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Hey You! Unbreakable People! 
Y es, we are unbreakable people!  Sebuah apres ias i  yang diber ikan 

untuk k i ta  insan Astra Agro yang te lah berhasi l  melewat i  tahun 
2020 dengan sangat  baik .  Bukan tanpa alasan,  tahun 2020 k i ta  la lu i 
dengan k iner ja yang baik ,  operasional  ber ja lan dengan lancar  pula 
meski  d i tengah pandemi cov id-19.  Lebih dar i  i tu ,  Ker jasama dan 
komitmen k i ta  semua dalam melawan segala tantangan di  masa 
pandemi in i  merupakan pencapaian yang luar  b iasa.   

Memang dig i ta l isas i  bukanlah hal  baru bagi  k i ta .  Saat  orang la in 
baru memulai  k i ta  sudah mer int isnya beberapa tahun la lu  tanpa 
tahu akan adanya pandemi.  V is i  kedepan dan kreat iv i tas  k i ta  lah 
yang menjadikan k i ta  unbreakable people.  Ragam inovasi  baru 
se lama 2020 pun lahi r  dan tampak memukau di  a jang InnovAgro 
2020.  Se la in i tu ,  penghargaan ter t inggi  pada insan Astra Agro yang 
pal ing berprestas i  dan merupakan calon pemimpin masa depan 
juga diber ikan dalam Alexa award 2020. 

B icara mengenai  inovasi ,  t im Agrovar ia seakan menuai  berkah 
dibal ik  pandemi in i .  Masa yang sul i t  in i  member ikan kami inspi ras i 
untuk melahirkan inovasi  komunikasi  d ig i ta l  melalu i  beragam 
program dengan memanfaatkan kanal  d ig i ta l  a tau media sos ia l . 
In formasi  maupun inspi ras i  kami  suguhkan dalam program 
Agrovar ia l i vest ream dengan menampi lkan para ta lent  In ternal 
( insan Astra Agro)  dar i  se luruh Indonesia. 

Tahun 2020 lahi r  pula s tudio Agrovar ia,  sebuah inovasi  yang 
member ikan pengalaman baru.  Kreat iv i tas  dengan menggunakan 
broadcast ing system technology yang digunakan di  s tudio 
Agrovar ia.  Tim Agrovar ia berusaha member ikan suguhan modern, 
menghibur  dan menjadi  kebanggaan insan Astra Agro. 

“Someday someone wi l l  break you so badly that you’ l l  become 
UNBREAKABLE” 

F i lm Joker  Karya Todd Phi l l ips .

Insan Astra Agro,  2020 merupakan tahun yang sangat  su l i t  bagi  k i ta 
semua,  Bangsa Indonesia dan Dunia.  Tahun 2021 juga t idak akan 
lebih mudah karena pandemi cov id-19 masih membayangi  k i ta . 
Namun seper t i  quotes d iatas,  pandemi bukan penghalang bagi  k i ta 
untuk ber inovasi  dan terus menjadi  yang pal ing unggul .

Stay Positive 

Stay Fighting 

Stay Brave 

Stay Ambitious 

Stay Focus 

Stay Strong 

Stay UNBREAKABLE!! 

Fenny Sofyan
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Let’s Fight
COVID-19!! 
H allo Unbreakable people! 

Berbicara 2020 tak lepas dar i 
musibah pandemi yang melanda 
Indonesia dan dunia.  Perhat ian akan 
penyebaran v i rus cov id-19 menjadi 
fokus utama bagi  k i ta  terutama di 
kebun.  Bagaimana Pak Santosa 
mel ihat  fenomena in i  bagi  insan 
Astra Agro? Ber ikut  perbincangan 
saya dengan pak San. 

Bagaimana tanggapan Bapak atas 
semakin pesatnya wabah covid-19 
in i? 

Kalau di  tempat- tempat  la in ,  negara 
la in  yang maju,  maupun t idak ter la lu 
maju,  ke l ihatan ada gelombang 
satu atau gelombang kedua,  atau 
f i rs t  wave second wave di  cov id-19. 
Negara k i ta  kan sela lu beda yah. 
K i ta  kayaknya no wave in i .  No wave 
karena naik  terus.  

Makanya k i ta  dec lare k i ta  bener-
bener  darurat  temen-temen 
semuanya.  Kantor  pusat  work f rom 
home (WFH)  dan bagi  yang harus 
work f rom of f ice (WFO)  walaupun 
sudah naik  kendaraan pr ibadi , 
bagaimanapun juga,  r is iko d i 
kantor  past i  lebih t inggi .  Kalo 
d i reks i ,  memang saya minta harus 
ke kantor.  Se luruh kebun k i ta  in i 
masih normal  namun to long hat i -
hat i ,  te tap d is ip l in .  K i ta  t idak b isa 
menghindar i  ka lau sampai  temen-
temen di  kebun terpapar i tu  lebih 
parah lagi  karena k i ta  b isa nggak 
gaj ian.  I tu  kenapa saya want i -want i 
terutama kepada t im pabr ik  n ih  k i ta 
harus ser ius karena i tu  s ingle point 
o f  fa i lure. 

Kantor  pusat  memang t idak se-
cr i t ica l  yang ada di  pabr ik  dan 
kebun,  karena re lat ive ly  t idak 
ada peker jaan phys ical-nya. 
Nah harapan saya dengan WFH, 
peker jaan te tap bisa d i ja lankan 
dengan baik ,  k i ta  semua te tap 

sehat .  K i ta  ber tahan,  semua sama 
seper t i  b isn is  k i ta .  Jangan pernah 
terpapar,  ka lau b isa jangan pernah 
terpapar,  ya.  

Tidak mudah memang dengan 
kenormalan baru in i  ya pak. 
Apalagi  bagi  yang WFH. 

Pr ins ip dasarnya adalah khusus 
yang beker ja.  Keselamatan dan 
kesehatan nomor satu.  Se lama 
peker jaan t idak mengalami 
gangguan k iner ja,  d i lakukan di 
rumah bisa,  lakukan di  rumah. 
Karena in i  bukan l iburan.  Tanggung 
jawab ada di  mana,  Anda punya 
t im,  i tu lah tanggung jawab anda. 
Se luruh Astra Agro tanggung jawab 
saya,  dan saya memutuskan,  tapi 
menuntut  t idak ada penurunan 
k iner ja.  Mungkin gak b isa 100%, tapi 
ya sudah,  semaksimal  yang bisa 
k i ta  lakukan.  

Tapi  kan saya juga counter  begin i , 
k i ta  juga ant is ipasi ,  k i ta  harus 
sadar,  makanya pada saat  program 
t idak mudik ,  apa yang k i ta  lakukan, 
saya tanya dulu,  Pak Ruj i to ,  Pak 
Hadi  Sugeng,  Pak Joko terutama, 
eh Bapak-bapak mau mudik  apa 
nggak? Nah begi tu  Pak Joko,  Pak 
Hadi  Sugeng,  Pak Ruj i to ,  t idak 
mudik ,  kan k i ta  minta komi tmen 
yang sama ke t im k i ta .  Jadi  harus 
dar i  a tas.  I tu  kenapa WFO pun saya 
minta d i reks i  harus ada.  Kalau 
d i tanya,  d i reks i  i tu  yang ker janya 
pal ing gak f is ik .  Ker ja  dar i  mana 
juga bisa,  tapi  karena phys ical 
presence k i ta  harus ada di  kantor, 
saya sebisa mungkin,  past i  kes in i 
karena salah satu peran saya 
adalah member i  contoh bahwa 
yang namanya WFH i tu  adalah 
kepent ingan k i ta  perusahaan,  bukan 
karena kemauan karyawan.  

Mengenai  hukuman bagi  yang 
melanggar prokes ataupun aturan 

perusahaan mengenai  masa 
pandemi in i .  Apakah ada?

Organisasi  past i  punya peraturan, 
punya reward and punishment .  Tapi 
menurut  saya,  kalau organisas i  i tu 
masih s ibuk dengan hal-hal  teknis 
i tu ,  organisas inya gak dewasa. 
Mau pandemi gak pandemi,  ka lau 
bohong ya bohong aja,  ya kan?. 
Kalau k i ta  sebagai  atasannya, 
sebagai  team leader ,  kemudian 
t idak percaya ke anak buahnya. 
Udah ga usah pusing,  lapor in ,  ada 
ev idence dan kasih hukuman. 

Dalam kondis i  pandemi in i  k i ta 
harus sol id ,  ya.  K i ta  harus mel ihat 
se la in d i r i  k i ta ,  ke luarga k i ta ,  juga 
temen-temen k i ta .  Kan k i ta  gak b isa 
menghindar i  seper t i  saya katakan 
tadi ,  k i ta  sebisa mungkin menahan 
k i ta  terpapar,  ke luarga k i ta 
terpapar.  Karena leadership k i ta 
ke l ia tan d isana.  Tapi  i tu  t idak b isa 
100% dih indar in .  Ada hal-hal  yang 
t idak b isa dalam kendal i  k i ta .  

Fenny Sofyan
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INDONESIAN PALM OIL CONFERENCE (IPOC) 2020

SAWIT PENYELAMAT 
EKONOMI DI TENGAH 
KETIDAKPASTIAN   
Industr i  sawi t  menjadi  penyelamat  ekonomi nasional  d i  tengah 
ket idakpast ian g lobal  ak ibat  pandemi cov id-19.  Untuk memast ikan 
kontr ibus i  yang te tap posi t i f ,  pe laku usaha sawi t  akan te tap 
menjaga protokol  cov id-19 sehingga operasional  perkebunan te tap 
ber ja lan lancar.

 
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawi t  Indonesia (GAPKI ) ,  Joko Supr iyono, 

saat  member ikan opening speech pada Indonesian Palm Oi l  Conference ( IPOC)  2020 

New Normal  yang dise lenggarakan secara v i r tual .
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“ Kami menyampaikan rasa 
pr ihat in  atas kondis i  berbagai 

sektor  b isn is  yang terdampak 
pandemi cov id-19.  D i  s is i  la in 
kami juga bersyukur  karena 
pada tahun yang sangat 
su l i t  in i ,  industr i  sawi t  te tap 
member ikan kontr ibus i  pos i t i f , ” 
kata Ketua Umum GAPKI ,  Joko 
Supr iyono,  saat  member ikan 
opening speech pada 
Indonesian Palm Oi l  Conference 
( IPOC)   2020 New Normal  yang 
dise lenggarakan secara v i r tual , 
Rabu (2/12 ) .  

Joko Supr iyono mengatakan, 
ak ibat  pandemi cov id-19,  pasar 
ekspor  sawi t  juga terdampak 
karena sejumlah negara 
tu juan ekspor  member lakukan 
pembatasan kegiatan ekonomi. 
Meskipun k iner ja ekspor 
menurun,  te tapi  h ingga kuar ta l 
ket iga tahun 2020,  ekspor 
minyak sawi t  te tap mampu 
member ikan sumbangan dev isa 
sebesar  USD 15 mi l iar. 

“Ket ika pasar  ekspor  melemah, 
permintaan di  dalam neger i 
jus t ru meningkat  baik  sebagai 
bahan baku biodiesel  maupun 
oleokemikal  seper t i  bahan baku 
produk sabun,  hand sani t izer, 
dan la in- la in , ”  kata Joko. 

Memasuki  kuar ta l  keempat ,  Joko 
mengatakan,  k iner ja  ekspor 
mulai  membaik .   Peningkatan 
permintaan domest ik  dan 
ekspor  in i  membuat  harga 
minyak sawi t  ber tahan pada 
k isaran harga  yang sangat 
baik . 

“ Industr i  ke lapa sawi t  akan 
sela lu mendukung program 
mandator i  b iodiesel  pemer intah 
untuk menjamin keber lanjutan 
industr i  sawi t  dan mendukung 
upaya pemer intah mencapai 
kemandir ian energi , ”  kata Joko.

Sementara i tu ,  Menko 
Perekonomian Ai r langga 
Hartar to  dalam Keynote 
Speech IPOC 2020 New Normal 
mengatakan industr i  sawi t 
member ikan kontr ibus i  yang 
s igni f ikan bagi  perekonomian 
di  tengah pandemi cov id-19. 
Melalu i  s t imulus dan 

pelaksanaan program 
pemul ihan ekonomi nasional , 
tahun 2021,  perekonomian 
nasional  d iperk i rakan dapat 
tumbuh 4,5% -  5 ,2%.  Tentu saja 
dengam asumsi  penyebaran 
cov id-19 yang terkendal i  dengan 
efekt i f i tas  d is t r ibus i  vaks in pada 
awal  tahun 2021. 

A i r langga Hartar to 
mengungkapkan sektor 
per tanian,  kehutanan,  dan 
per ikanan menjadi  penyumbang 
PDB terbesar  ket iga.  Meskipun 
terseret  dampak penurunan 
per tumbuhan ekonomi,  sektor 
per tanian secara re lat i f  memi l ik i 
ketahanan yang lebih t inggi 
j ika d ibandingkan dengan 
sektor  la in  dalam menghadapi 
pandemi cov id-19. 

Dalam mendukung pemul ihan 
ekonomi,  A i r langga Hartar to 
membeberkan t iga kebi jakan 
pemer intah yang akan 
mendukung industr i  ke lapa 
sawi t . 

Per tama,  melalu i  UU No.  11 
Tahun 2020 tentang Cipta 
Lapangan Ker ja melalu i 
peningkatan investas i  dan 
kemudahan berusaha. 
Sehingga dapat  memenuhi 
hak-hak warga negara 
melalu i  terc iptanya lapangan 
ker ja ser ta mewujudkan 
kepent ingan pemer intah untuk 
mensejahterakan rakyat  yang 
seja lan dengan pelestar ian 
l ingkungan. 

Kedua,  melalu i  Ins t ruks i 
Pres iden No.  8  tahun 2018 
tentang penundaan dan 
evaluasi  iz in  perkebunan 
kelapa sawi t .  Pendekatan in i 
d iharapkan dapat  mendorong 
pembangunan keber lanjutan 
melalu i  peningkatan 
produkt i f i tas  perkebunan 
kelapa sawi t  ( in tens i f ikas i ) .  Hal 
in i  d idukung dengan Inst ruks i 
Pres iden No.  6  Tahun 2019 
tentang Rencana Aks i  Nasional 
Kelapa Sawi t  Berkelanjutan 
tahun 2019-2024 yang akan 
menjadi  roadmap bagi 
pemer intah dan pemangku 
kepent ingan terkai t . 

Ket iga,  melalu i  s is tem Ser t i f ikas i 
Indonesian Susta inable Palm 
Oi l  ( ISPO)  dengan pr ins ip dan 
kr i ter ia  yang mendukung 
keseimbangan pembangunan 
secara sos ia l ,  ekonomi 
dan l ingkungan.  Dan untuk 
memperkuat  upaya percepatan 
pengurangan emis i  gas rumah 
kaca,  ISPO terus melakukan 
beberapa penyempurnaan 
dengan 7 pr ins ip yai tu :  1 )  s is tem 
per iz inan dan pengelo laan 
perkebunan;  2 )  penerapan 
pedoman teknis  budidaya dan 
pengolahan kelapa sawi t ;  3 ) 
pengelo laan dan pemantauan 
l ingkungan;  4 )  tanggung 
jawab terhadap peker ja 5 ) 
tanggung jawab sos ia l  dan 
masyarakat ;  6 )  pemberdayaan 
ekonomi masyarakat  dan ; 
7 )  peningkatan usaha yang 
berkelanjutan. 

“Ser t i f ikas i  in i  waj ib  bagi 
perusahaan swasta.  Sementara 
untuk petani ,  pemer intah akan 
berupaya untuk mendampingi 
dan memberdayakan mereka 
dengan menyediakan akses 
untuk mendanai  ser t i f ikas i  ISPO 
yang akan diwaj ibkan bagi 
petani  dalam l ima tahun ke 
depan.  Se la in i tu ,  pemer intah 
akan menyediakan dana 
untuk program peremajaan 
perkebunan yang te lah 
d icanangkan di  Sumatra Utara, 
R iau,  dan Sumatra Selatan o leh 
pres iden.”  tegas Ai r langga 
Hartar to . 

A i r langga Hartar to 
melanjutkan replant ing menjadi 
salah satu program st rategis 
dalam penanganan pemul ihan 
ekonomi nasional  yang 
akan di laksanakan melalu i  
ker jasama antara pelaku usaha 
dan pemer intah. 

“Kami berharap,  sebagian 
besar  memahami upaya 
pemer intah untuk mendukung 
industr i  ke lapa sawi t  secara 
berkelanjutan.

|  INDUSTRI  |
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Mari  k i ta  gabungkan upaya 
pengembangan dengan 
merangkul  s is i  l ingkungan, 
sos ia l  tanpa melumpuhkan 
f inansia l  untuk mencapai  tu juan 
in i , ”  u jar  A i r langga Hartar to . 

Tahun 2021,  A i r langga Hartar to 
memperk i rakan permintaan 
minyak sawi t  d iharapkan pul ih 
se i r ing dengan ekonomi yang 
kembal i  terbuka.  Harga minyak 
sawi t  d iharapkan terus s tabi l 
dengan didukung o leh kebi jakan 
mandator i  b iodiesel . 

Sawit  Harapan Ketahanan 
Energi  Indonesia 

Perkembangan industr i  Bahan 
Bakar  Nabat i  (BBN)  meningkat 
sangat  pesat .  Bagi  Indonesia, 
BBN t idak sekedar  memenuhi 
pasar  domest ik  namun juga 
menopang penyerapan minyak 
sawi t  yang menjadi  bahan baku 
utama pada pembuatan biofuel 
ser ta mengurangi  impor bahan 
bakar  fos i l . 

Pada IPOC 2020 New Normal 
yang di laksanakan secara 
v i r tual  pada Rabu,  2  Desember 
2020,  Ketua Asosias i  Produsen 
B iofuels  Indonesia (APROBI ) 
Paulus T jakrawan  menje laskan 
awal  pengembangan BBN 
yang didorong ak ibat  semakin 
besarnya def is i t  neraca 
perdagangan ak ibat  impor 
bahan bakar  fos i l . 

Data tahun 2019 menunjukkan 
def is i t  yang mencapai  USD 
9,3 mi l iar  ak ibat  impor kurang 
lebih 50% bahan bakar  fos i l  d i 
Indonesia.  Sebal iknya,  melalu i 
program mandator i  b iodiesel 
30 (B30)  berbasis  sawi t  yang 
dicanangkan pemer intah 
mampu menghemat dev isa 
h ingga USD 3,09 mi l iar  atau 
setara dengan Rp 44,74 t r i l iun 
d i  tahun 2020. 

Tidak hanya i tu ,  program 
tersebut  juga berkontr ibus i 
pada pengurangan Emis i  Gas 
Rumah Kaca (EGRK)  sebesar 
17 ,5 ju ta ton CO2eq atau setara 
dengan 45% pada target  energi 
dan t ranspor tas i  d i  tahun 
2019.  Juga,  d iproyeks ikan akan 

mengurangi  25 ju ta ton CO2eq 
atau 68% dalam kontr ibus i  pada 
target  energi  dan t ranspor tas i . 

D i rektur  Jenderal  Energi  Baru, 
Terbarukan dan Konservasi 
Energi  (EBTKE)  Dadan Kusdiana 
mengungkapkan bahwa BBN 
berbasis  sawi t  te lah menjadi 
bagian dar i  s t rategi  ketahanan 
energi  pemer intah nasional . 
Se jak awal  2020,  B30 te lah 
memproduksi  4 ,28 ju ta ton 
b iodiesel  pada semester  I  tahun 
2020. 

Secara khusus,  pemer intah 
Indonesia menciptakan 5 
langkah s t rategis  untuk 
pengembangan BBN.  Per tama, 
dengan menjamin program 
B30 ber ja lan sesuai  target . 
Kedua,  r iset  dan perencanaan 
pengembangan B40 dan 
B50 baik  dar i  s is i  teknis  dan 
ekonomis,  mel iput i  roadtest 
ser ta penguj ian pada mesin 
pembangki t  l i s t r ik  tenaga diesel . 

Ket iga,  melalu i  ker jasama 
dengan Per tamina dalam 
mendorong program greenfuel 
dengan memproduksi  green 
diesel ,  green gasol ine 
dan green avtur  beser ta 
s tudi  kebi jakan,  e f is iens i , 
teknologi ,  pasokan,  insent i f , 
dan in f rast ruktur  pendukung, 
beser ta pengembangan industr i 
pendukung seper t i  metanol  dan 
kata l is . 

Keempat ,  ia lah pengembangan 
hidrogenasi  minyak sawi t 
(HPO)  beker jasama dengan 
Per tamina,  Pupuk Indonesia, 
ITB,  BPDP-KS,  dan pemangku 
kepent ingan la in .  Kel ima, 
memanfaatkan lahan rek lamasi 
atau bekas per tambangan 
beker jasama dengan Direktorat 
Jenderal  Mineral  dan Batubara 
ser taPemer intah Daerah dalam 
mengident i f ikas i  lahan bekas 
tambang,  ser ta beker jasama 
dengan Kementer ian Per tanian 
untuk menentukan komodi tas 
yang pal ing cocok. 

“Pemer intah sedang melakukan 
u j i  coba HPO (D-100)  yang 
dimulai  se jak per tengahan 
tahun 2020.  Secara kual i tas , 

se jauh in i  HPO lebih bagus 
dar ipada biofuels  atau jenis 
d iesel  la innya.  HPO sangat 
mir ip  dengan minyak d iesel 
namun terkai t  n i la i  ka lor i ,  d iesel 
lebih sedik i t  d ibanding HPO.” 
Je las Dadan. 

Lebih lanjut ,  Dadan menje laskan 
diper lukan komitmen dar i 
se luruh pemangku kepent ingan 
dalam pengembangan program 
bahan bakar  nabat i  sesuai 
dengan roadmap yang te lah 
d ibuat .  “Kami menginginkan 
susta inable b iodiesel  sehingga 
kami juga membutuhkan 
susta inable fund sebagai 
dukungan.”  Tegas Dadan. 

Dalam mendukung program in i , 
VP S t rategic  P lanning PT K i lang 
Per tamina mengungkapkan 
te lah membangun beberapa 
in f rastuktur  untuk memenuhi 
perencanaan in i .  Adapun t iga 
langkah s t rategis  per tamina 
diantaranya modi f ikas i  uni t 
pada Ki lang Ci lacap dengan 
melanjutkan CPO 3000 barel/
har i  untuk menghasi lkan d iesel 
h i jau.  Kedua,  memodi f ikas i 
lebih banyak uni t  se la in 
perawatan kelapa sawi t  dan 
fas i l i tas  la innya sehingga target 
mereka melanjutkan CPO 6000 
barel/har i . 

