Susilo, Selaku 
Environment & Corporate Social 
Responsibil i ty Team Leader 
PT Astra International 
mengatakan kegiatan Pranaraksa 
Center merupakan bentuk dari 

komitmen Grup Perusahaan 
Astra di bidang l ingkungan. 
Diharapkan kedepan, akan 
muncul inisiatif  dari masyarakat 
sekitar untuk menjaga apa yang 
sudah dibangun mengingat hasil 
dari Pranaraksa Center ini akan 
dinikmati juga oleh masyarakat 
sekitar.

“Kami selaku perusahaan di 
bawah naungan Astra, siap untuk 
mendukung segala kegiatan yang 
bermanfaat bagi l ingkungan serta 
masyarakat sekitar. Pranaraksa 
Center PT Pandjiwaringin akan 
memberikan dampak posit i f  di 
beberapa tahun kedepan untuk 
masyarakat sekitar. Kedepan 
masyarakat dapat menikmati 
hasil dari pohon yang sudah 
berbuah dan panen dari bibit 
ikan yang sudah ditebar,” ujar 
Area Operational Director 
Astra Agro, Bambang Dwi 
Cahyono

Kegiatan yang terasa melelahkan 
tidak terasa, terl ihat dari 
antusiasme peserta dan panitia 
dalam mengikuti acara tersebut. 
Di sela-sela acara, para 
pimpinan dan staf dari masing-
masing perusahaan juga saling 
bertukar ide dan pikiran untuk 
berkolaborasi melakukan hal 
yang serupa di masa yang akan 
datang.

Acara ini juga menjadi wadah 
untuk menyatukan berbagai 
padangan dari perusahan 
dari berbagai l ini bisnis dalam 
menjalankan tanggung-jawab 
kepada masyarakat dan 
l ingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan 
acara tidak lepas dari peran Tim 
Panitia PT Pandjiwaringin yang 
dikomandoi oleh Bapak Wawan 
Hermawan selaku Administratur 
dan Bapak Nuryanto selaku 
Kepala Tata Usaha. 

Kegiatan Kick-of f Pranaraksa 
Center PT Pandjiwaringin masih 
merupakan langkah awal dari 
perjalanan panjang. Astra Agro 
Lestari akan selalu berusaha 
untuk memberikan manfaat 
untuk l ingkungan sekitarnya, 
sejalan dengan Core Value 
perusahaan yaitu menjadi mil ik 
yang bermanfaat bagi bangsa 
dan Negara. Diharapkan di 
masa yang akan datang, 
perusahaan atau masyarakat 
dapat menginisiasi program yang 
serupa.

Karena menjadi “Pelindung 
Kehidupan” bukan hanya 
tugas dari perusahaan yang 
menjalankan program, melainkan 
tanggung jawab dari seluruh 
pihak untuk dapat menjaga 
dan melestarikan kehidupan di 
sekitarnya. 

Apakah kita mampu? Tentu 
mampu. Tetapi hal yang 
mendasar adalah apakah kita 
mau mengambil tanggung jawab 
tersebut? Hanya kalian yang bisa 
menjawab sobat agrovaria.

Gilang Fajar Ramadhan

Penanaman buah langka dan penyebaran bibit ikan Kolaborasi 
dengan Astra International, Asuransi Astra, Kalimantan Prima Persada, 
Permatabank .
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FIELD TRIP PT SUBUR AGRO MAKMUR SEBAGAI 

MEDIA KAMPANYE POSITIF

Keunikan yang dimiliki PT Subur 
Agro Makmur (SAM) yang berada 

di wilayah rawa menjadi daya tarik 
tersendiri bagi masyarakat umum 
dan anak-anak usia sekolah untuk 
mengetahui lebih jauh bagaimana 
cara pengelolaan kebun sawit di 
daerah rawa tersebut.

Keingintahuan akan bagaimana 
cara mengelola kebun sawit di 
daerah rawa membawa mahasiswa 
Agroteknologi dari Sekolah Tinggi 
Ilmu Pertanian Amuntai sebanyak 
75 orang didampingi oleh sembilan 
orang dosen berkunjung ke 
PT SAM pada Selasa, 30 April 2019. 

Dalam kunjungan tersebut 
mahasiswa diajak untuk melihat 
bagaimana sistem pengelolaan air 
(Water Management) di PT SAM yang 
disampaikan oleh Bapak Nuri selaku 
Asisten Water Management System 
(WMS).

Nuri menyatakan, WMS menjadi 
prasyarat utama pembangunan 
kebun di PT SAM, karena sebelum 
kita menginjak kebagian operasional 
inti kebun yaitu persiapan 
penanaman pohon sawit, kita 
harus memastikan terlebih dahulu 
pengelolaan airnya.

Setelah melihat bagaimana proses 
pengelolaan air (WMS), selanjutnya 

para mahasiswa diajak melihat 
blok tanaman sawit yang sudah 
menghasilkan dan diberikan 
pemaparan mengenai bagaimana 
proses penanaman sawit mulai dari 
Land Clearing (LC) sampai proses 
panen dan angkut ke pabrik yang 
disampaikan oleh Nur Fikri Nawawi.

Selain itu, Nur Fikri Nawawi juga 
memaparkan secara rinci kegiatan 
perawatan pokok sawit, seperti 
pengendalian gulma, pemupukan, 
dan sanitasi. Pemaparan dari 
Nur Fikri tersebut membuat para 
mahasiswa antusias mengajukan 
pertanyaan dan diskusi mengenai 
kelapa sawit.

Selanjutnya mahasiswa diajak 
mengunjungi pabrik. Disana mereka 
mendapatkan penjelasan mengenai 
proses pengelolaan sawit sampai 
menjadi crude palm oil (CPO) yang 
disampaikan oleh Faisal Amri. 

Para mahasiswa Agro teknologi 
dari Sekolah TinggiI lmu Pertanian 
Amuntai tersebut juga mengajukan 
pertanyaan mengenai bagaimana 
pengelolaan limbah pabrik kelapa 
sawit di PT SAM.

Banyak mahasiswa yang baru 
tahu bahwa tidak ada limbah 
pabrik kelapa sawit yang tidak 
dimanfaatkan. Menurut info yang 

mereka terima selama ini, limbah 
kelapa sawit merusak lingkungan, 
terlebih lagi pada area rawa.

Kegiatan kunjungan mahasiswa 
ke PT SAM tersebut ditutup dengan 
kegiatan ramah tamah dengan 
manajemen bertempat di SDS 
Bajayau Lestari. 

Dalam kunjungan tersebut 
Administratur PT SAM Jonet 
Budiarto juga menyampaikan 
bahwa keberadaan PT SAM di 
bidang pendidikan memang 
dipersiapkan untuk menjadi media 
belajar bagi kita semua, terutama 
untuk masyarakat sekitar kebun, 
termasuk mahasiswa. Harapannya 
setelah mengetahui pengelolaan 
kelapa sawit yang sebenarnya bisa 
menjadikan corong untuk bersuara 
di luar bahwa industri sawit bernilai 
positif.

Dampak positif yang langsung dapat 
dilihat sepulangnya mahasisiswa 
melakukan kunjungan ke kebun 
sawit adalah mereka mengunggah 
kegiatan dan pengetahuan yang 
mereka dapat selama berkunjung ke 
PT SAM ke instagram.

Hero Setiawan
CDO PT SAM

Penjelasan mengenai proses pengelolaan sawit sampai menjadi crude 
palm oil (CPO) yang disampaikan oleh Faisal Amri.
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SOSOK PENDEKAR API
DARI PT TRI BUANA MAS 

PT Tri Buana Mas (TBM) 
salah satu perusahaan 

perkebunan anggota Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia (GAPKI) yang menerima 
penghargaan Gubernur Provinsi 
Kalimantan Selatan (Kalsel) H 
Sahbirin Noor, pada peringatan 
Hari Kesiapsiagaan Bencana 
(HKB) Nasional tanggal 26 April 
2019 lalu. 

Dibalik kesuksesan PT TBM anak 
perusahaan Astra Agro Lestari 
ini, tak terlepas dari adanya 
sosok yang dikenal dengan 
julukan pendekar api, yakni 
Bambang Budiansyah yang saat 
ini menjabat sebagai Asisten Fire 
Protection PT TBM, diakui punya 
peran besar dalam mencapai 
penghargaan tersebut.

Perannya memang juga 
tak terlepas dari dukungan 
manajemen perusahaan, 
khususnya dari Fire 
Protection Specialist Astra 
Agro  Dian Ary dalam upaya 
mengimplementasikan Peraturan 
Menteri (Permen) Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) Nomor 32 tahun 2016, 
baik dari organisasi, sistem dan 
sapras Karhutla.

Ia menjelaskan program dan 

sistem fire protection yang 
dijalankan meliputi upaya 
pencegahan (Prevention),  
memastikan tim,  peralatan,  
infrastruktur,  dan sarana,  
sumber air,  serta sosialisasi 
(Readiness), melakukan simulasi 
atau uji coba (Fire quick 
response), serta melakukan 
kolaborasi dengan semua stake 
holder masyarakat(Society 
partnership).

"Tim yang dibentuk dan terlatih 
bahkan sebagian sudah 
tersertif ikasi Manggala Agni 
sebanyak 196 orang, terdiri dari 
t im fire brigade 20 orang, t im 
reaksi cepat,  t im pantau dan 
patroli sebanyak 48 orang, t im 
logistik 24 orang, t im medis 
empat orang," katanya, saat 
ditemui di sela kegiatan puncak 
HKB 2019, di Banjarbaru.

Dijelaskan dia, untuk peningkatan 
keahlian personil pihaknya 
melakukan pelatihan atau 
training berupa simulasi dan apel 
bersama untuk menyegarkan 
kesiapsiagaan tim dalam 
penanggulangan Kahurtla dan 
dilakukan  rutin dua kali dalam 
setahun.

"Dukungan dari management 
oleh Dian Ary Kurniawan 

selaku Function Fire Protection 
melakukan kontrol atas semua 
kegiatan program dan sistem fire 
protection yang ada di site yang 
tersebar di seluruh Indonesia, 
agar tetap selalu bisa sejalan 
dengan regulasi serta kebijakan 
manajemen," katanya.

Selain itu, dalam rangka 
menyelaraskan program yang 
dijalankan tentu pihaknya 
juga bersinergi dengan semua 
stakeholder, seperti kepolisian, 
TNI, BPBD, dan pihak pemerintah 
daerah baik itu dari Kabupaten 
Tapin maupun Batola, untuk 
menjalankan program yg 
berbasis masyarakat.

Ditambahkannya, dampak 
langsung yang dirasakan 
adalah adanya informasi terkait 
kedaaan nasional maupun 
Provinsi Kalsel, khususnya terkait 
Karhutla, seperti informasi 
hot-spot mapun fire spot, serta 
melakukan sosialisasi, patroli, 
dan penanggulangan bersama.

Slamet Riadi
CDO PT TBM

Bambang Budiansyah dan Dian Ary sosok pejuang Dalkarhutla 
PT Tri Buana Mas 
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PERBAIKI EKOSISTEM PASCA TSUNAMI,

PT PLB TANAM MANGROVE
PT Perkebunan Lembah Bhakti 

(PT PLB) mengadakan 
kegiatan penanaman mangrove 
sebanyak 7.000 batang di sekitar 
Pantai Kilangan, Kabupaten Aceh 
Singkil,  Provinsi Aceh, dalam 
upaya mengembalikan ekosistem 
tanaman tersebut yang sempat 
hancur akibat tsunami 14 tahun 
lalu.

Dengan ditanamnya 7.000 
batang, maka hingga saat 
ini anak perusahaan PT Astra 
Agro Lestari Tbk tersebut telah 
menanam sebanyak 19.000 
batang di kawasan Pesisir Aceh 
Singkil.

Tahun sebelumnya, PT PLB juga 
telah menanam 12.000 mangrove. 

Angka ini masih akan terus 
dit ingkatkan pada tahun-tahun 
selanjutnya.

Tsunami Aceh pada tahun 
2004 yang lalu t idak hanya 
menghancurkan infrastruktur dan 
memakan korban j iwa, tetapi 
juga menghancurkan ekosistem 
mangrove di sekitar pantai. 14 
tahun ekosistem pantai belum 
sepenuhnya pulih.

Suyono, Administratur PT PLB 
mengatakan partisipasi PT PLB 
sudah memasuki tahun ke-2 
yang bekerjasama dengan Badan 
Lingkungan Kabupaten Aceh 
Singkil.

"Kami berharap kegiatan ini 
menginspirasi masyarakat  

semakin banyak pihak yang  
peduli kegiatan restorasi 
mangrove agar proses 
pengembalian  menjadi lebih 
cepat," katanya.

Sementara itu, Badan Lingkungan 
Kabupaten Singkil berharap agar 
makin banyak perusahaan yang 
terl ibat dalam upaya pelestarian 
ekosistem mangrove ini. 

“Terima kasih kepada PT PLB 
atas upayanya mengembalikan 
keasrian mangrove di Kabupatan 
Aceh Singkil,” ucap Zulkif l i , 
perwakilan Badan Lingkungan 
Hidup Aceh Singkil. 
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PT SINP-PBNA

BANGUN TOILET TPA
MIFTAHUL JANNAH  

PT Surya Indah Nusantara 
Pagi (PT SINP)-PT Persada 

Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) 
menyerahkan bantuan kepada 
Tempat Penitipan Anak (TPA) 
Miftahul Jannah Kecamatan 
Arut Utara (Aruta) berupa hasil 
pembangunan toilet dan Karpet 
Sajadah untuk Masjid Sungai 
Seribu. Penyerahan bantuan itu 
dilaksanakan tanggal 28 Mei 2019 
dan hadiri langsung Wakil Bupati 
Kobar Ahmadi Riansyah dalam 
acara buka Puasa bersama di 
masjid Al Ikhlas PT SINP-PBNA. 
Acara buka puasa bersama itu 
dihadiri juga Camat Arut Utara M 
Iksan, Unsur Forkopimda Kobar 
dan Anggota DPRD Kobar. 

Community Development 
of f icer (CDO) PT SINP - PBNA 
Hidayatusya’ban mengatakan 
bantuan berupa bangunan toilet 
dan Karpet Sajadah untuk Masjid 
Sungai Seribu sebagai bentuk 
kepedulian perusahaan kepada 
masyarakat terutama bidang 
pendidikan dan Agama. 

"bantuan pembangunan toilet 
TPA Miftahul Jannah ini sebagai 
wujud bahwa keberadaan 
persasahan ditengah tengah 

masyarakat dapat memberikan 
manfaat, karena dana CSR 
perusahaan pun selalu kita 
berikan untuk pengembangan 
bidang kesehatan, pendidikan, 
l ingkungan hidup dan 
perekonomian masyarakat, 
juga kami sangat peduli 
pada pengembangan 
bidang keagamaan, Kata 
Hidayatusya’ban. 

Dia pun menambahkan 
termasuk acara buka puasa 
bersama Pemkam Kobar yang 
dilaksanakan di Masjid Al Ikhlas 
PT SINP-PBNA merupakan bentuk 
jalinan tali si laturahmi dengan 
masyarakat juga Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat, hal i tu sebagai bentuk 
sinergitas perusahaan 
dengan Pemkab Kobar dalam 
membangun daerah. 

Sementara itu Wakil Bupati Kobar 
Ahmadi Riansyah menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada 
PT. SINP - PBNA Astra Agro 
Area B1 yang selama ini sangat 
membantu dalam pengembangan 
pembangunan daerah.

"atas nama pribadi dan 
Pemerintah daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, kami 
sampaikan ucapan terima kasih 
kepada PT. SINP - PBNA Astra 
Agro Area B1 yang turut serta 
andil dalam pembangunan 
daerah ini, keberadaan 
perusahaan memberikan manfaat 
bagi masyarakat, dimana selain 
membantu bidang pendidikan 
dan ke Agamaan, belum lama ini 
Astra Agro Lestari Area B1 pun 
telah membantu dalam membuka 
akses jalan penghubung Desa 
melalui dana konsorsium, ". Ujar 
Wakil Bupati Ahmadi Riansyah.

Karena lanjut Wakil Bupati 
Kobar, j ika mengandalkan dana 
APBD Kobar sangat terbatas 
sehingga pembangunan tetap 
bisa dilaksanakan hanya secara 
bertahap, guna percepatan 
pembangunan maka Pemkab 
Kobar pun menggandeng 
perusahaan.

Hidayatusya'ban
CDO PT SINP-PBNA
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V ice President Of 
Communications PT Astra Agro 

Lestari Tofan Mahdi menerima 
penghargaan Spokeperson Of The 
Year 2019 versi Majalah Warta 
ekonomi d Jakarta, Jumat 15/3.

CEO dan Chief Editor Warta 
Ekonomi, Muhamad Ihsan. 
mengatakan, Spokeperson Of The 
Year 2019  dianugerahkan kepada 
perusahaan yang memperlihatkan 
kinerja yang membanggakan dan 
mampu menginspirasi praktisi 
kehumasan atau Public Relations 
(PR) di Indonesia.

Penilaiannya ada empat poin 
yakni, kemampuan komunikasi 
eksternal, kemampuan dalam 
penanganan krisis, melakukan 
kampanye posit i f  atas berbagai 
isu dan tekanan yang ada baik 
melalui media konvensional 
maupun sosial media serta 
kemampuan dalam melakukan 
sentimen analisis.

“Insan yang terpil ih sebagai 
Spokeperson Of The Year 
2019 merupakan pribadi yang 
memiliki kemampuan baik dalam 
pemikiran dan keterl ibatan 
langsung dengan banyak pihak 
sehingga keberadaannya mampu 
memberikan pengaruh posit i f 
bagi reputasi perusahaan dan 
industri.”

Tofan Mahdi mengatakan, 
komunikasi dengan pemahaman 
yang komprehensif mengenai 
industri sawit sangat penting 
agar persepsi dan pemahaman  
masyarakat tentang sawit 
tersampaikan secara baik.

Semangat yang harus dibangun 
para pemangku kepentingan 
termasuk pelaku komunikasi 
sawit yakni keinginan untuk  
memperjuangkan sawit sebagai 
industri strategis nasional dengan 
20 juta masyarakat bergantung 
hidup di dalamnya.

“Saya percaya kampanye 
antisawit yang dilakukan negara 
produsen minyak nabati lain, 
t idak akan pernah berhenti. 
Tapi bukan itu masalahnya, 
yang harus kita lakukan adalah 
bagaimana agar sawit sebagai 
industri strategis nasional terus 
bertumbuh serta nasib 20 juta 
orang yang bergantung d industri 
ini makin sejahtera,” kata Tofan 
Mahdi yang juga merupakan Juru 
bicara Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). 
Kedepan, Tofan menargetkan, 
cara berkomunikasi  industri 
sawit akan lebih strategis agar 
persepsi masyakat tentang sawit 
sebagai industri yang baik dan 
ramah lingkungan terbangun 
dalam tiap strata mulai dari 
anak-anak, pelajar, mahasiswa, 
ibu rumah tangga, pekerja  
hingga profesional.

Fenny Sofyan

TOFAN MAHDI 

RAIH SPOKESPERSONS
OF THE YEAR 2019
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ASTRA AGRO

EMITEN TERBAIK
BIDANG PERTANIAN 2019
PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra 

Agro) terpilih sebagai emiten 
terbaik bidang pertanian dalam Bisnis 
Indonesia Award 2019 yang bertema 
Profitability and Stability.  Perusahaan 
perkebunan kelapa sawit ini dinilai 
mampu menjaga performa yang stabil 
di tengah melemahnya harga minyak 
sawit dunia.

Penghargaan diberikan oleh Presiden 
Direktur Bisnis Indonesia grup Lulu Teri-
anto di Rafless Hotel Kuningan, Jakarta 
(12/07/19).

“Tema ini ditetapkan untuk memberikan 
apresiasi kepada emiten yang mampu 
mencapai pertumbuhan sangat baik di 
tengah kondisi ekonomi selama 2018 
yang tidak mudah,” kata Komisaris 
Utama Bisnis Indonesia, Hariyadi B. 
Sukamdani saat membuka acara.

Sukamdani menyatakan, ekonomi 
nasional masih menghadapi tantan-
gan. Pertumbuhan ekonomi saat ini 

sebesar 5,17% atau masih lebih rendah 
dari target yang ditetapkan sebesar 
5,5%. Pelaku usaha pun mengahadapi 
tantangan berupa melemahnya nilai 
tukar rupiah dan perlambatan di sektor 
usaha. 

“Saya berharap ajang Bisnis Indonesia 
Award bisa mendorong atau mema-
cu kinerja perusahaan menjadi lebih 
baik. Sehingga mampu  berkontribusi 
maksimal pada pertumbuhan ekonomi 
nasional,” katanya.

Bisnis Indonesia Award merupakan 
penghargaan tertinggi bagi perushaan 
terbuka di Indonesia. Seleksi nominee 
dalam ajang tahunan yang sudah ber-
langsung selama 17 tahun ini dilakukan 
dengan mengkaji  laporan keuangan 
perusahaan selama tiga tahun terakhir 
yakni tahun 2016-2018.

Dari hasil penilaian dewan juri, Terpilih 
96 nominee dari 15 kategori. Astra Agro 
mengungguli 6 perusahaan agribisnis 

terbuka lainnya dalam ajang ini.

Saat menerima penghargaan, Direktur 
Astra Agro, M Hadi Sugeng menya-
takan tidak mudah memang bagi 
perusahaan untuk mempertahankan 
kinerja positif di tengah melemahnya 
harga minyak sawit mentah (CPO). 

“Banyak tantangan di luar, namun Astra 
Agro tak pernah berhenti untuk berino-
vasi guna meningkatkan produktivitas. 
misalnya pengembangan digitalisasi 
dalam operasional di perkebunan saw-
it perusahaan,” kata Hadi Sugeng. 