Terakhi r,  Per tamina akan 
membangun k i lang baru yang 
lebih besar  dar i  k i lang Ci lacap 
yakni  k i lang P la ju dengan 
perk i raan kapasi tas 20.000 
barel/har i ,  pakan CPO,  dan 
akan ber fokus pada produksi 
green diesel  dan green avtur .  ( * ) 

Ratri Melanda Maharani

|  INDUSTRI  |
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UJUNG PANDANG 
ATAU MAKASSAR? 

|  WISATA |
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Seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia juga menerapkan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi. Tidak dipungkiri, covid-19 
mengubah segalanya mulai dari aktivitas kerja, berwisata, bahkan untuk 
urusan perut. Tim Agrovaria kali ini berkunjung ke kota bagian selatan pulau 
Sulawesi yaitu Ujung Pandang atau Makassar. 

UJUNG PANDANG 
ATAU MAKASSAR? 

|  WISATA |
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Meskipun dikenal sebagai Kota 
Makassar, dahulu kota ini 

disebut sebagai Ujung Pandang. 
Bukan karena letaknya yang 
berada di paling ujung pulau 
Sulawesi, nama Ujung Pandang 
rupanya merupakan alasan politik 
loh. Perubahan nama kota yang 
terkenal dengan Coto Makassar 
dan Konro ini terjadi pada tanggal 
31 Agustus 1971. 

Sejarahnya, penggunaan nama 
Ujung Pandang untuk Kota 
Makassar dipakai dari tahun 1950-
an sampai tahun 2000. Nama ini 
dikenal pada masa pemerintahan 
Raja Gowa ke-10, Tunipalangga 
yang pada tahun 1545 mendirikan 
benteng Ujung Pandang sebagai 
kelengkapan benteng-benteng 
kerajaan Gowa yang sudah ada 
sebelumnya. Dahulu, di dekat 
benteng ini terbujur suatu tanjung 
yang ditumbuhi rumpun-rumpun 
pandan yang kini sudah tidak ada 
lagi. 

Setelah beberapa tahun kemudian, 
terjadi perang yang melumpuhkan 
Kerajaan Gowa yang membuat 

benteng Ujung Pandang jatuh ke 
tangan Belanda yang disetujui 
dalam Perjanjian Bungaya tahun 
1667. Sehingga, benteng ini diubah 
namanya yang hingga saat ini 
dikenal sebagai Fort Rotterdam. 
Sayangnya, saat ini benteng Fort 
Rotterdam tidak dapat dikunjungi 
karena masih berlakunya PSBB 
sehingga lokasi wisata masih 
ditutup. 

Kembali ke pergantian nama Kota 
Makassar. Alasan untuk mengganti 
nama Makassar menjadi Ujung 
Pandang adalah alasan politik, 
antara lain karena Makassar 
adalah nama sebuah suku bangsa 
padahal tidak semua penduduk 
kota Makassar adalah anggota 
dari etnik Makassar. Nama Ujung 
Pandang sendiri adalah nama 
sebuah kampung dalam wilayah 
Kota Makassar. 

Seiring perubahan dan 
pengembalian nama Makassar, 
maka nama Ujung Pandang kini 
tinggal kenangan dan selanjutnya 
semua elemen masyarakat kota 
mulai dari para budayawan, 

pemerintah serta masyarakat 
kemudian mengadakan 
penelurusan dan pengkajian 
sejarah Makassar, hasilnya 
Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 
2000, menetapkan Hari jadi Kota 
Makassar, tanggal 9 November 
1607. Untuk pertama kali Hari Jadi 
Kota Makassar ke 393, diperingati 
pada tanggal 9 November 2000. 
Nama Makassar berasal dari 
sebuah kata dalam bahasa 
Makassar “mangkasara” yang 
berarti menampakkan diri atau 
yang bersifat terbuka. 

Begitulah serba-serbi sejarah 
singkat tentang nama Kota Ujung 
Pandang yang berubah menjadi 
Makassar.

MENGISI PERUT DI TENGAH 
PANDEMI

Layaknya kota-kota besar lainnya 
di Indonesia, Makassar merupakan 
salah satu kota yang menerapkan 
kebijakan PSBB. Hal ini tentu 
saja mempengaruhi berbagai 
aktivitas sosial. Penerapan protokol 
kesehatan yang ketat, penetapan 

|  WISATA |

Masjid 99 Kubah CPI Makassar.
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jam malam, penentuan jumlah 
pengunjung di restaurant, hingga 
penutupan sejumlah tempat wisata 
di wilayah Kota Makassar. 

Kali ini, tim Agrovaria hanya 
berkesempatan menjelajahi 
tempat-tempat kuliner yang sudah 
menjadi legenda di Makassar. 
Berbeda dari hari biasanya, 
mengunjungi sebuah kota tentu 
saja melalui tahapan prosedur 
kesehatan yang sangat ketat, 
sementara tempat-tempat yang 
dikunjungi juga menerapkan 
protokol 3M diantaranya mencuci 
tangan, memakai masker, serta 
menjaga jarak. 

Dengan adanya kebijakan baru 
di tengah pandemi, kapasitas 
setiap rumah makan pun juga 
turut dibatasi. Sehingga setiap 
pengunjung tidak dapat duduk 
bersebelahan atau berhadap-
hadapan. Tidak jarang pengunjung 
akan menemukan tanda silang 
yang menandakan bahwa area 
tersebut tidak dapat digunakan. 

 

Percotoan Duniawi

Dengan mematuhi protokol 
kesehatan, tim Agrovaria 
mengawali penjelajahannya 
dengan menyantap Coto Makassar. 
Coto Makassar merupakan 
hidangan yang berbahan dasar 
daging sapi, seperti jeroan sapi 
berupa paru, hati, usus, jantung, 
babat bahkan lidah. Dibumbui 
secara khusus dengan kuah 
dengan perpaduan 40 jenis 
rempah serta gilingan kacang 
tanah yang sudah digoreng. 
Ramuan rempah ini diolah dalam 
sebuah kuali yang disebut Korong 
butta atau uring butta yang 
rumornya mempengaruhi rasa dari 
hindangan cotonya. 

40 jenis rempah itu diantaranya 
kacang tanah, kemiri, cengkeh, 
pala, serai yang ditumbuk halus, 
lengkuas, merica, bawang merah, 
bawang putih, jintan, ketumbar 
merah, ketumbar putih, jahe, 
laos, daun jeruk purut, daun 
salam, daun kunyit, daun bawang, 
daun seledri, cabai merah, cabai 
hijau, gula, asam, kayu manis, 

garam, papaya muda sebagai 
pelembut daging, serta kaput yang 
membersihkan jeroan. Dihidangkan 
dengan bawang goreng dan daun 
bawang, tidak afdol rasanya jika 
memakan Coto Makassar tanpa 
ketupat ataupun buras. 

Yang menarik bagi pecinta coto, 
istilah-istilah ketika melakukan 
pemesanan isi daging dalam 
hidangan Coto diantaranya 
janda (jantung daging), haus 
janda (hati usus jantung daging), 
dansa (daging saja) hingga tanpa 
perasaan (tidak pakai hati). 

Salah satu rekomendasi tempat 
Coto Makassar terfavorit adalah 
Aroma Coto Gagak. Bukan karena 
menggunakan daging burung 
gagak, nama tempat makan ini 
merupakan julukan yang diberikan 
warga sekitar karena letaknya di 
sudut Jalan Gagak. Dibuka sejak 
1965, Aroma Coto Gagak merupakan 
salah satu favorit para artis bahkan 
Presiden untuk icip-icip makanan 
Makassar ini, diantaranya Bapak 
Susilo Bambang Yudhoyono juga 
Bapak Joko Widodo. Keren kan? 

Jelajah Wisata
di Kota Makassar

|  WISATA |



14 AGROVARIA  -  Edisi No. 98 Tahun 2020

Sebelum hadirnya pandemi, rumah 
makan ini buka selama 24 jam. 
Namun dengan ada kebijakan baru 
yang dikeluarkan oleh pemerintah 
Makassar maka Aroma Coto Gagak 
hanya buka mulai dari jam 8 pagi 
hingga 8 malam saja. Selain di 
Jalan Gagak, Aroma Coto Gagak 
juga mulai membuka cabang di 
Bandara Sultan Hasanuddin. 

Dengan dibandrol harga 20 ribu 
rupiah per mangkok dan ketupat 
2 ribu rupiah, pengunjung dapat 
menikmati hidangan coto Makassar 
dengan nikmat dan ekstra kuah 
yang bisa refill secara gratis loh. 

Belum merasa puas dengan 
Aroma Coto Gagak, tim Agrovaria 
melanjutkan penjajakan Coto 

Makassar ke Coto Daeng Sirua. 
Berbeda dengan hidangan coto 
Makassar yang berwarna cokelat 
kegelapan, coto yang disajikan di 
Coto Daeng Sirua berwarna seperti 
susu hingga dijuluki coto kuah 
putih. Dengan bumbu yang sama, 
ternyata rumah makan yang telah 
ada sejak tahun 1987 ini memiliki 
teknik masak yang berbeda dan 
juga dirahasiakan. Patut dicoba 
kan?

Pallubasa, serupa Coto tapi tak 
sama. 

Bagi para pengunjung yang bukan 
berasal dari Makassar, susah 
membedakan hidangan coto 
Makassar dan pallubasa. Kedua 
hidangan ini merupakan berbahan 

dasar daging dan jeroan sapi 
dengan kuah berwarna gelap 
kecokelatan. Namun, sebenarnya 
kedua masakan ini dimasak 
serta disajikan dengan cara yang 
berbeda. 

Selain proses memasak daging 
dan jeroan yang lebih lama, 
kuah pallubasa ditambahkan 
kelapa parut yang telah disangrai 
sehingga kuahnya menjadi lebih 
kental dan gurih. Aromanya pun 
lebih kuat dikarenakan santan 
kental dan serbuk kelapa yang 
menyatu dengan kuah. Hidangan 
pallubasa disajikan dengan telur 
ayam kampong setengah matang 
dan nasi putih. 

Pallubasa berasal dari kata pallu 
yang memiliki arti makanan dan 
basa yang berarti kuah. Sehingga 
pallubasa dimaksudkan sebagai 
makanan berkuah. Sama dengan 
coto Makassar, harganya dibandrol 
hanya 20 ribu rupiah dan sepiring 
nasi seharga 5 ribu rupiah. 

Kali ini, Tim Agrovaria 
menyambangi rumah makan 
yang berdiri milik Haji Kadri yang 
terletak di Jalan Serigala yang 
dinamakan pallubasa Serigala. 
Tidak sedikit loh yang menanyakan 
apakah Pallubasa terbuat dari 
daging serigala tapi tenang saja, 
ini hanya merupakan nama jalan 
saja. Saking terkenalnya, saat ini 

Coto Kuah Putih.

Coto Makassar.
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pallubasa membuka cabang rumah 
makan di daerah Kelapa Gading, 
Jakarta yang mendapatkan sorotan 
menyenangkan dari para pesohor 
dunia maya yang langsung 
memposting di sosial media 
mereka seperti @awkarin. 

Saya orang Pangkep, saudara! 

Meskipun hidangan sop saudara 
merupakan salah satu jenis 
sop, namun nama sop saudara 
sebenarnya merupakan singkatan 
dari “Saya Orang Pangkep (Ber)-
Saudara”. Bermula pada tahun 
1957, seorang perantau dari 
daerah Pangkep bernama H. 
Dollahi mencoba peruntungannya 
berjualan sop di Makassar.  

Konon katanya nama terinspirasi 
dari sebuah warung coto Makassar 
yaitu “coto paraikatte” dimana 
paraikatte memiliki arti sesama 
kita yang dimaknai sebagai 
“saudara”. Terinspirasi dari rumah 
makan tersebut, pemiliknya 
memberi nama warungnya 
sebagai sop saudara sehingga 
pengunjung akan merasa familiar 
dan bersaudara dengan pemilik, 
pelayan serta penikmat sop 
lainnya. Menarik bukan? 

Versi lain dari cerita sejarah 
penamaannya, sop saudara 
merupakan penegasan nama 
daerah asal pemiliknya yang 

berarti Saya Orang Pangkep 
Saudara atau Semua Orang 
Pangkep Bersaudara. Sebanyak 
14 karyawan H. Dollahi yang 
merupakan keluarganya sendiri 
kemudian menjadi pewaris 
resep sop saudara yang kini 
mengembangkan bisnis sop 
saudara sendiri dengan membuka 
warung di berbagai kota.  

Tidak seperti coto Makassar dan 
pallubasa yang berkuah cokelat 
kegelapan, sop saudara memiliki 
warna bening dan kuning. 
Bumbunya pun sedikit berbeda, 
sop saudara memiliki kekuatan cita 
rasa yang terletak pada merica 
dan ketumbar. Dengan tambahan 
bihun, perkedel kentang dan 

telur rebus, sop saudara biasa 
dikonsumsi dengan nasi putih dan 
ikan bolu (bandeng) bakar. 

Konro Karebosi

Setelah mencoba berbagai 
hidangan berkuah, tim Agrovaria 
berkesempatan untuk mencoba 
konro bakar yang merupakan 
sajian iga sapi bakar yang letaknya 
tidak jauh dari Lapangan Karebosi. 
Selain konro bakar, rumah makan 
ini juga menyediakan sop konro 
yang juga berasal dari iga sapi. 

Untuk konro bakar, disajikan 
bersama limpahan saus kacang 
dan kuah kaldu. Dengan aroma 
asap yang masih tercium, konro 
bakar dihidangkan dengan 

Konro Bakar.

Konro Bakar disajikan dengan saus kacang.
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keadaan panas. Bagian luarnya 
sedikit terasa garing, namun 
setelah satu gigitan kelembutan 
daging dan bumbunya akan 
terasa. Bahkan jika mencoba 
untuk memotong daging dengan 
menggunakan garpu, daging 
iga akan langsung terlepas dari 
tulangnya. 

Sementara sop konro disajikan 
dengan kuah yang dibuat dari 
kluwak dan perpaduan rempah 
lainnya. Berwarna cokelat 
kegelapan, kuah sop konro tidak 
sepekat coto Makassar ataupun 
pallubasa. Rasanya pun lebih 
ringan dan lebih segar, terutama 
jika diciprati dengan sepotong jeruk 
nipis. 

Tidak seperti harga sop yang ada 
di Makassar yang berkisaran di 
harga 20 ribuan. Rumah makan ini 
sedikit merogoh kocek untuk konro 
bakarnya yang dibandrol seharga 
70 ribu per porsinya. Tapi jangan 
khawatir, seperti kata orang-orang 
marketing “ada harga, ada rasa”. 
Dijamin tidak akan kecewa deh. 

There is always a room for dessert

Menjajakin jajanan pasar 
Makassar, tim Agrovaria 
menyambangi rumah makan muda 
mudi yang menawarkan berbagai 
macam jenis makanan kudapan 
serta dessert khas Makassar. Dari 
hidangan yang asin, gurih, serta 

manis hadir di tempat ini. Adapun 
kudapan tradisional yang kami 
pesan diantaranya, jalangkote, 
lumpia, pallubutung, serta pisang 
ijo. 

Jalangkote dan lumpia merupakan 
pastel yang berisi bihun dan sayur-
sayuran. Dengan balutan adonan 
tepung yang tipis, kulit jalangkote 
dan lumpia terasa kripsi ketika 
digigit. Tidak seperti gorengan 
yang biasa dipadukan rawit hijau, 
kedua kudapan ini dihidangkan 
dengan saus khusus bagi mereka 
pecinta makanan yang pedas. 
Teknik makannya pun unik, gigit 
ujung atas pastel, lalu kemudian 
tuangkan saus ke dalam pastelnya. 
Jangan sampai belepotan ya… 

Nah, setelah makan yang gurih, 
tim Agrovaria mencoba dua 
hidangan segar dari Makassar 
yaitu pallubutung dan es pisang 
ijo. Kedua hidangan ini sekilas 
mirip, dengan bahan dasar 
pisang disertai dengan saus yang 
menyerupai bubur sumsum dan 
sirup DHT rasa pisang ambon khas 
Makassar, pallubutung merupakan 
versi telanjang es pisang ijo. 

Pisang ijo dibaluti dengan 
adonan tepung berwarna hijau 
yang menambah cita rasa 
dessert, sementara pallubutung 
dihidangkan dengan mutiara 
dan nangka. Kedua makanan 

dihidangkan secara dingin dengan 
serutan es. Enak dicoba ketika 
siang bolong nan menggerahkan. 

Harganya pun terbilang murah, 
satu buah paster dibandrol harga 
8 ribu per buah namun jangan 
khawatir bentuknya yang besar 
membuat harganya sangat masuk 
akal. Sementara untuk pallubutung 
dan pisang ijo dikenakan harga 
28 ribu perporsi. Rumah Makan 
Muda Mudi didirikan sejak tahun 
1993, jadi bisa dibilang tempat 
legendaris juga loh. 

Bagi kalian yang ingin melancong 
dan berwisata kuliner keluar 
rumah, jangan lupa selalu 
membawa hand sanitizer 
dan tissue sehingga dapat 
membersihkan kursi dan meja 
yang ditempati ya. Meskipun 
tempat makannya telah melakukan 
protokol kesehatan yang baik, tidak 
ada salahnya untuk lebih ekstra 
hati-hati. Jangan lupa mengganti 
masker setiap 4 jam sekali jika 
kalian aktif berbicara sehingga 
kuman yang hinggap di masker 
tidak menyerang imun kita. Selamat 
berpetualang dengan tetap jaga 
kesehatan ya, pembaca Agrovaria!

Ratri Melanda Maharani

Es pijang ijo.
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astra-agro.co.id

#kitaSELAMAT

YANG PERLU DIBAWA
SAAT BERAKTIFITAS DI LUAR RUMAH

AGAR TERHINDAR DARI COVID-19
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P erayaan HUT Astra Agro ke-32 di  tahun 
ini  jauh berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Pandemi covid-19 menyebabkan 
ki ta t idak bisa berkumpul beramai-ramai, 
merayakan ulang tahun perusahaan tercinta 
k i ta dengan meriah. Pesta kostum yang heboh, 
performance musik yang semarak,  dan sorak 
sorai  insan Astra Agro yang hadir  mengikut i 
acara t idak ki ta dapat i  di  perayaan HUT Astra 
Agro ke-32 tahun ini .  Tahun ini ,  k i ta merayakan 
ulang tahun Astra Agro secara v ir tual  melalui 
Agrovaria L ivestream yang dis iarkan secara 
langsung pada Youtube Agrovaria,  Instagram 
@astraagrolestar i ,  dan juga Facebook PT Astra 
Agro Lestar i  Tbk.  

Meskipun dirayakan secara v ir tual  dan penuh 
dengan keterbatasan, Agrovaria L ivestream 
Spesial  HUT Astra Agro 32 ini  t idak kalah 
meriah loh,  dengan perayaan HUT Astra Agro 
di  tahun-tahun sebelumnya! Sebelum puncak 
hari  perayaan HUT, terdapat berbagai kegiatan 
pre-event,  yai tu Halusinasi  Chal lenge, Parodi 
New Normal,  TikTok Chal lenge, dan juga 
Zumba Bersama secara onl ine.  Pada halusinasi 
chal lenge, insan Astra Agro di tantang untuk 
ber-act ing sedang videocal l  dengan pacar.  Video 
kocak dari  halusinasi  chal lenge pun di tampilkan 
saat acara HUT Astra Agro 32 berlangsung. 

32 TAHUN ASTRA AGRO

#UNBREAKABLE
Tagl ine dari  HUT Astra Agro 32 adalah #Unbreakable.  

Seluruh karyawan Astra Agro baik di  Head Of f ice 
dan juga Si te menghadir i  acara ini  secara v ir tual . 
Teman-teman yang di  s i te pun ikut  nonton bersama 
secara langsung, dengan tetap menjaga protokol 
kesehatan tentunya. Acara v ir tual  in i  diramaikan 
dengan performance yang indah dari  Michel le F lavin 
dengan lagu A Mil l ion Dreams (Ziv Zai fman, Hugh 
Jackman, Michel le Wi l l iams) dan Band From Home 
dengan lagu Gejolak Kawula Muda (Club eight ies) . 
Lagu Mars Astra Agro dan juga Padamu Negeri  yang 
dinyanyikan oleh para insan Astra Agro pun tak lupa 
di lantunkan. Setelah mendengarkan nada-nada indah 
dari  para performers,  Bapak Santosa pun hadir  di 
panggung. Bel iau menjelaskan mengenai Astra Agro 
#Unbreakable,  dimana Astra Agro di  masa sesul i t 
apapun, tetap harus bisa beroperasi  dengan baik. 
Terbukt i  saat pandemi ini ,  operasional Astra Agro t idak 
terganggu sama sekal i .    

Hal  yang pal ing di tunggu-tunggu di  acara HUT Astra 
Agro 32 tentunya adalah pemenang InnovAgro. Juara 
Kategori  Paguyuban Mandir i  adalah Paguyuban 
Mokomoiko PT CAN, Paguyuban Charly Jreng PT SKP, 
dan juga Paguyuban Karya Mandir i  PT GSDI.  Juara 
Kategori  Suggest ion System Karyawan adalah Jamhadi 
dari  PT BCL,  Kadar dari  PT SAL 1 ,  dan Budi Wahyono 
dari  PT NAL.  Juara Kategori  Suggest ion System KJ4 

|  LAPORAN UTAMA |
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adalah Fajar Rukmo dari  PT 
GSDI-GSYM, Yuf l ih Wi joyo dari 
PT SAI ,  dan Zaidan dari  PT STN. 
Juara kategori  Qual i ty  Control 
Circ le Non Teknis adalah Tim 
Evolut ion dari  PT GSDI-GSYM, Tim 
Busfr iends dari  Head Of f ice,  dan 
Tim Vaccine dari  Head Of f ice. 
Juara kategori  Qual i ty  Control 
Circ le Teknis adalah Diesel  Team 
dari  PT TPP, GIS Team dari 
PT PLB,  dan Mitra Pengangkong 
dari  PT KTU. Juara kategori 
Qual i ty  Control  Project  adalah 
Boarding System dari  PT GSDI-
GSYM, Hest i  dari  Head Of f ice, 
dan Dynamic Bundle dari  Head 

Of f ice.  

Sebelum acara 
berakhir, kembali 
ditampilkan 
performance dari 
Michelle Flavin dengan lagu Lathi 
(Weird Genius) diiringi dengan 
tarian yang dipersembahkan oleh 
siswa SMP Astra Agro Lestari. 
Tepat di akhir acara, setelah 
diumumkan semua pemenang 
InnovAgro, terdapat pesan dari 
Board Of Directors Astra Agro 
mengenai harapan dan tantangan 
yang akan dihadapi oleh Astra 
Agro di usia 32 tahun ini. Acara 

ditutup dengan performance 
yang tidak kalah menarik dari A3 
Brothers dengan lagu Melompat 
Lebih Tinggi dari Sheila on 7.  