Sebagai komitmen  untuk maju ber-
sama bangsa, kata Hadi, Astra Agro 
memperkuat kemitraan dengan mas-
yarakat khususnya petani kelapa sawit 
mandiri di sekitar areal perkebunan 
perusahaan.

Fenny Sofyan
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ASTRA AGRO RAIH PENGHARGAAN

KINERJA PENGHORMATAN 
HAM TERBAIK 
PT Astra Agro lestari Tbk (Astra Agro) 

berhasil meraih penghargaan 
sebagai sepuluh Perusahaan dengan 
kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) 
terbaik yang dianugerahkan oleh Foun-
dation for International Human Rights 
Reporting Standards (FIHRRST). Penghar-
gaan diserahkan dalam acara bertajuk 
'Peluncuran Hasil Studi Pemeringkatan 
Penghormatan HAM terhadap 100 
Perusahaan di Indonesia'  oleh mentri 
hukum dan HAM Yasonna Laoli di 
Jakarta pada Selasa lalu (16/7/19). 

 Astra Agro unggul diantara 100 peru-
sahaan publik yang diseleksi FIHRRST.  
100 perusahaan tersebut  merupakan 
perusahaan yang masuk dalam indeks 
KOMPAS 100 periode bulan Februari-Juli 
2018.  

Ketua FIHRRST, Marzuki Darusman 
dalam siaran Persnya mengungkapkan 
hasil riset FIHRRST. Astra Agro sebagai 
salah satu perusahaan peraih peng-
hargaan terpilih karena memiliki ke-
bijakan yang menjunjung tinggi HAM, 
yakni memenuhi hak ketenagakerjaan 
hingga penyelesaian sengketa antara 

perusahaan dengan masyarakat. 

Saat menerima penghargaan, Direktur 
Astra Agro M. Hadi Sugeng menya-
takan Astra Agro menjalankan kebija-
kan keberlanjutan dalam operasional 
perusahaan. Astra Agro juga menerap-
kan standard “Astra Green Company” 
yang memuat sistem manajemen 
pengelolaan lingkungan, keselamatan 
dan kesehatan kerja sesuai ketaatan 
Undang-Undang dan peraturan yang 
berlaku. 

“Faktor keselamatan atau zero accident 
kami wujudkan dengan meminimal-
kankan tindakan atau perilaku tidak 
aman dan berupaya meniadakan 
kondisi tempat kerja tidak aman untuk 
mencegah kecelakaan kerja. Kami juga 
mencantumkan faktor keselamatan 
pada KPI sehingga menjadi bobot 
penilaian kinerja.” Tuturnya. 

Hadi sugeng melanjutkan, Astra Agro 
berfokus kepada empat pilar CSR yaitu 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta 
lingkungan. Secara konsisten mem-
bangun hubungan harmonis antara 

perusahaan dan pemangku kepentin-
gan dengan mendukung pengemban-
gan masyarakat melalui program CSR 
serta menyediakan sarana prasarana 
kepada karyawan serta masyarakat 
sekitar perkebunan, seperti diantaranya 
tempat ibadah, posyandu, dan sekolah. 

Sementara itu, Menteri Hukum dan 
HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly 
dalam sambutannya menyampaikan 
apresiasi kepada perusahaan pene-
tima penghargaan. Yasona berharap 
agar studi dapat disinergikan dengan 
kebijakan pemerintah pada masa 
mendatang. 

"Upaya FIHRRST dalam melakukan studi 
pemeringkatan terhadap 100 perusa-
haan publik ini patut mendapat apresi-
asi. Diharapkan ke depannya studi ini 
dapat disenergikan dengan program 
pemerintah untuk menggapai pertum-
buhan ekonomi yang mensejahtera-
kan rakyat. Kemenkumham sedang 
menyusun MoU dengan FIHRRST dalam 
konteks bisnis dan HAM," tutupnya.(*)

Fenny Sofyan
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AGROVARIA, majalah yang 
dikelola Divisi Komunikasi 

PT Astra Agro Lestari Tbk 
dianugerahi Internal Magazine 
Award ( InMA) 2019. Penghargaan 
dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) 
ini rutin digelar dan diserahkan 
bertepatan dengan perayaan Hari 
Pers Nasional (HPN).

"Selamat kepada para penerima 
penghargaan," ujar Ketua SPS, 
H. Alwi Hamu saat menyerahkan 
trophy dan sertif ikat di Surabaya, 
7 Februari 2019. 

InMA merupakan bentuk 
kepedulian SPS kepada para 
penggiat media. Selain kategori 
media internal, mereka juga 

memberi apresiasi kepada media 
massa cetak maupun digital. 
Pemenang telah melalui proses 
seleksi dan penilaian tim juri 
profesional.

"Terima kasih banyak atas 
kepercayaan SPS memberikan 
award ini," ujar Manager External 
Relations Astra Agro, Mochamad 
Husni. Menurutnya, apresiasi dari 
pihak luar ini akan digunakan 
sebagai energi penyemangat 
untuk berprestasi lebih baik dan 
lebih bermanfaat lagi.

AGROVARIA secara berkala 
diterbitkan Divisi Komunikasi 
Astra Agro untuk kalangan 
internal Astra Agro. Selain berisi 

informasi tentang kegiatan posit i f 
dari seluruh anak perusahaan 
Astra Agro yang tersebar mulai 
dari Sumatera, Kalimantan dan 
Sulawesi, juga dilengkapi dengan 
informasi dari kantor pusat.

"Dengan saluran ini kami 
menjaga soliditas dan 
kekompakan sehingga program-
program seluruh grup semakin 
sinergis dan dapat dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat," 
lanjut Mochamad Husni.

Mochamad Husni

MAJALAH AGROVARIA
RAIH INMA AWARD 2019
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PT Kimia Tirta Utama (PT KTU) 
menjadi pusat penelitian 

gambut berskala nasional di 
Astra Agro. Pihak yang melakukan 
penelitian gambut di PT KTU terdiri 
dari lembaga internal dan lembaga 
eksternal. Lembaga Internal yang 
melakukan penelitian gambut di PT 
KTU terdiri dari Departemen Riset 
dan Departemen Sustainability. 
Pihak eksternal yang melakukan 
melakukan penelitian di PT KTU, 
terdiri dari lembaga pendidikan dan 
lembaga pemerintahan. Lembaga 
pendidikan yang melakukan 
penelitian di PT KTU terdiri dari 
Institut Pertanian Bogor (IPB) dan 
Institut Pertanian Stiper (INSTIPER), 
sedangkan lembaga pemerintahan 
yang melakukan dari Kementrian 
Pertanian.

Kementerian Pertanian yang 
dikepalai oleh Dr. Ai Dariah 
melakukan peneltian di PT KTU yang 
dimulai pada bulan April tahun 2018, 
rencana penelitian akan dilakukan 
selama 3 tahun. Untuk lokasi 
penelitian dilakukan di Afdeling OE 
dan BM dengan kriteria blok yang 
dipilih berdasarkan perbedaan 
kedalaman gambut yang diambil 
secara transek. Penelitian yang 
dilakukan terdiri dari pengamatan 
emisi karbon (gas CO2), respirasi 
akar (rhizotron), subsidensi gambut, 
kelembaban tanah, dan tinggi muka 
air.

INSTIPER yang dikepalai oleh Lisma 
Safitri, M.si pada bulan Agustus 
tahun 2018 telah melakukan 

penelitian terkait water balance 
pada tanaman kelapa sawit di areal 
gambut dan mineral berdasarkan 
tahun tanam. Penelitain tersebut 
dilakukan di Afdeling OD, OC, dan 
OE. Penelitian yang dilakukan terdiri 
dari pengamatan kondisi cuaca, 
kelembaban tanah, tinggi muka air, 
dan pemakaian air oleh tanaman 
kelapa sawit.

Penelitian terkait gambut selanjutnya 
yang akan dilakukan di PT KTU 
adalah penelitian Eddy Covariance. 
Penelitian Eddy Covariance dikepalai 
oleh Prof. Supiandi Sabihan dari IPB. 
Pada pertengahan bulan Desember 
2018 pembuatan Tower Eddy 
Covariance sudah mulai dipasang 
di Blok OD 1. Pemilihan blok tersebut 
berpatokan pada ketinggian 
tower 19 m, sehingga pada radius 
kurang dari 1,3 km harus steril dari 
perumahan karyawan.

Pihak IPB mengundang Dr. Tetsuhiro 
Watanabe dan Dr. Jinseng Zhang 
dari Kyoto University Jepang yang 
didampingi oleh Dr. Isro ismail dan 
Heru B. Pulunggono, MSc untuk 
diminta masukannya terkait lokasi 
penelitian Eddy Covariance di PT 
KTU. Berdasarkan hasil kunjungan di 
PT KTU, Dr. Watanabe menyatakan 
“bahwa untuk menghitung emisi 
karbon harus diperhitungkan carbon 
sink yang teremisi ke udara dan 
teremisi ke air”.

Dr. Watanebe juga menyatakan 
“bahwa pengelolaan kebun kelapa 

sawit di PT KTU sudah baik”. Dia 
juga memberikan masukan terkait 
pengelolaan air yang lebih modern 
dan perkebunan yang mengarah ke 
organik.

Dr. Isro Ismail menyatakan “bahwa 
masukan dari pihak luar negeri 
terkait penelitian yang akan 
dilakukan dan pengelolaan kebun 
kelapa sawit sangat diperlukan 
agar citra positif kelapa sawit 
di luar negeri semakin baik lagi 
kedepannya”.

Pihak manajemen PT KTU sendiri 
sangat mendukung sekali dengan 
berbagai peneltian yang dilakukan. 
Achmad Zulkarnain selaku ADM 
PT KTU menyatakan “bahwa 
pihak manajemen akan sangat 
mendukung dengan semua 
penelitian yang sedang berlangsung 
dan penelitian yang akan dilakukan 
di PT KTU”.

Achmad Zulkarnain memang sangat 
tertarik terhadap hal-hal yang 
bersifat penelitian. Semoga dengan 
adanya saling sinergi antara pihak 
Manajemen PT KTU dengan para 
peneliti yang melakukan penelitian 
di PT KTU dapat memperoleh hasil 
yang baik untuk kemajuan dan 
keberlanjutan industri kelapa sawit 
khusunya pada areal gambut di 
Indonesia.

Slamet Riyadi
Guru Pembina PT KTU

PT KTU SEBAGAI LOKASI PENELITIAN GAMBUT 

BERSKALA NASIONAL 
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PERESMIAN
KANTIN SEHAT
SDS KIMIA TIRTA UTAMA

S ebagaimana k i ta  sadar i 
kehadiran kant in  dan 

koperasi  sekolah sangat 
d ibutuhkan o leh para s iswa dan 
Guru.  Karena para s iswa biasa 
mendapatkan barang-barang 
dan kebutuhan yang mereka 
per lukan di  kant in  sekolah 
dengan harga yang lebih murah 
sekal igus sehat .

Untuk mewujudkan “Kant in 
Sehat” ,  masalah h ig iene dan 
sani tas i    per lu  mendapat 
perhat ian sungguh-sungguh, 
mel iput i  :

1 .  Tempat  harus bers ih  dan 
ter l indung dar i  pencemaran.

2.  Peralatan yang digunakan 
harus aman digunakan 
untuk pangan,  baik 
dalam keadaan panas 
maupun dingin dan t idak 
member ikan reaks i  k imia.

3.  Penjamah makanan harus 
sehat ,  t idak mender i ta 
penyaki t  menular  dan 
t idak sebagai  car ier  dar i 
penyaki t  menular  ter tentu, 
berper i laku h idup bers ih 
dan sehat  (PHBS)  seper t i 
t idak merokok pada saat 
melayani .

4 .  Kual i tas  bahan pangan yang 
digunakan sampai  menjadi 
pangan matang t idak 
tercemar f is ik ,  k imia dan 
bio logi .

Hal  in i  sebagai  upaya prevent i f 
dalam meminimal isas i 
ter jadinya penyaki t  yang 
diak ibatkan o leh pangan ( food 
borne d iseases)  dan keracunan 
pangan (out  break) .

SDS K imia Ti r ta  Utama ,  sekolah 
yang berada di  bawah Naungan 
Yayasan Astra Agro Lestar i   PT 
KTU  Gasib ,sekolah yang pada 
bulan Desember 2018 kemar in 
mener ima predikat  sebagai 
sekolah Adiwiyata Nasional  , 
te lah memi l ik i  Kant in  sehat , 
pada har i  in i  secara resmi 
d i  buka o leh Adminis t ratur 
PT  KTU ,  Achmad Zulkarnaen 
,dalam sambutanya bel iau 
mengungkapkan , “Perbaikan 
giz i  pada anak us ia sekolah 
sangat  pent ing mengingat 
jumlah anak us ia sekolah 
yang cukup besar  yai tu  sek i tar 
15% dar i  to ta l  penduduk.  
Us ia sekolah merupakan 
tahapan us ia d imana tumbuh 
kembang yang pesat  sedang 
ter jadi  sehingga memer lukan 

pemenuhan kebutuhan giz i 
yang cukup,  agar  menjadi 
remaja dan dewasa yang 
produkt i f  dan Manajemen PT 
KTU berpesan untuk semua 
pihak yang ter l ibat  d i  kant in 
sehat  in i  untuk member ikan 
pelayanan yang sehat  ,  baik 
kepada anak d id ik  sekolah,  PT. 
KTU juga mempunyai  sarana 
Laborator ium yang lengkap, 
jadi  sewaktu –  waktu p ihak 
manajemen bias mengecek 
makanan yang di  sediakan atau 
d i  jual   o leh pedagang di  kant in 
tunas h i jau.

Akbar  Kepala sekolah SDS KTU 
mengungkapkan rasa syukur 
atas bantuan dar i  manajemen 
PT.  KTU dan suppor t  dar i 
D inas Pendid ikan ,  d inas 
kesehatan,  atas supor tnya 
,b imbinganya sampai  SDS KTU 
bisa mempunyai  kant in  sehat 
dan mengharap ker jasamanya 
bersama sama untuk se la lu 
konsis ten untuk mel ihat  dan 
evaluasi  penjual  kant in  untuk 
se la lu menjual  dagangan yang 
sehat ,  bergiz i  untuk masa 
depan anak yang cemer lang.

Slamet Riyadi
Guru Pembina PT KTU
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Tahun 2015 kebakaran hutan dan 
lahan tidak saja berdampak 

pada kesehatan namun juga 
berimbas pada kegiatan ekonomi, 
pendidikan serta kegiatan 
masyarakat lainnya karena kabut 
asap yang ditimbulkan hampir 
dua bulan penuh mengepul di 
beberapa daerah.

Sebagai langkah untuk 
mengantisipasi pencegahan 
kebakaran dan juga sebagai 
bentuk kepatuhan terhadap 
aturan pemerintah, Astra Agro 
menerapkan strategi pencegahan 
kebakaran lahan dengan beberapa 
langkah seperti : Pembentukan 
dan pelatihan Tim Tanggap 
Darurat, Identifikasi area rawan 
terbakar, pemenuhan sarana dan 
infrastruktur, serta pencegahan 
berbasis masyarakat dengan 
pembentukan Masyarakat Peduli 
Api (MPA).

PT Sari Aditya Loka 2 (PT SAL2) 
merupakan salah satu dari anak 
perusahaan Astra Agro yang tidak 
mempunyai kebun inti, jadi hanya 
berfokus pada pabrik saja.

Pada hari Sabtu 26 Januari 2019 
Tim TKTD (Tim Kesiapsiagaan 
dan Tanggap Darurat) PT SAL 
2 melakukan latihan simulasi 
pemadaman api menggunakan 
Alat Pemadam Api Ringan (APAR), 
karung basah, dan hydrant, 
di lingkungan pabrik, karena 
hydrant yang ada di PT SAL 2 
terdapat di sekeliling pabrik. 
Terdapat tiga orang perwakilan 
dari masing-masing Departemen, 
yaitu Departemen Teknik, 
Pabrik, Tanaman, Security, dan 
Administrasi yang di pimpin oleh 
Ria Andani sebagai PIC Fire di 
PT. SAL 2.

Simulasi diawali dengan briefing 
terkait cara pemadaman api 
menggunakan karung basah dan 
hal-hal yang perlu diperhatikan 
saat pemadaman. Kemudian 
setelah semua peserta mengerti 
dilanjutkan dengan praktek satu 
persatu agar semua peserta 
mengerti dan bisa melakukan 
pemadaman dengan cara yang 
paling sederhana, yaitu dengan 
menggunakan karung basah.

Kemudian setelah dilakukan 
simulasi dengan menggunakan 
Alat Pemadam Api Ringan (APAR), 
setelah semua memahami, 
selanjutnya simulasi dengan 
menggunakan hydrant, yang dibagi 
beberapa regu, 1 regu terdiri dari 
3 orang, orang pertama bertugas 
sebagai kepala regu sekaligus 
pemegang nozzle, orang nomor 2 
sebagai operator air (pemegang 
kunci hydrant), orang ketiga 
sebagai anggota/ helper yang 
membawa selang.

Setelah diberikan briefing  tentang 
bagaimana cara menggunakan 
hydrant, langsung dipraktekkan 
oleh masing-masing regu. Peserta 
simulasi merasa mendapatkan ilmu 
baru, dan mengusulkan dilakukan 
simulasi lagi, setidaknya 1 bulan 
sekali, agar ilmu yang sudah di 
dapat tidak lupa. Kegiatan ini 
diakhiri dengan foto bersama.

Ria Andani
PIC Fire PT SAL 2

SIMULASI TIM TKTD
PT SARI ADITYA LOKA 2

|  BERITA KEBUN |
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Astra Agro Area Celebes 1 
pada tanggal 02 April 2019 

mengadakan acara Silaturahmi 
Periska Celebes . Acara ini rutin 
diadakan enam bulan sekali dan 
kali ini bertepatan sebagai tuan 
rumahnya adalah Periska PT LTT. 
Pada kesempatan kali ini panitia 
PT LTT mengadakan kompetisi 
Karya Cipta Boga sekaligus acara 
Santunan Anak Yatim.

Pada kesempatan kali ini Periska 
PT LTT mengangkat tema “Baking 
Demo As Bussines Solutions” dan 
diisi dengan kompetisi lomba 
menghias cake besar dan lomba 
hiburan menghias cake kecil. 
Peserta menghias cake besar 
ada 16 orang yang terdiri delapan 
kelompok dari delapan PT yaitu PT 
LTT, PT LETAWA, PT PASANGKAYU, PT 
MAMUANG, PT TSL, PT SURYA RAYA 
LESTARI 1, PT SURYA RAYA LESTARI 2 
Dan PT CAN 3. Sedangkan peserta 
lainnya mengikuti lomba hiburan 

menghias cake kecil dengan 
kategori penilaian kreativitas, rasa 
atau tekstur butter, keserasian 
warna, kerapian dan kebersihan.

Acara ini dihadiri oleh 
Administratur PT LTT Dani Sitorus 
beserta kepala kebun. Dalam 
Sambutannya Bapak Dani 
Sitorus selaku Administratur PT 
LTT memberikan apresiasi dan 
penghargaan yang setinggi 
tingginya kepada ibu-ibu yang 
mau berkreativitas dan mampu 
melihat peluang usaha, beliau 
berharap dengan adanya acara ini 
kembali menumbuhkan semangat 
baru bagi ibu-ibu yang ingin 
berwirausaha.

Bagi kami, Periska PT LTT selaku 
panitia acara merasa bangga 
melihat para ibu-ibu peserta dapat 
menghasilkan suatu karya yang 
penuh kreativitas dan berkualitas 
dengan tetap menggunakan 
bahan lokal. Dalam acara 

tersebut Chef Kurniati melakukan 
demo menghias cake sekaligus 
memberikan motivasi kepada para 
ibu-ibu Periska C1 yang tinggal di 
kebun untuk terus berkreativitas 
dan mampu melihat peluang usaha 
di dalam bidang cake.

Di sisi lain kegiatan ini juga 
sebagai ajang untuk mempererat 
hubungan antara ibu-ibu Periska 
Celebes 1, sekaligus menambah 
wawasan dan memupuk 
keberanian mereka. Pastinya 
dengan adanya acara ini kita 
lebih mempunyai keinginan 
untuk mengeksplorasi bakat yang 
terpendam .

Ratna Wati
Periska PT LTT

BAKING DEMO AS
BUSSINES SOLUTIONS
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D i bulan Ramadhan yang 
penuh rahmat ini, Manajemen 

PT Karya Tanah Subur (PT 
KTS) menggelar kegiatan 
Safari Ramadhan. Kegiatan 
ini dilaksanakan di masjid 
perumahan afdeling bersama 
karyawan.

Ketua PHBI PT KTS, Achmad 
As'ary, selaku koordinator 
kegiatan Safari Ramadhan 
telah mengatur dan membuat 
jadwal untuk kegiatan ini yang 
bekerja sama dengan Ustadz 
yang berada di masing-masing 
afdeling. Administratur PT KTS, 
Martuah Nasution, sangat 
mendukung kegiatan safari 
ini. Dia sangat care dengan 
kegiatan-kegiatan agama yang 
dilaksanakan di kebun, apalagi 

yang berhubungan dengan 
silaturahmi bersama karyawan.

Safari sudah terlaksana di Masjid 
Perum Afdeling. OB, OF, OA, OE, 
OC/OD, dan Perum Pabrik yang 
bergabung dengan perum teknik 
PT KTS. Setelah melaksanakan 
sholat maghrib dan berbuka 
puasa, staf f yang mendapat 
gil iran berangkat secara 
bersama-sama.

Pelaksanaan kegiatan safari 
diawali dengan sholat isya 
berjamaah bersama dengan 
karyawan, dilanjutkan dengan 
sholat tarawih dan witir. Setelah 
itu, perwakilan dari Staf f PT 
KTS akan memberikan tausiah. 
Di akhir acara, pihak PHBI 
menyerahkan kenang-kenangan 

untuk masjid yang diserahkan 
kepada ustadz atau ketua 
paguyuban.

Ini merupakan budaya yang 
sudah dilaksanakan sejak lama di 
PT KTS. Selain untuk meramaikan 
kegiatan ramadhan, kegiatan ini 
bertujuan untuk mempererat tali 
si laturahmi antara staf f dengan 
karyawan.

Sangga Pawiyat Diga Novensa 
Guru Pembina  PT KTS

SAFARI RAMADHAN PT KARYA TANAH SUBUR

PERKUAT UKHWAH ISLAMIAH 
MANAJEMEN & KARYAWAN
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|  BERITA KEBUN |

P rogram Sekolah Sadar Api 
dalah program  yang mencoba 

meningkatkan kesadaran siswa 
SD dan SMP , tentang dampak 
buruk yang dihasilkan oleh 
kebakaran, mereka di ajak 
berpartisipasi dalam seminar 
interaktif  dan diskusi yang 
menarik,dan juga menyasar 
program pengenalan ke orang 
tua siswa tentang bahaya 
membakar lahan . 

Dalam melaksanakan program 
ini PT.Kimia Tirta Utama (PT KTU) 
t idak sendirian, ada Tim dari 
Kecamatan Koto Gasib, Kapolsek 
Koto Gasib dan Danramil 
Koto Gasib dan juga sekolah 
sekolah SD, SMP dan SMA  Serta 
masyarakat di kecamatan 
Koto Gasib .” Agak sulit  untuk 
mengingatkan masyarakat 
agar t idak menerapkan praktik 
pembakaran ketika mereka 
mencoba membersihkan lahan, 
jadi dari sana lah kami berpikir, 
mungkin cara yang terbaik adalah 
dengan terlebih dahulu mendidik 
para generasi penerus , yaitu 
anak anak “ ujar Administratur PT. 
KTU Achmad Zulkarnaen .  

Kemudian PT. KTU juga sudah 
bekerja sama dengan koperasi 
Rimba Mutiara Kuala Gasib dalam 
mengajak masyarakat Kuala 
gasib membentuk kelompok Tani 

Rukun Makmur dengan program 
pemberdayaan  ternak ikan 
lele di desa Kuala Gasib dan 
bekerja sama dengan kelompok 
tani Rukun Makmur  yang 
beranggotakan 22 orang, PT. 
KTU bekerja sama dengan PPL 
Dinas Perikanan Siak  melakukan 
program ternak ikan lele 
sebanyak 30.000 bibit ,  program 
ini juga sangat membantu dan 
mengedukasi ke orang tua siswa 
agar supaya beralih bercocok 
tanam dengan tidak membakar , 
tapi di ajari untuk bertenak ikan 
lele dan hasilnya juga sangat 
besar dan menjanjikan.

Hadir dalam acara Panen 
perdana dari pemeliharaan 
ikan lele antara lain, Ketua 
koperasi Rimba Mutiara, 
Penghulu Kampung Kuala Gasib 
,Administratur PT KTU yang 
diwakil i  oleh Humas PT KTU Azra 
Husaini, Tokoh masyarakat adat 
Kuala Gasib, dinas perikanan 
kabupaten Siak dan ketua 
kelompok tani Rukun Makmur  
H. Adi beserta pengurus dan 
anggota kelompok tani Rukun 
Makmur, dalam panen perdana 
ini menghasilkan 3 ton ikan 
lele dan langsung di beli sama 
tengkulak dari Pekanbaru.wajah 
– wajah sumringah menghiasi 
semua yang hadir, melihat hasil 
panen lele yang sehat dan 

gemuk, sesuai dengan harapan 
bersama, 

Program pemberdayaan 
masyarakat peduli api juga 
ada di desa Pangkalan Pisang , 
melalui program Jagung Manis, 
PT KTU bekerja sama dengan 
kelompok Tani jagung manis 
Pemuda Pangkalan Pisang , 
mereka menanam jagung manis 
dengan memanfaatkan lahan 
dengan tidak membakar lahan.   

Jadi dari program – program 
ini ,  PT. KTU sudah berupaya 
mengedukasi anak – anak dan 
masyarakat supaya mengerti 
bahaya kebakaran lahan dan 
membuka lahan yang baru 
dengan cara membakar, 
kemudian menancapkan 
stigma posit i f  kepada siswa 
anak-anak agar mereka melek 
tentang bahaya kebakaran 
lahan, dan juga masyarakat 
orang tua juga peduli dan 
mengganti pembukaan lahan 
dengan membakar di ganti 
dengan kegiatan ekonomis yang 
menghasil lan. 

Slamet Riyadi
Guru Pembina PT KTU

PROGRAM SEKOLAH SADAR API 

MENGEDUKASI SISWA 
MELALUI ASTRA 

BERBAGI ILMU 
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A stra Agro melalu i 
anak perusahaannya 

pada Per ingatan Bulan K3 
Nasional  2019 in i  kembal i 
menyelenggarakan Gebyar 
Semarak Bulan K3 Nasional 
berupa serangkaian kegiatan 
untuk meningkatkan semangat 
berbudaya Keselamatan dan 
Kesehatan Ker ja d i  Perusahaan 
sesuai  petunjuk Pelaksanaan 
Bulan K3 Nasional  2015 – 2019 
merujuk Kepmenaker  386 Tahun 
2014.  Pelaksanaan Bulan K3 
dimulai  tanggal  12 Januar i 
sampai  dengan 12 Februar i 
pada set iap tahun dar i  tahun 
2015-2019.  Implementas i 

kegiatan K3 di laksanakan 
secara terus menerus dan 
berkes inambungan. 

Div is i  SOS yak in bahwa 
dengan semangat  berbudaya 
K3 perusahaan akan terus 
ber tumbuh produkt i f i tasnya. 
Pada tahun in i ,  sesuai  dengan 
Tema Bulan K3 2019 yakni  
“Wujudkan Kemandir ian 
Masyarakat  Indonesia 
Berbudaya Keselamatan & 
Kesehatan Ker ja (K3)  Untuk 
Mendukung S tabi l i tas  Ekonomi 
Nasional”   

D i  area Andalas salah satunya 
di  PT  Karya Tanah Subur  (PT  KTS ) 

pada 7 Februar i  2019 memulai 
rangkaian kegiatan Bulan K3 
melalu i  apel  Bulan K3 kemudian 
di lanjutkan dengan kegiatan 
cerdas cermat  K3 untuk 
karyawan.

Sela in i tu  d iadakan juga 
lomba KAL IBATA (Karya Tul is 
Himbauan K3) .  Tu l isan terbaik 
d idokumentas ikan dalam 
bentuk poster  untuk memot ivas i 
se luruh karyawan perusahaan. 
Rangkaian kegiatan 
d iakhi r i  dengan pember ian 
penghargaan karyawan ter-
safety  pada saat  K ick  Of f 
PT.KTS-TPP3. 

SEMANGAT ASTRA AGRO DALAM

GEBYAR SEMARAK BULAN K3 
NASIONAL 2019 

|  BERITA KEBUN |

Kegiatan Bulan K3 di PT Surya Raya Lestari 1.
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Sementara d i  area Borneo, 
PT  Persada Dinamika Lestar i 
(PT  PDL )  menggelar  Gebyar 
Bulan K3 d imana rangkaian 
kegiatan terd i r i  dar i  apel  Bulan 
K3,  lomba design poster  K3, 
dan lomba cerdas cermat 
UU No I  Tahun 1970.  Lomba 
Design Poster  K3 mengambi l 
tema “Potret  K3 PT PDL” ,  24 
desain poster  hasi l  k reasi 
karyawan berhasi l  terkumpul . 
Untuk Lomba Cerdas Cermat 
UU No I  tahun 1970 dikut i  o leh 
8 team. Suasana per lombaan 
belangsung sangat  sengi t  dan 
menar ik .  Tiap peser ta sal ing 
beradu kreat i f i tas  dalam bentuk 

ye l-ye l  sebelum memulai 
per lombaan.  Rangkaian d i tu tup 
dengan aks i  donor  darah 
beker jasama dengan RSUD H 
Damanhur i  Barabai . 

Area Celebes pun juga ikut 
meramaikan per ingatan Bulan 
K3 in i .  Sa lah satunya dar i 
PT  Surya Raya Lestar i  1  (PT  SRL1 ) 
d i laksanakan pada tanggal 
30 Januar i  2019.  Kegiatan 
dan lomba antara la in  lomba 
menggambar poster  L ingkungan 
Keselamatan dan Kesehatan 
Ker ja ( LK3) ,  lomba safety  ta lk , 
lomba kreasi/drama K3 ser ta 
t ra in ing tanggap darurat .  D i 
penghujung acara,  manajemen 

perusahaan dan seluruh 
karyawan sepakat  berkomitmen 
zero acc ident . 

Per ingatan Bulan K3 Nasional 
merupakan salah satu event 
SHE yang digul i rkan o leh Astra 
Agro yang ber tu juan untuk 
meningkatkan awareness 
se luruh karyawan dan 
menjadikan K3 sebagai  budaya 
dalam kehidupan sehar i -har i .

Divis i  SOS
SHE ASTRA AGRO

Kegiatan Bulan K3 di PT Persada Dinamika Lestari.

Kegiatan Bulan K3 di PT Karya Tanah Subur & PT Tunggal Perkasa Plantation 3.
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K ick Of f  meet ing dan 
Awarding Alexa merupakan 

acara rut in  yang digelar  set iap 
tahun o leh Astra Agro.  K ick  Of f 
Meet ing d i laksanakan sebagai 
tanda bahwa tahun buku 2019 
te lah d imulai ,  sedangkan 
Awarding Alexa adalah kegiatan 
untuk member i  apres ias i 
kepada karyawan dengan 
per forma terbaik .  Foster ing 
Par tnership d iumumkan sebagai 
tema Astra Agro tahun 2019 
dalam acara k ick  of f  meet ing 
yang dise lenggarakan di 
aula Head Of f ice Ast ra Agro 

( 15/1/2019) .

“Saat  in i  k i ta  t idak b isa tumbuh 
sendir ian,  banyak tantangan 
industr i  ke lapa sawi t  yang k i ta 
hadapi ,  dan dengan adanya 
Foster ing Par tnership dengan 
petani  sek i tar  kebun k i ta  b isa 
banyak mendapat  supply  buah 
luar  sehingga produksi  k i ta 
meningkat ,  sementara para 
petani  juga diuntungkan dengan 
berbagai  program yang akan 
k i ta  ja lankan” .  Je las Pres iden 
Direktur  Ast ra Agro,  Santosa 
saat  membuka acara k ick  of f 
meet ing.

Meet ing yang dihadir i  o leh 
lebih dar i  t iga ratus orang 
yang terd i r i  dar i  Adminis t ratur, 
manager  ser ta V ice Pres ident , 
D i reks i  juga membahas 
program ker ja yang sudah 
di laksanakan di  tahun 2018 
ser ta rencana dan target  ker ja 
d i  tahun 2019 h ingga beberapa 
tahun kedepannya.

Pada tahun 2019 Astra Agro 
memi l ik i  t iga rencana besar. 
Per tama adalah Core,  yakni 
dengan memperkuat  b isn is 
ke lapa sawi t ,  d i lakukan 

|  L INTAS HO |

Kick Off Meeting 2019
ASTRA AGRO BISA MENJADI PERUSAHAAN AGRIBISNIS

BERKELAS INTERNASIONAL!

Sharing Session oleh Presiden Direktur Astra Agro, Santosa; Presiden Direktur Astra International, 
Prijono Sugiarto; Wakil Presiden Direktur Astra Agro, Joko Supriyono; dan Chief Corporate 
Communication, Social Responsibility. & Security, Pongki Pamungkas.  
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dengan cara implementas i  dan 
re juv inasi  S tandard Operat ional 
Procedure (SOP)  yang ada 
sehingga tercapai  operasional 
yang excel lence,  in tens i f ikas i , 
mekanisas i ,  praktek agronomi 
yang lebih baik  dan juga 
replant ing untuk pokok yang 
t idak produkt i f .

Kedua,  Adjacent  yakni  untuk 
mencapai  target  3  Juta ton CPO 
pada 2020 maka diper lukan 
tambahan 2 ju ta ton yang 
diperoleh dar i  pembel ian 
buah luar  dan juga pembel ian 
CPO dengan target  masing-
masing 1  ju ta ton.  Dan ket iga 
yakni  Beyond dimana dimasa 
depan,  agar  Ast ra Agro te tap 
terus ber tumbuh maka harus 
lebih ser ius dalam menggarap 
di  sektor  Downstream dan 
Trading,  hal  i tu  b isa d icapai 
j ika tahap s t rengthening core 
dan beyond sudah ter laksana 
dengan baik .  Untuk ter jun ke 
sector  Downstream dan Trading 
ada beberapa hal  yang akan 
k i ta  ja lankan diantaranya 
opt imal isas i  kapasi tas dan 
ut i l i sas i ,  memast ikan margin 
dengan l indung n i la i  dan juga 
pembiayaan untuk replant ing 
p lasma.

Dalam kegiatan tersebut 
juga di je laskan kembal i 
mengenai  v is i  Ast ra Agro 
sebagai  perusahaan berkelas 
In ternasional  atau Wor ld Class 
Operat ion yang di ja lankan 
melalu i  dua roda dalam 
menjalankan operat ional 
excel lence.  Roda per tama 
adalah Alexa.  Yai tu  award yang 
diber ikan kepada karyawan 
yang mampu menjalankan 
SOP dengan excel lence.  Roda 
per tama in i  d igerakkan o leh 
Astra Agro Academy atau lebih 
d ikenal  dengan sebutan AAA 

melalu i  proses s tandar isas i 
semua karyawan.diharapkan,  
karyawan yang sesuai  s tandar 
akan menghasi lkan output 
yang s tandar pula.  Se la in AAA, 
Ast ra Agro juga memi l ik i  t im 
Excel lence Product iv i ty  (XPRO) 
yang di  desain untuk melakukan 
In is ia t i f  – in is ia t i f  perubahan. 
t im XPRO mempunyai  lab d i  PT 
Gunung Sejahtera Dua Indah 
(PT  GSDI )  sebagai  sarana 
implementas i  p i lo t  pro ject 
sebelum dimasalkan keseluruh 
anak perusahaan.

Roda kedua adalah Innovagro. 
Set iap proses yang ada di  Ast ra 
Agro sudah ada SOP nya,  te tapi 
management  masih member ikan 
ruang kepada karyawan untuk 
menyempurnakan SOP tersebut 
melalu i  inovasi  dan improv isas i 
sehingga bisa lebih ef fek t i f , 
e f f is ien dan juga produkt i f 
mela lu i  a jang Innovagro.

Pada kesempatan tersebut  juga 
Santosa juga me- launching 
satu in is ia t i f  baru yai tu  Center 
Innovat ion Of  Ag tech atau 
b isa d isebut  dengan CIA.  C IA 
d idesain untuk melakukan 
perubahan Astra Agro go 
d ig i ta l  untuk memenuhi  era 
revolus i  industr i  4 .0.  Bersamaan 
dengan hal  i tu  juga di launching 
beberapa project  C IA yang 
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sudah s iap go l ive dan di 
implementas ikan di  tahun 2019 
in i  d iantarnya :   Dai ly  Indicator 
o f  Ast ra Agro (D inda) ,  Apl ikas i 
mandor (Amanda)  dan Mi l l 
Excel lence  Indicator  (Mel l i ) .

Turut  hadir  Pres iden Direktur 
Ast ra In ternasional  Pr i jono 
Sugiar to  ser ta Chief  corporate 
Communicat ion,  Soc ia l 
Responsib i l i t y  and Secur i ty 
Ast ra In ternasional ,  Pongki 
Pamungkas dalam k ick  of f 
meet ing Astra Agro 2019 
tersebut .   Dalam ses i  shar ing, 
Pr i jono menyampaikan apres ias i 
a tas ker ja  keras yang te lah 
d i lakukan Astra Agro d i tahun 
2018 sehingga tercapai  growth 
d ibanding dengan tahun 
sebelum nya.  FFB product ion, 
CPO product ion dan juga y ie ld 
per  hektar  menunjukan angka 
kenaikan di tengah melemahnya 
harga CPO di  tahun 2018. 

Pr i jono berharap,  dalam 
menghadapi  d inamika harga 
produk ke lapa sawi t  yang 
masih belum stabi l  Ast ra 
Agro dapat  lebih efs ien ser ta 
mampu menaikan produkt i f i tas 
dan menekan cost  yang 
harus d ike luarkan.  J ika hal  in i 
tercapai ,  Pr i jono yak in,  Ast ra 

Agro b isa menjadi  the best 
p lantat ion company among the 
wor ld.

OUTERSPACE MERIAHKAN 
GELARAN ALEXA 2019

Rangkaian acara yang 
terakhi r  adalah Awarding 
Alexa yang di laksanakan di 
bal l room Jakar ta Theater, 
Thamrin.  Acara yang digelar 
secara rut in  set iap tahun in i 
d ihadir i  o leh manager  up dan 
tentunya seluruh karyawan 
terbaik  pener ima Alexa dar i 
masing – masing kategor i  d i 
s i te  dan HO.  Mengusung tema 
outerspace acara in i  tampak 
sangat  semarak.  Semua peser ta 
mengenakan kostum yang 
beraneka ragam menyesuaikan 
dengan tema.

Berbagai  macam hiburan 
di tampi lkan pada acara in i . 
D imulai  dengan ses i  fo to- fo to 
360° dan background luar 
angkasa,  juga DJ per form 
menambah semarak sebelum 
memasuki  venue utama. 

Acara ber tambah mer iah 
ket ika memasuki  venue utama 
disambut  dengan berbagai 
h iburan,  d iantaranya l ightdance 
dan juga band per formance.  

Terdapat  71  orang karyawan 
Astra Agro yang menjadi 
kandidat  pener ima Alexa. 
Para kandidat  kemudian 
dise leks i  kembal i  per  kategor i , 
sebanyak t iga orang yang 
menjadi  nominator  dan dar i 
ket iga nominator  i tu  akan 
dip i l ih  satu orang kandidat 
terbaik  atau Best  o f  the best 
yang mendapatkan reward 
tambahan berupa benchmark 
t iga har i  mengunjungi  neger i 
J i ran,  Malays ia.  Acara d i tu tup 
dengan mer iah dengan band 
per formance dan juga seluruh 
peser ta bernyanyi  bersama di 
panggung acara.  

Secara khusus management 
juga menyampaikan harapan 
bahwa di tahun 2019 akan 
lebih banyak karyawan 
yang mendapatkan Alexa. 
Management  menantang 
karyawan agar  termot ivas i 
untuk meningatkan k iner janya  
sehingga member ikan per forma 
excel lence bagi  perusahaan.

Donni  Helmi W 
& M Joko Santoso
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JAKARTA , 15 Januari 2019
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Cipta Wibama tidak pernah 
menyangka pekerjaan yang 

dilakukannya lebih dari satu tahun 
itu mengantarkannya pada prestasi 
tertinggi di Astra Agro. Ia menjadi 
Best of the best Alexa 2018. Ia 
mengaku, apa yang didapatkannya 
ini sebagai sebuah berkah dari Allah 
SWT. “Awalnya, saya tidak sengaja 
masuk ke tim SOP pada tahun 2017. 
Kemudian saya terseleksi masuk 
menjadi tim Xpro,” kenang Cipta saat 
pertama kali masuk tim X-Pro. Tahun 
2018 inilah Cipta menjadi tim Xpro 
secara penuh. 

Cipta menangani Harvesting. 
Ia mangatur pola panen dari 
sebelumnya Ancak tetap menjadi 
Ancak Giring. Ia juga mengatur cara 
kerja pemanen sampai dengan 
asisten pada konsep itu. “Hasilnya, 
pemanen sampai dengan supir truk 
bisa lebih teratur. Efeknya, semua 
pihak bisa memiliki waktu yang 
lebih bersama dengan keluarga dan 
rekan-rekannya. 

Cipta memandang penting waktu 
bersama dengan keluarga. “Saya 
ini Family man. Setiap sabtu dan 
minggu, saya menghabiskan waktu 

bersama keluarga,” jelasnya. 
Oleh karena itu, ia sangat senang 
program yang dibesarkannya 
bersama dengan kawan-kawan 
itu bisa bermanfaat bagi keluarga 
karyawan.  

Fokus dan konsisten, menjadi kunci 
keberhasilannya. “Yang penting 
kita tahu target kita. Kemudian 
kita menyusun kegiatan agar 
target yang telah dicanangkan 
bisa tercapai,” ungkapnya. Pria 
yang memiliki hobi bersepeda ini 
memandang pekerjaan tersebut 
secara sederhana. Jalan berpikirnya 
simple saja: Kerjakan sesuai 
dengan arahan. Namun demikian, 
dalam meeting ia tidak segan untuk 
bertukar pikiran dengan pimpinan 
jika ada yang tidak sesuai dengan 
apa yang dia pikirkan. 

Selain dalam pekerjaan, konsep 
berpikir simple juga terlihat dari akun 
Instagramnya yang dahulu hitam 
putih. “Dulu warna hasil kamera itu 
jelek. Jadi, agar lebih mudah, saya 
buat hitam putih,” ungkapnya sambil 
tertawa. Sekarang, saat berganti 
Handphone, ia malah tidak banyak 
edit; langsung posting.  