Sekali lagi, SELAMAT ULANG 
TAHUN UNTUK ASTRA AGRO 
YANG KE-32! Semoga senantiasa 
berkomitmen untuk sejahtera 
bersama bangsa. Astra Agro, 
UNBREAKABLE! 

Asyifa Rizki Aprilia Harahap
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Tarian yang dipersembahkan oleh siswa SMP 
Astra Agro Lestar i  dengan di i r ingi  lagu Lathi 
yang dibawakan oleh Michel le F lavin.

Penampilan dari  A3 Brothers yang membawakan  
lagu Melompat Lebih Tinggi dari  Shei la on 7.

MC Michel le & Muhammad Ghasi .
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Siapa yang tidak kenal dengan InnovAgro? Agenda tahunan Astra Agro sebagai 
wadah insan Astra Agro untuk melakukan improvement berdasarkan SOP melalui 
4M: Mengurangi, Melengkapi, Mengubah, dan Membuat SOP. Pada gelaran acara 
InnovAgro XIX dengan tema Sustaining Innovation kali ini terdapat perbedaan dari 
acara yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, sudah tentu karena wabah 
covid-19 yang menyebabkan acara InnovAgro tetap dilaksanakan dengan memperhatikan 
protokol kesehatan baik dari tingkat PT, Area hingga Nasional. Dan juga activity baru yang telah 
dilaksanakan oleh Komite Improvement berupa coaching penyusunan risalah dalam agenda 
InnovClinic yang didukung oleh Komite Improvement PT, Area dan Nasional, Webinar InnovSharing 
yang berkolaborasi dengan beberapa instansi untuk menambah wawasan mengenai Inovasi 
untuk insan Astra Agro dan update aktivitas improvement di setiap bulan dalam bentuk poster 
InnovCampaign. 

INNOVAGRO XIX
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Meskipun dalam bayang-
bayang wabah covid-19, 

t idak menyurutkan semangat 
Insan Astra Agro dalam 
melakukan improvement. 
Tahun ini tercatat sejumlah 
6550 improvement terkumpul, 
meningkat dari tahun 
sebelumnya yaitu 5219 
improvement. “Seluruh proses 
seleksi r isalah kami lakukan 
secara online, awalnya sedikit 
khawatir mengenai antusias 
insan Astra Agro untuk 
melakukan improvement karena 
t idak melibatkan kontak f isik 
dan selebrasi sepert i  biasanya, 
namun seluruh insan Astra 
Agro yang terl ibat di InnovAgro 
tahun ini ternyata sangat 
antusias baik secara kuali tas 
maupun kuantitas. Nantinya 
risalah dari peserta InnovAgro 
berpeluang dijadikan dasar 
rati f ikasi SOP yang difasi l i tasi 
oleh function terkait ,  sehingga 
dapat kami pastikan bahwa roda 
improvement tetap berjalan. 
Dan terima kasih sebanyak 
banyaknya untuk seluruh insan 
Astra Agro.”  Kata Ghasi selaku 
PIC InnovAgro. 

Dalam agenda InnovAgro juga 
terdapat Penjurian Paguyuban 
Mandiri  2020 yang menggunakan 
video conference dalam proses 
penjurian. Paguyuban mandiri 
adalah penghargaan yang 
diberikan pada paguyuban yang 
memil iki  ni lai terbaik bersasarkan 
aspek pemeliharaan kesehatan 
dan keamanan, kemandirian 
wirausaha, pendidikan, 
l ingkungan dan rumah sehat, 
serta optimalisasi dana 
bantuan perusahaan pada 
paguyuban. Juara lomba 
paguyuban mandiri  tahun 
ini adalah paguyuban 
mokomoiko dari PT CAN.  

Dengan memanfaatkan 
media video conference, 
proses penjurian InnovAgro XIX 
dapat di laksanakan, sehingga 
covid-19 bukanlah menjadi 
penghalang proses penjurian. 
“Memang sedikit  canggung 
ketika presentasi di laksanakan 
melalui zoom, namun setelah 

dirasakan yaaa sama aja.” 
Ucap Moh Joko Santoso yang 
risalahnya lolos sampai dengan 
t ingkat Area. Sama halnya yang 
dirasakan oleh Tri  Saputro dari 
PT GSDI “Berkat teknologi ki ta 
bisa melaksanakan penjurian 
meskipun t idak sepert i  biasanya, 
yang dikhawatirkan 
khususnya jaringan 
selular maupun 
intranet di kebun 
yang kadang 
suka down. 

Harapannya semoga wabah ini 
cepat selesai karena kangen 
juga Dinas Luar ke Jakarta.” 
Pungkasnya. 

Pada proses Awarding t ingkat 
Area dan Nasional, Ballroom 
Astra Agro yang semula sepi 

dikarenakan kebijakan Work 
From Home kemudian berubah 
menjadi mini studio layaknya 
stasiun TV untuk proses produksi 
dan penyiaran Awarding t ingkat 
Area dan Nasional “Ga nyangka 
ternyata keren banget proses 
produksi Awarding nya, seluruh 
t im yang berasal dari divisi 
HCS, PR, dan Sustainabil i ty 
bekerja siang dan malam untuk 
menyiapkan konten yang akan 
disiarkan melalui akun Youtube 
Agrovaria, dan t im juga selalu 
menjaga protokol kesehatan 
selama berada di Mini Studio. 
Semoga wabah covid-19 ini 
segera berakhir karena kangen 
juga nonton konser dan seru 
seruan bareng insan Astra Agro.” 
Ungkap Haifa sebagai pengisi 
acara pada hari i tu. Kemeriahan 
juga sangat terasa hingga dari 
si te bisa kita tengok dari PT KED 
yang menggunakan propert i 
lampu disko “Kita pengennya 
lampu kerlap kerl ip gitu, tapi 
host-nya ngeselin malah 
dibi lang mirip gerobak gethuk.” 
Ungkap James selaku Komite 
Improvement PT KED. Ada juga 
dari PT AAL1 yang menggunakan 
propert i  bola yang dipinjam dari 
Posyandu setempat. 

“Saya sangat happy dalam 
mengikuti  InnovAgro tahun 
ini,  ide yang sudah t im kami 
buat bersama tim BUSFRIENDS 
(BUSron, Ferdinand RItonga and 
fr iENDS) ternyata dapat Juara 
2 QCCNT. Meskipun t idak bisa 
bertemu secara f isik, namun ide 

yang dibuat insan Astra Agro 
sangat luar biasa.” Tutur Yoka. 
Proses selanjutnya para juara 
InnovAgro terpil ih akan dikir im 
untuk mengikuti  proses seleksi 
untuk InnovAstra. Saat art ikel 
ini ditul is, berikut adalah 
perwakilan Astra Agro untuk 
presentasi pada InnovAstra 
37 yang akan dilaksanakan 
pada bulan Maret 2021.

M. Ghasi Ardiantoro

|  LAPORAN UTAMA |
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 JUARA LOMBA PAGUYUBAN MANDIRI 2020

PAGUYUBAN
MOKOMOIKO   
Paguyuban menjadi jalan demi 

terwujudnya hubungan harmonis 
antara perusahaan dengan 
karyawan beserta keluarganya. 
Perusahaan memberikan 
pendampingan untuk kemandirian 
Paguyuban melalui kegiatan 
kemasyarakatan yang berlandaskan 
pada 5 pilar, yaitu peningkatan 
kapasitas pengurus Paguyuban, 
5K2S lingkungan, 5K2S rumah 
sehat, peningkatan mutu kegiatan 
Paguyuban, dan peningkatan 
kapasitas pekarangan rumah.

Perusahaan memberikan apresiasi 
melalui Lomba Paguyuban Mandiri 
kepada Paguyuban yang aktif 
berkegiatan, mampu menjaga 
kesehatan rumah dan kebersihan 
lingkungan perumahan, mampu 
memanfaatkan pekarangan untuk 
bercocok tanam yang menjadi 
alternatif wirausaha, serta kegiatan 
wirausaha lainnya yang mampu 
mendukung berjalannya kegiatan 
Paguyuban.  

Penilaian Lomba Paguyuban 
Mandiri tahun 2020 ditambah 
dengan ketaatan Paguyuban 
dalam menjalankan protokol 
kesehatan terkait covid-19. Hal ini 
dilakukan untuk lebih meningkatkan 
kepedulian warga Paguyuban 
akan pentingnya protokol covid-19, 
sehingga mengurangi risiko warga 
Paguyuban terpapar virus tersebut.

Lomba Paguyuban Mandiri tahun 
2020 dimulai dari tingkat PT, tingkat 
Area hingga tingkat nasional (AAL), 
yang diselenggarakan mulai dari 
bulan Juli sampai Oktober. Puncak 
acara dilaksanakan secara online 
bersamaan dengan Awarding 
Innovagro XIX dan HUT AAL ke 
32 pada tanggal 9 Oktober 2020. 
Paguyuban Mokomoiko Afdeling 
OG PT CAN area Sulawesi berhasil 
menerima penghargaan juara 
1 Kategori Paguyuban Mandiri 
Tingkat Nasional. Juara 2 diraih oleh 
Paguyuban Karya Mandiri PT GSDI 

dan juara 3 diraih oleh Paguyuban 
Charly Jreng PT SKP.

Hal tersebut tidak lepas dari 
ketertiban dalam menjalankan 
protokol covid-19 selama pandemi 
dan berbagai program dalam 
upaya peningkatan kemandirian 
masyarakat yang telah dijalankan 
oleh pengurus dan warga 
Paguyuban Mokomoiko PT CAN. 
Mengusung slogan “Belakang 
rumah harus sama indahnya 
dengan depan rumah” memotivasi 
warga Paguyuban untuk menjaga 
kesehatan dan kebersihan rumah 
dengan menanam sayur mayur 
yang tertata rapi. Ketersediaan 
sayur mayur cukup untuk konsumsi 
warga Paguyuban. Kebun sayur 
menggunakan sistem otomasi 
dalam proses penyiraman, dengan 
memanfaatkan sumber air dari 
alam yang terus mengalir. 

|  LAPORAN UTAMA |
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Sumber air yang cukup 
dimanfaatkan juga oleh Paguyuban 
sebagai pembangkit listrik Micro 
Hydro yang mampu mengaliri listrik 
ke beberapa rumah. Sedangkan, 
air limbah rumah tangga dikelola 
dengan baik untuk mengairi kolam 
ikan yang rutin di panen untuk 
konsumsi dan dijual sebagai kas 
Paguyuban. Selain itu, Paguyuban 
juga mengelola ternak sapi yang 
berada agak jauh dari perumahan 
untuk menambah kas Paguyuban.  

Kekompakan Paguyuban 
Mokomoiko tidak lepas dari peran 
Ade Suparman sebagai Ketua 
Paguyuban. “Saya lebih banyak 
mendekati warga dari hati ke hati, 
memberikan kesempatan pada 
warga untuk selalu menyampaikan 

masukan atau ide-ide yang 
membangun, memberikan apresiasi 
pada warga, memberikan 
semangat, dan yang paling sering 
adalah mengajak warga agar 
bagaimana dalam hidup ini selalu 
memberikan manfaat baik diri 
sediri, keluarga, maupun orang 
lain, karena sebaik-baik manusia 
adalah yang paling banyak 
manfaatnya untuk orang lain, 
sehingga merasa nyaman dengan 
kehadiran kita, itu aja rasanya pak 
yang sering saya lakukan”, kata Pak 
Ade ketika ditanya tips-tips untuk 
menggerakkan warga agar aktif 
berkegiatan dan guyub. 

Hal tersebut biasa disampaikan 
saat pertemuan Paguyuban yang 
dilaksanakan sesuaikan dengan 
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kebutuhan, terkadang sebulan 
sekali bahkan sampai tiga kali. 
Pada kesempatan-kesempatan lain 
seperti ronda malam, kerja bakti 
dan lain-lain juga biasa langsung 
disampaikan sambil cerita atau 
membahas recana apa saja yang 
akan atau bisa dibuat kedepannya.  

Semoga dengan lingkungan 
perumahan yang bersih, sehat, 
dan kondusif akan mampu 
meningkatkan kenyamanan tinggal 
dan kualitas hidup yang selaras 
dengan peningkatan semangat 
kerja bagi karyawan, sebagai wujud 
harmonisasi melalui Paguyuban.

Budi Slamet Haryadi
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S ebanyak 30 orang guru 
dari sekolah PT. Kimia Tirta 

Utama (PT KTU) melaksanakan 
kunjungan mengajar dari rumah 
ke rumah (home visi t )  selama 
tujuh bulan terakhir ini.  

Hal tersebut terkait  dengan masa 
pandemi covid-19 yang belum 
berakhir sehingga mengharuskan 
siswa-siswanya untuk belajar 
dari rumah. 

Slamet Riyadi, Asisten 
Sustainbil i ty PT KTU 
menyampaikan, program 
pembelajaran dari rumah yang 
dilakukan guru-guru dari 
PT KTU ini merupakan hal yang 
paling aman bagi siswa dalam 
menghindari r isiko penularan 
covid-19.  

"Metode pembelajaran luring 
( luar jaringan) dipi l ih sebagai 
suatu kebijakan yang dianggap 
lebih efekti f  dibandingkan metode 
pembelajaran secara daring 

(dalam jaringan) terkait  dengan 
kendala signal ponsel yang suli t 
didapat di daerah tempat t inggal 
siswa-siswanya yaitu yang 
terletak di antara perkebunan 
sawit," jelasnya.  

Guru-guru SD dan SMP  yang 
terdir i  dari guru wali  kelas, guru 
agama dan guru mata pelajaran 
lainnya turun ke rumah-rumah 
siswa dengan diantar bus 
sekolah untuk melaksanakan 
pembelajaran sesuai dengan 
jadwal yang sudah diatur 
sedemikian rupa.  

Kepala SDS Kimia Tirta Utama, 
Sangga Pawiyat Diga Novensa 
terkait  hal ini menyampaikan, 
meski harus mengeluarkan 
tenaga ekstra untuk mendatangi 
siswa ke masing-masing tempat 
t inggalnya, guru-guru harus 
tetap semangat melaksanakan 
kewajibannya agar dapat 
mewujudkan pembelajaran yang 
efekti f  meski pandemi belum 

PERJUANGAN GURU PT KIMIA TIRTA UTAMA

MENGAJAR KELILING
SAAT PANDEMI COVID-19 

berakhir.  Begitu pun siswa-siswa, 
diharapkan tetap giat dan gigih 
belajar meskipun t idak di sekolah 
dengan memberlakukan protokol 
kesehatan yang sangat ketat. 

Ia mengatakan, guru-guru 
berkunjung ke perumahan tempat 
t inggal siswa yang berada di 
area perkebunan sawit mil ik 
perusahaan yang menangungi 
sekolah tersebut, yaitu PT KTU.   

“Ada sebanyak 16 perumahan 
(Afdeling) yang setiap hari senin 
sampai kamis dikunjungi oleh 
Guru-Guru SDS Kimia Tirta Utama 
dan SMPS Kimia Tirta Utama  
secara bergil ir,  “  ujarnya.  

Ia menjelaskan, pada hari Senin 
guru-guru berkunjung ke rumah 
siswa yang t inggal di Rayon 1 
ada 4 Afdeling Hari Rabu ke 
Rayon 2 ada 4 afdeling. Hari 
Kamis Kebun KKPA. Terakhir 
hari Jumat, Bapak dan Ibu guru 
mengunjungi siswa-siswa yang 
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tinggal di Emplasment PT KTU. 

Dedek Suryandari salah seorang 
guru mengungkapkan, ia merasa 
langkah yang diambil sekolah 
dalam menyikapi pembelajaran 
di masa pandemi ini cukup 
bijaksana. Dengan berkunjung 
kerumah siswa, ia sebagai 
guru bisa lebih mengenal latar 
belakang siswa, bahkan ikut 
merasakan keletihan siswa 
dirasakan selama ini dalam 
perjalanan menuju ke sekolah 
karena jarak yang cukup jauh.  

"Sejauh ini pertemuan luring 
dini lai efekti f  untuk pembelajaran 
dimasa pandemi ini selagi 
zonanya masih aman dan 
tentunya dengan syarat 
pertemuan dengan siswa 
dilakukan dengan protokol 
kesehatan yang disarankan, yaitu 
memakai masker, faceshield, dan 
menjaga jarak aman serta raj in 
mencuci tangan dengan sabun," 
ujarnya.  

Salah seorang wali  murid siswa 
kelas 5, Bu Sumiran, menyambut 
dengan antusias kebijakan ini, 
karena home visi t  ini  dini lai 
sangat membantu orang tua 
dalam mendidik anak-anak 
selama masa pandemi ini.   

“Saya sebagai ibu rumah tangga 
memil iki  keterbatasan dalam 
mendampingi anak-anak 
belajar, karena pelajaran 
anak sekarang yang 
semakin suli t .  Dengan 
adanya home 
visi t  ini  saya 
sangat 
terbantu,” 
ujarnya. 

Selain i tu, di jelaskannya, dengan 
adanya home visi t  dari guru-guru 
SDS Kimia Tirta Utama, kerinduan 
anak-anak terhadap sekolah 
dapat terobati. 

Ia juga menambahkan, ada hal-
hal posit i f  yang dapat diambil 
dari model pembelajaran 
luring selama masa pandemi 
ini,  diantaranya ia memil iki 
lebih banyak waktu dengan 
anak-anaknya sehingga dapat 
melakukan hal-hal kreati f 
lainnya, sepert i  memasak 
atau membuat kue ataupun 
mengenalkan permainan 
tradisional khas daerah Melayu 
Riau, tempat t inggal mereka. 
Diantaranya permainan Gasing, 
Kaki Anggau, Layangan, 
Congkak, Tali  Merdeka, dan 
Galah Panjang.       

Memang sekolah di bawah 
Naungan Yayasan Astra 
Agro Lestari  PT KTU ini selalu 
berinovasi menjadi yang terbaik 
di wilayah setempat, 

PT KTU menyerahkan beasiswa 
bagi 60 siswa-siswi berprestasi 
dan kurang mampu dalam 
rangka memperingati  Hari 

Ulang Tahun 

Kemerdekaan Republik Indonesia 
ke-75, bertempat di Lapangan 
Kecamatan Koto Gasib. 

Administratur PT KTU Achmad 
Zulkarnain mengatakan “Program 
ini setiap tahun di lakukan 
sebagai bentuk  Program Astra 
cerdas, mencerdaskan anak 
bangsa dalam melaksanakan 
pendidikan ke depan PT KTU 
memberikan kebebasan sekolah 
yang memil ih siswa yang 
akan memperoleh beasiswa. 
Keseluruhan itu terdir i  dari 48 
murid SD, masing-masing 6 
pelajar SMP dan 6 pelajar SMA/
SMK, hal ini merupakan bagian 
dari program tanggungjawab 
sosial perusahaan“. Total 
beasiswa semuanya Rp 40 juta 
dengan siswa SMA Rp 1 juta, 
SMP Rp 800 ribu dan SD Rp 600 
ribu. Setiap guru tetap produkti f 
di masa pandemi dengan tetap 
tulus memberi pengajaran dan 
pendidikan agar anak-anak 
dapat mengisi waktu di rumah 
dengan posit i f  dan dapat arahan 
dari guru. 

Slamet Riyadi  
Guru Pembina PT Kimia Tirta Utama 
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S etiap hari ,  Susi  bangun pagi 
sekal i .  Wanita dari  Suku Anak 

Dalam (SAD) ini  merapikan dir i 
untuk langsung menjemput 
para muridnya. Jarak rumah 
dan lokasi  menjemput muridnya 
cukup jauh, ke perbatasan 
hutan dan permukiman. Dengan 
berjalan kaki ,  Susi  dengan 
hat i  yang gembira menjemput 
anak-anak dari  SAD atau yang 
biasa disebut dengan orang 
r imba. Bersama anak-anak, Susi 
ber jalan kaki  menuju sekolah 
PAUD Nurul  Ikhlas. 

“Sebelum masuk sekolah, anak-
anak Suku Anak Dalam mandi 
ter lebih dahulu,”  ungkap Susi . 
Para siswa PAUD ini  t idak mandi 
sendir i  sebagaimana anak-
anak pada umumnya. Set iap 
hari ,  mereka dimandikan oleh 
wanita 3 anak ini .  Setelah i tu, 
anak-anak belajar sebagaimana 
anak-anak pada umumnya. 

Susi  mengenang perjuangannya 
saat ingin belajar dulu.  “Tidak 
lebih dari  10 orang yang belajar 
pada zaman dulu,”  kenang 
Susi .  Kurang dari  sepuluh orang 

tersebut,  t idak ada satu pun 
perempuan. Semua laki- laki , 
termasuk kakaknya. 

Mel ihat sang kakak dapat 
membaca, menul is,  dan 
berhi tung, t imbul keinginan Susi 
untuk belajar.  Keinginannya 
tersebut ia sampaikan kepada 
kedua orang tuanya. “Orang tua 
saya menolak,”  ujarnya. Namun, 
penolakan i tu t idak mematahkan 
semangatnya untuk mau belajar. 
Ia terus berdiskusi  dengan 
orang tuanya. Berbagai alasan 
disampaikan orang tua Susi , 

SUSI, PENGAJAR PAUD NURUL IKHLAS 
YANG ASLI SUKU ANAK DALAM 

SEMANGAT MENDIDIK 
GENERASI MUDA
ORANG RIMBA  

|  PROSPER WITH THE NATION |

Kegiatan Susi saat mengajar anak-anak SAD. 
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termasuk alasan adat.  Begi tu 
pun Susi  terus juga memberikan 
alasan pent ingnya belajar. 

Lama kelamaan, hat i  orang 
tuanya luluh.  Kebulatan tekad 
Susi  mengubah pemikiran dan 
hat i  orang tuanya. “Oke, kalau 
kamu mau sekolah, kamu 
harus sekolah sampai t inggi ,” 
ungkap Susi  menirukan wasiat 
ayahnya. Rupanya, bukan 
sekadar memberikan iz in untuk 
sekolah tetapi  juga memberikan 
semangat agar Susi  dapat 
bersekolah t inggi . 

Ucapan orang tuanya t idak 
Susi  jadikan angin lalu.  Ia 
benar-benar bersemangat 
untuk belajar.  Ia masuk SDN 
191 Pematang Kabau; sekolah 
yang dibangun untuk Suku 
Anak Dalam. Ia membukt ikan 
komitmennya tersebut dengan 
menyelesaikan sekolah dasar 
selama l ima tahun saja.  “Saat 
kelas dua, saya di tes oleh 
sekolah dan langsung naik ke 
kelas 4,”  ungkapnya. 