Sesederhana itulah Cipta. Namun, 
simple itulah yang menjadikannya 
bisa fokus dan konsisten, tidak 
memikirkan hal-hal yang tidak 
perlu dipikirkan. “Saya dan teman-
teman Xpro tidak berpikir ‘ini 
pekerjaan saya itu pekerjaan kamu’, 
tapi kami berpikir bahwa target 
Xpro adalah target kami semua,” 
katanya. Akibatnya, semua orang 
dalam tim memiliki wawasan yang 
komprehensif tentang Xpro. Itulah 
yang menyebabkan Xpro bisa 
berhasil. Menurutnya, Simpel adalah 
kekuatan. 

Tim yang solid juga menjadi 
kekuatan tersendiri. “Hampir setiap 
hari bersama. Bekerja, bermain, olah 
raga, dan masih banyak kegiatan 
lainnya menjadi keseharian kita,” 
ungkapnya. Tanpa tim yang solid, 
Cipta tidak akan bisa merasakan apa 
yang dicapainya saat ini, “Terima 
kasih kepada semua tim Xpro yang 
sangat luar biasa,” tegasnya.

Wawan Dinawan

SIMPLE 
ADALAH 

KEKUATAN Asuransi jiwa ultra fleksibel pertama di Indonesia

yang bisa di #AturSendiri sesuai perubahan tahap hidup 

dengan Uang Pertanggungan hingga 5 Miliar tanpa cek medis.

Astra Life baru saja meluncurkan produk inovatif yang pertama di Indonesia

Diperayaan spesial ulang tahun Astra Life yang ke-5,
izinkan kami memberikan
penawaran khusus untuk Karyawan Astra.

Dapatkan Cashback 75% 
setiap pembelian Flexi Life di ilovelife.co.id

*atas pembayaran premi pertama, maksimal Rp5.000.000,-
  berlaku hingga 31 Agustus 2019

Keunggulan Flexi Life

Klaim Online Dari Astra LifeMulai 1 TahunAtur Sendiri Premi, 
Perlindungan

& Masa Pembayaran 
Premi Online

Perlindungan
Hingga 5 Miliar

Tanpa Cek Medis

Jaminan Harga
Optimal

Ilustrasi Premi Flexi Life

*ilustrasi menggunakan usia 35 tahun, perhitungan premi mengacu ke kalkulator premi di ilovelife.co.id

PT ASTRA AVIVA LIFE terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Anda bisa melakukan pembelian Flexi Life di ilovelife.co.id

dengan memasukkan kode promo    AGROVARIA75

Pria Ilustrasi 1 Pria Ilustrasi 2

Manfaat Meninggal Dunia

Rp1.000.000.000,-
Premi Bulanan
Mulai dari Rp299.000,-

Premi Bulanan
Mulai dari Rp598.000,-

Manfaat Meninggal Dunia

Rp2.000.000.000,-

Wanita

Premi Bulanan
Mulai dari Rp207.000,-

Premi Bulanan
Mulai dari Rp414.000,-

Manfaat Meninggal Dunia

Rp1.000.000.000,-
Manfaat Meninggal Dunia

Rp2.000.000.000,-

Ilustrasi 1 Wanita Ilustrasi 2

atau Telepon/Whatsapp ke : 08118044282 Astra Life
Email ke : ilovelife@astralife.co.id

PROFIL SALAH SATU BEST OF THE BEST ALEXA : 
CIPTA WIBAMA
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Asuransi jiwa ultra fleksibel pertama di Indonesia

yang bisa di #AturSendiri sesuai perubahan tahap hidup 

dengan Uang Pertanggungan hingga 5 Miliar tanpa cek medis.

Astra Life baru saja meluncurkan produk inovatif yang pertama di Indonesia

Diperayaan spesial ulang tahun Astra Life yang ke-5,
izinkan kami memberikan
penawaran khusus untuk Karyawan Astra.

Dapatkan Cashback 75% 
setiap pembelian Flexi Life di ilovelife.co.id

*atas pembayaran premi pertama, maksimal Rp5.000.000,-
  berlaku hingga 31 Agustus 2019

Keunggulan Flexi Life

Klaim Online Dari Astra LifeMulai 1 TahunAtur Sendiri Premi, 
Perlindungan

& Masa Pembayaran 
Premi Online

Perlindungan
Hingga 5 Miliar

Tanpa Cek Medis

Jaminan Harga
Optimal

Ilustrasi Premi Flexi Life

*ilustrasi menggunakan usia 35 tahun, perhitungan premi mengacu ke kalkulator premi di ilovelife.co.id

PT ASTRA AVIVA LIFE terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Anda bisa melakukan pembelian Flexi Life di ilovelife.co.id

dengan memasukkan kode promo    AGROVARIA75

Pria Ilustrasi 1 Pria Ilustrasi 2

Manfaat Meninggal Dunia

Rp1.000.000.000,-
Premi Bulanan
Mulai dari Rp299.000,-

Premi Bulanan
Mulai dari Rp598.000,-

Manfaat Meninggal Dunia

Rp2.000.000.000,-

Wanita

Premi Bulanan
Mulai dari Rp207.000,-

Premi Bulanan
Mulai dari Rp414.000,-

Manfaat Meninggal Dunia

Rp1.000.000.000,-
Manfaat Meninggal Dunia

Rp2.000.000.000,-

Ilustrasi 1 Wanita Ilustrasi 2

atau Telepon/Whatsapp ke : 08118044282 Astra Life
Email ke : ilovelife@astralife.co.id
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“SERTIFIKASI INTERNAL – ASTRA AGRO ACADEMY”

MENCIPTAKAN 
STANDARISASI 
KARYAWAN MENJADI 
LEBIH PRODUKTIF

P eningkatan kompetensi 
karyawan merupakan salah 

satu fokus utama perusahaan 
dalam meningkatkan k iner ja 
melalu i  program Train ing 
and Development  yang 
berkelanjutan.  Pengelo laan 
program t ra in ing and 
development  pada awalnya 
di laksanakan di  masing-masing 
Area Tra in ing Center  (ATC)  o leh 
P IC Tra in ing Area yang te lah 
d i tunjuk. 

Se i r ing perubahan organisas i 
dan s is tem ker ja d i  perusahaan, 
maka tuntutan kompetensi 
karyawan juga semakin 
meningkat ,  khususnya terkai t 
dengan s tandar isas i  yang 
di te tapkan perusahaan. 
Berkai tan dengan hal  tersebut , 
maka dibentuk lah Astra Agro 
Academy (AAA)  yang ber tugas 
dan ber tanggungjawab untuk 
melaksanakan s tandar isas i 
peker jaan karyawan melalu i 

implementas i  S tandard 
Operat ion Procedure (SOP)  d i 
l ingkungan ker ja karyawan 
agar  tercapai  operasional  yang 
Excel lent . 

K ick  Of f  Ast ra Agro Academy 
(AAA)  d i laksanakan pada 
tanggal  16 Ju l i  2018 d i  Bal l room 
PT Ast ra Agro Lestar i  yang 
dihadir i  o leh Pres iden Direktur, 
Santosa bersama para Chief 
PT  Ast ra Agro Lestar i  Tbk,  dan 
para VP d i  Head Of f ice dalam  

|  L INTAS HO |

Peserta training sedang melakukan test memndorong angkong 
di jalan datar sejauh 3 KM.
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bentuk V ideo Conference 
bersama seluruh manajemen 
S i te ,  P IC AAA S i te ,  Tra iner 
dan Assessor.  Adapun yang 
menjadi  dasar  pembentukan 
Astra Agro Academy in i  adalah 
adanya perbedaan kompetensi 
t iap karyawan sehingga 
mempengaruhi  pencapaian 
s tandar isas i  set iap proses 
dan hasi l  ker ja .  Ast ra Agro 
Academy berkomitmen untuk 
melakukan program Train ing 
and Development  karyawan 
yang berkelanjutan untuk 
menunjang k iner ja karyawan 
yang produkt i f .  

Jadi  dengan di  launching-
nya Astra Agro Academy oleh 
Pres iden Direktur  Ast ra Agro 
maka t idak ada lagi  is t i lah 
ATC (Area Tra in ing Center )  d i 
l ingkungan kebun-kebun Astra 
Agro.  

Ser t i f ikas i  In ternal  merupakan 
suatu program standar isas i 
karyawan dalam beker ja d i 
l ingkungan PT Ast ra Agro Lestar i 
Tbk,  khususnya karyawan S i te . 
Melalu i  program Ser t i f ikas i  in i 
d iharapkan seluruh karyawan 
memi l ik i  “s tandard”  yang sama 
di  t iap jabatannya sehingga 
berpengaruh s igni f ikan pada 
pencapaian produkt iv i tas 
karyawan di  lapangan. 

Ast ra Agro Academy,  sebagai 
suatu Bagian d i  PT  Ast ra Agro 
Lestar i  Tbk,  beker ja sama 
dengan Funct ion terkai t  d i 
Head Of f ice,  ya i tu  Agronomy 
Serv ice (AGS) ,  Transpor t  dan 
Management  In f rast ructure 
(TMI ) ,  dan Safety  Heal th 
Env i ronment  (SHE)  memutuskan 
bahwa pada tahap awal 
Ser t i f ikas i   fokus pada 3 jabatan 
yang pal ing krus ia l  dalam 

operasional  perkebunan sawi t , 
ya i tu :  Pemanen,  Peker ja In f ie ld, 
dan Dr iver  Transpor t . 

Kri ter ia peni la ian Sert i f ikasi 
Internal  mel iput i  aspek-aspek 
ber ikut  in i :  

1 .  Kesehatan:  Meni la i  s tamina 
f is ik  karyawan dan r iwayat 
penyaki t  yang pernah 
dider i ta  karyawan pada 
masa la lu  h ingga saat  in i . 

2 .  Sk i l l :  Meni la i  kemampuan 
karyawan melakukan 
akt iv i tas  sesuai  b idang 
ker janya.  

3 .  Kompetensi :  Meni la i 
pengetahuan dan 
pemahaman karyawan 
terhadap akt iv i tas  b idang 
ker janya. 

Pada awal  penentuan s tandar 
peni la ian Ser t i f ikas i ,  ter lebih 
dahulu d i lakukan “kal ibras i ” 
kr i ter ia  peni la ian Ser t i f ikas i 
kepada beberapa karyawan 
terbaik  yang mewaki l i  se luruh 
S i te  d i  PT  Ast ra Agro Lestar i . 
Hasi l  Kal ibras i  in i  kemudian 
di te tapkan menjadi  s tandar 

Tes P2H Unit Transport. Tes Buta warna.

Tes Potong TBS. Tes Mengasah Alat Panen Egrek.
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peni la ian ke lu lusan peser ta 
ser t i f ikas i .

F low Process Sert i f ikasi 
Internal

Proses Ser t i f ikas i  In ternal 
d imulai  dar i  pengajuan o leh 
Atasan Karyawan (As is ten) 
dan diver i f ikas i  o leh Kabag.
HRGA S i te  dan daf tar  peser ta 
d ik i r imkan ke P IC Ast ra Agro 
Academy (AAA) .  Se lanjutnya P IC 
AAA mengir imkan undangan 
pelaksanaan Ser t i f ikas i  ke 
masing-masing S i te . 

Pada har i  pelaksanaan 
Ser t i f ikas i ,  P IC AAA memast ikan 
kembal i  data-data peser ta 
yang hadir  dan member ikan 
pengarahan seputar  akt iv i tas 
dan ketentuan saat  mengikut i 
ser t i f ikas i .  

Peser ta kemudian mengikut i 
serangkaian peni la ian 
Ser t i f ikas i  mulai  Tes Kesehatan, 
Tes Keterampi lan,  dan Tes 
Kompetensi  yang din i la i  o leh 
Assessor.  Se lanjutnya P IC AAA 
menginput  hasi l  peni la ian 
ser t i f ikas i  ke dalam form yang 
te lah d isediakan sesuai  dengan 
jabatannya.  Sete lah se lesai 
penginputan,  akan keluar  hasi l 
ser t i f ikas i  Lu lus atau Tidak Lu lus. 
P IC AAA la lu menyampaikan 
hasi l  ser t i f ikas i  kepada seluruh 
peser ta ser t i f ikas i  pada har i 
tersebut .  Bagi  peser ta yang 
Lu lus,  maka P IC AAA akan 
mencetak Ser t i f ikat  tanda 
kelu lusan ser t i f ikas i . 

Pasca Ser t i f ikas i  P IC AAA 
mengir imkan hasi lnya ke 

Ast ra Agro Academy HO untuk 
d iver i f ikas i  pelaksanaannya. 
Data hasi l  ser t i f ikas i  yang 
Lu lus kemudian dik i r imkan ke 
Kabag.HRGA untuk d i input  ke 
database HRIS .  Bagi  peser ta 
yg Tidak Lu lus,  terbagi  atas 
2 kategor i ,  ya i tu  Retra in dan 
Unf i t  Job.  Peser ta Retra in d iber i 
kesempatan 2 kal i  lagi  untuk 
mengikut i  Ser t i f ikas i  3  b ln 
ber ikutnya.  Sedangkan peser ta 
yang masuk kategor i  Unf i t  Job, 
datanya akan diber ikan kepada 
HRAM untuk d i fo l low up reposis i 
jabatan ke masing-masing S i te . 

Assessor Sert i f ikasi 

Assessor  Ser t i f ikas i  adalah 
karyawan yang ber tugas meni la i 
kr i ter ia  Ser t i f ikas i  Kesehatan, 
Sk i l l ,  dan Kompetensi .  Assessor 

Ber ikut  Diagram Flow Process Sert i f ikasi  Internal : 
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Ser t i f ikas i  terd i r i  a tas Kepala 
Kebun,  Kepala Afdel ing,  Kepala 
Teknik ,  Kabag.Operasional/
Suppor t ,  dokter/bidan/perawat 
yang memi l ik i  kemampuan 
teknis  dan non teknis  d i  b idang 
ker janya.  Ast ra Agro Academy 
menunjuk para Assessor 
Ser t i f ikas i  berdasarkan usulan 
dar i  masing-masing P IC AAA 
Area dan disetu ju i  o leh Funct ion 
terkai t  d i  Head Of f ice.  Para 
Assessor  Ser t i f ikas i  yang terp i l ih 
merupakan inst ruktur  t ra in ing 
d i  areanya yang te lah d iber ikan 
pembekalan mater i  t ra in ing 
khusus untuk menjadi  seorang 
inst ruktur  t ra in ing dan assessor 
Ser t i f ikas i .  Tota l  saat  in i  ada 
303 orang di  se luruh Area yang 
sudah di tunjuk terd i r i  b idang 
Tanaman,  Teknik ,  Pabr ik ,  dan 
Adminis t ras i .

Pencapaian Sert i f ikasi  Tahun 
2019 

Pada tahun 2019 in i  d i targetkan 
seluruh karyawan Pemanen, 

Peker ja In f ie ld,  dan Dr iver 
Transpor t  mengikut i  program 
Ser t i f ikas i  in i ,  khususnya 
karyawan lak i- lak i  yang berus ia 
50 tahun kebawah dan memi l ik i 
masa ker ja minimal  3  bulan. 
Ser t i f ikas i  in i  juga menjadi  salah 
satu bentuk peni la ian bagi 
karyawan yang masih dalam 
masa probat ion.

Ber ikut  in i  pencapaian Ser t i f ikas i 
sampai  per iode 31  Mei  2019 
tercatat  karyawan yang sudah 
mengikut i  ser t i f ikas i  adalah 
sebagai  ber ikut :

1 .  Pemanen = 5.025 org dar i 
target  9 .189 org (54%) 

2.  Peker ja In f ie ld = 784 org 
dar i  target  877 org (89%) 

3.  Dr iver  Transpor t  = 212 org 
dar i  target  326 org (65%)

Astra Agro Academy 
merencanakan kegiatan 
Ser t i f ikas i  d i ikut i  o leh se luruh 
karyawan Pemanen,  Peker ja 

In f ie ld,  dan Dr iver  Transpor t 
pada tahun 2019.  Program 
ser t i f ikas i  in i  merupakan sarana 
untuk memetakan s tandar isas i 
peker jaan sesuai  b idangnya, 
untuk i tu  karyawan yang te lah 
lu lus Ser t i f ikas i  in i  t idak d i-
reposis i  /  mutas i  ke bagian 
la innya,  kecual i  ada hal-hal 
ter tentu,  misalnya:  Promosi 
Jabatan,  Mengalami Sak i t , 
dan sebagainya.  J ika se luruh 
karyawan sudah diser t i f ikas i , 
maka tentunya akan semakin 
mudah mengarahkan 
karyawan untuk mencapai 
targetnya dan meningkatkan 
produksi  perusahaan secara 
keseluruhan.

Donni  Helmi W 
&   Zul fan R Sembir ing 

Pengarahan Sertifikasi AAA-B3 2019.



68 AGROVARIA  -  Edisi No. 95 Tahun 2019

|  L INTAS HO |

PT Astra Agro Lestar i 
Tbk,  (Ast ra Agro) 

sedang begi tu  semangat 
menggemparkan dunia 
d ig i ta l isas i  dengan berbagai 
apl ikas i  berbasis  d ig i ta l  yang 
sedang begi tu  ser ius d igarap. 
J ika sebelumnya eufor ia  adanya 
apl ikas i  MELL I ,  D INDA,  dan juga 
AMANDA yang belum lama 
dihadirkan o leh t im Excelent 
Product iv i ty  (Xpro) .  D ig i ta l isas i 
tersebut  menjadikan Astra Agro 
sebagai  perusahaan agr ib isn is 
berbasis  d ig i ta l  per tama di 
Indonesia. 

Sete lah pro ject  Xpro K in i 
g i l i ran t im dar i  d iv is i  market ing 

memperkenalkan STELA.  Wow, 
s iapa lagi  n ih  STELA? Penasaran 
bukan?

Perkembangan dunia 
perdagangan semakin har i 
semakin menuntut  para pelaku 
pasar  untuk terus beradaptas i 
dengan dinamika pasar  yang 
berubah begi tu  cepat .  Pesatnya 
perkembangan teknologi  turut 
berperan dalam memajukan 
berbagai  mekanisme jual  bel i  d i 
pasar  komodi tas. 

Saat  in i  terdapat  berbagai 
media perdangangan baik 
d i lakukan secara manual 
maupun melalu i  media 

e lekt ronik  yang mel ibatkan 
websi tes  ataupun apl ikas i . 
Kegiatan jual  bel i  yang 
di lakukan melalu i  media 
e lekt ronik  lebih banyak d ikenal 
dengan sebutan e-commerce. 
Dalam prakteknya e-commerce 
member ikan kemudahan 
kepada para pelakunya,  seper t i 
pada pembel i  dan penjual  yang 
t idak lagi  d iharuskan ber temu 
secara langsung.  Hal  in i  akan 
diwaki l i  o leh suatu s is tem 
elekt ronik  atau apl ikas i  yang 
terhubung dengan in ternet . 

Perkembangan teknologi  dalam 
jual  bel i  e lek t ronik  tersebut  k in i 
d i terapkan dan dikembangkan 

STELA BERHASIL 
MENGGEMPARKAN KEMBALI 
DIGITALISASI ASTRA AGRO

Pengenalan STELA oleh Vice President Logistic Astra Agro, Veronica Lusi.
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pula dalam mekanisme 
penjualan produk ke lapa sawi t 
mi l ik  Ast ra Agro.  Kal i  in i  Ast ra 
Agro akan memperkenalkan 
s is tem e- tender  dalam 
penjualan produk ke lapa sawi t . 
Penjualan produk ke lapa sawi t 
Ast ra Agro yang berupa Crude 
Palm Oi l  (CPO)  dan Kernel 
melalu i  proses e- tender  in i 
d iber i  nama S is tem Tender 
E lek t ronik  Ast ra Agro (STELA) 
yang Resmi  d i luncurkan di 
Bal l room Head Of f ice Ast ra Agro 
(25/03/2019) .

“Pada pr ins ipnya STELA in i  t idak 
ada perubahan dar i  s is tem 
manual  yang k i ta  lakukan 
selama in i ,  karena mau t idak 
mau k i ta  harus masuk ke era 
mi lenia ls ,  sehingga k i ta  buat 
jadi  sedik i t  lebih canggih 
dengan adanya e lekt ronik 
tender  in i ”  Je las Handoko,  pada 
saat   membuka acara yang 
dihadir i  para buyer  Ast ra Agro 
tersebut .

Tidak ada perubahan yang 
fundamental  dar i  s is tem 
tender  manual  dan tender 
onl ine,  jus t ru utamanya tu juan 
dibuatnya s is tem onl ine tender 
in i  adalah untuk mempermudah 
para buyer  dalam melakukan 

t ransaks i  pembel ian produk 
ke lapa sawi t  PT  Ast ra Agro 
Lestar i . 

Tentunya ada keunggulan 
yang diber ikan dar i  s is tem 
onl ine apl ikas i  STELA in i ,  yang 
per tama adalah secure,  a tau 
per l indungan.  Dimana di 
s is tem in i  d i lengkapi  double 
secur i ty  sys tem, yai tu  adanya 
password defaul t  dan token. 
Keunggulan selanjutnya adalah 
s imple,  kembal i  ke tu juan utama 
adanya e lekt ronik  tender  in i 
adalah member ikan kemudahan 
dar ipada s is tem manual  yang 
sebelumnya di lakukan. 

Secara s ingkat  s imulas i 
pengenalan STELA di je laskan 
o leh V ice Pres ident  Logis t ic , 
Veronica Lus i  Proses a lur  ker ja 
dar i  s is tem STELA adalah,  ses i 
awal  yai tu  In f ight ing (s is tem 
akan member ikan undangan 
tender  kepada seluruh buyer 
tepat  d i  pukul  12.00 set iap 
har inya) .  Feeding,   ses i  d imana 
buyer  waj ib  memast ikan harga 
penawaran masuk ke s is tem 
STELA set iap pukul  12.00 – 
14.00,  kemudian masuk ke 
ses i  counter  ya i tu  terp i l ihnya 
3 penawar ter t inggi  pada har i 
i tu ,  dan yang terakhi r  adalah 

ses i  resul t ,  d imana s is tem STELA 
akan me-re lease hasi l  dar i 
pemenang tender  pada har i  i tu 
tepat  pukul  14.30.  

“ In t inya,  s is tem in i  sangat 
s imple dan mudah sekal i , 
t idak per lu  khawat i r  karena 
semuanya dibuat  sangat 
fami l iar  dengan apl ikas i-
apl ikas i  pada umumnya, 
sehingga akan member ikan 
ef is iens i  dar i  segi  waktu dan 
tenaga” Je las Yus i  mengakhir i 
ses i  s imulas i  s iang i tu . 

Acara ber langsung begi tu 
in terakt i f ,  ter l ihat  dar i 
banyaknya per tanyaan 
yang diber ikan o leh buyer 
se lama proses s imulas i 
ber ja lan.  Se luruh buyer  te lah 
mengapl ikas ikan sendir i 
e lek t ronik  tender  in i  melalu i 
personal  user  mereka masing-
masing.  Harapannya dengan 
adanya s is tem baru e lekt ronik 
tender  in i ,  dapat  lebih 
memper lancar  kegiatan jual  bel i 
Ast ra Agro dengan para buyer .

Puter i  Jat i  Retno Ws

Handoko, membuka acara dihadiri yang dihadiri para buyer Astra Agro. Simulasi penggunaan  STELLA.
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PESTA DEMOKRASI

PEMILU SP ASTARI
T ahun 2019 menjadi  salah 

satu tahun bersejarah bagi 
Indonesia,  pemi l ihan pres iden 
2019 tentunya membawa 
angin segar  bagi  masa depan 
bangsa dan negara Indonesia. 
Tak hanya Indonesia yang 
merayakan pesta demokrasi 
d i  tahun 2019 in i ,  Ast ra Agro 
juga melaksanakan demokrasi 
pemi l ihan umum, dalam  rangka 
pemi l ihan ketua Ser ikat  Peker ja 
Ast ra Agro Lestar i  (SP ASTARI ) 
untuk per iode 2019-2021. 

Pemaparan v is i  dan mis i  ser ta 
program ker ja dar i  masing-
masing kandidat  menjadi 
agenda pembuka pesta 
demokrasi  pemi l ihan ketua 
SP Astar i  2019-2021 kal i  in i , 
yang kemudian terp i l ih lah dua 
kandidat  dengan perolehan 
suara terbanyak dar i  agenda 
pemi l ihan putaran satu.  Dua 

kandidat  yang tersebut  adalah 
Wicaksono dar i  d iv is i  akuntansi 
dan Wisnu Nuraga mewaki l i 
d iv is i  Safety,  Heal thy  and 
Env i ronment . 

Konsep terbaru yang diusung  
Ketua Pemi l ihan Umum (KPU) 
SP Astar i  pada pemi lu kal i 
in i  ya i tu  pada tahap sete lah 
ters isa 2 kandidat  calon.  Debat 
calon kandidat !  D ip i l ih  sebagai 
rangkaian agenda memer iahkan 
pesta demokrasi  ka l i  in i . 

Layaknya debat  calon pres iden 
pemi lu yang tengah marak, 
KPU dibantu dengan div is i 
Human Capi ta l  & HO Suppor t 
(HCS)  Ast ra Agro t idak kalah 
mengundang perhat ian se luruh 
warga Astra Agro.  Debat  yang 
diadakan pada 25 Maret  2019 
terd i r i  dar i  3  ses i .  

D ipandu o leh Puter i  Jat i  Retno 

dan B i l l y  Apr iadi  sebagai 
pembawa acara sekal igus 
panel is  pada agenda tersebut , 
member ikan per tanyaan 
yang te lah d ibuat  o leh KPU 
berker jasama dengan div is i  HCS 
kepada kedua calon pada ses i 
kedua. 

Se luruh warga Astra Agro yang 
hadir  dalam agenda debat 
sangat  antus ias mengikut i 
ja lannya debat ,  mulai  dar i 
ter iakan protesnya peser ta 
tentang v is i  dan mis i  kedua 
calon,  h ingga sorak sorai 
gembira masing-masing 
supor ter  yang meramaikan  
bal l room Astra Agro d i  s iang 
menje lang sore har i  i tu . 
Dan yang tak kalah menar ik 
perhat ian yai tu  d i  ses i  terakhi r 
debat ,  d imana ses i  sa l ing 
lempar per tanyaan dar i  kedua 
kandidat . 

Dua kandidat yang tersebut adalah Wicaksono (kiri) dari divisi akuntansi dan Wisnu Nuraga (kanan)
mewakili divisi Safety, Healthy and Environment mengikuti Debat calon kandidat calon Ketua SP Astari.



AGROVARIA  -  Edisi No. 95 Tahun 2019 71

“Pemi lu  SP Astar i  ka l i  in i  kami 
buat  berbeda dengan adanya 
agenda debat ,  tu juannya agar 
dapat  menambah  keyakinan 
para pemi l ih  kepada kedua 
kandidat , ”  ungkap ketua 
KPU,  Tonny Supr iatna dalam 
sambutannya pada ses i  debat 
sore i tu . 

Ast ra Agro rut in  mengadakan 
pemi lu ketua baru SP Astar i 
sesuai  masa per iode yai tu 
t iga tahun sekal i ,  berdasarkan 
dengan ketentuan umum pasal 
1  Undang-undang Tenaga Ker ja 
tahun 2003 no 17 ,  ser ikat  buruh/
ser ikat  peker ja merupakan 
organisas i  yang dibentuk dar i , 
o leh,  dan untuk peker ja baik 
d i  perusahaan maupun di  luar 
perusahaan,  yang bers i fa t 
bebas,  terbuka,  mandir i , 
demokrat is ,  dan ber tanggung 
jawab guna memper juangkan, 
membela ser ta mel indungi  hak 
dan kepent ingan peker ja ser ta 
meningkatkan kesejahteraan 
peker ja dan keluarganya. 

Sete lah d iadakannya pemi l ihan 
putaran dua,  terp i l ih lah Wisnu 

Nuraga sebagai 
pemenang dar i  pemi lu 
SP Astar i  per iode 
2019-2021.  Dengan 
perolehan yang t idak 
ter lampau jauh,  namun 
dapat  mengalahkan 
perolehan suara yang 
didapatkan Wicaksono.  

“Saya berharap 
dapat  member ikan 
yang terbaik  dengan 
menjalankan v is i  mis i 
dan program ker ja 
yang te lah saya susun, 
ser ta meneruskan 
program yang sudah 
ber ja lan dar i  pengurus 
sebelumnya “ungkap 
Wisnu membuka 
agenda kegiatan p isah 
sambut  SP Astar i . 

Pengumuman sah 
atas menangnya 
Wisnu Nuraga sebagai 
ketua baru Ser ikat 

suasana in formal  yang dihadir i 
o leh perwaki lan d iv is i  HCS, 
t im KPU,  dan tentunya para 
pengurus lama dan pengurus 
baru SP Astar i .  D ibuka o leh 
beberapa sambutan,  dan 
diakhi r i  dengan penyerahan 
bendera SP Astar i  dar i  ketua 
lama kepada ketua baru, 
sebagai  s imbol  p isah sambut 
pengurus dan menandakan 
berakhi rnya pemi lu SP Astar i 
per iode 2019-2021.  

Se lamat  kepada ketua baru SP 
Astar i ,  Wisnu Nuraga.  Semoga 
dapat  mengemban amanah 
dar i  se luruh warga Astra Agro 
dengan baik!  

Puter i  Jat i  Retno WS

Peker ja Ast ra Agro d i lakukan 
bersamaan dengan P isah 
Sambut  dan Serah Ter ima 
Jabatan pengurus lama kepada 
pengurus baru SP Astar i .  P isah 
sambut  d i laksanakan dengan 

 Sambutan dari ketua KPU Pemilu SP Astari, Tonny Supriatna.

Pembawa acara sekaligus panelis Debat Terbuka 
Calon Ketua SP Astari, Puteri Jati Retno WS.
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S eir ing dengan semakin 
t ingginya kesadaran 

masyarakat  tentang pent ingnya 
h idup sehat ,  o lahraga lar i  k in i 
te lah berkembang menjadi  gaya 
h idup masyarakat  urban.

Tak hanya menyehatkan 
tubuh,  o lahraga lar i 
juga menyenangkan dan 
menenangkan pik i ran.  Ada 
banyak orang,  baik  muda 
maupun dewasa yang 
keranj ingan o lahraga lar i , 
sehingga tak jarang di jadikan 
ajang berkumpul ,  berkreasi , 
dan bersos ia l isas i .

Se la in i tu  j ika d i lakukan 
dengan konsis ten,  o lahraga 
lar i  dapat  mengurangi  r is iko 
kegemukan ser ta penyaki t 
kronis  seper t i  d iabetes t ipe 
2,  s t roke,  dan penyaki t 
jantung.  Wani ta juga dapat 
ber lar i  d i  masa-masa seper t i 
kehami lan,  pramenstruasi , 

h ingga menopause,  asal 
menyesuaikan in tens i tas lar i 
dengan kondis inya.  Namun, 
sebaiknya per iksakan di r i  ke 
dokter  ter lebih dahulu j ika Anda 
baru saja pul ih  dar i  cedera atau 
mender i ta  penyaki t  ter tentu, 
sebelum melakukan o lahraga 
lar i .

Beragam kegiatan lar i  yang 
di in is ias i  dar i  komuni tas kec i l 
h ingga yang berskala masi f 
hampir  set iap minggu sela lu 
d iadakan.  Termasuk Astra Agro 
dengan komuni tasnya "Ast ra 
Agro Runners" .

Terbukt i ,  maraknya kegiatan 
lar i  bersama dengan tema-
tema yang unik  tersebut 
berhasi l  menggaet  minat 
masyarakat  dar i  berbagai 
us ia dan kalangan.  Hal  in i 
memper l ihatkan antus iasme 
warga ser ta perusahaan atau 
instansi  yang menggelar  lomba 

lar i  dan marathon dengan 
membawa mis i  sos ia l  melalu i 
kegiatan run for  char i ty  juga 
semakin t inggi .

Minggu terakhi r  d i  bulan Apr i l 
2019 d i tu tup o leh acara "ASTRA 
SUNDAY RUN",  kegiatan in i 
merupakan la t ihan bersama 
dar i  teman-teman Astra Runners 
dan Astra Agro Runners untuk 
mempererat  ta l i  s i la turahmi 
sesama insan Astra sekal igus 
rekreasi  d i  sek i tar  kawasan 
Head Of f ice Ast ra Agro. 
"Management  mendukung 
kegiatan o lahraga seper t i  in i , 
dan ingat !  Harus konsis ten 
agar  k i ta  semua sela lu sehat . " 
Je las Di rektur  Ast ra Agro,  Ruj i to 
Purnomo pada saat   membuka 
acara yang dihadir i  para runner 
tersebut .  D iawal i  dengan 
Zumba bersama Wi lona Ar ie ta 
dan di lanjutkan dengan ber lar i  

ASTRA SUNDAY RUN 
JADIKAN LARI SEBAGAI GAYA HIDUP MENYENANGKAN

Para peserta Astra Sunday Run melakukan start untuk menempuh jarak sejauh 5 KM.



AGROVARIA  -  Edisi No. 95 Tahun 2019 73

sejauh 5 K i lometer  d i  sek i tar 
Kawasan Industr i  Pu logadung.

Sebanyak 100 peser ta dar i 
karyawan dan karyawat i  Grup 
Astra mengikut i  ASTRA SUNDAY 
RUN sukses d ise lenggarakan 
pada har i  Minggu,  28 Apr i l  2019 
kemar in. 

Ast ra Agro Runners merupakan 
komuni tas pelar i  yang terd i r i 
dar i  karyawan dan karyawat i 
Ast ra Agro,  sedangkan Astra 
Runners adalah komuni tas lar i 
yang berasal  dar i  karyawan 
dan karyawat i  Grup Astra,  Ast ra 
Runners menjadikan Menara 
Astra -  Sudirman sebagai 
" rumah” untuk kegiatan la t ihan 
rut in  mereka.

Vis i  dan mis i  dar i  komuni tas 
in i  adalah untuk menjadikan 
o lahraga lar i  in i  sebagai  hal 
pos i t i f  untuk sal ing berbagi , 
sehingga komuni tas in i  memi l ik i 
mot to  "We Run,  We Care,  We 
Share" . 

Bagi  karyawan yang ingin 
bergabung dengan Astra 
Agro Runners,  s i lahkan saja 
mengikut i  jadwal  la t ihan lar i 
bersama yang sela lu d i-update 

melalu i   akun Instagram :
astra_agrorunners.
Sebelum k i ta  mulai  ber lar i , 
angan lupa  pers iapkan  kondis i 
f is ik  yang ideal  dan peralatan 
pendukung.  Di  antaranya 
adalah dengan:

1 .  Makan sebelum olahraga

Seki tar  1  jam sebelum 
memulai  o lahraga lar i , 
d isarankan konsumsi 
makanan atau minuman 
yang mengandung 
karbohidrat ,  misalnya Hal 
in i  pent ing terutama j ika 
jarak lar i  Anda lebih dar i 
5  km,  namun j ika ber lar i 
s ingkat  dan t idak ber jarak 
jauh,  mengonsumsi 
makanan atau minuman 
r ingan sudah cukup untuk 
member i  energi .

2. Lakukan pemanasan

Untuk mengurangi  r is iko 
cedera,  lakukan pemanasan 
set idaknya l ima meni t 
dengan ja lan kak i  r ingan, 
ja lan d i  tempat ,  a tau naik 
turun tangga.

3. Kenakan sepatu olahraga

Anda bisa mulai  ber lar i  d i 

dalam area perumahan, 
mengi tar i  taman,  ataupun 
di  a tas t readmi l l .  Sebagai 
pemula,  ber lar i  se lama 
5-10 meni t  akan menjadi 
target  duras i  yang sesuai 
untuk d icapai .  Jangan lupa 
mengenakan sepatu yang 
nyaman dan cocok dengan 
olahraga lar i ,  ser ta sesuai 
dengan ukuran kaki .

4. Kenakan pakaian olahraga

Kenakan pakaian o lahraga 
yang nyaman.  Bagi  wani ta, 
b isa menggunakan bra 
khusus untuk Anda t idak 
per lu  membel i  pakaian 
o lahraga secara khusus. 
Celana o lahraga pendek 
atau panjang,  ser ta kaos 
yang t idak ter la lu  besar 
maupun t idak ter la lu  ketat 
dapat  menjadi  p i l ihan yang 
nyaman.

Pers iapan yang baik  akan 
meminimalkan r is iko cedera dan 
menjadikan f is ik  Anda lebih s iap 
ber lar i .  Se lamat  berolahraga!

Sigi t  D.P.
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YUK IKUTAN WELLNESS CHALLENGE 2019 !

STAY HEALTHY IN 
ASTRA AGRO 

A pakah selama in i  Anda 
mudah merasa le lah dalam 

beker ja? Sendi-sendi  tubuh 
ser ing terasa nyer i?  Apakah 
baju Anda terasa semakin 
sempi t?  Apakah berat  tubuh 
Anda sudah ideal? 

Beberapa per tanyaan tersebut 
menjadi  persoalan bagi 
kebanyakan orang yang 
memi l ik i  masalah pada pola 
h idup mereka saat  in i .  Po la 
h idup yang dimaksud tentunya 
adalah makanan yang di 
konsumsi ,  akt iv i tas  sehar i -har i 
yang di lakukan ser ta se jauh 
mana kepedul ian d i r i  sendir i 
terhadap kesehatan tubuh. 
Hal  in i  juga berkai tan dengan 
penyaki t  yang muncul  se i r ing 
dengan kurangnya kontro l  d i r i 
dan pengetahuan mengenai 
kesehatan dan kebugaran 

tubuh.  Mengubah pola h idup 
menjadi  lebih baik  dapat 
d imulai  dengan menjaga 
asupan pola makan,  o lahraga 
rut in  dan is t i rahat  yang 
teratur  sebagai  bentuk dalam 
menyadar i  betapa pent ingnya 
kesehatan dalam hidup k i ta . 

Dalam pelaksanaan medical 
check-up yang te lah d i lakukan 
terhadap karyawan Astra 
Agro beberapa tahun terakhi r, 
menunjukkan bahwa persentase 
kesehatan kategor i  baik 
cenderung menurun,  sedangkan 
kategor i  kurang didapatkan 
meningkat .  Jumlah karyawan 
yang mender i ta  penyaki t 
degenerat i f ,  seper t i  jantung, 
h iper tens i ,  penyaki t  tu lang dan 
rangka,  ser ta d iabetes juga 
semakin ber tambah. 

Hal  in i  menjadi  perhat ian 
perusahaan karena dapat 
mempengaruhi  k iner ja  dan 
produkt iv i tas  karyawan.  Atas 
persoalan mengenai  kesehatan 
karyawan i tu lah perusahaan 
ber in is ia t i f  membuat  sebuah 
program yang dapat  membantu 
karyawan dalam mewujudkan 
pola h idup sehat  agar 
produkt i f i tas  karyawan dapat 
meningkat .  Program tersebut 
d iber i  nama Wel lness Chal lenge 
dengan tagl ine “S tay Heal thy  in 
Ast ra Agro”  yang di  suppor t  o leh 
Asuransi  Ast ra Garda Medika. 

Program in i  akan diadakan 
selama 4 bulan yai tu  per iode 
Mei  –  Agustus 2019 dengan 
indikator  peni la ian yai tu 
persentase penurunan berat 
badan tubuh (body weight ) 
dan lemak tubuh (body fat ) . 

Wakil ketua SP, Astari Yoka Raditya Ranu Prana menyerahkan kaos kepada Presiden Direktur 
Astra Agro, Santosa sebagai simbol pembukaan Wellness Challenge 2019. 
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Diharapkan kedua indikator 
tersebut  dapat  menjadi 
gambaran pola h idup sehat 
agar  menjadi  lebih baik . 
Wel lness Chal lenge di ikut i 
o leh se luruh karyawan Astra 
Agro,  baik  d i  S i te  maupun 
Head Of f ice,  yang dibagi 
dalam format  grup ( 1  grup 
terd i r i  5  orang) .  Untuk d i 
S i te ,  set iap paguyuban waj ib 
mengir imkan 1  grup dan level 
S taf f  min imal  2  grup untuk 
t iap PT.  Untuk d i  Head Of f ice, 
set iap d iv is i  mengir imkan 
minimal  1  grup,  bergantung 
dar i  jumlah karyawan dalam 
div is inya.  Set iap bulan akan 
diadakan jadwal  penimbangan 
untuk mengetahui  perubahan 
kedua indikator  tersebut  yang 

di lakukan di  Pol ibun.  Di  akhi r 
per iode Wel lness Chal lenge, 
akan dip i l ih  1  grup juara dar i 
t iap PT untuk bersaing di 
t ingkat  Area dimana HKNE PT 
d imasukkan dalam indikator 
peni la ian.  Grup juara dar i 
set iap Area akan bersaing 
dengan 1  grup juara dar i  Head 
Of f ice untuk memperebutkan 
posis i  Juara Nasional . 

Program in i  tentunya juga 
menyiapkan hadiah menar ik 
yang akan diber ikan kepada 
1  grup juara d i  t iap PT dan 
Juara Nasional .  D iharapkan 
dengan diadakannya Wel lness 
Chal lenge in i ,  karyawan 
menjadi  semakin menyadar i 
bahwa kesehatan i tu  adalah hal 

yang pent ing dan produkt iv i tas 
perusahaan menjadi  meningkat 
ser ta hubungan ker ja semakin 
harmonis .  Sebagai  penutup, 
ber ikut  kut ipan yang dapat 
menjadi  pemicu k i ta  dalam 
menjalankan pola h idup sehat . 

“Kenikmatan h idup pal ing 
n ikmat  d i  dunia in i  adalah 
sehat .  Karena apapun yang 
kamu mi l ik i  d i  dunia in i  tak  akan 
kamu nikmat i ,  j i ka kamu saki t ”  - 
(Dani  Kaiz )

Arnoldus Jansen 

Health Talk bersama Ratna Ramayulis. Registrasi Medical Check Up oleh tim Garda Medika. 

M. Ghifari dan Lovisa Claudya sebagai pembawa acara. Peserta Health Talk mempraktekkan materi yang diberikan pembicara.
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PORSE ASTRA 2019

TORCH RELAY RUN
Senin pagi, adalah sebuah hari 

yang banyak sekali dikeluhkan 
bagi kita yang masih belum bisa 
move on dari weekend, tapi tidak 
untuk warga Astra Agro di Senin 
pagi kali ini. Sedari pagi, selasar 
lobby Head Office Astra Agro telah 
dipenuhi dengan dekorasi dan 
pernak-pernik seperti photobooth, 
balon warna-warni juga bendera 
yang menandakan akan ada acara 
nih di Astra Agro. 

Astra Agro kali ini menjadi tuan 
rumah untuk venue Torch Relay 
pembukaan Pekan Olahraga 
dan Seni (PORSE) Astra 2019, 
(27/05.2019). Torch Relay ini 
memiliki agenda utama yaitu 
pengiringan obor ke perwakilan 
lini bisnis Astra Group sebagai 
pembuka acara dua tahunan 

Porse Astra 2019. Rute Torch Relay 
Porse Astra 2019 bermula di 
Head Office Astra Otoparts, Head 
Office Pamapersada Nusantara 
& Head Office Traktor Nusantara, 
Head Office Astra Agro, Head 
Office Astragraphia, Head Office 
FIFGROUP, Menara Astra,  Kawasan 
Industri Surya Cipta Karawang, 
dan berakhir di Head Office Astra 
International.