Setelah lulus sekolah dasar, 
ia melanjutkan ci ta-ci tanya 
untuk dapat bersekolah t inggi . 
Akan tetapi ,  di  t ingkat sekolah 
menengah pertama ini lah,  ia 
putus sekolah. “Bapak saya 
meninggal saat saya kelas 3 

SMP. Akibatnya, saya harus ikut 
membantu ekonomi keluarga,” 
tuturnya. Setahun kemudian, 
ia menikah. Akhirnya ia benar-
benar t idak melanjutkan sekolah 
lagi . 

Asa yang tak kunjung padam 

Namun bukan Susi  j ika ia 
menyerah begitu saja.  Beberapa 
tahun setelah putus sekolah, ia 
mengikut i  penyetaraan Paket 
B atau setara dengan SMP. 
Ia masih kukuh untuk terus 
bersekolah walau pun t idak lagi 
mengenyam pendidikan formal. 
Sambil  mengurus suami dan 
anak-anak, ia terus berjuang 
mengejar pendidikan. Ci ta-
ci tanya untuk menjadi  guru juga 
t idak dikuburnya. 

Suatu hari ,  di  tahun 2012 saat 
sedang di  kebun, ia dipanggi l 
oleh kakaknya. Ia diminta segera 
datang ke rumah. Sesegera 
mungkin ia kembal i .  Di  rumah, 
sudah menunggu tamu dari  PT 
Sar i  Adi tya Loka 1 (PT SAL) .  “Saya 
diajak oleh PT SAL untuk menjadi 
guru PAUD,” ungkapnya. Tentu 
saja Susi  menerima penawaran 
tersebut. 

Menurut Thresa Jurenzy, 
Community Development Of f icer 
(CDO) PT SAL1,  keputusan 

perusahaannya untuk mengajak 
Susi  mengajar didapat dari 
orang terdekat Susi .  Kakak Susi , 
Nugraha yang menginsiprasinya 
untuk belajar,  tahu betul 
kebulatan tekad Susi .  Ia sangat 
paham akan ci ta-ci ta adiknya 
ini .  Karena i tu pula,  Nugraha 
menyampaikan ci ta-ci tanya i tu 
kepada PT SAL. 

“Awalnya sul i t , ”  ungkap Susi . 
Tidak banyak SAD yang mau 
bersekolah pada saat i tu. 
Kondisi  Susi  yang merupakan 
bagian dari  SAD memberikan 
dampak tersendir i .  Ia terus 
berkomunikasi  dengan para 
orang tua untuk meyakinkan 
mereka tentang art i  pendidikan. 
Akhirnya, para orang tua 
mengizinkan anak-anaknya 
untuk bersekolah. 

“Saya t idak menyangka bisa 
sampai sepert i  in i ,  menjadi  guru 
sebagaimana ci ta-ci ta saya,” 
ungkap Susi .  Kini ,  Susi  juga 
telah menyelesaikan pendidikan 
setara SMA melalui  Paket C. 
Dengan menjadi  guru,  Susi 
berharap anak-anak SAD bisa 
lebih baik dan mampu setara 
dengan masyarakat lainnya. (* )

Wawan Dinawan

Susi saat mengajak belajar anak-anak SAD.
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Berkomitmen dalam dunia 
pendidikan, PT Sumber 

Kharisma Persada (SKP) dan 
PT Cipta Narada Lestari (CNL) yang 
merupakan anak perusahaan 
dari Astra Agro memberikan 
beasiswa prestasi bagi siswa-siswi 
berprestasi di sekolah, baik sekolah 
internal kawasan operasional 
perusahaan, serta sekolah binaan 
di desa lingkar PT SKP dan PT CNL. 

Meskipun di masa pandemi seperti 
saat ini, departemen Education 
and Social Engangement dari divisi 
sustainability PT SKP dan PT CNL, 
tetap berkomitmen memberikan 
beasiswa kepada 108 siswa-siswi 
berprestasi di 7 sekolah yang terdiri 
dari 1 sekolah intenal dan 6 sekolah 
binaan di desa lingkar PT SKP 
dan PT CNL. Kegiatan pemberian 
beasiswa ini adalah salah satu 
Program Terpadu Pendidikan 
Masyarakat (PTPM) Astra Cerdas 
yang merupakan bagian dari 

program Public Contribution 
Pendidikan yang dibagikan 
kepada 4 Sekolah Dasar Negeri, 1 
Sekolah Dasar Internal, 1 Sekolah 
Menengah Pertama, dan 1 Sekolah 
Menengah Kejuruan. 

Social Engangement Asisten 
PT SKP dan PT CNL, Ayril Akhwan, 
mengatakan “Dengan kegiatan 
pemberian beasiswa ini 
harapannya siswa akan termotivasi 
untuk terus meningkatkan 
prestasinya”.  

Pelaksanaan pembagian program 
beasiswa ini tetap mengikuti 
protokol kesehatan, setiap 
siswa, kepala sekolah, dan Tim 
Manajemen PT SKP dan PT CNL 
menggunakan masker, cuci tangan, 
dan menjaga jarak. 

Aliansyah, S.Pd. selaku Kepala SD 
N 015 Sangkulirang sekaligus ketua 
Kelompok Kerja Kepala Sekolah 
(K3S) Gugus 3 Sangkulirang, 

menyampaikan “Terima kasih 
sebesar-besarnya kepada 
PT SKP dan PT Cipta Narada Lestari 
atas kepeduliannya terhadap dunia 
pendidikan di wilayah Sangkulirang 
dengan memberikan beasiswa 
kepada siswa yang berprestasi”. 

“Ini adalah sebuah program yang 
cemerlang dari PT SKP dan 
PT CNL, semoga beasiswa ini dapat 
membantu anak dan orang tua 
khususnya dalam meningkatkan 
semangat belajar ditengah 
pandemi covid-19” tambah 
Aliansyah.

 Imar Kurniasih
Guru utama SD Kharisma Persada PT SKP

PEDULI PENDIDIKAN, PT SKP DAN PT CNL
BAGIKAN BEASISWA PRESTASI 
SEKOLAH INTERNAL DAN SEKOLAH 
BINAAN
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Masa pandemi bukanlah suatu alasan untuk 
tidak berbuat, perhatian, dan komitmen 

anak perusahaan Astra Agro yaitu PT Lestari 
Tani Teladan (PT LTT) yang bergerak di bidang 
perkebunan kelapa sawit tetap eksis dalam 
memajukan dunia Pendidikan di wilayah kerja 
dan operasionalnya yang terletak di Kecamatan 
Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi 
Sulawesi Tengah.  

Pada tanggal 17 Desember 2020 kembali 
menggelontarkan dana beasiswa ke 3 
sekolah mulai dari jenjang SD sampai jenjang 
SMU yang berada di 3 desa dalam wilayah 
kecamatan Rio Pakava kabupaten Donggala. 
Penerima beasiswa merupakan siswa 
berprestasi di bidang akademik sebanyak 12 
siswa yang terdiri dari 6 siswa jenjang SD, 3 
siswa jenjang SMP, dan 3 siswa jenjang SMA. 
Siswa-siswi tersebut berasal dari SDN 1 Rio 
Pakava, SMPN SATAP 6 Rio Pakava, dan SMAN 
1 Rio Pakava. Penerima beasiswa masing-
masing mendapatkan piagam penghargaan 
atas prestasi yang telah dicapai. Selain itu 
PT LTT juga memberikan bantuan media 
pembelajaran berupa flashdisk yang berisi 
materi, latihan soal, games, dan komik kepada 
8 sekolah binaannya yang diberikan secara 

simbolis ke 3 sekolah 
tersebut dengan harapan 
dapat membantu proses 
pembelajaran di masa 
pandemi demi memicu 
semangat berprestasi. 

Program pemberian 
bantuan beasiswa ini 
merupakan program 
rutin tahunan sebagai 
bentuk Public Contribution 
PT LTT. Apresiasi dan 
perhatian perusahaan 
dalam bidang Pendidikan 
melalui program Astra 
Cerdas di wilayah kerja 
operasionalnya.  

Penyaluran dilaksanakan 
secara serentak di aula 
kantor desa Towiora. 
Tentunya dengan  
penerapan protokol 
pencegahan covid-19 
yang sangat ketat mulai 
dari penyediaan tempat 
cuci tangan, hand 
sanitizer, jaga jarak, dan 
wajib menggunakan 
masker. 

Hendi Widjajanto selaku 
CDO PT LTT mewakili 
Administratur PT LTT 
menyampaikan bahwa 
kami perusahaan sangat 
mengapresiasi adik-adik 
semua dalam pencapaian 
prestasi belajar selama 
ini sehingga bisa 
mendapatkan nilai terbaik 
dari sekolah masing-
masing. Tingkatkan terus 
semangat belajarnya. 
Beliau juga memberikan  
pesan kepada para siswa 
penerima beasiswa 
untuk semangat dalam 
menggali ilmu supaya 
menjadi orang yang 

berguna. 

“Jadilah seperti mutiara karena 
dimanapun tempatnya, mutiara 
akan selalu berharga. Meskipun 
ia jatuh ke dalam lumpur, itu tidak 
akan mengurangi keindahannya. 
Tetaplah bersemangat dalam 
menggali ilmu karena orang 
yang berilmu itu bak mutiara, 
jadi dimanapun kalian berada 
akan selalu berguna.” Pesannya 
memberikan tambahan motivasi. 

Sementara itu, Hadiana selaku 
guru Pembina Education Social 
Engagement (ESE) menuturkan 
bahwa pemberian beasiswa ini 
akan rutin dilakukan, oleh karena 
itu ibu harap siswa-siswi tetap 
semangat belajar walaupun dalam 
kondisi pandemi covid-19 dan harus 
belajar dari rumah (BDR) seperti 
saat ini. 

Setelah pembagian beasiswa usai, 
Kepala Desa Towiora, Sukri DM. 
Lage mengucapkan terimakasih 
atas kepedulian perusahaan 
terhadap sekolah di lingkungan 
eksternal PT LTT. 

Rasa syukur dan terima kasih 
juga disampaikan Firmansyah 
siswa kelas XII dari SMAN 1 
Rio Pakava kepada PT LTT yang 
telah memberikan apresiasi 
berupa beasiswa dan piagam 
penghargaan. “Saya Firmansyah 
dan mewakili teman-teman 
yang menerima beasiswa ini 
menyampaikan terima kasih kepada 
PT LTT atas pemberian beasiswa 
dan piagam penghargaan. Ini 
sangat bermanfaat untuk saya 
kedepannya, sekali lagi, terima 
kasih”. Ucapnya. 

Azdiania Rifa'atul Khasanag
Guru SD PT Lestari Tani Teladan

PT LESTARI 
TANI TELADAN 
MENYERAHKAN
BEASISWA 
PRESTASI 
AKADEMIK 
UNTUK SEKOLAH 
EKSTERNAL 
MELALUI PROGRAM
ASTRA CERDAS
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Perjuangan yang Panjang, menguras 
tenaga dan energi tidaklah sia-

sia saat penerimaan awarding 
dari Gubernur Kalimantan Tengah 
H.Sugianto Sabran melalui Wakil Bupati 
Lamandau Riko Purwanto pada tanggal 
12 Maret 2020 bertempat di ruang kerja 
wakil Bupati.  Hadir dalam pertemuan 
ini yakni Diknas Pendidikan Kabupaten 
Lamandau, Diknas Kesehatan, 
Unsur Pemda, Departemen Agama 
Kabupaten Lamandau, perwakilan 
sekolah sehat Kabupaten Lamandau 
juara dan harapan di provinsi. 

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati 
Lamandau membuka sambutannya 
dengan menyampaikan apresiasi 
kepada SDS Nirmala Cendekia 
sebagai juara I Lomba Sekolah Sehat 
Tingkat Propinsi Kalimantan, beliau 
menyampaikan bahwa dari 14 
Kabupaten dan kota di Kalimantan 
Tengah, tahun 2020 Lamandau 
mewakili Propinsi Kalimantan Tengah 
ke Tingkat Nasional. Namun demikian 
perlu dipersiapkan dengan sebaik 
baiknya agar harapan Lamandau 
ditahun 2020 meraih prestasi dapat 
terwujud. Wakil Bupati meminta 
Manajemen PT Nirmala Agro Lestari  
(PT NAL) membantu dan mendukung 
persiapan lomba ini sebagai bentuk 
dukungan terhadap Pemda. Bukan 
hanya meminta dukungan Manajemen 

PT NAL, wakil bupati juga meminta 
lintas Dinas dan Departemen terkait 
dilingkup Kabupaten Lamandau agar 
mensinergikan kontribusinya sehingga 
SDS Nirmala Cendekia mencapai hasil 
yang maksimal. 

Sejalan dengan arahan Riko Purwanto, 
Administratur PT NAL Miin Ahadi 
sangat respect dengan acara ini. 
Bagi Manajemen PT NAL inilah 
kesempatan baik untuk berkontribusi 
kepada daerah khususnya Kabupaten 
Lamandau. Komitmen ini dibuktikan 
dengan kunjungan ke sekolah dengan 
memberikan segala upaya baik 
material maupun non-material. 

Di tengah wabah corona melanda 
Indonesia, khususnya di daerah 
Kalimantan Tengah, program sekolah 
sehat tetap dipersiapkan karena segala 
sarana yang ada di UKS, kegiatan 
PHBS dan fasilitas kesehatan lain 
yang ada di sekolah menjadi hal yang 
utama dan penting untuk dipersiapkan 
agar seluruh peserta didik terkait 
dengan persiapan dan kampanye 
kesehatan tersedia di sekolah sehingga 
berdampak pada program sekolah 
sehat ini. 

Karenanya dengan program sekolah 
sehat ini sekolah mampu memberikan 
pemahaman positif kepada warga 
sekolah menyangkut informasi 
Pendidikan dan kesehatan. 

Dari berbagai ulasan dan pemberitaan 
disemua instansi dan Lembaga 
pemerintah, swasta, dan masyarakat 
dianjurkan menyediakan tempat cuci 
tangan sebelum beraktifitas di kantor 
atau dimanapun agar virus dan kuman 
yang ada ditangan bisa mati. Hal ini 
sejalan dengan program sekolah sehat 
dimana setiap sekolah dianjurkan 
menyiapkan tempat cuci tangan atau 
wastafel agar seluruh peserta didik 
membiasakan PHBS. 

Abiddin, S.Pd selaku Kepala SDS 
Nirmala Cendekia berkeyakinan bahwa 
keikutsertaan dalam ajang ini semata-
mata menjadi barometer sekolah 
dan perusahaan dibawah Yayasan 
Astra Agro Lestari dalam memberikan 
layanan Pendidikan terbaik kepada 
seluruh  peserta didik berupa Layanan 
belajar yang berkualitas, layanan 
kesehatan, terciptanya lingkungan 
yang bersih dan Indah, tersedianya 
sarana belajar yang memadai, 
tersedianya kualitas kantin yang bersih 
dan sehat, dan terjadinya perubahan 
karakter peserta didik dalam segala 
aspek kearah yang lebih baik.

 Abiddin
Kepala SDS Nirmala Cendekia/

Guru Pembina PT NAL

SDS NIRMALA CENDEKIA MENERIMA
AWARDING LSSN PROPINSI 
KALIMANTAN TENGAH 2020
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Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) melalui Direktorat 

Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar 
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 
menyelenggarakan pemilihan guru 
pendidikan dasar inspiratif dan inovatif 2020.  

Kemendikbud melalui Ditjen Guru dan 
Tenaga Kependidikan (GTK) mendorong 
guru tidak patah semangat memberikan 
pembelajaran kepada siswa dan mengawal 
agar hak peserta didik tetap terlayani. 
"Dalam pandemi ada pembelajaran 
yang bisa kita ambil. Semoga pandemi 
tidak mematahkan semangat untuk 
membelajarkan putri-putri kita, untuk 
mengawal hak peserta didik tetap terlayani," 
pesan Direktur GTK Pendidikan Dasar 
(Dikdas), Rachmadi Widdiarto.  

Ketua Pelaksana, Romi Siswanto, 
menjelaskan apresiasi kepada guru 
dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP 
ini merupakan bagian dari rangkaian 
acara Hari Guru Nasional 2020 yang 
mengangkat tema “Membangkitkan 
Semangat, Mewujudkan Merdeka Belajar”. 
Romi menyampaikan, apresiasi tahun ini 
diberikan dalam 8 kategori, yaitu: Guru SD 
Inovatif, Guru SMP Inovatif, Kepala Sekolah 
SD Inovatif, Kepala Sekolah SMP Inovatif, 
Guru SD Inspiratif, Guru SMP Inspiratif, Kepala 
Sekolah SD Inspiratif, dan Kepala Sekolah 
SMP Inspiratif. Kegiatan apresiasi, jelas 
Romi, diselenggarakan untuk memberikan 
apresiasi terhadap kinerja atau karya 
guru dan kepala sekolah yang telah 
mengembangkan profesi kependidikanya 
secara luar biasa dan telah berperan aktif 
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, 
khususnya yang berkaitan dengan bidang 
pendidikan. Kegiatan berlangsung selama 
1-20 November 2020 diikuti 841 peserta 
berasal dari 34 provinsi dan 5 SILN (Sekolah 
Indonesia Luar Negeri), yang diseleksi 
menjadi 20 besar untuk masing-masing 
kategori. 

Kepala SMP Astra Agro Lestari 
Heru Tri Oktavianto dinobatkan 
sebagai salah satu Kepala 
Sekolah Inovatif di Indonesia 
oleh Kemendikbud dalam 
acara Apresiasi Guru dan 
Kepala Sekolah Pendidikan 
Dasar yang dilakukan secara 
daring dalam rangkaian Hari 
Guru Nasional 2020 

Heru kelahiran Sampang, 
Jawa Timur 31 Oktober 1989 
ini mengaku sama sekali tidak 
menyangka bisa mendapatkan 
penghargaan tersebut. 
Pasalnya sekolah tempatnya 
mengabdi, SMP Astra Agro 
Lestari (AAL) terletak di tengah 
perkebunan kelapa sawit 
PT Gunung Sejahtera Ibu 
Pertiwi (GSIP) di pedalaman 
Kalimantan Tengah. 

Dijelaskan Heru, Proses 
penyeleksian pertama melalui 
deskripsi admistrasi (Deskripsi 
diri dan portofolio) kemudian 
diseleksi menjadi 20 besar 
untuk masing-masing kategori. 
Ke 20 besar tersebut lanjut 
kesesi wawancara dan 
persentasi secara virtual untuk 
diambil 5 besar terbaik untuk 
masing-masing kategori. 

Saya ucapkan terima kasih 
atas dukungan dari semua 
pihak, diantaranya, Education 
Head Office Jakarta dan  
dukungan dari Management PT 
GSIP-AMR. 

“Saya hanya konsisten 

berdasarkan kinerja saya selaku 
kepala sekolah, tentunya ingin yang 
terbaik bagi siswa dan sekolah 
sebagai bentuk tanggung jawab 
selaku kepala sekolah, terlebih diera 
pandemi covid-19, dengan terus 
berkarya dan ikhlas, walau awalnya 
tidak ada mengharap penghargaan,” 
tutur Heru .

Menurutnya, tantangan dalam dunia 
pendidikan ini, yakni Pengaruh 
Teknologi dan Komunikasi. Namun 
memberikan solusi yakni Pertama 
Pendidikan Aqidah, ibadah, 
muamalah dan Pendidikan adab. 

Dengan penghargaan ini dirinya 
juga berpesan Bekerjalah dari 
Hati, jadilah kekurangan sebagai 
tambahan kelebihan, karena hal itu 
membuat kita selalu besyukur dan 
lebih kreatif, Siswa akan selalu ingat 
bagaimana kita memperlakukannya, 
jadi perlakukanlah siswa dengan 
sebaik-baiknya (lihatlah mereka 
dari berbagai macam perspektif/
berbagai macam sisi), Jadilah sebaik 
-baiknya manusia yang bermanfaat 
bagi orang lain, karena Allah 
akan mempermudah hambanya 
bagi hamba yang mempermudah 
sesamanya, dan Siswa kita adalah 
Mutiara yang berada di dasar lautan, 
untuk mendapatkannya banyak 
hal yang harus kita korbankan dan 
perjuangkan. 

Heru Tri Oktavianto
Kepala SMP Astra Agro Lestari

KARYA 
DI MASA 
PANDEMI
SEBAGAI KEPALA 
SMP INOVATIF

|  PROSPER WITH THE NATION |
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Yudison tersenyum bangga. 
Pemuda 28 tahun adalah seorang 

pemuda lokal dari Desa Lung Melah, 
Kutai Timur, Kalimantan Timur yang 
telah sukses meniti karir di sebuah 
perusahaan perkebunan kelapa sawit. 
Di usianya yang terbilang muda, pria 
berdarah Dayak Kayan ini baru saja 
mendapatkan surat promosi jabatan 
di PT Karyanusa Ekadaya (KED), 
perusahaan tempatnya bekerja. 

“Saya tidak pernah menyangka, suatu 
kehormatan bisa berkarir di sini,” kata 
Yudison, Rabu (18/11/2020). Dia baru 
saja diberi posisi kepala afdeling. 

Dengan posisi barunya, dia 
membawahi 60 pekerja dan 
bertanggung jawab atas semua tugas 
di wilayah kerjanya. Tanggung jawab 
tersebut meliputi proses pemeliharaan, 
pemanenan tandan buah segar (TBS), 
serta pengelolaan tenaga kerja. 

Melihat latar belakang pendidikannya 
sebelumnya, ia mengaku beruntung. 
Karena kondisi keluarganya, ia 
tidak melanjutkan studinya setelah 
lulus SMA. Pada tahun 2009, ia 
bersama rekan-rekan pemuda Dayak 
Kayan memutuskan untuk melamar 
pekerjaan di PT KED. Saat itu, dia 
diterima sebagai mandor perawatan. 

Dia bekerja di PT KED selama lebih 
dari 11 tahun. Dia telah melalui semua 
bagian pekerjaan. Selain sebagai 
mandor perawat, ia juga menjabat 
sebagai kru afdeling yang merangkap 
sebagai mandor panen sekaligus 

mandor pertama hasil panen. 

Karena kegigihannya, manajemen 
PT KED memberinya tanggung jawab 
lebih ketika dia menjadi mandor 
pertama tanaman. Ia diserahi untuk 
mengelola perkebunan yang saat itu 
belum memiliki kepala afdeling. 

Sejak itu hidupnya berubah dari 
segala sisi. Pendapatan dan manfaat 
terjamin, serta peluang untuk 
pekerjaan yang lebih besar. 

Menurutnya, menjadi ketua afdeling 
memang tidak mudah. Apalagi 
tanggung jawabnya semakin besar. 
Namun, dia optimistis. “Saya melihat 
itu semua sebagai tantangan untuk 
memperbaiki diri,” ujarnya. 

Yudison bukan satu-satunya yang 
memilih bekerja di perkebunan sawit. 
Banyak pemuda lain di Desa Lung 
Melah juga telah berhasil bekerja 
atau menjadi rekanan Perusahaan. 
Salah satunya adalah adiknya yang 
bernama Sri Winarti Ibau. 

Sepeninggal ayahnya, kakak 
perempuannya mengambil alih 
pengelolaan perkebunan ayahnya. 
Dia mulai membudidayakan kelapa 
sawit. Saudara laki-laki Yudison yang 
lain juga bekerja di perkebunan 
kelapa sawit. Namanya Yoki Ibau. 
Ia bekerja sebagai kru di PT KED, 
sedangkan kakak lainnya, David 
Ibau, bekerja sebagai sopir truk di PT 
Subur Abadi Plantation (SAP), anak 
perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk. 
Penghasilan dari pekerjaan tersebut 

dinilai sangat mencukupi untuk 
menghidupi keluarga. 

Area yang juga berkembang 

Banyak perubahan positif terjadi 
di tempat kelahirannya. Yudison 
adalah salah satu saksi bagaimana 
Desa Lung Melah berkembang. Jalur 
transportasi semakin baik. 

“Dulu kalau mau ke Samarinda harus 
memakan waktu 3-4 hari. Dengan 
akses jalan raya, sekarang hanya 6 
jam,” ujarnya. 

Menurutnya, sebagian besar warga 
desa bekerja di perkebunan sawit. 
Selain lebih mudah dibudidayakan, 
menurut Yudison, kehadiran 
perusahaan sawit dan pabriknya 
juga memudahkan petani sawit 
untuk menjual hasil panennya dari 
kebun sawit masing-masing kepada 
perusahaan. 

Sebelum ada perusahaan sawit, kata 
dia, sulit mendapatkan penghasilan. 
“Sejak ada sawit, kita tinggal 
menunggu panen. Saat itu sudah 
didapat Rp 3-4 juta setiap bulan,” 
ujarnya. 

Ia pun berharap daerah kelahirannya 
bisa terus berkembang. “Masyarakat 
dan perusahaan dapat bekerja 
sama untuk menciptakan peluang 
pertumbuhan yang positif,” 
tambahnya.  

Jonathan Ivander 

PEMUDA LUNG MELAH YANG BERHARAP
KELAPA SAWIT TERUS 
MEMBERIKAN KEBERKAHAN



AGROVARIA  -  Edisi No. 98 Tahun 2020 33

PT SAL RAIH 
PENGHARGAAN CSR 
Perusahaan perkebunan kelapa 

sawit PT Sari Aditya Loka 1 (PT 
SAL) mendapatkan penghargaan 
atas CSR PT SAL yang peduli 
terhadap permasalahan kesos 
di Provinsi Jambi. Penghargaan 
tersebut diserahkan oleh Gubernur 
Jambi, Fachrori Umar kepada 
Community Development Officer 
(CDO) PT SAL, Thresa Jurenzy.

Acara tersebut dilaksanakan 
dalam rangka bulan bakti 
kesetiakawanan sosial serta 
menumbuhkembangkan 
kesetiakawanan sosial guna 
membantu mengatasi dan 
menangani masalah sosial. Hari 
kesetiakawanan Sosial Nasional 
juga bertujuan untuk menggali 
potensi sember kesejahteraan 
sosial untuk berpartisipasi dalam 
penanganan masalah sosial. 
Dengan demikian, diharapkan 
terbangun sinergi dalam 
pembangunan sosial di Propinsi 
Jambi. 

Thresa menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada Pemerintah 
Provinsi Jambi yang telah 
mengapresiasi program-program 
yang telah dilaksanakan oleh 
PT SAL. “Kami sangat bersyukur 
atas apresiasi Pemprov Jambi 
kepada kami,” ungkapnya. Ia 
berharap, sinergi yang diharapkan 

oleh pemerintah dapat terlaksana 
guna meningkatkan kesejahteraan 
sosial masyarakat, terutama yang 
berdekatan dengan PT SAL. 

“Penghargaan ini juga merupakan 
motivasi bagi kami untuk 
terus berkontribusi kepada 
kesejahteraan masyarakat 
sebagaimana komitmen 
perusahaan yakni sejahtera 
bersama bangsa,” lanjutnya. 

Sebagaimana diketahui, PT SAL 
telah melaksanakan kegiatan CSR 
yang berkaitan langsung dengan 
Suku Anak Dalam di Kabupaten 
Sarolangun dan Merangin. Anak 
usaha PT Astra Agro Lestari Tbk 
tersebut mengembangkan 3 
program besar yakni Pendidikan, 
Kesehatan, dan Ekonomi. 

Semua program tersebut 
dilaksanakan untuk membantu 
komunitas adat terpencil agar 
dapat mendapatkan akses 
terhadap pendidikan, kesehatan, 
dan ekonomi dengan baik. 
“Kami ingin Suku Anak Dalam 
dapat memenuhi kebutuhannya 
dengan baik dan layak,” ungkap 
wanita yang telah 9 tahun 
mengembangkan program CSR 
pada SAD. 

Dalam bidang pendidikan, PT 
SAL telah memfasilitasi anak SAD 

yang bersekolah dalam bentuk 
beasiswa pendidikan formal (SD, 
SMP, SMA & Perguruan Tinggi) dan 
sekolah-sekolah persiapan serta 
program keaksaraan fungsional. 
Selain itu, PT SAL juga membangun 
fasilitas fisik maupun non-fisik yang 
mendukung program tersebut. 

Dalam bidang ekonomi, PT SAL 
juga mengembangkan beberapa 
program. “Berbagai usaha untuk 
meningkatkan status perekonomian 
dengan cara meningkatkan 
alternatif pendapatan SAD melalui 
program: bantuan rutin beras dan 
sembako, agricultural learning 
center, peternakan lele, peternakan 
ayam, dan penanaman jernang,” 
ungkap Thresa. 

Pada bidang kesehatan, Bentuk 
kegiatan yang dilakukan adalah 
penyuluhan PHBS, Posyandu, 
pemeriksaan ibu hamil, pelayanan 
KB, Pengobatan, dan pemberian 
makanan tambahan. “Semua 
kegiatan tersebut dapat dinikmati 
masyarakat SAD secara gratis,” 
ungkapnya. 

Pada kesempatan itu juga, PT SAL 
memberikan 2 kursi roda untuk 
penyandang disabilitas. (*) 

Wawan Dinawan
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P erusahaan perkebunan 
kelapa sawit  PT Astra 

Agro Lestar i  Tbk Area Riau 
menyumbangkan l ima puluh r ibu 
masker kain seni lai  Rp175 juta 
kepada Pemerintah Provinsi  Riau, 
Selasa (3/11/2020).  Bantuan ini 
di ter ima langsung oleh Gubernur 
Riau di  Kantor Gubernur.  Tentang 
industr i  minyak sawit .

“Masker adalah alat  pencegahan 
covid-19 yang sangat efekt i f , ” 
ungkap Dede Putra Kurniawan, 
Community Development Area 
Manager (CDAM) Astra Agro Area 
Riau. Dengan bantuan masker 
ini ,  diharapkan masyarakat 
dapat menggunakan masker 
sehari-hari  tanda adanya 
kendala. 

 “Masker kain juga memil ik i 
efekt i f i tas yang baik serta dapat 
digunakan berulang-ulang 
dengan mencuci  sesuai aturan,” 
lanjut  Dede. 

Dir inya berharap, masker 
tersebut dapat digunakan oleh 
masyarakat guna mel indungi 
dir i  dari  penyaki t  yang mulai 
dinyatakan pandemi global pada 
Maret 2020 ini .  Dengan demikian 
bantuan masker tersebut dapat 
juga mengurangi penyebaran 
covid-19 di  Provinsi  Riau. 

Selain bantuan masker,  Astra 
Agro Area Riau telah melakukan 
kegi tan-kegiatan lain yang 
mendukung masyarakat dalam 
menghadapi pandemi. 

“Di  awal-awal pandemi, 
kami mengajarkan kepada 
masyarakat untuk bisa 
memproduksi  hand sani t izer 
sendir i , ”  kata Dede. Pada saat 
i tu,  hand sani t izer merupakan 
kebutuhan yang sangat langka 
sehingga harus diproduksi 
sendir i . 

Dalam bidang ketahanan 
pangan, Astra Agro Area Riau 

juga mengembangkan sentra-
sentra ketahanan pangan yang 
menunjang ketersediaan pangan 
bagi masyarakat saat pandemi. 
“Astra Agro juga memberikan 
bantuan sembako kepada 
masyarakat seki tar kebun,” 
lanjutnya. 

“Penyemprotan dis infektan 
juga program yang telah kami 
jalankan,”  ungkapnya lagi . 

Menurut Dede, Astra Agro 
terus berupaya membantu 
pemerintah dan masyarakat untuk 
dapat terbebas dari covid-19. 
“Sebagai tanggung jawab sosial 
perusahaan untuk memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi 
masyarakat,” pungkasnya. 

 

Wawan Dinawan

ASTRA AGRO

BANTU 50 RIBU MASKER 
UNTUK RIAU 

|  PROSPER WITH THE NATION |
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Berlandaskan dengan semangat 
“CARE”, Operating Values YDBA, 

seluruh insan Yayasan Dharma 
Bhakti Astra (YDBA) mempunyai 
pengalaman menarik dan 
menyenangkan serta mendapatkan 
kesempatan emas untuk dapat 
bekerjasama dengan instansi-
instansi lain yang mempunyai 
visi dan misi yang sama dalam 
mengembangkan Usaha Mikro, 
Kecil & Menengah (UMKM). Melalui 
kuesioner opini dan survei ke 
seluruh insan YDBA, didapati bahwa 
keunggulan dan kebanggaan 
sebagai bagian dari insan YDBA 
adalah Meaningful & Fun Experience 
with Dynamic Collaboration, yang 
tertuang sebagai Employee Value 
Proposition (EVP) YDBA.

Sebuah kisah dari Adhelia Afrialita 
Ruchendi, atau akrab disapa Adhel 
memulai perjalanan sebagai bagian 
dari tim Lembaga Pengembangan 
Bisnis (LPB) Klaten sejak bulan 
Januari 2020. LPB merupakan 
perwakilan YDBA di berbagai 
daerah untuk memudahkan dalam 
melakukan pembinaan yang intens 
kepada UMKM binaan. LPB Klaten 
saat ini membina UMKM Pande Besi. 
Dari 30 UMKM yang dibina, sebagian 
besar memproduksi cangkul, sekop, 
linggis, dan cetakan batako. Adhel 
di awal keterlibatannya bersama 
UMKM Pande Besi terus berusaha 
untuk membantu, beradaptasi, dan 
bekerja dengan maksimal bersama 
tim lainnya di LPB Klaten. Setelah 
dua bulan berlalu, terjadi pandemi 
covid-19 yang mengubah rencana 
kerja yang telah ditetapkan. Tim LPB 
tidak dapat memantau langsung 
kondisi di lapangan dan hanya 

dapat bekerja dari rumah. Order 
UMKM mengalami penurunan 
sampai 50% karena sepinya 
permintaan dari pasar. Saat itu 
Adhel sangat merasakan dampak 
covid-19 terhadap para UMKM, di 
mana omzet mereka berkurang atau 
bahkan tidak mendapatkan pesanan 
sama sekali.

Kreatifitas ternyata sangat 
dibutuhkan dalam masa pandemi 
ini. Adhel bersama tim LPB Klaten 
berinisiatif untuk membuat alat 
berkebun anak. Ide ini muncul 
dari banyaknya masyarakat 
yang beraktivitas dari rumah, 
termasuk anak-anak. Adhel yang 
berlatar belakang Teknik Industri 
ini mendampingi UMKM dalam 
membuat alat baru yang benar-
benar berbeda, seperti ukuran 
yang lebih kecil, ujung alat yang 
tidak tajam, serta pewarnaan yang 
aman bagi anak-anak. Alat yang 
sudah jadi ini mulai diujicobakan 
ke masyarakat sekitar Klaten untuk 
kemudian terus dipromosikan 
di media sosial untuk menarik 
pelanggan. Strategi di atas akhirnya 
berhasil, berbagai pesanan datang 
hingga UMKM diajak bekerjasama 
dengan salah satu toko besar. 

Selain berhasil membuat alat 
berkebun anak, ternyata Adhel 
masih harus terus memutar otak 
bagaimana agar omzet UMKM 
benar-benar kembali stabil dengan 
melakukan fasilitasi pemasaran 
secara offline maupun online. Adhel 
mendapatkan tantangan baru 

lainnya yang selama ini sama sekali 
belum pernah dilakukannya yaitu 
membuat materi poster dan video 
serta melakukan upload ke media 
sosial sesuai arahan dari kantor 
pusat.

Pengalaman baru lagi sebagai 
alumni Teknik Industri, Adhel 
mendapatkan tugas baru untuk 
melakukan survei ke beberapa 
daerah untuk melihat potensi 
pembinaan di bidang non-
logam. Melalui kesempatan ini, 
Adhel bertemu dan berinteraksi 
dengan beberapa UMKM sektor 
kerajinan, kuliner, dan pertanian. 
Saat bertemu dengan para pemilik 
UMKM, Adhel beserta tim LPB Klaten 
selalu disambut dengan ramah, 
sehingga Adhel dan tim LPB juga 
selalu berusaha untuk maksimal 
dalam membantu mereka dengan 
menerapkan nilai Operating Values 
YDBA, “CARE” yang merupakan 
kepanjangan dari Compassionate, 
Adaptive, Responsible, dan Excellent. 

Selama bergabung menjadi 
fasilitator YDBA, Adhel benar-
benar mendapatkan pengalaman 
menarik dan menyenangkan serta 
mendapatkan kesempatan emas 
untuk dapat berkolaborasi dengan 
pihak lain baik dari dalam maupun 
dari luar Grup Astra.

Adhelia Afrialita Ruchendi
Fasilitator Yayasan Dharma Bhakti Astra

YAYASAN 
DHARMA 
BHAKTI ASTRA 
BERKOLABORASI 
UNTUK 
MEMAJUKAN 
UMKM
BERSAMA

|  PROSPER WITH THE NATION |
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P erawakannya biasa saja. 
Tetapi ,  semangatnya untuk 

maju t idak b isa k i ta  pandang 
sebelah mata.  Begi tu lah sosok 
Pauzan,  satu dar i  pemuda Suku 
Anak Dalam yang impiannya 
menembus s t igma kurang 
sedap seputar  peradaban dan 
pent ingnya pendidikan. 

“Kalau kamu t idak sekolah, 
h idup kamu akan begin i-begin i 
sa ja, ”  kenang Pauzan menirukan 
nasehat  kakeknya,  salah satu 
Tumenggung Suku Anak Dalam 
yang bernama Tumenggung 
Tar ib.  Pemuda kelahi ran 
tahun 1998 in i  pun melangkah 
mantap.  Meski  sungguh begi tu 
banyak aral  mel in tang yang 
menghadang. 

Betapa t idak,  teman-teman 
sepermainannya lebih suka 
t idak bersekolah.  Sewaktu 
menempuh sekolah dasar 
misalnya,  hanya ada 5-6 orang 
saja yang bela jar  d i  sekolah 

dasar  yang di rancang untuk 
mur id-mur id dar i  Suku Anak 
Dalam. SDN 191  Pematang 
Kabau,  namanya.  Dar i  jumlah 
yang sudah sedik i t  i tu ,  hanya 
t iga orang yang bisa lu lus dan 
dapat  melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih t inggi .   

D i  Sekolah Menengah Per tama 
(SMP) ,  kesungguhan Pauzan 
bela jar  menghadapi  tantangan 
yang lebih berat .  Ia  merasa 
l ingkungan tempat  t inggalnya 
seolah t idak member ikan 
dukungan yang tepat  untuknya. 
S tatusnya sebagai  Anak 
Dalam, menurutnya,  juga 
mendatangkan hambatan 
tersendir i .  “Saya pindah-
pindah sekolah waktu SMP,” 
ungkap Pauzan.  Min imnya 
dukungan i tu  sempat  membuat 
Pauzan memutuskan untuk 
t idak melanjutkan sekolah.  Ia 
berhent i  tepat  saat  ke las 3 SMP. 

“Teman-teman saya t idak 

PEMUDA DARI SUKU ANAK DALAM YANG

INGIN MAJUKAN 
PERTANIAN 

sekolah dan terus bermain,” 
kata Pauzan tentang alasannya 
t idak melanjutkan sekolah. 
Se la in i tu ,  orang-orang di 
sek i tarnya juga tampak biasa-
biasa saja terhadap pendidikan. 
Bahkan,  menurutnya,  pada 
saat  i tu  masih sangat  kenta l 
pandangan masyarakatnya yang 
mengatakan bahwa bersekolah 
dan t idak bersekolah sama 
saja.  Para pemuda,  baik  Orang 
Dalam maupun warga sek i tar, 
pes imis  dengan nasibnya ke 
depan. 

Se lama dua tahun,  Pauzan 
t idak bersekolah sama sekal i . 
H ingga suatu har i ,  kakeknya 
menasehat i  Pauzan tentang 
pent ingnya sekolah.  Pauzan 
pun ber f ik i r  u lang.  Ia  renungkan 
kembal i  keputusannya. 
Akhi rnya,  ia  membulatkan tekad 
untuk melanjutkan sekolah. 
Proses i tu  t idak ter la lu  su l i t . 
Dengan bermodal  n i la i  rapor 
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sebelumnya,  ia  d i i j inkan untuk 
t idak mengulang sekolah. 

Berkenalan dengan Bidang 
Pertanian 

Tumenggung Tar ib,  Kakeknya, 
tak sekadar menasehat i .  Ia 
memik i rkan terus masa depan 
Pauzan.  Termasuk mendorong 
dan mencar i  ce lah agar  Pauzan 
bisa bersekolah.  Pada tahun 
2017,  Ia  menghubungi  PT 
Sar i  Adi tya Loka (PT  SAL )  agar 
dapat  membantu cucunya 
i tu  melanjutkan pendidikan. 
Perusahaan perkebunan kelapa 
sawi t  yang ber lokasi  dekat 
masyarakat  Suku Anak Dalam 
in i  menyambut  permintaan 
Tumenggung Tar ib.  Pauzan 
beser ta dua orang temannya 
diber ikan beasiswa untuk 
bersekolah ke jenjang Sekolah 
Menengah Atas. 

Tidak tanggung-tanggung, 
Pauzan diber ikan beasiswa 
Sekolah Menengah Per tanian 
d i  Yogyakar ta.  Pauzan merasa 
tercerahkan dengan bersekolah 
d i  kota i tu .  Ia  menyerap pola 
p ik i r  yang baru yang berbeda 
dengan l ingkungannya dulu. 
Mot ivas i  dar i  Fa jar  Santosa dan 
Fent i ,  Tim Pendid ikan dar i  Ast ra 
Agro yang merupakan induk 
perusahaan PT SAL,  menjadi 

inspi ras i  untuk terus bela jar. 
“Nasib k i ta  s iapa yang tahu. 
Dengan terus bersekolah s iapa 
tahu nasib k i ta  akan berubah,” 
u jar  Pauzan dengan penuh 
gembira.  Pauzan melanjutkan 
pendidikan di  SMK Per tanian. 

Pengalamannya selama 3 
tahun bersekolah d i  SMK 
Per tanian,  membuatnya mampu 
berkompet is i  dengan s iswa 
la in  ser ta member ikannya 
ideal isme baru.  “Saya ingin 
mengubah pola p ik i r  rekan-
rekan saya di  pedalaman,” 
kata Pauzan bersemangat . 
Se la in i tu ,  Pauzan juga ingin 
memot ivas i  l ingkungannya 
tentang pent ingnya pendidikan. 
Tak hanya i tu ,  k in i  ia  juga 
berc i ta-c i ta  menjadi  pengusaha 
di  b idang per tanian. 

Menjadi  Mahasiswa di 
Polbangtan 

Mot ivas i  kuatnya menjadi 
pengusaha di  b idang per tanian 
t idak ber tepuk sebelah tangan. 
Beruntung,  PT  SAL beker jasama 
dengan Pol i teknik  Pembangunan 
Per tanian (Polbangtan)  Bogor 
memfasi l i tas i  Pauzan untuk 
terus bersekolah dan meraih 
mimpinya. 

“Kami sangat  antus ias 
dengan ker ja sama in i 

apalagi  membantu warga 
dar i  Komuni tas Suku Anak 
Dalam  merupakan salah satu 
pr ior i tas  kami, ”  kata S iswoyo, 
Di rektur  Polbangtan Bogor. 
“Ker jasama in i  d i tu jukan untuk 
membangun SDM per tanian 
melalu i  s inergi  dengan swasta,” 
tegasnya.  S iswoyo berharap, 
a lumninya mampu membangun 
daerah asalnya melalu i 
per tanian. 

Di rektur  PT  SAL,  Wahyu 
R i tonga,  mengatakan,  “Kami 
ingin warga Suku Anak Dalam 
juga merasakan pendidikan 
h ingga kul iah ser ta mampu 
menginspiras i  warga la innya.” 
Dengan menempuh pendidikan 
h ingga perguruan t inggi , 
Wahyu berharap Pauzan akan 
menjadi  ro le  model  dan mampu 
mewujudkan c i ta-c i tanya 
menjadi  seorang pengusaha 
per tanian sekal igus memot ivas i 
l ingkungannya untuk terus 
bela jar  dan bersekolah. 

Pauzan k in i  resmi  menjadi 
mahasiswa dengan c i ta-c i ta 
membangun l ingkungan yang 
lebih maju. 

 
Wawan Dinawan 



38 AGROVARIA  -  Edisi No. 98 Tahun 2020

|  PRESTASI  |

ASTRA AGRO KEMBALI RAIH PENGHARGAAN 

ESG AWARD 2020 
Kepedulian pada lingkungan, 

sosial dan tata kelola 
perusahaan yang baik menjadi 
perhatian serius bagi PT Astra 
Agro Lestari Tbk. Dalam acara 
bertema “Environment, Social, 
Governance (ESG) Awards 
2020”, perusahaan perkebunan 
kelapa sawit ini dianugerahi 
penghargaan.

“Kami menyampaikan terima 
kasih atas apresiasi ini,” 
kata Senior Vice President of 
Communications and Public Af fair 
PT Astra Agro Lestari Tbk, Tofan 
Mahdi. Sebagai perusahaan 
yang mempunyai visi sejahtera 
bersama bangsa, faktor yang 
dinilai melalui ESG Award 2020, 
menurutnya, memang sudah 
merupakan bagian penting dalam 
pengoperasioan perusahaan.  