Acara dimulai setelah shalat 
ashar, seluruh warga Astra Agro 
berkumpul di lobby. MC memulai 
acara dengan games menarik 
untuk memeriahkan, rangkaian 
sambutan pun mulai disampaikan.  
Nico Tahir selaku perwakilan Board 
of Director (BOD) Astra Agro, Wisnu 
Nuraga sebagai perwakilan Serikat 
Pekerja Astra Agro (SP Astari), dan 

Gama Anom Yogotomo selaku 
Head of Industrial Relations 
PT Astra International Tbk.

“PORSE adalah salah satu momen 
dua tahunan yang paling ditunggu, 
selain untuk menjalin silahturahmi 
juga sebagai tempat penyaluran 
minat dan bakat seluruh karyawan 
Astra Group dalam bidang 
olahraga dan seni, terimakasih 
atas antusias rekan-rekan sekalian, 
terkhusus untuk Bapak Gama Anom 
yang sudah menyempatkan diri 
hadir di rumah kami Astra Agro” 
Ungkap Nico Tahir.

Tak selang berapa lama, tibalah 
obor yang telah dibawa oleh 
para pelari AHEMCE melalui 
lokasi penyerahan obor kepada 
perwakilan Astra Agro untuk 

Nico Tahir selaku perwakilan Board of Director Astra Agro menyerahkan obor
kepada Sigit Dwi Prabowo selaku perwakilan kontingen Astra Agro untuk PORSE 2019.
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Porse Astra 2019. Sementara itu 
para kontingen Astra Agro sudah 
bersiap mengelilingi lapangan 
bola Astra Agro sebagai selebrasi 
penanda obor telah tiba.

Meskipun kegiatan dilakukan pada 
saat bulan puasa ramadhan dan 
sore itu matahari khas Pulogadung 
sedang terik-teriknya, namun tidak 
mengurangi semangat dari seluruh 
warga Astra Agro yang sudah 
berbaris mengelilingi lapangan 
bola Astra Agro. Setelah sesi foto 
bersama perwakilan manajemen 
Astra Agro, kemudian penyerahan 
obor kepada Sigit Dwi Prabowo 
selaku perwakilan kontingen Astra 
Agro oleh perwakilan AHEMCE. 

Kemeriahan semakin terasa ketika 
para pelari membawa smoke 
bomb berwarna-warni, dan 
mengakahiri putaran lari di depan 
tiang bendera lapangan Astra 

Agro, yang kemudian obor tersebut 
dikembalikan ke Nico Tahir selaku 
perwakilan BOD Astra Agro untuk 
dinyalakan di tungku api sebagai 
acara puncak Torch Relay Porse 
Astra 2019 untuk di Astra Agro.

“Torch Relay ini adalah 
pengumuman kepada seluruh 
Astra Group bahwa PORSE 
Astra 2019 telah dimulai, dan 
harapannya kita semua akan 
berkumpul bersama di puncak 
acara PORSE di Gor Sumantri 
pertengahan Agustus nanti” Tutup 
Wisnu Nuraga. 

“Meskipun kita semua sedang 
sama-sama menjalankan ibadah 
puasa, namun tidak mengurangi 
semangat dan antusias kita 
sebagai tuan rumah di Torch Relay 
PORSE 2019 kali ini” Tambah Sigit 
Dwi P.

Acara diakhiri dengan berbuka 
puasa bersama di lapangan bola 
Astra Agro. Berakhirnya kegiatan 
Torch Relay sore ini di Astra Agro, 
justru sebagai pembuka dari 
kegiatan acara PORSE Astra Agro 
yang juga dibuat menjelang acara 
puncak PORSE Astra 2019 Agustus 
nanti, tujuannya untuk mencari 
bakat-bakat dari warga Astra Agro 
untuk maju ke PORSE Astra 2019.

M. Ghasi

Para pelari AHEMCE tiba di halaman head office Astra Agro.

Para kontingen Astra 
Agro berlari mengelilingi 
lapangan  head office 
Astra Agro.Keceriaan karyawan head office Astra Agro menyambut Porse 2019.
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B a g i  m a s y a r a k a t  I n d o n e s i a , 
I d u l  F i t r i  d a n  H a l a l  b i 

H a l a l  b a g a i k a n  d u a  s i s i 
m a t a  u a n g  y a n g  t a k  b i s a 
t e r p i s a h k a n ,  s a l i n g  b e r k e l i t 
k e l i n d a n  m e m p e r c a n t i k 
n u a n s a  m a s i n g - m a s i n g . 
H a l a l  b i  H a l a l  m e n j a d i 
m o m e n  y a n g  s a n g a t  t e p a t 
u n t u k  m e m p e r b a h a r u i  d a n 
m e m p e r e r a t  p e r s a u d a r a a n .

S e n i n  1 7  J u n i  2 0 1 9 ,  b a l l r o o m 
A s t r a  A g r o  m e n j a d i  t e m p a t 
h i s t o r i s  s e t i a p  t a h u n n y a 
m e n y a k s i k a n  s e l u r u h 
k a r y a w a n  A s t r a  A g r o 
b e r k u m p u l  b e r j a b a t a n  t a n g a n 
s a l i n g  b e r m a a f - m a a f a n . 
D i m u l a i  t e p a t  p u k u l  0 8 . 0 0 , 
s e l u r u h  k a r y a w a n  d i s a m b u t 

p e m b u k a a n  l a n t u n a n  l a g u -
l a g u  s e l a m a t  l e b a r a n  d a r i 
g r u p  b a n d  A s t r a  A g r o 
S i m f o n i .  D i h a d i r i  o l e h  s e l u r u h 
j a j a r a n  m a n a j e m e n  m u l a i 
d a r i  B o a r d  o f  D i r e c t o r ,  V i c e 
P r e s i d e n t ,  M a n a g e r  h i n g g a 
c l e a n i n g  s e r v i c e  d a n  s e c u r i t y . 

“ S e l a m a t  h a r i  r a y a  I d u l 
F i t r i ,  m o h o n  m a a f  l a h i r  d a n 
b a t i n  u n t u k  s e m u a  w a r g a 
A s t r a  A g r o ,  s e l a m a t  d a t a n g 
k e m b a l i  y a n g  b a r u  p u l a n g 
d a r i  m u d i k n y a ,  A s t r a  A g r o 
k e m b a l i  k e  F i t r i  m u d a h -
m u d a h a n  s e t e l a h  i n i  k i t a 
d a p a t  k e m b a l i  m e m u l a i 
d a r i  n o l  y a ,  l e b i h  g i a t  l a g i 
b e k e r j a  d a n  s e l a m a t  k e m b a l i 
b e r a k t i f i t a s ”  U n g k a p a n 

s i n g k a t  P r e s i d e n  D i r e k t u r 
A s t r a  A g r o  p a d a  s a a t 
m e m b e r i k a n  s a m b u t a n  H a l a l 
b i  H a l a l  p a g i  i t u . 

K e m b a l i  k e  F i t r i  m e n j a d i  t e m a 
d a n  j a r g o n  H a l a l  b i  H a l a l 
k a l i  i n i ,  s e m a k i n  h i k m a t  l a g i 
d i k a r e n a k a n  a d a  s a t u  m o m e n 
d i l a k u k a n  p a d a  s a a t  h a l a l  b i 
h a l a l ,  y a i t u  v i d e o  c o n f e r e n c e 
( v i d c o n )  b e r s a m a  d e n g a n  8 
a r e a  d i  s i t e  m e n g g u n a k a n 
t e k n o l o g i  y a n g  d i b a n t u  o l e h 
t i m  I T  A s t r a  A g r o ,  s e h i n g g a 
k e g i a t a n  h a l a l  b i  h a l a l 
t i d a k  h a n y a  d i r a s a k a n  o l e h 
k a r y a w a n  A s t r a  A g r o  d i 
h e a d  o f f i c e  J a k a r t a  s a j a , 
m e l a i n k a n  s e l u r u h  k a r y a w a n 
d i  k e b u n  d a r i  A n d a l a s 

ASTRA AGRO

KEMBALI KE "FITRI"

Karyawan Astra Agro yang tengah mengantri untuk saling berjabatan tangan. 



AGROVARIA  -  Edisi No. 95 Tahun 2019 79

h i n g g a  C e l e b e s  j u g a  i k u t 
m e r a m a i k a n  d a n  s a l i n g 
b e r s i l a h t u r a h m i  b e r s a m a  d i 
m o m e n  b a h a g i a  i n i . 

“ V i d e o  C o n f e r e n c e  i n i 
s e n g a j a  d i l a k u k a n  d i  m o m e n 
H a l a l  b i  H a l a l  i n i  a g a r 
s e m u a  s i t e  b i s a  t e r h u b u n g 
d a n  s a l i n g  b e r s i l a h t u r a h m i 
d e n g a n  h e a d  o f f i c e ”  U n g k a p 
D o n n y  H e l m i  s e l a k u  k e t u a 
p e l a k s a n a  a c a r a  H a l a l  b i 
H a l a l  1 4 4 0  H .

“ M e s k i p u n  p a d a 
p e r s i a p a n n y a  s e m p a t  t e r j a d i 
m a s a l a h  d a r i  j a r i n g a n , 
n a m u n  k a r e n a  b a n t u a n 
s e l u r u h  t i m  p a n i t i a ,  v i d c o n 
s e r t a  a c a r a  i n i  k h u s u s n y a , 

d a p a t  b e r j a l a n  l a n c a r, ” 
t a m b a h n y a .

S e t e l a h  k e - d e l a p a n 
p e r w a k i l a n  a r e a  m e m b e r i k a n 
u c a p a n  s e l a m a t  i d u l  f i t r i 
m e l a l u i  v i d c o n ,  h e a d  o f f i c e 
J a k a r t a  m o h o n  u n d u r  d i r i 
k e p a d a  s e l u r u h  s i t e  d a n 
v i d c o n  b e r a k h i r .  A c a r a 
d i l a n j u t k a n  d e n g a n  a c a r a 
i n t i  y a i t u  s a l i n g  b e r j a b a t a n 
t a n g a n  d i m u l a i  d a r i  b a r i s a n 
b o a r d  o f  d i r e c t o r  d i i k u t i 
o l e h  s e l u r u h  k a r y a w a n  d a n 
k a r y a w a t i  A s t r a  A g r o . 

Te r l i h a t  b a r i s a n  p a n j a n g 
t e l a h  t e r b e n t u k  d a r i  r a t u s a n 
w a r g a  A s t r a  A g r o  y a n g 
t e n g a h  m e n g a n t r i  u n t u k 

s a l i n g  b e r j a b a t a n ,  s e m a k i n 
m e n a m b a h  s u a s a n a  h a r u 
d i i r i n g i  k e m b a l i  l a n t u n a n 
l a g u  o l e h  A s t r a  A g r o  S i m f o n i . 
A c a r a  d i a k h i r i  d e n g a n 
s a r a p a n  p a g i  b e r s a m a  d i 
p r a s m a n a n  b a l l r o o m  A s t r a 
A g r o  y a n g  t e l a h  d i s e d i a k a n . 

P u t e r i  J a t i  R e t n o  W S

Pembawa acara Halal bi Halal Astra Agro, 
Sigit dan Puteri. Video Conference dengan seluruh site. 

Seluruh karyawan head office menyapa seluruh site saat video conference. 
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B ulan Ramadhan 1440 H 
disambut  bahagia o leh 

se luruh karyawan Astra Agro. 
Berbagai  kegiatan keagamaan 
digelar  sepanjang bulan 
Ramadhan.  Salah satunya 
adalah I f tar  Jama’ i  a tau buka 
puasa bersama yang digelar Astra 
AgroI, Rabu (22/5) ,  d i  Masj id 
Ast ra Agro.  Kegiatan tersebut 
d iawal i  dengan Ti lawat i l  Quran, 
d i lanjutkan sambutan dar i  M. 
Hadi  Sugeng selaku perwaki lan 
management  Ast ra Agro dan 
tausiyah o leh Ustadz Sulam 
Mustare ja,  yang member ikan 
s i raman rohani  h ingga waktu 
berbuka puasa t iba.  Pada 
kesempatan i tu ,  Ast ra Agro juga 
member ikan santunan kepada 
17 yayasan Anak Yat im Dhuafa.

Tausiyah disampaikan o leh 
Ustadz Sulam Mustare ja, 
dengan tema “Menjadi  generasi 
yang dic in ta i  A l lah” .  Bel iau 
menyampaikan bahwa generasi 

yang dic in ta i  A l lah adalah 
orang-orang yang meneladani 
Rasulu l lah Shal la l lahu 'A la ih i  wa 
Sal lam. 

Ustadz Sulam menambahkan, 
bahwa ada beberapa per i laku 
yang harus d i lakukan agar 
semakin d ic in ta i  A l lah yai tu 
ikh laskanlah ibadah hanya 
kepada Al lah semata,  jangan 
berbuat  sy i r ik  kepada-Nya.

“K i ta  harus ikut i  cara ibadahnya 
Rasulu l lah Shal la l lahu 'A la ih i  wa 
Sal lam, terutama menjalankan 
shalat ,  agar  ibadahnya di ter ima 
Al lah SWT. , ”  kata Ustadz Sulam 
menutup ceramahnya. 

Se la in kegiatan I f tar  Jama’ i 
tersebut ,  kegiatan yang 
di laksanakan Astra Agro yai tu 
kaj ian ba’da dzuhur  set iap 
har i  senin h ingga kamis, 
ka j ian Annisa untuk musl imah 
set iap har i  Jum’at ,  tak j i l  untuk 
berbuka set iap har i ,  sholat 

tarawih ber jamaah dan kaj ian 
q iyamul  la i l  d i  malam- malam 
ganj i l  pada 10 malam terakhi r 
Ramadhan.

Budi  S lamet  H se laku ketua 
Pani t ia  kegiatan ramadhan 
Astra Agro dalam sambu- 
tannya mengatakan, "Ast ra Agro 
mengajak se luruh karyawan 
untuk menunjukkan rasa syukur 
dengan memperbanyak berbagi 
kepada sesama di  manapun 
berada.  K i ta  harus bersyukur 
lebih banyak d i  bulan suc i 
in i .  Se lagi  d i l impahi  rezek i , 
tunjukkanlah kontr ibus i  kepada 
l ingkungan sek i tar.  Mudah-
mudahan Astra Agro b isa 
terus membawa manfaat  bagi 
masyarakat  sek i tar, "  u jarnya.

Sigi t  D.P.

BUKA PUASA BERSAMA ASTRA AGRO

MENJADI GENERASI 
YANG DICINTAI ALLAH

Sambutan oleh Direktur Astra Agro, M. Hadi Sugeng. Tausiyah bersama Ustadz Sulam Mustareja. 

Sambutan Ketua Panitia 
kegiatan Ramadhan 1440H,

Budi Slamet H.
Ketua DKM Perisai , M. Ichsan menyerahkan bantuan 
kepada perwakilan yayasan yatim dhuafa.

Sesi tanya jawab jamaah kepada Ustadz Sulam Mustareja.

|  L INTAS HO |
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|  RESENSI  BUKU |

TED Talks adalah event public speaking paling berpengaruh 
di dunia saat ini. Event yang telah diduplikasi oleh 

banyak negara di dunia ini memiliki cara sendiri dalam 
public speaking. Chris Anderson, CEO TED Talks, melakukan 
penelitian terhadap para pembicara. Hasilnya dituangkan 
dalam buku yang berjudul “TED Talks: The Official TED Guide to 
Public Speaking.”

Buku ini menginspirasi setiap orang untuk bisa menggali ide, 
menulis materi presentasi dengan baik, memanfaatkan waktu 
maksimal 18 menit untuk menyampaikan ide, teknis-teknis 
dalam public speaking, dan masih banyak lainnya. Buku ini 
layak untuk dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak 
hanya public speakers.

Wawan Dinawan

TED Talks: The Official TED Guide 
to Public Speaking
Pengarang : Chris Anderson
Penerbit  : Nicholas Brealey Publishing
Tahun Terbit : 2016
Tebal Buku : 288 halaman

Xenoglosofilia: Kenapa Harus Nginggris? Ini merupakan 
kumpulan tulisan Ivan Lanin, seorang wikipediawan 

tentang bahasa indonesia yang digunakan sehari-hari. 
Tulisan ini menyadarkan kita, sebagai pengguna bahasa, 
bahwa selama ini telah abai berbahasa dengan baik dan 
lebih senangberbahasa asing, khususnya Inggris.

Buku tentang bahasa mencoba menjawab ketidaktahuan 
atau kekurangpedulian pengguna bahasa mengenai hal-hal 
seperti itu. Menariknya, penulis adalah seorang yang bukan 
berlatarbelakang ilmu bahasa. Ivan adalah sarjana teknik 
kimia dari ITB dan master di Jurusan Teknologi Informasi UI. 
Cara bertutur yang renyah dan ringan menyebabkan tulisan 
dalam buku ini mudah dicerna.

Puteri  Jati Retno WS

 Xe.no.glo.so.fi.lia KENAPA 
HARUS NGINGGRIS?
Pengarang : Ivan Lanin
Penerbit  : Kompas Media Nusantara, Jakarta
Tahun Terbit : 2018
Tebal Buku : 214 halaman
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Agrovaria On Stage? Agrovaria ada 
di panggung? Atau Agrovaria 

naik panggung? Pasti semua 
bertanya-tanya apa maksud dari 
Agrovaria On Stage, belum lagi tema 
besar yang mengikutinya “Lets WOW” 
Your Online Presence”. Hmm, apa ya 
kira-kira maknanya?  

Warga Astra Agro baik head office 
ataupun site pasti mengenal 
Agrovaria adalah majalah internal 
Astra Agro yang dikelola oleh divisi 
komunikasi dan terbit dua kali 
selama satu tahun. Bukan begitu?  

And here we are, proudly present, 
Agrovaria On Stage adalah kegiatan 
dalam bentuk workshop dan 

talkshow ringan yang menghadirkan 
beberapa pembicara menarik yang 
sesuai dengan tema yang diusung. 
Tujuannya adalah untuk memberikan 
informasi dan edukasi kepada 
para karyawan internal Astra Agro 
terkait suatu issue ataupun tema 
tertentu. Nah, penampilan dan 
panggung perdana untuk Agrovaria 
On Stage kali ini membahas tentang 
bagaimana pentingnya corporate 
dan personal branding melalui social 
media.  

Mengacu pada kegunaan dari 
sosial media, yaitu media untuk 
bersosialisasi satu sama lain dan 
dilakukan secara online, yang 
memungkinkan manusia untuk saling 

berinteraksi tanpa dibatasi ruang 
dan waktu.  

Hampir seluruh karyawan Astra 
Agro pasti memiliki media sosial, 
karena tidak bisa dihindari bahwa 
sosial media saat ini telah menjadi 
kebutuhan setiap pribadi. Astra Agro 
sebagai perusahaan tidak dapat 
melarang hal tersebut, yang menjadi 
tantangan adalah bagaimana 
memberikan kesadaran dan 
pengarahan cara bersosial media 
yang berguna dan bermaanfaat, 
kutipan dari Presiden Direktur Astra 
Agro, Santosa saat opening speech 
Agrovaria On Stage, di ballroom  
Astra Agro (23/07/2019).  

|  PR CORNER |

AGROVARIA ON STAGE

LETS "WOW" YOUR 
ONLINE PRESENCE 

Board of Director Astra Agro menyerahkan Plakat kepada narasumber Agrovaria On Stage.
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Arif Firmansyah, seorang Social 
Media Expert yang telah lama 
berkecimpung di dunia komunikasi 
dan media. Fitra Pranadjaja yang 
berprofesi sebagai professional 
photographer yang sekaligus 
menjabat sebagai vice president of 
design di Asuransi Astra. Dan yang 
tidak kalah menarik satu-satunya 
yang tampil cantik di Agrovaria 
On Stage, Iim Fahimah. Seorang 
Digital Entrepreneur yang sudah go 
international. Ketiga sosok hebat dan 
menarik tersebut adalah pembicara 
yang memberikan pemaparan materi 
di Agrovaria On Stage kali ini. 

Partisipasi karyawan dalam 
berkampanye positif tentang 
perusahaan, lebih fokusnya terhadap 
industri kelapa sawit menjadi target 
utama di adakannya kegiatan ini. 

Memaparkan materi postingan yang 
menarik, pentingnya penggunaan 
hastag pada keterangan di 
postingan, kriteria cara pengambilan 
gambar yang baik, hingga aplikasi 
yang digunakan untuk proses editing 
sebelum posting pun menjadi 
pembahasan menarik yang diungkap 
para pembicara. Sehingga muncullah 
tema besar Agrovaria On Stage, yaitu 
"Let’s WOW Your Online Presence". 
Mari buat semenarik mungkin 
konten postinganmu di media sosial, 
buat para followers yang tampil 
di timeline-mu tercengang "WOW" 
dengan konten menarik yang kamu 
posting. Kurang lebih seperti itu 
makna dibalik terciptanya tema 
tersebut. 

Acara berjalan lancar dan 
meriah, dengan dihadiri lebih 

dari 100 karyawan Astra Agro 
yang memenuhi ballroom siang 
itu. Ditambah lagi adanya ice 
breaking berupa trivia games, 
sesi tanya jawab dan diakhiri 
dengan pengumuman pemenang 
instastory challenge selama 
acara berlangsung yang sengaja 
dibuat untuk para karyawan 
pengguna Instagram menggunakan 
#ProsperWithTheNation dan di-tag ke 
akun instagram resmi Astra Agro.  