Astra Agro dinobatkan sebagai 
pemenang pada 4 kategori. 
Keempat kategori tersebut yaitu, 
Peringkat Keterbukaan ESG 
emiten Sektor Pertanian dan 
Peternakan Terbaik; Peringkat 
Keterbukaan Environmental 

Emiten Sektor Pertanian dan 
Peternakan Terbaik; Peringkat 
Keterbukaan Sosial Emiten 
Sektor Pertanian dan Peternakan 
Terbaik; serta Peringkat 
Keterbukaan Governance Emiten 
Sektor Pertanian dan Peternakan 
Terbaik. 

Bumi Global Karbon Foundation 
yang merupakan anggota 
Global Reporting Init iative (GRI), 
Task Force of Climate-related 
Financial Disclosure (TCFD) 
dan partner si lver dari Carbon 
Disclosure Project (CDP) bekerja 
sama dengan grup media 
Berita Satu menggagas event 
tersebut. Mereka berharap agar 
penyelenggaraan ESG Award 
mendorong perusahaan semakin 
peduli pada lingkungan, sosial, 
dan tata kelola perusahaan yang 
baik.  

“Kita mengapresiasi perusahaan 
yang memiliki concern pada isu 
ESG, yang sudah merupakan isu 
global,” ujar Pendiri Bumi Global 
Karbon Foundation Achmad Deni 
Daruri pada keterangan pers 

yang disebarkan setelah acara 
penghargaan secara virtual, 18 
November 2020. 

Penyelenggara melakukan 
penilaian yang beberapa poin 
diantaranya memeriksa sejauh 
mana transparansi ESG telah 
perusahaan lakukan. Evaluasi 
terhadap pengungkapan ESG 
perlu dilakukan untuk mengukur 
sejauh mana transparansi ESG 
telah dicapai perusahaan. 
Terdapat 38 perusahaan yang 
meraih penghargaan dalam 
keterbukaan pengungkapan ESG.   

Direktur Pemberitaan Berita 
Satu Media Holding, Primus 
Dorimulu, pada kesempatan itu 
juga menyampaikan bahwa ESG 
merupakan isu penting yang 
perlu diperhatikan perusahaan 
demi keberlanjutan perusahaan 
dan keberlangsungan hidup di 
dunia. “Kepedulian pada ESG 
merupakan ciri  perusahaan 
modern,” kata Primus.(*)

Dinasary Haritsyah
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Kepatuhan PT Astra Agro Lestari 
Tbk dalam membayar pajak 

mendapat apresiasi. Dalam 
penyelenggaraan event “Tempo 
Country Contributor Award 2020” 
yang diadakan Selasa (8/12) lalu, 
perusahaan yang bergerak di 
bidang perkebunan kelapa sawit 
i tu dinyatakan sebagai The Most 
Tax Friendly Corporate.  

“Terima kasih banyak kepada 
rekan-rekan di Tempo yang 
telah memberikan apresiasi ini,” 
kata Senior Vice President of 
Communications and Public Af fair 
PT Astra Agro Lestari Tbk, Tofan 
Mahdi. Astra Agro, menurutnya, 
akan terus mempertahankan 
komitmen menjadi perusahaan 
yang patuh dan comply dengan 
semua peraturan yang ditetapkan 
pemerintah, termasuk aspek 
perpajakan. 

Seperti telah diberitakan, Pusat 
Data Analisis Tempo (PDAT) 
PT Tempo Inti Media Tbk, dan 
Center for Indonesia Taxation 

Analysis (CITA) kembali menggelar 
acara yang diselenggarakan 
untuk mengapresiasi pihak-
pihak yang dinilai paling 
berkontribusi di sektor 
perpajakan. Apresiasi tersebut 
diberikan kepada perusahaan 
terbuka atas transparansi dan 
akuntabil i tasnya. 

Selain dari Tempo, anggota 
Dewan Juri lainnya antara lain 
adalah Staf Khusus Menteri 
Keuangan Yustinus Prastowo, 
Kepala Lembaga Penyeledikan 
Ekonomi dan Masyarakat 
Universitas Indonesia Riatu M 
Qibthiyyaj, Presiden Direktur 
Danareksa Sekuritas Frederica 
Widyasari Dewi, dan Sekretaris 
Jenderal Ikatan Relawan 
Indonesia Nasjith Majidi.  

Penilaian dilakukan dengan 
membandingkan laporan 
keuangan perusahaan dalam 
tiga tahun terakhir. Dari 694 
emiten di Bursa Efek Indonesia, 
614 diantaranya adalah peserta 

Tax Award. Selanjutnya, dari 
jumlah tersebut dipil ih 45 emiten 
nominator sebelum akhirnya 
disaring menjadi 9 perusahaan 
terbaik per sektor. Astra Agro 
berhasil memperoleh peringkat 
terbaik pada kategori sektor 
pertanian.  

Menurut Tofan Mahdi, sesuai 
dengan visi-misi Astra Agro 
yang ingin menjadi perusahaan 
perkebunan kelapa sawit 
nasional yang bermanfaat dan 
berkontribusi bagi bangsa dan 
negara, ketaatan terhadap 
regulasi yang ada, termasuk 
menunaikan kewajiban 
membayar pajak sudah menjadi 
keharusan. Hal tersebut, 
menurutnya, diterapkan dalam 
operasional perusahaan sehari-
hari. (*)

Dinasary Haritsyah

PATUH PAJAK, ASTRA AGRO DIANUGERAHI

TEMPO COUNTRY 
CONTRIBUTOR AWARD 2020
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ASTRA AGRO DIANUGERAHI 

BEST DIGITAL MARKETING 
CHAMPION 2020
PT Astra Agro Lestari Tbk 

kembali mendapat apresiasi. 
Dalam event Indonesia Digital 
Marketing Champion 2020 yang 
digelar majalah SWA, perusahaan 
perkebunan kelapa sawit ini 
dianugerahi Best Digital Marketing 
Champion 2020 kategori Natural 
Sources. Penghargaan tersebut 
diberikan sebagai bentuk apresiasi 
terhadap perusahaan-perusahaan 
yang berhasil beradaptasi 
melahirkan strategi dan inovasi 
baru melalui pemanfaatan 
teknologi digital secara tepat, 
cerdas, dan efisien. 

“Terima kasih kepada rekan-rekan 
SWA atas apresiasi yang diberikan,” 
ujar Senior Vice President of 
Comunications and Public Affairs 
PT Astra Agro Lestari Tbk, Tofan 
Mahdi, Kamis (18/12). 

Astra Agro memang sudah 
memanfaatkan platform digital 
dalam bisnisnya. Langkah 
tersebut, menurut Tofan Mahdi, 

merupakan bagian dari konsistensi 
perusahaan untuk terus berinovasi, 
sesuai visi Astra Agro yang ingin 
menjadi perusahaan agribisnis 
paling produktif dan paling inovatif 
di dunia. 

Di tengah pandemi, Astra 
Agro makin menggencarkan 
pemanfaatkan platform digital. Ini 
dibuktikan dengan pelaksanaan 
event internal dan eksternal 
perusahaan seperti Agrovaria 
Magazine, Agrovaria Live Stream, 
Agrovaria in Class, INAPalm Oil 
Talkshow serta virtual event lainnya.  

Upaya-upaya kreatif Astra Agro 
itulah yang mendapat perhatian 
para juri. Proses penilaian 
dilakukan oleh dewan juri yang ahli 
di bidangnya yaitu 
Dr. Edhy Aruman, Redaktur Senior 
Majalah MIX; Elga Yulwardian, 
CEO Ivosights; Dr. Jimmy Lizardo, 
Business Strategy Consultant 
JIMC; serta Dede Suryadi, Editor 
Majalah SWA. Parameter penilaian 

didasarkan pada peningkatan 
stakeholders engagement dan 
peningkatan efisiensi di tengah 
kondisi pandemi yang penuh 
dengan ketidakpastian.  

Kemal E. Gani, Chief Editor SWA 
Group, diharapkan penerima 
award dapat terus berinovasi 
melahirkan strategi-strategi baru di 
tengah tantangan disrupsi digital 
dan hantaman pandemi covid-19 
yang saat ini tengah terjadi. 
Dengan demikian, perusahaan 
mampu beradaptasi dengan 
kondisi pasar yang semakin 
kompleks.(*)

Dinasary Haritsyah
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LAGI, ASTRA AGRO 
DINYATAKAN SEBAGAI
EMITEN TERBAIK
PT Astra Agro Lestari Tbk 

kembali mendapat apresiasi 
sebagai emiten terbaik. Setelah 
menerima penghargaan dari 
harian Bisnis Indonesia yang 
menggelar kegiatan “Bisnis 
Indonesia Award 2020”, kali ini 
Astra Agro mendapat award dalam 
event “Iconomics Emiten Award 
2020” yang diselenggarakan 
majalah Iconomics. Pada event itu 
pun Astra Agro dinyatakan sebagai 
Emiten Terbaik 2020 untuk kategori 
perkebunan.

“Kami ucapkan terima kasih 
kepada Iconomics dan tentunya 
penghargaan ini akan lebih 
menyemangati kami sebagai 
perusahaan kelapa sawit yang 
berkelanjutan,” ujar Senior Vice 
President of Communications dan 
Public Affairs PT Astra Agro Lestari 

Tbk, Tofan Mahdi saat menerima 
penghargaan secara virtual, Jumat 
(18/12). 

Menurut Bram S. Putro selaku CEO 
Iconomics, Iconomics Emiten Award 
2020 merupakan apresiasi bagi 
perusahaan-perusahaan terbaik 
di Indonesia yang tercatat dalam 
Bursa Efek Indonesia yang memiliki 
kinerja yang baik selama masa 
pandemi.  

Untuk menentukan perusahaan 
terbuka (emiten) yang terpilih 
sebagai pemenang emiten award 
2020 ini, tim riset Iconomics 
melakukan penelitian dengan 
metode quantitave research. 
Kegiatan tersebut dilakukan 
sepanjang Oktober – November 
2020. Tim menggunakan 
Greenblatt’s Magic Formula yang 
dihitung secara manual, yang 

mempertimbangkan beberapa 
hal kunci seperti ROC yang tinggi, 
Earning Yields yang tinggi, dll. 

Selain sebagai bentuk apresiasi, 
event ini juga dimaksudkan untuk 
menginspirasi pelaku-pelaku bisnis 
dari emiten lain di Indonesia. 
Terutama, agar semua dapat 
melakukan strategi bisnis ke depan 
saat masa-masa pandemi atau 
paska pandemi covid-19.(*)

Budi Sarwono
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CEO PT Astra Agro 
Lestar i  Tbk,  Santosa, 

dinyatakan sebagai The Most 
Admired CEO. Penghargaan 
tersebut diberikan dalam 
kategori  Agribusiness - 
Outstanding Leadership in 
Management Development 
Through Technology and Data 
Appl icat ion.  Tahun ini ,  Warta 
Ekonomi menggelar acara i tu 
dengan tema The Rise of  New 
Leadership Era to Accelerate 
Recovery. 

“Ter ima kasih kepada Warta 
Ekonomi dan seluruh dewan 
peni lai , ”  kata CEO Astra Agro, 
Santosa. Ungkapan ter ima 
kasih i tu juga di tujukan 
kepada seluruh stakeholders 
Astra Agro.  “Kami menyikapi 
penghargaan ini  sebagai 
representasi  apresiasi  kepada 
seluruh karyawan dan pekerja 
atas k iner ja yang telah dicapai, 
bahkan dalam kondisi  sul i t  saat 
in i , ”  lanjutnya. 

Didampingi  pengusaha 
sekal igus tokoh nasional dan 
founder Warta Ekonomi,  Fadel 
Muhammad, penghargaan 
tersebut diserahkan oleh 
Muhammad Ihsan, CEO sekal igus 
Pemimpin Redaksi  Warta 
Ekonomi.  Senior Vice President 
of  Communicat ions and Publ ic 
Af fairs,  Tofan Mahdi mewaki l i 
CEO menerima penghargaan 
tersebut secara v ir tual ,  Jumat 
(18/12) .  

Ket idakpast ian yang diperparah 
dengan datangnya pandemi 
memang sangat menguj i 
leadership pemimpin 
perusahaan. Penyelenggara 
award ini  meni lai  bahwa kondisi 
pandemi yang belum bisa 
diprediksi  kapan berakhirnya 
membuat kepemimpinan CEO 
t idak bisa lagi  menggunakan 
cara yang sama. Era 
kepemimpinan baru harus 
muncul dari  masing-masing CEO 
agar para pemimpin perusahaan 
dapat mempercepat pemulihan 

ekonomi perusahaan dan 
negara. 

Kepemimpinan Santosa sebagai 
CEO Astra Agro dini lai  berhasi l 
mengembangkan teknologi 
digi tal isasi  di  seluruh wi layah 
perkebunan kelapa sawit  Astra 
Agro.  Karena i tulah Astra Agro 
juga dapat mencapai k iner ja 
yang semakin efekt i f  dan ef is ien.  

Sepert i  diketahui  sejak tahun 
2017,  Astra Agro sudah 
berinis iat i f  untuk menerapkan 
teknologi  digi tal isasi  dalam 
operasional perusahaan yang 
bergerak di  bidang perkebunan 
kelapa sawit .  Mulai  dari 
proses panen, t ransport ,  dan 
olah pabrik semua sudah 
bisa dimonitor dari  kantor 
pusat.  Keputusan menerapkan 
digi tal isasi  tersebut pun terbukt i 
tepat dan langsung teruj i  ket ika 
pandemi covid-19 t iba-t iba 
datang. (* )

Ratri Melanda Maharani

CEO ASTRA AGRO RAIH PENGHARGAAN

THE MOST ADMIRED
CEO 2020
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Siapa saja
yang perlu

menggunakan
masker?

1. Gunakan masker
    apabila anda
    batuk atau pilek

2. Gunakan masker bila anda sedang 
    merawat orang yang diduga terinfeksi
    Covid - 19,walaupun anda sehat

1. Sebelum mengenakan
   masker, cuci tangan
   menggunakan sabun
   atau handsanitizer

2. Tutup mulut,hidung
    dan dagu anda.
    Pastikan bagian
    masker yang
    berwarna berada
    di sebelah depan

3.  Tekan bagian atas
     masker supaya
     mengikuti bentuk
     hidung anda dan tarik
     ke belakang kebagian
     bawah dagu.

4. Lepas masker yang
    telah digunakan
    dari belakang yaitu
    hanya memegang
    tali saja

5. Potong masker dan
    langsung buang
    ke tempat sampah.

6.  Cuci tangan setelah
     membuang masker

7.  Jangan gunakan kembali
     masker sekali pakai.
     Ganti masker anda secara
     rutin apabila kotor dan basah

Source : www.kemkes.go.id

MENGGUNAKAN, MELEPAS
DAN MEMBUANG MASKER

#kitaSELAMAT
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TRAINING 
VIRTUAL 
KOMITE
BISA 
SEKOLAH
DI WILAYAH
BINAAN 
PT PASANGKAYU

Education and social engagement 
(ESE) department bekerjasama 

dengan manajemen PT Pasangkayu 
laksanakan training virtual Komite 
Bisa sekolah binaan PT Pasangkayu. 

Kegiatan virtual ini merupakan 
program terpadu pendidikan 
masyarakat (PTPM) Astra Cerdas dan 
salah satu program ESE Department. 

PT Pasangkayu sendiri adalah 
perusahaan bergerak di bidang 
industri perkebunan kelapa sawit 
dan merupakan anak usaha PT 
Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro) 
Grup Area Celebes berkedudukan 
di Desa Gunung Sari, Kabupaten 
Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar). 

Kegiatan serupa juga telah 
dilaksanakan di beberapa anak 
perusahaan Astra Agro ditengah 
pandemi, dan tidak menurunkan 
semangat untuk melaksanakan 
program tersebut, karena itu 
kegiatan ini dikemas dalam bentuk 
training virtual. 

Pelaksanaan training dirangkaikan 
dengan peringatan Hari Guru 
Nasional (HGN) ke 27 dan HUT PGRI 
ke 75 berlangsung dua hari yakni 
Rabu dan Kamis, 25-26 November 
2020. 

Giat diikuti Intan Nurcahayani dari 
ESE Department, KTU PT Pasangkayu 
Apriadi, Kabag HRGA PT Pasangkayu 
Syah Alam Septa Gutama, 
narasumber dari Yayasan Sakolah 
Insan Semesta Sisworo Hadi dan 
Saiful. 

Dari 32 peserta yang diundang, 27 
peserta yang dapat bergabung di 
training virtual terdiri dari kepala 
sekolah (kepsek), guru, dan komite 
sekolah di wilayah binaan 
PT Pasangkayu. 

Administratur (ADM) PT Pasangkayu, 
Dani Sitorus, mengatakan kegiatan 

training ini merupakan wujud 
kepedulian perusahaan dalam 
memajukan pendidikan di sekolah-
sekolah yang berada di ring satu 
wilayah kerja PT Pasangkayu 
dan secara umum di Kabupaten 
Pasangkayu. 

“Hal ini bertujuan untuk bangkitkan 
semangat dan meningkatkan peran 
serta komite dalam memajukan 
sekolah di wilayah kerja 
PT Pasangkayu,” katanya. 

Selaku Guru Pembina PT Pasangkayu, 
Kartina menyatakan kegiatan ini 
merupakan program PTPM Astra 
Cerdas. 

“Ini bertujuan untuk 
mengembangkan potensi dan 
meningkatkan keterlibatan pengurus 
komite demi tercapainya pelayanan 
pendidikan yang berkualitas,” ujar 
Kartina. 

Mewakili Kepala Dinas (Kadis) 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
Kabupaten Pasangkayu, Sekdis 
Dikpora Hendrik mengatakan 
Dikpora Pasangkayu ucapkan terima 
kasih atas pelaksanaan training ini. 

“Kegiatan ini sangat mendukung 
peningkatan peran dan fungsi komite 
dalam menunjang pengembangan 
dan kemajuan pelayanan sekolah di 
Kabupaten Pasangkayu khususnya 
dimasa pandemi,” katanya. 

Camat pasangkayu, Hasbi, 
menyebutkan PT Pasangkayu 
senantiasa berusaha meningkatkan 
kualitas pendidikan di setiap 
sekolah. 

“Mudah-mudahan kedepannya lebih 
ditingkatkan lagi. Dengan adanya 
giat seperti ini juga terjalin hubungan 
yang semakin erat antara guru 
dengan orang tua,” sebut Hasbi. 

Menurut dia, komite sekolah juga 
harus berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas sekolah 
sebagaimana tugas dan fungsinya 
yaitu merupakan salah satu 
wadah untuk meningkatkan mutu 
pendidikan di sekolah. 

“Kami berharap, dengan adanya 
training ini, masalah pendidikan 
dari PAUD-TK-SMP-SMA/SMK dapat 
diatasi, sehingga kualitas pendidikan 
di Kabupaten Pasangkayu semakin 
meningkat,” tutur Hasbi. 

Peserta dari SD Petunggu, 
Syafaruddin menjelaskan, sebagai 
guru, kegiatan ini sangat bermanfaat 
dan berkesan, karena mendapat 
banyak tambahan pengetahuan, 
menjalin silaturahmi antar sesama 
peserta walaupun secara virtual. 

“Setelah training ini, saya akan 
mengaplikasikan ilmu yang telah 
diperoleh dari training ini,” jelasnya. 

Ketua panitia, Ahmad ucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada narasumber atas materi 
yang telah disampaikan. 

“Kepada peserta, kami juga ucapkan 
terima kasih atas partisipasi aktifnya 
dan permohonan maaf yang 
sebesar-besarnya atas kekurangan 
yang mungkin terjadi selama training 
berlangsung,” ucap Ahmad di 
Pasangkayu, Sabtu (28/11/2020). 

Suasana pelaksanaan training 
dari acara pembukaan hingga 
penyampaian materi hingga 
penutupan, semuanya dapat 
berjalan dengan baik. 

Para peserta juga terlihat antusias 
dan bersemangat mengikuti 
kegiatan training ini sampai kegiatan 
berakhir, di karenakan pemateri 
tetap mempertahankan semangat 
peserta dalam mengikuti training. 

Kartina
Guru Pembina PT Pasangkayu

|  BERITA KEBUN |
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DUA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT KALSEL JADI 
PERCONTOHAN YANG SIAP 
TANGANI KARHUTLA 
Kebakaran hutan dan lahan menjadi 

atensi penting pemerintah dari 
tahun ke tahun, tidak terkecuali di 
Kalimantan Selatan. Pemerintah pun 
selalu memprioritaskan pencegahan 
dan penanganannya setiap tahunnya. 
Ternyata Kewaspadaan semua pihak 
terhadap bencana kebakaran hutan 
lahan sepanjang tahun 2020 menjadi 
catatan tersendiri bagi Kalimantan 
Selatan.

Ternyata perhatian khusus pencegahan 
Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) 
pun juga dilakukan kalangan 
swasta. Salah satunya, perusahaan 
perkebunan sawit 
PT Subur Agro Makmur (PT SAM) 
dan PT Tribuana Mas (PT TBM). Dua 
anak perusahaan grup Astra Agro 
ini pun setiap tahunnya memberikan 
perhatian penuh dalam pencegahan 
dan penanganan kebakaran hutan 
dan lahan. Tak hanya memperkuat 
personil pasukan khusus penangkal 
karhutla, dua perusahaan ini pun 
selalu melibatkan masyarakat sekitar 
untuk bersama-sama mencegah dan 
memerangi kebakaran hutan dan 
lahan yang kerap muncul di setiap 
tahun. 

Kegigihan dan keseriusan PT SAM dan 
PT TBM ini pun mendapat apresiasi 
dari Tim Supervisi Karhutla Mabes Polri. 
Keduanya pun dianggap perusahaan 
perkebunan kelapa sawit yang paling 
siap dalam mengantisipasi dan 
mencegah kebakaran hutan dan 
lahan. Setidaknya hal ini terlihat saat 
Tim Supervisi Karhutla Mabes Polri 
melakukan kunjungan lapangan di 

Kalimantan Selatan, Rabu (14/10/2020). 

“Saya sangat mengapresiasi apa 
yang sudah dilakukan rekan-rekan 
di PT SAM dan PT TBM,” kata Brigjend 
Pol. Drs Hersadwi Rusdiyono SH, saat 
melakukan kunjungan lapangan di 
kawasan perkebunan PT SAM dan PT 
TBM, Rabu (14/10/2020). 

Menurut Hersadwi Rusdiyono, apa 
yang dilakukan anak perusahaan Grup 
Astra Agro itu sudah sesuai standar 
dan sebaiknya dipertahankan terus. 

Pihaknya pun mencatat hal terpenting 
yakni semua peralatan, kanal-kanal 
yang disiapkan, serta semua sarana 
prasana yang ada selalu dipantau 
kesiapannya. Tujuannya, agar selalu 
siap untuk digunakan, baik untuk 
pencegahan maupun penanganan 
kebakaran. Karena itulah Tim 
Supervisi Karhutla Mabes Polri yg 
dipimpinnya ini mengaku sangat 
puas melihat perusahaan kesiapan 
perkebunan kelapa sawit tersebut 
dalam mengantisipasi dan mencegah 
terjadinya karhutla. 

Dalam kunjungan yang didampingi 
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan 
itu, Kepolisian RI sempat menyaksikan 
dari dekat bagaimana PT SAM dan 
PT TBM membentengi perusahaan 
beserta lingkungan masyarakat 
sekitarnya dari ancaman karhutla. 
Selain menunjukkan kesiapan tim 
yang bertanggung jawab khusus 
untuk pencegahan dan penanganan 
karhutla, pimpinan perusahaan yang 
diwakili oleh Erwin Ristianto juga 
menjelaskan langkah perusahaan agar 

tugas tersebut dapat lebih efektif dan 
maksimal. 

“Untuk tahun ini PT. SAM telah 
memanfaatkan teknologi drone dalam 
melakukan pemantauan karhutla,” ujar 
Administratur PT SAM, Erwin Ristianto. 

Peralatan berupa pesawat kecil yang 
dikendalikan dari jauh ini sudah diuji 
dan terbukti, menurutnya, memang 
lebih efektif dan efisien. 

Pemanfaatan drone memang di 
rasakan sangat membantu para 
petugas lapangan. Jangkauannya 
sangat luas dan hasilnya dapat segera 
disampaikan ke pihak-pihak yang 
berkepentingan untuk memudahkan 
melakukan langkah antipasi 
selanjutnya. 

Ketersediaan sumber air juga terus 
mendapat perhatian dan pemantauan 
secara berkala agar senantiasa 
tersedia dan mudah di manfaatkan jika 
sewaktu-waktu di butuhkan. 

Tidak hanya itu, bagian yang juga 
penting dari antisipasi bahaya karhutla 
adalah perlibatan masyarakat dalam 
melakukan sosialisasi kegiatan 
pencegahan karhutla. PT SAM dan 
PT TBM bekerja sama dengan operator 
seluler. Setiap informasi yang berasal 
dari tim terkait dengan segala upaya 
pencegahan disebarkan ke masyarakat 
luas melalui SMS Broadcast. 

Jonathan Ivander
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ATASI KARHUTLA DI MASA 
PANDEMI, PERLU PERAN 
SEMUA PIHAK 
Indonesia punya pekerjaan 

besar mengantisipasi karhutla, 
manajemen lapangan harus 
terkonsolidasi dan terkoordinasi 
dengan “Area-area yang 
rawan hotspot dan update informasi 
sangat penting sekali, memanfaatkan 
teknologi meningkatkan monitoring 
dan pengawasan dengan 
sistem dashboard." 

Sistem dasboard Lancang Kuning  
bisa menggambarkan situasi 
karhutla di Riau pada Februari lalu 
saat pemantauan wilayah rentan 
karhutla. Sistem ini, menggunakan 
empat teknologi satelit sebagai alat 
pengindera untuk mendeteksi titik api, 
yakni NOAA, Aqua, Terra, dan satelit 
dari Lapan. 

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika (BMKG) menyatakan, 
sebagian besar wilayah akan 
mengalami puncak kemarau pada 
Agustus. Dalam laporan itu, 17% 
wilayah memasuki kemarau April, 

38% pada Mei, dan 27% Juni. 

Untuk antisipasi karhutla di lahan 
gambut, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, serta Badan Restorasi Gambut 
siaga menjaga tinggi muka air pada 
lahan gambut. Gambut harus tetap 
basah dengan sekat kanal, embung, 
sumur bor, teknologi pembasahan 
lain guna mencegah kekeringan dan 
kebakaran lahan. 

Selain teknologi, pemanfaatan 
infrastruktur pengawasan pun perlu 
hingga tingkat bawah, melalui 
Babinsa, Babinkamtibmas, sampai 
kepala desa. 

Dampak Kebakaran Lahan dan Hutan  
adalah adanya  asap yang ditimbulkan 
dapat menyebabkan penyakit Infeksi 
Saluran Pernafasan Atas (ISPA), 
asma, penyakit paru obstruktif kronik, 
penyakit jantung serta iritasi pada 
mata, tenggorokan dan hidung. Kabut 
asap dari kebakaran hutan juga dapat 

mengganggu bidang transportasi, 
khususnya transportasi penerbangan. 

Tersebarnya asap dan emisi gas 
karbondioksida dan gas-gas lain ke 
udara juga akan berdampak pada 
pemanasan global dan perubahan 
iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan 
hutan menjadi gundul, sehingga tidak 
mampu lagi menampung cadangan 
air di saat musim hujan, hal ini dapat 
menyebabkan tanah longsor ataupun 
banjir. Selain itu, kebakaran hutan 
dan lahan juga mengakibatkan 
berkurangnya sumber air bersih dan 
bencana kekeringan, karena tidak 
ada lagi pohon untuk menampung 
cadangan air. 

Terlebih di tengah pandemi covid-19 
seperti saat ini. Sangat besar biaya 
yang dikeluarkan jika terjadi Karhutla, 
sangat banyak waktu tersita dan 
tenaga terkuras. Sebagian besar 
karhutla karena ulah manusia baik 
sengaja maupun kelalaian. 

 

|  BERITA KEBUN |
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Jaga gambut tetap lembab 

Untuk mengantisipasi hal itu, 
sejumlah persiapan dilakukan PT 
Kimia Tirta Utama (KTU) dalam 
menghadapi musim kemarau, walau 
tidak terjadi kebakaran di lingkungan 
perusahaan tetapi sikap waspada 
selalu ditanamkan oleh perusahaan. 

Dalam kesempatan kesiapan 
Karhutla, PT KTU menghadirkan 
Kapolres Siak AKBP Doddy F 
Sanjaya, SH SIK MIK, Kadis DLH Siak 
Syafrilenti dan Kabidnya Ardhayani, 
Kapolsek Koto Gasib Ipda Suryawan 
dan sejumlah tamu undangan. 
Administratur PT KTU, Achmad 
Zulkarnain didampingi Humas Azra 
dan Slamat Riyadi, menjelaskan 
penanganan karhutla dengan 
integrated water management 
system. 

Menurut Zulkarnain, water 
management system yang mereka 
punya sudah diakui Badan Restorasi 
Gambut. 

"Kami melakukan hal ini untuk 
menjaga kelembaban tanah 
(soil moisture), sehingga terjaga 
kelembabannya sepanjang tahun 
berada di kisaran angka 40-65 
sentimeter," jelas Zulkarnain, 
perusahaan juga memiliki menara 
pantau di lima titik yang strategis di 
sekitar kebun. 

Disebutkan Zulkarnain, menara 
pantau untuk memantau potensi 
asap atau api yang ada di sekitar 
kebun PT KTU, bahkan bisa 
melihat ke kawasan desa sekitar 
perusahaan. Tidak hanya menara 
pantau, pihaknya juga menyiapkan 
drone. Drone ini digunakan untuk 
mengontrol area patroli udara untuk 
wilayah yang tidak bisa terjangkau 
oleh patroli darat. Dan yang tak 
kalah penting, menurut Zulkarnain 
adalah sistem sekat kanal atau over 
flow. Sekat kanal dibuat berdasarkan 
topografi. Sekat kanal dibagi menjadi 
lima zona. 

"Hal yang terbaru, kami sudah 
memiliki stasiun riset untuk meneliti 
emisi gambut dan fakta-fakta lain 
tentang kelapa sawit dan gambut. 
Dalam hal ini kerja sama dengan IPB 
dan BPDP-KS," kata Zulkarnain sambil 
menunjukkan kegunaan sejumlah 

peralatan yang ada di stasiun riset 
dan letaknya di tengah perkebunan.
Kunjungan dari BRG dan BPDP-KS ke 
kebun PT KTU terkait penerapan water 
management system gambut. 

Komitmen perusahaan? 

Berdasarkan laporan Singapore 
Institute of International Affairs (SIIA) 
Haze Outlook 2020 menyebutkan, 
faktor manusia salah satu hal 
penting dalam karhutla. Perusahaan 
dan komunitas jadi titik penting 
dalam upaya pencegahan karhutla.
Apalagi dalam kondisi pandemi 
covid-19 yang memberikan dampak 
pada perekonomian, termasuk 
perusahaan perkebunan yang 
mempertahankan pemasukannya.
Laporan ini mengatakan, edukasi jadi 
langkah penting dalam memastikan 
upaya keberlanjutan tetap berjalan 
meski covid-19 ini jadi halangan.
Perusahaan-perusahaan besar, sebut 
laporan ini, yang memiliki komitmen 
pelestarian dan keberlanjutan harus 
tetap mematuhi dalam mencegah 
atau meminimalisir titik api dalam 
konsesi. 

Tentunya, untuk kebaikan bersama, 
melakukan pendidikan dan 
pengenalan gambut sejak dini 
dengan Duta Sawit Gambut Lestari 
dari Siswa pelajar SMP Kimia Tirta 
Utama bersinergi dengan masyarakat 
sekitar, yaitu MPA dan Desa Sejahtera 
Peduli Api. Melihat banyaknya inovasi 
yang dilakukan PT KTU mengantisipasi 
karhutla, Kapolres Siak AKBP Doddy 
F Sanjaya yakin akan menginspirasi 

perusahaan lainnya yang ada di 
Kabupaten Siak. 

"Dengan temuan-temuan dan 
inovasi, saya harapkan karhutla 
dapat dicegah. Mengenai 
kelengkapan peralatan termasuk 
mobil pemadam memang wajib 
dimiliki setiap perusahaan, sebagai 
bentuk antisipasi," sebut Kapolres. 
Sementara Kadis DLH Syafrilenti 
menyebutkan apa yang dimiliki 
PT KTU bentuk keseriusan dan 
totalitas."Saya berharap inovasi ini 
menginspirasi perusahaan lainnya," 
harapnya. 

Sebagai upaya edukasi dan 
pemberdayaan masyarakat untuk 
mencegah terjadinya Karhutla, 
PT KTU juga mengajak masyarakat 
untuk memberdayakan lahana tidur 
yang tidak di olah menjadi lahan 
produktif untuk ketahanan pangan 
dan ekonomi masyarakat di masa 
pandemi seperti ini, masyarakat di 
ajak mengelola lahan pekarangan 
rumahnya untuk di tanami dengan 
tanaman produktif sehingga 
masyarakat tidak akan membuka 
lahan dengan cara dibakar yang 
berakibat fatal Karhutla. Aneka 
hasil tanaman Holtikultura sebagai 
penopang ekonomi masyarakat 
sudah terlihat di Desa sekitar 
PT KTU. 

Slamet Riyadi  

Guru Pembina PT KTU

|  BERITA KEBUN |
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Paguyuban Nusantara Jaya (PNJ) 
tidak berhenti berkarya dan 

berprestasi ditengah pandemi 
covid-19, dimana PNJ dikoordinir 
oleh Bahri. 

Setelah PNJ sukses menyabet 
juara III lomba ketertiban, 
kerapian, kebersihan, kelestarian, 
kedisiplinan, safety, dan semangat 
kerja (5K2S) antar paguyuban 
lingkup PT Letawa pada bulan 
Agustus 2020, dan kini PNJ kembali 
meraih prestasi. 

Prestasi PNJ kali ini diraih dari 
lomba daur ulang sampah plastik 
yang diselenggarakan Safety and 
Health Environment officer (SHE) 
PT Letawa merupakan anak usaha 
PT Astra Agro Lestari Tbk Grup Area 
Celebes, dimana lomba daur ulang 
sampah plastik dilaksanakan dari 
tanggal 29 September hingga 16 
Oktober 2020. 

Paguyuban Nusantara Jaya 
mengikutkan 7 produk kategori 
individu dan 2 produk kategori 
kelompok. PNJ meraih juara I 
kategori kelompok atas nama Tim 
AMJ (bAhri, Mala, dan Jian), juara 
IV kategori individu atas nama 
Bahri. 

Tim AMJ menampilkan produk 
rak bunga elegan dan minimalis. 
Rak bunga dibentuk sedemikian 
rupa dengan bahan kayu bekas 
di cat hitam. Ada tujuh pot yang 
menghiasi rak bunga tersebut. 
Diantaranya bunga mawar merah, 
anggrek, lili, bunga gantung, 
monstera, aglonema merah, dan 
keladi. 

Hiasan rak bunga ini sangat 
unik karena hasilnya terlihat 
sangat cantik dan seperti aslinya, 
meskipun hanya memanfaatkan 

barang bekas. 

Barang bekas yang digunakan 
mudah ditemukan di lingkungan 
sekitar, seperti kantong plastik 
bekas, botol dan gelas plastik 
bekas minuman. Alat yang dipakai 
juga mudah diperoleh. Rak bunga 
elegan dan minimalis ini sangat 
mempercantik interior ruangan. 

Tim AMJ, Andi Nirmala Baso, 
ucapkan Alhamdulillah bisa ikut 
berpartisipasi dalam lomba daur 
sampah plastik dan lomba ini 
sangat luar biasa. 

“Semoga kedepannya lebih banyak 
lagi kegiatan dan lomba-lomba 
seperti ini,” ucap Nirmala usai 
acara penyerahan hadiah di ruang 
meeting kantor PT Letawa di Desa 
Makmur Jaya, Kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten Pasangkayu, 
Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu 
(24/10/2020). 

Sementara Jian Mayangsari juga 
ucapkan Alhamdulillah setelah 
dirinya mendapat pengalaman 
diperlombaan tersebut. 

“saya mendapatkan pengalaman 
berharga. Suatu hal yang 
mengesankan, bisa membuat 
produk dari barang bekas yang 
memiliki nilai jual tinggi. Kegiatan 
ini sangat menarik,” ujar Jian. 

Juara IV kategori individu sekaligus 
Ketua Paguyuban PNJ berkreasi 
dengan botol bekas air mineral, 
Bahri juga mengolah botol bekas 
air mineral menjadi tanaman keladi 
yang cantik. 

“Pengurus PNJ selalu 
menyemangati dan memfasilitasi 
warga untuk berkreativitas, terlebih 
lagi kreativitas yang berhubungan 
dengan pemanfaatan barang 

bekas,” ujar Bahri. 

Menurut Bahri, sebelum 
diadakannya lomba daur ulang 
sampah plastik ini, sejak lama 
warga PNJ sudah aktif berkreasi 
memanfaatkan barang bekas, 
dan tidak hanya berbahan plastik 
saja, ada juga pemanfaatan ban 
bekas menjadi hiasan burung, 
kolam mini, meja taman serta kursi 
taman. 

“Terimakasih kepada manajemen 
PT Letawa yang sudah 
mengadakan lomba ini, sehingga 
warga kami memiliki wadah untuk 
meningkatkan kreativitas dalam 
memanfaatkan sampah plastik. 
Semoga lomba seperti ini bisa 
diselenggarakan di tingkat yang 
lebih tinggi, seperti level area dan 
antar area,” tuturnya. 

Pengharagaan perlombaan 
diserahkan langsung Administratur 
(ADM) PT Letawa, Tapianus 
Nainggolan menyampaikan ucapan 
terimakasih ke para peserta yang 
telah menghasilkan karya-karya 
yang luar biasa dari bahan-bahan 
bekas. 

“Kepada yang mendapatkan juara, 
saya ucapkan selamat, dan belum 
jangan berkecil hati, semoga 
kedepannya bisa lebih baik lagi. 
Ini adalah komitmen Astra Agro 
di bidang lingkungan dalam 
memanfaatkan limbah menjadi 
bernilai ekonomis,” paparnya. 

Gede Ardiantara 

Guru SMP Astra Makmur Jaya

PAGUYUBAN 
NUSANTARA JAYA 
BINAAN PT LETAWA 

JUARA 
LOMBA 
DAUR 
ULANG 
SAMPAH 
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KELOMPOK USAHA BINAAN PT PASANGKAYU

MENYULAP LIMBAH KELAPA 
SAWIT MENJADI PRODUK 
MAKANAN 

Kata Limbah, sebagian 
masyarakat mungkin 

menganggapnya sesuatu yang 
tidak bermanfaat atau tidak 
memiliki nilai. Tapi ditangan-
tangan orang yang terampil dan 
mempunyai kreatifitas, limbah 
bisa menjadi sesuatu yang sangat 
bernilai harganya. 

Seperti yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Pakawa, yang 
membuat suatu kelompok usaha 
bernama Jaya Makmur yang 
memanfaatkan limbah dari kelapa 
sawit menjadi olahan makanan 
serta Bio Gas. Kelompok usaha 
Jaya Makmur merupakan kelompok 
usaha binaan Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Kabupaten Pasangkayu 
bersama dengan PT Pasangkayu. 

Baru-baru ini tim dari kementrian 
Lingkungan Hidup (LH) dan 
Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Kabupaten Pasangkayu 
memberikan penyuluhan tentang 
pembudidayaan jamur yang 
tumbuh pada Tandan Kosong 
Kelapa Sawit (TKKS) yang 
merupakan suatu limbah dari 
proses pengolahan kelapa sawit 
di pabrik PT Pasangkayu kepada 
kelompok masyarakat tepatnya 
pada kelompok Usaha Jaya 

Makmur yang berada di Desa 
Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, 
Kabupaten Pasangkayu Sulawesi 
Barat (Sulbar), jumat (11/9/2020). 

Hadir dalam kegiatan 
penyuluhan budidaya jamur 
tersebut diantaranya Staf Kinerja 
pengelolaan limbah Agroindustri 
kementrian lingkungan hidup 
Basuki Rachmat dan Renward 
Siahaan, Kepala Bidang Penataan 
dan Penaatan Lingkungan Hidup 
(PPLH) Kabupaten Pasangkayu 
Muhammad Tauhid, Community 
Development Officer (CDO) PT 
Pasangkayu Officer, dan Safety 
Healty and Environment (SHE) PT 
Pasangkayu Nazar al Haddad 
Samosir, serta Ketua kelompok 
usaha Jaya Makmur Ibu Hardang. 

Dalam pembudidayaan jamur yang 
telah dilakukan oleh kelompok 
usaha jaya makmur, mereka telah 
menghasilkan beberapa produk 
dari pengolahan TKKS tersebut, 
diantaranya Abon Jamur, Kripik 
Jamur dan bio gas yang digunakan 
oleh warga sekitar. 

Selaku ketua kelompok usaha 
jaya makmur, ibu Hardang 
mengucapkan terima kasih kepada 
Dinas Lingkungan Hidup (LDH) 

Kab. Pasangkayu yang telah 
memberikan pembinaan kepada 
masyarakat, dan terima kasih 
juga kepada PT Pasangkayu yang 
sudah membantu memberikan 
TKKS sebagai bahan baku 
pembudidayaan jamur, selain 
itu DLH juga sudah memberikan 
penyuluhan dan pembinaan, 
serta kunjungan secara rutin 
untuk memantau secara dekat 
dan melihat perkembangan 
pengelolaan budidaya jamur 
dan bio gas, juga telah 
mendampingi dalam pengelolaan 
pembudidayaan jamur. 

“tidak hanya TKKS sebagai 
bahan baku, PT Pasangkayu 
juga membantu untuk bahan 
dasar utama yaitu berupa kapur 
dolomit dan pupuk organik yang 
digunakan untuk pembudidayaan 
jamur, serta bantuan secara materi 
untuk modal produksi usaha kami, 
hasil produksi kami yaitu abon 
jamur dan kripik jamur kami titip 
dikoperasi PT. Pasangkayu dan itu 
sangat membantu prekonomian 
kami”, ujarnya.

Kartina 

Guru Pembina PT Pasangkayu
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Kondisi yang tak menentu 
membuat semangat semakin 

mengeruh. Mungkin kata-kata 
tersebut menggambarkan keadaan 
dimana kita harus bergelut dan 
berdamai dengan virus yang saat 
ini sedang berkuasa. Cobaan 
dan rintangan yang menghadang 
seringkali membuat iman yang 
seharusnya berdiri tegak menjadi 
terombang-ambing, yang 
seharusnya kokoh menjadi lemah 
dan yang seharusnya merupakan 
pijakan batu menjadi seutas tali. 
Tidak sedikit saudara-saudara 
seiman kami yang terkena musibah 
selama pandemi ini, bahkan 
keluarga yang menjadi korbannya. 
Kesedihan, kecemasan, dan 
kekecewaan menjadi teman yang 
setia bagi saudara-saudara kita 
yang menjadi korban keganasan 
virus tersebut.  

Melihat hal yang tersebut, kami 
sebagai saudara seiman merasa 
terpanggil untuk tetap meneguhkan 
dan memberikan semangat kepada 
saudara-saudara kami. Sungguh 
seperti mata air yang menyegarkan 
ketika banyak orang memberikan 
kekuatan dan peneguhan untuk 
bangkit dan berharap kembali 
kepada Tuhan Yesus. Pengharapan 
akan Tuhan tidak pernah 
mengecewakan karena Kasih Tuhan 
selalu tercurah di dalam hidup kita, 
kata tersebut yang sering kami 
ucapkan kepada saudara-Saudara 
kita dengan harapan iman percaya 
akan timbul semakin kokoh dan 
bertumbuh. 

Kerinduan yang semakin 
kuat dan keterbatasan untuk 
bertemu menjadi ide awal untuk 
mengadakan Persekutuan Doa 
secara virtual. Puji Tuhan, kerinduan 
tersebut disambut hangat oleh 
saudara-saudara kita di Head Office 
Astra Agro. Namun, pekerjaan 
Tuhan tidak berhenti hanya di Head 
Office saja, ketika kami mencoba 
membagikan informasi tersebut 

kepada saudara-Saudara yang 
ada di site, hal tersebut disambut 
dengan antusias yang luar biasa. 
Karena sambutan yang positif 
yang kami terima, maka kami 
memutuskan untuk mengadakan 
Persekutuan Doa pada tanggal 2 
Oktober 2020 yang dilayani oleh 
Pendeta DR. Zifky P, MA, M.PD, 
M.TH. Beliau memberikan judul 
pada khotbah virtual tersebut 
yaitu “Menembus Padang Gurun” 
dengan ayat tema Roma 8:28. Pada 
khotbah tersebut Bapak Pendeta 
Zifky memberikan pesan bahwa kita 
harus tetap berharap, harus tetap 
patuh pada protokol yang ada dan 
tetap berdoa. Pesan yang diberikan 
menjadi booster bagi iman kami, 
seketika kami tersadar bahwa 
menggerutu bukanlah solusi yang 
baik.  