Selamat kepada para pemenang! 
Dan sampai jumpa di Agrovaria 
On Stage di panggung-panggung 
berikutnya. Oiya, Agrovaria On Stage 
juga akan hadir di seluruh site loh. 
Tunggu ya!  

Puteri Jati Retno WS

Arif Firmansyah-Social Media Expert. Fitra Pranadjaja-Professional Photographer.

Iim Fahima Jachja-Digital Entrepreneur.
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Hari Pers Nasional (HPN) 2019 
kembali digelar secara meriah. 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 
menjadi penyelenggara hajatan 
HPN ini. Insan pers dari seluruh 
Indonesiapun berkumpul di perayaan 
ini. Namun tidak hanya insan pers, 
Pejabat pemerintah, duta besar, 
pengusaha serta praktisi public 
relation (PR) dari berbagai institusi 
dan perusahaan turut memeriahkan 
hajatan media yang digelar pada di 
kota Surabaya, tanggal 9 Februari 2019 
lalu. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tim 
komunikasi Astra Agro mendapatkan 
undangan khusus untuk turut serta 
dalam acara puncak yang dihadiri 
Presiden Republik Indonesia, Joko 
Widodo. Kehadiran presiden ini tentu 
saja menjadi sebuah momen yang 
tidak akan disia-siakan. Ups, Bukan 
sekedar untuk selfie bareng, tapi 
untuk menandatangani kesepakatan 
kerjasama dengan PWI dalam 
menggelar seminar atau workshop 
wartawan dan humas pemerintah. 

Ketua Umum GAPKI yang juga wakil 
presiden direktur Astra Agro, Joko 
Supriyono, tampil dihadapan presiden 
untuk menandatangani MoU dengan 
PWI ini. MoU ini menunjukan, Astra 
Agro melalui Asosiasi Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI) peduli dan mendukung 
peningkatan kompetensi wartawan 
di seluruh Indonesia.  Mengingat 
media memberikan peran penting 

dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat terkait komoditas strategis 
nasional ini.  

Seminar atau workshop akan dilakukan 
di 5 kota yakni Aceh, Padang, Mamuju, 
Kalimantan Barat dan Jakarta. Unsur 
humas pemerintah akan dilibatkan 
dalam acara tersebut agar memiliki 
pemahaman yang baik dan benar 
mengenai industri kelapa sawit 
sehingga bisa menjadi juru bicara 
komoditas strategis nasional ini. 

Kumpul Santai Bareng Pimpinan 
Redaksi 

Tawa pecah, terdengar dari salah satu 
ruangan restoran Cina di Surabaya. 
Suasana yang begitu akrab dan hangat 
disela-sela rangkaian HPN begitu 
tampak saat kami mengajak para 
pemimpin redaksi media nasional 
untuk ngobrol santai sambil makan 
siang. Ya, para tokoh media ini 
berkumpul dalam rangkaian HPN dan 
menjadi narasumber berbagai seminar 
dan workshop kewartawanan. 

Beruntungnya kami, kesebelas tokoh 
tersebut bisa meluangkan waktunya 
untuk kami, yakni pemimpin redaksi 
(Pemred) Kompas, direktur pemberitaan 
LKBN Antara, direktur harian Seputar 
Indonesia (sindo) beserta pemrednya, 
pemred sindo weekly, pemred Warta 
Ekonomi, pemred majalah SWA, 
pemred Bisnis Indonesia, Pemred 
Global TV dan Inews TV, pemred 
kumparan, Hingga direktur media 
Indonesia grup dan pemred metro TV. 

Bukan namanya wartawan kalo 
tidak berhasil mengorek informasi. 
Meskipun obrolannya santai dan 
penuh tawa, pembahasan mengenai 
beragam isu industri kelapa sawit 
menjadi bahan perbincangan. Direktur 
Astra Agro, Joko Supriyono, meminta 
dukungan media untuk ikut serta 
dalam memperjuangkan sawit. Joko 
menegaskan, black campaign industri 
sawit di dalam negeri masih tak bisa 
terhindarkan. Secara global, hambatan 
ekspor negara-negara eropa 
mengancam komoditas unggulan 
Indonesia ini. 

Ketua forum pemred, Kemal 
Gani, dalam acara tersebut juga 
mengungkapkan keprihatinan atas 
beragam isu negatif terkait kelapa 
sawit. Apalagi isu-isu tersebut 
masih marak ditengah masayarakat 
Indonesia. Maraknya informasi negatif 
tersebut, diakui Kemal mempengaruhi 
citra industri kelapa sawit di pasar 
dunia.  

Berbicara mengenai sawit, Kemal 
menyadari bukan sekedar berbicara 
mengenai kepentingan pengusaha 
semata namun juga para petani dan 
lebih luas lagi perekonomian nasional. 
Kemal menegaskan agar media 
menjadi jembatan industri kelapa sawit 
dalam menyampaikan informasi yang 
baik kepada masyarakat Indonesia.

Fenny Sofyan

PERKUAT MEDIA RELATION
DI HARI PERS NASIONAL 2019

|  PR CORNER |
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Astra Agro kembali melaksanakan 
event tahunan Talk to the CEO 

yang bertajuk #goforthefuture. 
Kegiatan ini berlangsung di Hotel 
Padma, Bandung, pada 15-16 
Februari 2019.

Saat pembukaan Talk to the CEO 
2019, rekan – rekan media disambut 
dengan tarian tradisional Jawa Barat 
dan permainan harmoni angklung 
serta sajian hidangan ala desa yang 
disajikan dalam saung – saung kecil 
menambah suasana pedesaan 
begitu terasa kental apalagi dengan 
hamparan rumput buatan yang hijau.

Event yang sudah diadakan dua kali 
ini dihadiri sekitar 40 media nasional 
maupun media daerah. Acara ini juga 
turut menghadirkan Santosa selaku 
Chief Excecutive Officer (CEO) Astra 
Agro yang bertatap langsung dengan 
rekan-rekan media dan dikemas 
dalam talkshow santai berdurasi 2 
jam.

Melalui acara tersebut, Santosa 
menyampaikan bahwa tantangan 
Astra Agro ke depan merupakan 
tantangan industri 4.0 di tengah 
moratorium yang mewajibkan 
perusahaan bekerja lebih 
produktif,efektif dan efisien Astra Agro 
sudah menyiapkan sistem informasi 
berbasis android yaitu Amanda, 
Dinda, dan Melli yang menjawab 
tantangan tersebut.

“keakuratan dan kecepatan 
menjadi data signifikan manajemen 
untuk melakukan analisa dalam 
pengambilan keputusan yang cepat 
dan tepat,”kata Santosa.

Selain itu, Astra Agro juga 
melakukan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat dengan Corporate Social 
Responsibility (CSR). Menguatkan diri 
sebagai perusahaan yang sejahtera 
bersama bangsa (Prosper with The 
Nation) dengan mengembangkan 4 
Pilar CSR yakni Ekonomi, Pendidikan, 
dan Kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama 
juga, Santosa menyampaikan terima 
kasih kepada rekan - rekan media 
yang sudah mendukung Astra 
Agro maupun industri kelapa sawit 
sendiri.*

Jonathan Ivander K

TALK TO THE CEO 
|  PR CORNER |
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Tak terasa waktu terus bergulir, 
saatnya hadir bulan penuh rahmat, 

bulan suci Ramadhan. Momentum ini 
selalu dinanti bersama, tidak hanya 
menjadi saat yang tepat untuk berbagi 
kedamaian dan kebahagian, bulan 
ini juga sebagai momen menjalin 
hangatnya silahturahmi dalam 
kegiatan rutin yang biasa dilakukan, 
berbuka puasa bersama.  

Ya! Buka puasa bersama menjadi satu 
kegiatan yang “wajib” dilakukan pada 
bulan suci ini. Buka puasa bersama 
Wartawan media adalah salah 
satunya.  

Lebih dari 30 media besar nasional 
baik cetak maupun online seperti 
The Jakarta Post, Kompas, Reuters, 
Bloomberg dan masih banyak lagi 
hadir memeriahkan acara ini.  

Tak mau kalah, media khusus 
perkebunan dan Industri Sawit seperti 
Sawit Indonesia, Media Perkebunan, 
Info Sawit dan Agrina juga menghadiri 
agenda yang diselenggarakan 
di Grand Hyatt (15/05/2019). Para 
akademisi dan berbagai asosiasi 
diantaranya Asosisasi Petani Kelapa 
Sawit Indonesia (APKASINDO) dan 
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia 
(APROBI) turut berpartisipasi. 

“Dukungan dari para media 
dalam beberapa tahun secara 
konsisten berkontribusi membangun 
pemberitaan yang positif dan edukatif 
untuk industri kelapa sawit Indonesia,” 
ujar Joko Supriyono, Wakil Presiden 

Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk 
sekaligus Ketua Umum Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI). 

Dukungan dari para pemerintah, para 
ahli (peneliti, akademisi), lembaga 
yang bermitra  juga turut serta 
memajukan industri sawit. Terlebih isu 
negatif untuk menghilangkan kelapa 
sawit dari perdangan dunia juga 
dihembuskan oleh peneliti, akademisi 
dan lembaga swadaya masyarakat 
yang kontra dengan sawit, padahal no 
palm oil isn’t solution, the solution is 
sustainable and responsible palm oil. 

K E D E K ATA N  M E D I A
D E N G A N  AST R A  A G R O
D A L A M  BA L UTA N  R A M A D H A N

KEDEKATAN DENGAN
WARTAWAN
DALAM BALUTAN 
RAMADHAN

Acara buka puasa bersama tidak 
lengkap rasanya jika tidak ada 
tausiah. Agus Mustafa, ustadz yang 
juga berprofesi sebagai penulis buku 
tasawuf, didaulat untuk memberikan 
pencerahan kepada para hadirin. 
Hikmah puasa menjadi kajian utama 
yang menghipnotis, peserta tidak 
melepaskan fokusnya dari tausiyah 
yang disampaikan, hingga tak terasa 
waktu berbuka puasa telah tiba. 
Ceramah diakhiri bersamaan dengan 
berkumandangnya adzan maghrib, 
dan seluruh hadirin memulai acara 
buka puasa bersama pada petang itu.

Puteri Jati Retno WS

Keynote Speech oleh Wakil Presiden Direktur Astra Agro sekaligus Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono.

Pembawa Acara, Puteri Jati Retno WS dan 
Wawan Dinawan.

Suasana hikmat hadirin Buka Puasa 
Bersama Wartawan di Grand Hyatt Jakarta.
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Jika sebelumnya telah dibahas 
tentang bagaimana menjalin 

kedekatan dalam balutan 
Ramadhan bersama dengan para 
wartawan. Kini giliran pimpinan 
redaksi yang saling berkumpul dan 
menjalin silahturahmi, lagi-lagi 
dalam bingkai nuansa hikmat buka 
puasa bersama. 

Dalam kesempatan kali ini Joko 
Supriyono menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada rekan-rekan 
media atas dukungan berupa 
pemberitaan positif yang diberikan 
kurang lebih 10 tahun ini kepada 
industri kelapa sawit. 

“Tanpa dukungan media, industri 
sawit tidak akan sekokoh saat 
ini. Kini opini publik terhadap 
sawit sudah lebih banyak positif 
ketimbang negatifnya” , ungkap 
Joko Supriyono (13/05/2019). 

Salah satu pucuk pimpinan media 
yang hadir pada acara tersebut 
dan sekaligus menjabat sebagai 
Ketua Forum Pimpinan Redaksi, 
Kemal E Gani. 

BINGKAI NUANSA
BUKA PUASA BERSAMA
PIMPINAN REDAKSI MEDIA

Kemal mewakili untuk 
menyampaikan sambutannya pada 
kesempatan kali itu.  

Kami jadikan dukungan 
pemberitaan positif terhadap 
industri kelapa sawit sebagai salah 
satu langkah nasionalisme, kami 
siap menjadi penjembatan dalam 
hal pemberitaan yang membuat 
industri ini semakin maju”, jelas 
Kemal. 

Kemal juga menambahkan 
harapannya untuk selanjutnya 
semoga ada kesempatan dapat 
berkumpul kembali jika diperlukan 
langsung di lapangan, agar 
mengetahui langsung bagaimana 
kondisi perkebunan kelapa sawit.  

Selain Kemal, ada 11 pimpinan 
media lainnya yang hadir turut 
memeriahkan acara buka puasa 
sore itu.

Rusdi Amral – Director of Kompas, 
Riyadi Suparno - Director of Jakarta 
Post, Munir selaku Reporting 
Director LKBN Antara, Muhammad 
- Ihsan Editor Chief Warta Ekonomi, 

Toto Suryanto -  Deputy Editor Chief 
TV One, Apreyunita Editor Chief 
-MNC, Ninuk Pambudi selaku Editor 
Chief Kompas, Djaka Susila – Editor 
Chief Sindo, Primus Dorimulu – 
Editor Chief Investor Daily, Martin 
Slamet Susanto – Editor Chief Koran 
Jakarta, Heri Trianto – Editor Chief 
Bisnis Indonesia.  

Setelah santap buka puasa 
bersama, acara dilanjutkan dengan 
ngobrol santai untuk menjalin 
kedekatan satu sama lain. Canda 
tawa dan gurauan menjadi tanda 
keakraban baik dari masing-
masing. 

Ratri M. Maharani
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Sudah saatnya kita berpakaian sesuai waktu dan tempat, juga aturan 
berbusana. Aturan berbusana ini adalah peraturan tertulis mengenai cara 
berpakaian. Istilah populernya “Dress Code”.  

Going Casual
to Office

|  GAYA HIDUPI  |

Smart Casual menunjukkan masa 
transisi antara berdandan lebih 

formal dan berpakaian santai 
dengan kenyamanan expresi dari 
yang selalu dicari orang. Secara 
umum, gaya “Smart Casual’’ 
ke kantor menjadi Tren Busana 
kerja, khususnya untuk kaum 
milenial yang identik dengan 
pemberontakan yang "pede". Arus 
tekhnologi dan informasi yang 
begitu cepat menjadi salah satu 
penyebabnya. 

Milenial menjadi trendsetter kalau 
untuk urusan pakaian di tempat 
kerja. Makanya tak heran jika 
ekspresi dini yang dituangkan 
dalam baju kerja ini kemudian 
mewabah dan diikuti seluruh kantor 
di Tanah Air. Astra  Agro pun juga 
terkena wabah itu, yang biasanya 
menerapkan gaya berpakaian 
zaman old pun mengubah aturan 
berpakaian di tempat kerja agar 
terlihat bercitra “milenial’’ dan 
‘’zaman now’’. 

Tipikal baju kerja ala milenial ini 
pun diikuti oleh All Generation, 
yang ditandai dengan kemeja 
santai, t-shirt, celana jeans atau 
denim, hoodie, sweater/cardigan 
dan blazer semi formal. Jadi tak 
hanya kaum muda or millennial 
tetapi semua Type of Generation 
pun dapat bebas menggunakan 
casual outfit.  

Secara umum, fungsi tampilan 
ini sebenarnya adalah membuat 
kombinasi antara tampilan casual 
dan juga “fashionable” dengan 
sentuhan sederhana, namun lebih 
modern sehingga terlihat menarik. 
Lalu, apa saja items yang dapat 
digunakan untuk bergaya smart 
casual ini? 

PILIHAN ATASAN  

Jenis pakaian T-shirt atau kemeja 
dapat menjadi pilihan atasan 
dalam menciptakan Smart Casual. 
Kemudian, bisa menambahkan 
outerwear seperti blazer, jaket 
bomber , dan long cardigan 
untuk yang berhijab juga dapat 
memberikan kesan chic.

PILIHAN BAWAHAN 

Untuk pilihan bawahan, bisa 
memadukan dengan celana 
jeans atau denim tanpa aksen 
sobek-sobek.  Untuk pria bisa 
menggunakan celana jogger dan 
celana khaki dengan potongan 
lurus serta santai akan membuat 
lebih nyaman. Celana chino klasik 
pun bisa menjadi pilihan para pria. 
Tak kalah pun dengan para pria, 
para wanita bisa menggunakan rok 
lipit lebar dan celana pallazo. 

PILIHAN AKSESORIS 

Ciptakan kesan santai dalam 
bergaya dengan menambahkan 
aksesoris yang keren, tas kerja pun 

menjadi salah satu bagian penting 
yang bisa menyempurnakan 
tampilan smart casual pada setiap 
harinya.  

Sepatu untuk konsep smart 
casual yang bisa Anda kenakan, 
seperti sneakers, flat shoes, dan 
semi boots . Dulu andalan wanita 
ke kantor adalah menggunakan 
high heel, tetapi saat ini sudah 
mulai ditinggalkan, karena 
sneakers menjadi pilihan 
utama selain karena bentuknya 
yang sudah modis and trendy, 
kenyamanan pun sangat 
diutamakan dalam bekerja.  

Waktu kerja bergeser ke arah 
fleksibilitas, jenis dan tipe 
pekerjaan berubah semakin 
knowledge-based dan digital-
based, begitu pun interaksi di 
tempat kerja lebih banyak melalui 
e-mail , WA, voice call , atau 
video call dibandingkan interaksi 
fisik. Dengan pergeseran format 
tempat kerja, maka outfit kantor 
pun bergeser dari business outfit, 
mengarah ke business casual 
outfit, dan akhirnya ke casual outfit. 

Akhirnya, yang paling penting dari 
apa yang kita kerjakan adalah hasil 
dari Pekerjaan. Tak peduli pakaian 
apa yang anda kenakan, Asal kita 
tetap sadar akan norma-norma 
yang berlaku. 

Jel i ta Puter i



AGROVARIA  -  Edisi No. 95 Tahun 2019 89

Penampilan terbaik untuk bekerja di kantor adalah pilih busana 

yang sederhana namun elegan. Kalau bisa, ciptakan dampak 

positif bagi rekan kerja dengan cita rasa berpakaianmu. Gaya 

berpakaian itu seharusnya tidak mengganggu orang lain dan 

harus meningkatkan rasa percaya dirimu.

-Jelita Puteri-

Model :
Gilbert

Adilla Elansary
Farri Stefanie

Foto : 
Sigit Dwi Prabowo
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|  KONSERVASI  |

CEBONG & KAMPRET

Dalam tulisan ini saya tidak 
akan membahas fenomenal ini 

terkait politik di Indonesia, karena 
lebih banyak sisi negatifnya. 
Penggunaan kedua kata tersebut 
dalam perpolitikan semoga 
merupakan sinyal positif bagi 
Indonesia untuk dapat melestarikan 
flora dan faunanya. Conservation 
International (CI) pada tahun 1998 
memasukan negara Indonesia 
sebagai bagian dari 18 negara 
yang memiliki keanekaragaman 
hayati tinggi (megadiversity).

Cebong dan Kampret merupakan 
komponen yang penting dalam 
keanekaragaman hayati di 
Indonesia. Pada hakikatnya, kedua 
fauna tersebut jarang berinteraksi 
secara langsung di alam. Karena 
faktanya 70% dari kampret 

memakan serangga, sementara 
cebong menghabiskan waktu hidup 
di air dengan memakan bagian-
bagian tumbuhan dan alga. Dalam 
Dunia Taksonomi, kedua fauna 
tersebut memiliki taksa yang 
berbeda. Cebong merupakan 
taksa amfibi dari ordo (bangsa) 
Anura, sedangkan Kampret 
merupakan taksa mamalia dari 
ordo Chiroptera. Berikut saya akan 
mencoba memberikan informasi 
terkait kedua satwa tersebut.

Cebong

Cebong / Kecebong / Berudu 
merupakan salah satu fase yang 
harus dilewati oleh individu katak/
kodok saat metamorphosis (proses 
perubahan bentuk morfologi). 
Fase berudu merupakan fase 
kedua setelah fase telur. Fase 

Harlequin tree frog (Rhacophorus 
pardalis) merupakan katak pohon 
berkembangbiak di hutan konservasi 
PT Agro Menara Rachmat dan 
PT Sukses Tani Nusasubur
Foto : Konservasi AAL

Dalam kurun waktu lima tahun terkahir, “cebong” &
“kampret” menjadi budaya popular atau kata viral baik di
Dunia nyata maupun maya. Dua kata tersebut telah bergeser maknanya dan peruntukanya, 
mungkin Bapak/Ibu akan sedikit kewalahan mencari informasi online ketika anak kita mendapat 
tugas pelajaran ilmu alam (IPA) terkait perihal cebong dan kampret. Jika kita googling kedua kata 
tersebut, kita akan dihadirkan informasi terkait Dunia politik.

DALAM PERSPEKTIF
KONSERVASI [Bagian 1]

ini bagian dari proses evolusi 
amfibi yang paling kompleks, 
dan apabila gagal dalam fase 
ini maka selamanya tidak akan 
pernah menjadi katak/kodok. Air 
sangat dibutuhkan oleh amfibi 
pada saat fase berudu, karena 
umumnya bernafas dengan insang 
seperti ikan. Ukuran berudu juga 
bervariasi, terdapat fenomena 
menarik terkait ukuran tubuh yaitu 
semakin besar ukuran berudu 
maka akan tumbuh menjadi katak 
dewasa yang ukurannya malah 
lebih kecil ketimbang berudu yang 
lebih kecil.

Spesies amfibi mempunyai 
pemilihan habitat spesifik 
yang sangat bermanfaat untuk 
memberikan peringatan dini 
terjadinya perubahan kualitas 
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lingkungan. Secara umum menurut 
tipe habitat dan kebiasaan 
hidupnya amfibi terbagi menjadi 
empat kelompok yaitu:

1. Terestrial - hidup diatas 
permukaan tanah, diantaranya 
spesies Megophrys nasuta, 
Megophrys montana, 
Megophrys aceras, Bufo 
quadriporcatus, Bufo parvus, 
Pedostibes hosii, Kalophrynus 
pleurostigma, Kalophrynus 
punctatus

2. Arboreal - kelompok yang 
hidup diatas pohon diwakili 
oleh famili Rhacophoridae, dua 
spesies famili Microhylidae dan 
satu spesies katak puru pohon 
Pedostibes hosii

3. Akuatik - amfibi yang 
sepanjang hidupnya selalu 
terdapat di sekitar sungai atau 
air diantaranya Bufo asper, 
Bufo juxtasper, Occidozyga 
sumatrana, Rana kampeni, 
Rana signata, Limnonectes 
spp.

4. Fossorial - kelompok yang 
hidup di dalam lubang-lubang 
tanah diwakili oleh famili 
Microhylidae

Cebong cenderung diabaikan, 
padahal taksa Amfibi memegang 
peranan penting pada rantai 
makanan dan juga memiliki 
berbagai kegunaan bagi manusia. 
Amfibi merupakan satwa karnivora 
dan merupakan predator primer 
dalam ekosistem. Sebagian besar 
mangsa amfibi adalah berbagai 
jenis serangga (80% jenis mangsa 
yang dikonsumsi) walaupun 
sering ditemukan memakan 
cacing hingga molusca. Dengan 
demikian satwa tersebut dapat 
juga dijadikan sebagai pengendali 
perkembangbiakan serangga 
yang berpotensial menjadi hama 
di perkebunan. Berbeda dengan 
katak dan kodok, berudu atau 
kecebong umumnya tidak berburu 
mangsa, kecebong memanfaatkan 
sumber makanan yang telah 

tersedia.

Penelitian terkait amfibi di 
Indonesia sangat tertinggal 
dibandingkan dengan satwaliar 
lainya dan hanya sedikit informasi 
detail mengenai biologi dan 
ekologi yang diketahui, apalagi 
penelitian berkaitan dengan 
berudu/kecebong. Padahal, tidak 
kurang dari 436 spesies amfibi 
telah teridentifikasi terdapat di 
Indonesia. Dalam kurun waktu 
setengah dekade, Astra Agro 
concern melakukan penelitian 
keanekaragaman hayati, 
berdasarkan hasil Implementasi 
Biodiversity Monitoring Program 
telah tercatat 59 spesies (13.5% dari 
spesies di Indonesia) dari 7 famili 
pada Lansekap perkebunan kelapa 
sawit Astra Agro yang tersebar 
dari Kabupaten Aceh jaya hingga 
Kabupaten Morowali.

Kongkang gading (Hylarana 
erythraea), Kodok buduk 
(Duttaphrynus melanostictus), Katak 
sawah (Fejevarya cancrivora), dan 
Katak-pohon bergaris (Polypedates 
leucomystax) merupakan spesies 
amfibi umum ditemukan di 
perkebunan Astra Agro. Jenis 
katak/kodok tersebut merupakan 
jenis yang dapat beradaptasi 
di lingkungan terganggu dan 
terkonsentrasi pada lahan basah 
di areal kebun sawit. Hal menarik 
temuan Rhacophorus pardalis di 
areal kebun sawit, karena jenis 
ini umumnya berasosiasi dengan 

kawasan berhutan.

Dari hasil pemantauan selama 
ini, tidak terdapat spesies-
spesies amfibi yang dilindungi di 
Indonesia maupun masuk dalam 
appendix dari CITES (Convention on 
International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) 
pada lansekap perkebunan kelapa 
sawit Astra Agro. 

Keberadaan amfibi sangat 
tergantung kepada air. Oleh 
karena itu keberadaan spesies 
amfibi di sawit dimungkinkan oleh 
keberadaan air yang tersedia 
hampir di setiap musim. Adanya 
vegetasi semak, terutama pada 
lebungan sangat membantu bagi 
kehadiran katak pohon baik spesies 
yang umum seperti Polypedates 
luecomystax yang sangat 
melimpah di sekitar lebungan dan 
aliran parit di kebun sawit maupun 
spesies Rhacophorus pardalis yang 
sebenarnya sangat tergantung 
pada keberadaan vegetasi rapat.

Chapter selanjutnya kami akan 
memberikan informasi terkait 
Kampret yang selama ini lebih 
dikenal dalam Dunia politik tanah 
air seperti Cebong. Semoga 
informasi ini dapat bermanfaat. 
Salam Lestari Bumiku. (bersambung...)

Gilang Fajar Ramadhan  

 Common green frog (Hylarana 
erythraea) spesies umum yang 
banyak ditemukan di lansekap 
perkebunan kelapa sawit PT 
Astra Agro Lestari Tbk.
Foto : Konservasi AAL
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P eri laku kehidupan manusia 
terus berubah.  Teknologi 

yang mempermudah in teraks i 
antar  manusia h ingga 
pemenuhan kebutuhan sela lu 
menjadi  to lak ukur  kemajuan. 
Mulai  sek i tar  tahun 2009, 
penggunaan smartphone 
melonjak.  Gelombang cahaya 
yang dipancarkan smartphone, 

tablet  a tau gadget  dapat 
menggangu r i tme t idur  a lami 
tubuh,  ar t inya waktu t idur 
mulai  menjadi  pendek.  Saat  in i 
era manusia sudah sampai  d i 
tahap dig i ta l isas i .  D i  jaman era 
d ig i ta l isas i  in i  penggunaan HP, 
gadget  sudah bukan menjadi 
hal  mewah,  tp  dapat  d ikatakan 
sudah menjadi  kebutuhan. 

Karena dengan gadget  k i ta  b isa 
berkomunikasi  dengan mudah, 
membantu peker jaan menjadi 
mudah,  mengamat i  pol i t ik , 
in formasi  terk in i ,  teknologi  a lat 
kesehatan,  ser ta bela jar  dan 
menambah pengetahuan semua 
hanya dalam satu genggaman 
yai tu  gadget .

|  KESEHATAN |

"Ayah. . .  Anak-anak 
bel i in  mainan monopol i 
a tau u lar  tangga 
deh,  dar ipada main 
HP mulu. "  I tu  adalah 
kata-kata seorang 
is t r i  kepada suaminya 
karena kekhawat i ran 
terhadap anaknya yang 
main handphone (HP) 
terus.

BIJAK
MENGGUNAKAN 
GADGET
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
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Macam-macam gadget  :

-  Handphone (HP)/Smartphone.  

-  Laptop/Notebook/komputer

-  Tablet

-  iPad Al l  Ser ies

-  Kamera Dig i ta l

-  Headphone/Headshet .

Per tukaran In formasi  adalah 
kunci  dar i  era d ig i ta l  in i .  Pada 
era d ig i ta l   pemegang in formasi 
adalah pemenang.  In formasi  in i 
b isa berupa data pr ibadi  h ingga 
data besar  set ingkat  Negara.  

Banyak orang  yang t idak sadar 
kalau penggunaan gadget  yang 
ber lebihan akan member ikan 
dampak yang cukup ser ius pada 

kesehatan.

Ada efek kesehatan dar i 
penel i t ian dokter  d i  San 
Fransico tentang "se l f ie  wr is t " . 
Se l f ie  wr is t  merupakan bentuk 
dar i  carpal  tunnel  syndrom 
yai tu  s ipender i ta  mengalami 
kesemutan bahkan sampai 
mat i  rasa ak ibat  menggunakan 
ponsel  ter la lu  lama tanpa 
bergerak.  Belum lagi  banyak 
ins iden- ins iden atau kecelakaan 
ak ibat  kurang fokusnya orang 
terhadap sekel i l ing l ingkungan 
karena mata ter tu ju  ada HP 
atau gadget .

Salah satu solus i  untuk masalah 
gadget  in i  adalah moderasi . 
Membatasi  waktu penggunaan 
smartphone sampai  2  jam 

sehar i  sangat  d iharuskan. 
Sebelum t idur  d iharapkan k i ta 
t idak menggunakan smartphone 
atau perangkat  layar.

Sekarang jam tangan saja 
contohnya,  sudah di lengkapi 
dengan f i tur  pelacak kebugaran 
seper t  melacak kalor i  tubuh, 
sehingga bisa d igunakan 
dalam wel lness program untuk 
memot ivas i  program penurunan 
berat  badan.  Maka mar i  k i ta 
manfaatkan teknologi  gadget 
dan era d ig i ta l isas i  in i  lebih 
b i jak terutama berguna untuk 
k i ta  manfaatkan demi kesehatan 
k i ta  bersama.

dr. Wisnu Nuraga

Efek terburuknya semakin dekat terjadi, saat kita tertidur, posisi gadget aktif 
atau dalam keadaan menyala. Jika terjadi secara terus menerus maka 
akan timbul bahaya :

1. Gangguan tidur. Hormon Melatonin yang harusnya berfungsi membantu tubuh 
menjadi rileks dan membuat tidur nyenyak, menjadi tidak berfungsi baik bila lampu 
gadget menyala terus. 

2. Sinar biru pada ponsel meningkatkan produksi Melatonin sehingga meningkatkan 
Leptin—hormon yang sangat berperan mengatur berat tubuh, fungsi metabolisme, 
dan reproduksi. Hal ini justru membuat Anda ingin beraktivitas terus dan memicu 
keinginan untuk makan di malam hari, maka efeknya berat badan meningkat.

3. Ketika kita tidur bersama gadget, rasa tidak nyaman dan gelisah akan terus 
menghantui kita. Pikiran dipaksa berkonsentrasi pada notifikasi gadget yang masuk 
apalagi jika koneksi internet tetap aktif. Sehingga aktifitas dipagi hari terganggu 
karena kita kurang tidur.

4. Penggunaan gadget dalam intensitas tinggi bisa meningkatkan risiko glioma yang 
mengakibatkan penyakit kanker otak. 

5. Paparan radiasi dari gadget selama kehamilan akan mempengaruhi perkembangan 
otak janin yang menyebabkan hiperaktif. 

6. Efek panas yang dikeluarkan gadget saat menggunakan di dekat wajah dan kepala 
dan dilakukan dalam jangka waktu lama atau berlebihan bisa. menyebabkan katarak 
pada kornea mata. (sumber berbagai jurnal dan studi Yale School of Medicine).
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|  TREN TERKINI  |

K opi  Susu,  apa yang menar ik  dar i  minuman 
in i?  Rasanya biasa saja.  Ya,  minuman in i  b isa 

d ib i lang merakyat  dan sudah ada sejak jaman 
dahulu.  Namun s iapa sangka j ika kopi  susu k in i 
tengah menjadi  minuman yang h i ts  d i  Ibu kota. 
Hal  in i  ter l ihat  dar i  maraknya berbagai  k ios kopi 
susu d i  seantero Jakar ta dengan berbagai  merk. 

B isa d ib i lang,  maraknya kembal i  es  kopi  susu 
sebagai  bagian dar i  th i rd wave cof fee.  Is t i lah 
in i  per tama kal i  d ikemukakan o leh Thr ish 
Rothgeb pada sebuah ar t ike l  d i  Wreck ing 
Bal l  Cof fee Roasters  pada 2002.  Pada ar t ike l 
yang dipubl ikas ikan o leh Roaster  Gui ld ,  The 
F lamekeeper,  Rothgeb mendef in is ikan ada 
t iga pergerakan di  dalam dunia kopi  dan 
menyebutnya dengan is t i lah “gelombang” atau 
“waves” .  Melalu i  penger t ian tersebut ,  “ th i rd 
wave”  menjadi  is t i lah yang popular  h ingga 
sekarang.

Salah satu c i r i  ge lombang in i  yakni  dengan 
bermunculannya roaster  dan kedai  kopi 
independen yang mengoperasikan bisn isnya 

ES KOPI SUSU
M I N U M A N  YA N G  T E TA P  H I T S  D I  E R A  D I G I TA L

secara kec i l -kec i lan.  Cof fee shop baik  kec i l 
maupun besar  menyangrai  kopi  mereka sendir i 
dan bereksper imen dengan beragam bi j i  kopi . 
K in i ,  kopi  yang tengah banyak jadi  perbincangan 
masyarakat  ibu kota adalah es kopi  susu dengan 
campuran gula aren. 

Meskipun gelombang ket iga kopi  in i  membawa k i ta 
seakan kembal i  ke masa la lu  dengan munculnya 
es kopi  susu,  namun di  era d ig i ta l  in i  pemesanan 
kopi  tak lagi  harus mendatangi  warungnya.  Melalu i 
apl ikas i  layanan antar  onl ine seper t i  gofood 
dan grabfood,  cukup sekal i  k l ik  b isa langsung 
menikmat i  kopi  favor i t  k i ta .  Nah,  pas banget  kan 
buat  anda yang s ibuk meet ing d i  Head Of f ice tapi 
juga ingin menikmat i  kopi  kek in ian in i .

Se la in karena c i ta  rasanya yang t idak kalah 
d ibandingkan kopi  bermerk la innya,  A lasan la in 
kenapa Es Kopi  Susu in i  menjadi  sangat  popular 
adalah karena harganya yang ter jangkau.  Harga 
Es Kopi  Susu in i  berk isaran sek i tar  Rp18,000.  Sudah 
murah,  k ios-k ios Es  Kopi  Susu in i  pun banyak yang 
menyediakan penawaran-penawaran cashback 
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j ika k i ta  melakukan pembayaran 
dengan menggunakan sebuah 
apl ikas i  yang sudah beker ja 
sama dengan k ios tersebut .  

Untuk mengetahui  merek 
es kopi  susu manakah yang 
pal ing enak,  kami  melakukan 
sebuah Taste Test .  D imana 
kami te lah memi l ih  t iga orang 
sebagai  penguj i  untuk mencic ip i 
beberapa es kopi  susu dar i 
beberapa merek yang v i ra l . 
Para penguj i  kopi  tersebut 
adalah Laras,  Yoka dan Tr ik is .  

Laras merupakan seseorang 
yang sangat  menyukai  kopi 
dan ser ing meminumnya.  Yoka 
merupakan seseorang yang 
t idak menyukai  kopi  dan t idak 
b isa meminumnya banyak-
banyak.  Sementara Tr ik is 
merupakan seseorang yang 
meminum kopi  te tapi  bukan 
yang sangat  menyukai  kopi  dan 
juga t idak membenci  kopi .  

Taste Test  tersebut  d i laksanakan 
pada har i  Se lasa,  2  Ju l i  2019 
menggunakan l ima merek es 
kopi  susu yakni  Kopi  Soe,  Kopi 
Kenangan,  Kopi  Janj i  J iwa,  Kopi 
Kulo dan Kopi l ihanku.  Para 
penguj i  kopi  pun mencic ip i 
kopi  dar i  l ima merek tersebut 
dan member i  pendapat  mereka 
tentang rasa dar i  masing-
masing kopi  tersebut .  Ber ikut 
u lasan dar i  masing-masing 
penguj i .

Dar i  Taste Test  yang sudah di lakukan,  dapat  d iketahui  bahwa kopi 
yang pal ing pas dan pal ing d isukai  o leh para penguj i  adalah Kopi 
Kenangan.  Sementara kopi  yang pal ing t idak d isukai  o leh penguj i 
kami  adalah Kopi l ihanku.  Bagaimana denganmu? Apakah ter tar ik 
untuk mencoba t rend kul iner  in i? 

Farr i  Stefanie

1. Kopi Soe  
Harga kopi: Rp 18.000 
Laras: “Rasanya sama kayak minum susu. 
Kurang sih rasanya. Kayak susu banget 
kayak ultramilk” 
nilai: 4/10 
Yoka: “Rasanya Pahit. Tapi creamy jadi eneg 
di tenggorokkan tidak enak” 
nilai: 4/10 
Trikis: “Rasanya susunya terlalu banyak 
dan terlalu manis. Jadi lebih rasa ke susu 
ketimbang ke kopi” 
nilai: 6.5/10 
 
2. Kopi Kenangan 
Harga kopi: Rp 18.000 
Laras: “Ini baru pas nih rasanya. Susu sama 
kopinya seimbang kalau ini. Masih berasa” 
nilai: 8.5/10 
Yoka: “Lebih seimbang rasanya dari pada 
yang sebelumnya. Tidak terlalu susu. Pahitn-
ya masih bisa lah” 
nilai: 7/10 
Trikis: “Kopi kenangan manis dan susunya 
terlalu berasa, seharusnya dikurangi sedikit. 
Dan juga terlalu kental” 
nilai: 8/10 
 
3. Kopi Janji Jiwa 
Harga kopi: Rp 18.000 
Laras: “Masih enakkan yang kopi kenangan 
tapi ini juga termasuk yang lumayan enak. 
Rasanya seimbang cuman kopinya tidak 
sebegitu terasa seperti kopi kenangan. 
Cuman oke sih”   
Nilai : 7.5/10 
Yoka: “Hampir sama rasanya sama yang 
kopi kenangan. Kalau yang ini sih tetep pahit 
tapi lumayan lah” 
Nilai: 8/10 

Trikis: “Hampir sama dengan kenangan 
tetapi kopinya tidak begitu kental. Lebih 
kental kopi kenangan dan kopinya lebih 
berasa sedikit” 
Nilai: 7.5/10 
4. Kopi Kulo 
Harga Kopi: Rp 15.000 
Laras: “Agak lumayan berasa sih susunya, 
tapi masih lebih mending dibandingin Kopi 
Soe ini masih agak nyaru lah setidaknya”  
Nilai : 6.8/10 
Yoka: “Kalau Kopi Kulo dibandingin sama 
tiga sebelumnya sih yang paling enteng, 
maksudnya langsung masuk aja kaya air 
putih dan merupakan yang paling tidak 
berasa” 
Nilai : 8/10 
Trikis: “Kalau Kopi Kulo, kopinya lebih ber-
asa. Kalau menurut saya sih karena saya 
suka kopi yang tidak begitu manis seperti 
Kopi Kulo”  
Nilai : 7/10 
 
5. Kopilihanku 
Harga kopi: Rp 18.000 
Laras: “Kayak minum susu coklat. Rasanya 
rada bikin eneg kayaknya terlalu kentel gitu 
susunya dan masih mendingan Kopi soe 
gitu karena masih ada manis-manisnya”  
Tasty meter: 3.5/10 
Yoka: “Buat Kopilihanku ini diantara empat 
lainnya sih, saran saya buat yang punya 
tutup aja dan ganti bisnis lain karena tidak 
cocok taste-nya”  
Nilai : 1/10 
Trikis: “Ini sesuai dengan namanya kopinya, 
kopilihanku. Karena pilihanku salah jadi 
pahit memang. Jadi agak kurang berasa” 
Nilai : 3/10

Laras, Yoka, dan Trikis  mencicipi beberapa es kopi susu dari beberapa merek yang sedang viral. 
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|  KARYA ANAK KITA |

"Kehidupan Masyarakat Pesisir"

Ahmad Julfaufi
SD Kharisma Persada 
Kelas : 5

"Ayo Makan Buah dan Sayur"

Nita
SD Kharisma Persada 
Kelas : 5

" Kerajinan dari Batang Sawit"

Ralf Dingel Paseno
SMP Pasangkayu 
Kelas : 7
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"Meraih Cita Setinggi Angkasa"

Aisyah Diana Putri
SMP Indah Makmur 
Kelas : 7

" Vas Bunga dari material Sawit"

Usnul Fadillah
SMP Astra Makmur Jaya 
Kelas : 7

Berikut adalah 
5 karya terbaik
pilihan tim Agrovaria!

Redaksi menerima kiriman karya-karya 
kreatifitas siswa dari berbagai  sekolah 
Yayasan Astra Agro Lestari. Kirim karya 
terbaik dengan berupa Foto ( foto karya 
dan pembuatnya, ukuran file foto minimal 
1 MB) dan cantumkan : 

Judul Karya_Nama Siswa_
Nama Sekolah_Kelas 

ke alamat email berikut : 
majalahagrovaria@gmail.com. 
Setiap karya yang dikirim harap 
mencantumkan subjek :
AGROVARIA -KARYA ANAK KITA 
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Slamet Riyadi
Guru Pembina 
PT KTU

|  KONTRIBUTOR |

Sar iyah
Guru SDN  011 Waru   

Devi
Fer iyanjani
Guru SMPS

Bajayau Lestari

Nur F id iyat i
Guru Pembina
PT WKP-STN

Hero Set iawan
CDO PT SAM

Farr i
Stefanie
Internship 
Communication

Ratna Wati
Periska PT LTT

Wisnu Nuraga
 SHE and
Operational Support

Hidayatusya'ban
CDO PT SINP-PBNA

Gilang
Fajar
Ramadhan
HCV-HCS
Manager

Jel i ta Puter i
Legal Support
Manager

Arnoldus
Jansen
Compensation
and Benefit Analyst

Fransisca
Yoef i
Unit manager
IT Application 
Development

Sangga 
Pawiyat
Guru PT WKP

Ria Andani
PIC Fire PT SAL 2

Donni
Helmi
Widodo
Astra Agro Academy 

Manager

Slamet
Riadi
CDO PT TBM

Redaksi menerima kiriman tulisan & foto dari seluruh 
karyawan PT Astra Agro Lestari Tbk yang sesuai 
dengan visi dan misi perusahaan. Redaksi berhak 
mengedit naskah yang dimuat tanpa bermaksud 
mengubah makna tulisan. Foto (ukuran file foto 
minimal 1 MB) atau tulisan bisa dikirim melalui alamat 
email berikut : majalahagrovaria@gmail.com 
Setiap tulisan yang dikirim harap mencantumkan 
subjek : AGROVARIA  

Aryodiputro
Widianto
Workshop & Equipment
Analyst

Muhammad
Guruh
Center of Innovation
in AgTech Manager

Zulfan
Rinaldi
Sembir ing
Astra Agro Academy
Analyst

M. Ghasi
Industrial Relations
Analyst

Cipta Wibama
Administratur PT GSDI-GSYM

M. Joko Santoso
Corporate PDCA 
Analyst
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