Setiap rangkaian acara diikuti 
dengan baik dan berkat rohani 
diterima saat itu juga. Fellowship 
pada saat itu sungguh hangat dan 
tidak terlupakan karena kami dapat 
terkoneksi dengan Saudara-Saudara 
yang ada di site dan sebaliknya. 
Kami mengenal satu dengan 
yang lain, saling menguatkan dan 
saling memberikan semangat dan 
persekutuan doa virtual tersebut 
diakhiri dengan doa syafaat dan 

doa berkat yang dipimpin oleh 
Bapak Pendeta Zifky. 

Persekutuan doa virtual yang 
telah diadakan tersebut menjadi 
berkat dan mendapat apresiasi 
dari saudara-Saudara yang telah 
mengikutinya. Dukungan dan 
ucapan positif menjadi kekuatan 
untuk kami untuk lebih bersemangat 
menjaga fellowship yang telah 
terbentuk apik selama ini. 
Persaudaraan baru dalam Kristus 
semakin terjalin mesra dan damai 
bahkan menjadi saluran berkat bagi 
Saudara yang membutuhkan. 

Kami yakin dan percaya 
persekutuan Doa Virtual tersebut 
bukan hanya berasal dari pemikiran 
para pelayan semata namun Tuhan 
Yesus yang menggerakkan kami 
untuk melayani jiwa-jiwa yang 
dipercayakan kepada Persekutuan 
Doa Astra Agro. Kami yakin 
pekerjaan Tuhan tidak akan berhenti 
dan KuasaNya akan semakin 
dahsyat dalam menjamah umatNya. 
God makes a way when there 
seems to be no way. 

Lovisa  Claudya

IBADAH ONLINE PERSEKUTUAN DOA KRISTEN/KATOLIK ASTRA AGRO

GOD WILL MAKE A WAY 
WHERE THERE SEEMS TO BE 
NO WAY 

|  L INTAS HO |
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Laa Tahzan Innallaha Maana 
“Janganlah kamu bersedih, 

Sesungguhnya Allah bersama kita”. 
Kutipan ayat suci Al-Quran QS.AT-
Taubah (9): 40 semakin menguatkan 
kita bahwa akan ada hikmah dari 
setiap peristiwa yang terjadi dalam 
hidup. Begitu pula dengan kondisi 
saat ini. Wabah pandemi covid-19 
yang melanda hampir di seluruh 
dunia, tidak hanya Indonesia.

Pandemi covid-19 membawa kita 
pada pola hidup “normal” baru 
yang cukup terasa berbeda dengan 
yang kita jalani selama ini. Banyak 
perubahan mendasar yang tidak 
pernah terbayangkan sebelumnya 
menjadi hal kebiasaan baru yang 
harus kita jalani di tengah wabah 
covid-19 yang belum kunjung usai.  

Tidak hanya memunculkan 
adaptasi baru, Pandemi covid-19 
juga membawa kita pada 
pembatasan pergerakan orang 
dengan diterapkannya Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) guna 
mencegah terjadinya penularan 
wabah covid-19 secara masif.   

Namun perlu kita sadari bahwa, 
pasti ada hikmah dari setiap 
kejadian, bahwa kita tidak sendiri, 
ada Allah yang selalu bersama 
kita. Di tengah kondisi saat ini, 
salah satu cara untuk men-charge 
kembali keimanan kita dengan 
Tholabul ilmi atau mencari ilmu. 
Karena melalui majelis ilmu kita 
dapat memperoleh ilmu hikmah dan 
mendekatkan diri kepada-Nya.  

Sehingga hal tersebut menginisiasi 
Kajian Annisa Astra Agro 

menyelenggarakan kajian dengan 
tema “Laa Tahzan Innallaha Maana” 
dengan mengundang Dr Aisah 
Dahlan C,Ht sebagai penyampai 
materi kajian yang dilaksanakan 
secara virtual melalui aplikasi zoom 
pada 30 Oktober 2020. 

Untuk menampung animo jamaah 
yang luar biasa, pihak panitia 
menyiapkan grup whatsapp untuk 
menampung jamaah yang ingin 
mengikuti kajian dr Aisah Dahlan 
Cht. Hari berganti, tak terasa hari H 
kajian akbar semakin dekat. 

Bismillah, Hari-H 

Dengan senyum khasnya, dr. 
Aisah Dahlan, C.H.t menyapa 
para jamaah dipandu oleh 
Fenny Sofyan sebagai mc kajian. 
Dalam kajiannya dr Aisah Dahlan 
memaparkan mengenai bagaimana 
pengendalian emosi dan pikiran 
berpengaruh terhadap diri kita. 
Sebagai contoh ketika kita merasa 
sedih, kesedihan itu mengecil jika 
dirahasiakan dan membesar jika 
dikeluhkan. Oleh karena itu, sebagai 
manusia yang berakal, kita harus 
bisa men-setting otak kita agar 
selalu dalam letak emosi yang stabil 
dan bahagia.  

Hal ini disebabkan dalam diri 
manusia terdapat letak emosi yang 
terbagi menjadi dua bagian, yaitu 
energi positif dan energi negatif. 
Energi negatif meliputi rasa apatis, 
sedih, takut, marah, dan sombong 
sedangkan energi positif meliputi 
semangat, menerima, damai, dan 
pencerahan. Sehingga apabila 
kita tidak bisa mengontrol emosi 

dan berusaha menjaga pada 
frekuensi yang sesuai, maka akan 
menimbulkan munculnya energi 
negatif berupa depresi yang 
berpengaruh pada pikiran dan batin 
orang tersebut.  

Oleh karenanya untuk menghindari 
hal tersebut, dr Aisah Dahlan 
memberikan tipsnya kepada para 
jamaah bagaimana menghindari 
munculnya energi negatif dalam diri 
kita, yaitu dengan mengambil nafas 
yang dalam sambil memperbanyak 
taawudz, memperbanyak istigfar 
dan bersabar. Sebab ketika 
kita beristigfar poros otak dan 
jantung akan membawa pesan 
untuk bertafakkur dan berdzikir. 
Jika menggunakan logika dan 
rasionalitas berarti kita akan 
memikirkan Allah dan puncaknya 
akan mendatangkan hikmah bagi 
dirinya. Masya Allah Tabarakallah 

Antusiasme jamaah dalam 
mengikuti kajian yang dipaparkan 
oleh dr Aisah Dahlan C,Ht 
menambah kehangatan dan 
keseruan acara kajian yang 
tanpa terasa telah berlangsung 
hampir 2 jam lamanya. Melalui 
kajian dr Aisah Dahlan, C.Ht 
kita mendapatkan ilmu dan 
pengetahuan baru tentang 
bagaimana pengendalian emosi 
dan pikiran berpengaruh terhadap 
diri kita. Bahwa kita harus bangkit 
dan bertahan dari segala kondisi 
dengan selalu mendekatkan diri 
kepada-Nya. 

Dini Kurnia W

KAJIAN KEPUTRIAN DKM PERISAI ASTRA AGRO
LAA TAHZAN INNALLAHA MAANA 
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|  RESENSI  BUKU |

Kamu nonton drama korea Start Up gak, sih?  Tim Han Ji Pyeong 
atau Nam Do San? Hmm, meskipun sudah selesai tayang pada 

6 Desember lalu, drama ini masih hangat dibahas di media sosial 
seperti Twitter, Instagram, hingga Tiktok.  

Drama Start Up berkisah tentang perjuangan bisnis anak muda 
untuk merintis perusahaan baru dan berjuang mewujudkan mimpi 
di kota Seoul. Selain pemandangan kota yang menawan, kamu juga 
bisa menikmati berbagai kisah yang menyentuh hati, drama cinta 
dan pendewasaan diri. Drama Start Up diperankan oleh aktor dan 
aktris kebanggaan Korea Selatan, yaitu Bae Suzy, Nam Joo-hyuk, Kim 
Seon-ho, dan Kang Han-na. 

Meskipun kisah dalam Start Up fiktif, drama ini mampu menyedot 
banyak perhatian dari berbagai kalangan. Di Indonesia 
sendiri, drama ini sering menjadi trending topic setiap kali 
masa penayangannya. Kondisi dalam drama Start Up jelas 
menggambarkan situasi Indonesia yang juga sedang berusaha 
membuka peluang di perusahaan rintisan. 

Azhar faqih Mafaza

START-UP
Sutradara : Oh Choong-Hwan
Penulis Naskah  : Park Hye-Ryun
Pemeran Utama : Bae Suzy
    Nam Joo-hyuk,
    Kim Seon-ho
    Kang Han-na
Tahun Rilis : 2020
Jumlah Episode : 16 Episode

Gardner memperlihatkan mengapa orang yang ber-IQ 
tinggi mengalami kegagalan dan orang yang ber-

IQ sedang menjadi sangat sukses. Penyebabnya adalah 
kecerdasan emosional, yang mencakup kesadaran diri 
dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat dan 
motivasi diri, empati, serta kecakapan sosial. Kecerdasan 
emosional merupakan ciri orang-orang yang menonjol dalam 
kehidupan nyata: mereka yang memiliki hubungan dekat 
yang hangat dan menjadi bintang di tempat kerja. Ini juga 
ciri utama karakter dan disiplin diri, altruisme, serta belas 
kasih kemampuan-kemampuan dasar yang dibutuhkan bila 
kita mengharapkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. 
Sebagaimana ditunjukkan oleh Goleman, kerugian akibat 
rendahnya kecerdasan emosional dapat berkisar dari 
kesulitan perkawinan dan mendidik anak hingga ke buruknya 
kesehatan jasmani. Rendahnya kecerdasan emosional dapat 
menghambat pertimbangan intelektual dan menghancurkan 
karier. Karena pelajaran-pelajaran emosional yang diperoleh 
seorang anak akan membentuk sirkuit otaknya, Goleman 
memberikan pedoman mendetail tentang bagaimana 
orangtua dan sekolah dapat memanfaatkan kesempatan 
emas masa kanak-kanak itu dengan sebaik-baiknya. 

Dyah laras Wulandari
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Tepat 75 tahun silam, Ir. 
Soekarno Hatta dengan lantang 

mengumandangkan Proklamasi 
Kemerdekaan atas penjajahan 
bangsa Jepang yang disambut 
hangat masyarakat Indonesia. Kilasan 
peristiwa ini menjadi sejarah besar 
bagi bangsa Indonesia menjadikan 
17 Agustus tidak hanya sebagai 
peringatan tetapi juga perayaan 
meriah bagi seluruh masyarakat setiap 
tahunnya.

Berbeda dengan tahun 2020, 
sorak sorai 17-an tidak lagi 
mewarnai kampong-kampung atau 
perkantoran di Indonesia. Pandemi 
yang terjadi sejak awal tahun 
membuat masyarakat Indonesia 
memprioritaskan kemerdekaan 
jasmani agar terhindar dari virus 
covid-19.

Namun, Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) yang telah membatasi 
gerak dan ruang masyarakat sebagai 
upaya pemutusan rantai penyebaran 
covid-19 tidak mematahkan semangat 
dan kemeriahan perayaan 17-
an. Berbagai acara virtual hadir 

meramaikan perayaan ini, tidak 
ketinggalan Agrovaria Livestream yang 
turut mempersembahkan “Agustusan 
Jaga Jarak” sebagai rangkaian 
kampanye #KitaSELAMAT di tengah 
pandemi.

Edisi spesial Agrovaria Livestream 
dilaksanakan tepat pada 17 Agustus 
2020 dengan menghadirkan para 
Insan Astra Agro yang mewakili 
masing-masing area yaitu 
Andalas, Borneo, dan Sulawesi. 
Dibuka dengan konser virtual yang 
membawakan lagu Manusia Kuat 
oleh karyawan-karyawan Astra Agro, 
dipersembahkan sebagai pesan bagi 
seluruh penonton bahwa kita mampu 
menghadapi serta melalui musuh 
yang tak terlihat ini yaitu virus covid-19.

Selanjutnya, Agrovaria Livestream juga 
menampilkan kesan dan pesan dari 
beberapa karyawan yang merayakan 
17-an di tengah pandemi. Berbagai 
tanggapan positif dilontarkan agar 
tetap semangat dan berinovasi di 
kala masa pandemi. Tidak kalah 
penting, mematuhi protokol kesehatan 
juga menjadi pesan utama yang 

AGROVARIA LIVESTREAM SPESIAL HARI KEMERDEKAAN:

TETAP SEMARAK 
MESKIPUN AGUSTUSAN 
JAGA JARAK 

disampaikan baik oleh beberapa 
karyawan Astra Agro bahkan Presiden 
Direktur Santosa.

Tidak kalah seru dari perayaan 17-an 
pada umumnya, Agrovaria Livestream 
spesial Agustusan Jaga Jarak ini 
ditonton oleh 2.345 pengguna 
sosial media di seluruh Indonesia. 
Mempersembahkan berbagai 
pertunjukan dan games menarik yang 
melibatkan peserta-peserta dari area 
Andalas, Borneo, dan Sulawesi yang 
berpartisipasi dari rumah masing-
masing, membuat perayaan yang 
dilakukan secara virtual ini lebih 
terasa meriah meskipun bertemakan 
Agustusan Jaga Jarak.

Penonton dari berbagai penjuru 
Indonesia juga turut hadir untuk 
memeriahkan dan mendukung 
para peserta. Celotehan lucu ketika 
mendukung peserta lomba serta tegur 
sapa kepada teman yang sudah lama 
tidak berjumpa menghiasi kolom 
komentar selama acara berlangsung.

Ratr i  Melanda Maharani
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Di seluruh dunia bulan Oktober 
kerap diperingati sebagai 

bulan peringatan kanker payu 
dara. Menurut pengamatan World 
Health Organization (WHO), saat 
ini masyarakat terutama penduduk 
di negara berkembang seperti 
Indonesia memiliki pengetahuan 
yang minim mengenai gejala dan 
dampak dari kanker payudara. Selain 
itu data dari WHO juga menunjukan 
jika kanker payudara adalah kanker 
yang paling banyak menyebabkan 
kematian di kalangan perempuan 
Indonesia. Agrovaria Livestream 
kali ini akan mengusut tema “Breast 
Cancer Awareness Talk: Survivor’s 
Journey and Early Detection.” 
dengan menampilkan Samatha 
Barbara selaku ketua dari Love Pink 
Indonesia, yakni sebuah organisasi 
nirlaba yang didirikan dengan tujuan 
untuk mengampanyekan kesadaran 
mengenai kanker payudara di 
Indonesia. 

Sebagai organisasi, Lovepink 
Indonesia telah melakukan 
penggalangan dana dan kampanye 
melalui kampanye tahunan 
Indonesia Goes Pink. Melalui 
kampanye ini, Lovepink Indonesia 
menggelar marathon, bincang-
bincang dengan para dokter, 
pemeriksaan deteksi dini dengan 
USG, sesi hiburan bagi penyintas, 
dan berbagai kegiatan lainnya. 
Awalnya organisasi Lovepink 
diprakarsai oleh kedua penyintas 
kanker payudara bernama Madelina 
Muthia dan Santhi Persada yang 
berkenalan saat treatment kanker 

payudara. Mereka berjanji untuk 
saling support dan mendukung 
penyintas lain. 

Selain itu, Agrovaria Livestream 
juga mengundang dokter Patsy 
Djatikusumo, seorang advisor 
dan penyintas kanker payudara 
di Lovepink, untuk memberikan 
sudut pandang medis mengenai 
kanker payudara. Menurut dr. 
Patsy pengalamannya sebagai 
penyintas kanker payudara adalah 
anugerah yang dapat memberikan 
pengalaman nyata yang dapat 
membantunya sebagai advisor atau 
penasihat bagi penyintas lain. 

Dokter Patsy menjelaskan jika pada 
dasarnya kanker adalah sel tubuh 
kita yang membelah diri tanpa 
kontrol sehingga menimbulkan 
sebuah benjolan. Hal ini berbeda 
dengan sel normal yang akan mati 
setelah membelah diri selama 28 
hari. Penyebab kanker payudara 
belum diketahu secara pasti, namun 
dokter Patsy mengingatkan jika kita 
dapat mengendalikan faktor risiko 
agar dapat terhindar dari kanker 
payudara. 

Menurut dokter Patsy tidak hanya 
perempuan saja yang dapat 
terkena kanker payudara, namun 
laki-laki juga berisiko mengidap 
kanker payudara. Pada dasarnya 
Semua makhluk yang memiliki 
organ payudara akan berisiko untuk 
terkena kanker ini. “Siapapun anda, 
apapun pendidikannya, dimananpun 
juga ternyata kanker payudara dapat 
mengintai kita. Meskipun kita tahu 

AGROVARIA LIVESTREAM BREAST CANCER AWARENESS TALK: 

SURVIVOR’S JOURNEY 
AND EARLY DETECTION 

teorinya tapi tidak melaksanakan 
langsung pemeriksaannya, kita 
tetap bisa lalai untuk deteksi dini 
kanker payudara.” ujar dokter Patsy. 
Oleh karena itu pemeriksaan kanker 
payudara sangatlah penting untuk 
dilakukan sedini mungkin.  

Dokter Patsy juga menegaskan 
bahwa pada dasarnya semua 
wanita perlu melakukan SADARI 
atau pemeriksaan payudara sendiri. 
SADARI dapat dilakukan setiap 
bulan terus menerus seumur hidup. 
Kita melakukan pada hari ke 7 
sampai dengan hari ke 10 sejak 
menstruasi pertama karena pada 
saat itu payudara kita lebih lunak 
untuk dilakukan perabaan. Tidak 
lupa melakukan SADANIS yang 
merupakan pemeriksaan payudara 
secara klinis dengan datang ke 
dokter atau fasilitas terdekat yang 
melalui USG rutin sebanyak 2 tahun 
sekali untuk usia dibawah 35 tahun 
dan pemeriksaan mammografi 
sebanyak 1 tahun sekali bagi 
seseorang yang berusia 35 tahun 
keatas.  

“Periksalah secara medis, jangan 
menunda pengobatan, semakin 
cepat semakin baik untuk 
kelangsungan hidup selanjutnya” 
ujar Samantha. Baik Samantha 
maupun dokter Patsy sama-
sama menekankan untuk segera 
memeriksakan diri secara medis 
dan tidak tergiur dalam melakukan 
pengobatan diluar medis yang 
belum didasari oleh bukti ilmiah.  

Dyah Laras Wulandari
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AGROVARIA LIVESTREAM:

ASTRA AGRO SIAGA API  
Musim kemarau di Indonesia 

erat kaitannya dengan karhutla 
yang terjadi di sekitar kebun sawit. 
Berbagai faktor seperti manusia 
dan cuaca panas di musim 
kemarau kerap menjadi faktor 
penyebab kebakaran. Sebagai 
salah satu perusahaan sawit 
di Indonesia, Astra Agro telah 
mempersiapkan berbagai metode 
pencegahan kebakaran. Agrovaria 
livestream yang kembali dengan 
tema Astra Agro Siaga Api akan 
membahas mengenai pencegahan 
api atau fire prevention yang dibagi 
menjadi dua episode. Di episode 
pertama Agrovaria Livestream akan 
membahas mengenai bagaimana 
Astra Agro melakukan pencegahan 
karhutla di tengah pandemi 
covid-19, sedangkan episode 
kedua lebih memfokuskan kepada 
payung hukum dalam pencegahan 
karhutla. 

Pada episode pertama Agrovaria 
mengundang Dian Ary Kurniawan 
selaku fire protection specialist 
dan Bambang Budiansyah 
yang saat ini menjabat sebagai 
asisten fire protection PT TBM. 
Sebelumnya Bambang bahkan 
sempat mendapat julukan 
”Pendekar Api” oleh sebuah media 
karena perannya dalam meraih 
penghargaan Gubernur Provinsi 
Kalimantan Selatan (Kalsel) H 
Sahbirin Noor, pada peringatan 
Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 

Nasional tanggal 26 April 2019 
lalu. “Kebakaran yang sebelumnya 
pernah terjadi di Kalimantan 
Selatan adalah penyumbang asap 
terbesar. Dari situlah kita belajar 
supaya kebakaran tidak terjadi 
lagi.” ungkap Bambang ketika 
menceritakan perjuangannya 
hingga mendapatkan julukan 
pendekar api.  

Meskipun tahun 2020 diprediksi 
sebagai kemarau basah namun 
Dian Ary mengungkapkan bahwa 
perspiapan untuk pencegahan 
karhutla tetap harus dipersiapkan 
dari awal “Meski kita diuntungkan 
dengan situasi cuaca di tahun 
ini, namun antisipasi dan 
penanggulangan darurat harus 
100% kekuatannya. Jadi sebelum 
musim kemarau tiba, peralatan 
sudah kita perspiakan, dari internal 
tim kita, sarana dan prasana yang 
kita miliki, itu juga terobosan baru 
tetap kita tingkatkan.”ujar Dian. 

Astra Agro sendiri sudah 
berkomitmen menerapkan 
kebijakan zero fire sejak tahun 
2007, yakni dengan: 

1. Tidak membuka lahan dengan 
cara membakar 

2. Menyiapkan tim satgas yang 
sudah tersertifikasi oleh 
manggala agni 

3. Sistem deteksi dini dan 
menyiapkan prasarana 

4. Bagaimana program 
kebakaran ini disosialisasikan 
dengan masyarakat setempat 

Akan tetapi dengan munculnya 
pandemi covid-19, perlu dilakukan 
beberapa terobosan dalam 
pencegahan karhutla. Meski 
sosialisasi dan pembinaan 
terhadap masyarakat terkendala 
akibat pandemi, namun 
perusahaan dapat membuat 
terobosan dengan bekerjasama 
dengan provider komunikasi di 
sekitar kebun untuk mengirimkan 
pesan SMS kepada seluruh 
pengguna provider di desa-desa 
sekitar mengenai bahaya karhutla 
serta kondisi api yang muncul di 
sekitar perkebunan. Di sisi lain, 
pembinaan juga rutin dilakukan 
melalui grup whatsapp dengan 
masyarakat.  

Dian juga menjelaskan meskipun 
pandemi covid-19 membatasi 
patrol di daerah rawan kebakaran, 
namun hal tersebut dapat 
digantikan oleh teknologi drone 
UAV. Meskipun teknologi tersebut 
sudah digunakan sejak tahun 2016, 
namun di tahun 2020 terdapat 
pengembangan teknologi yang 
meningkatkan daya jelajah drone 
sehingga area yang dimonitor 
lebih luas. Kedua kualitas kamera 
juga sudah ditingkatkan agar saat 
menjelajah api bisa terlihat lebih 
jelas.  

|  PR CORNER |
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Jika episode sebelumnya berfokus 
kepada upaya pencegahan, 
maka episode kedua dari seri fire 
prevention Agrovaria Livestream 
akan menelusuri perspektif dasar 
hukum dari pencegahan karhutla 
yang diberlakukan kepada 
perusahaan sawit di Indonesia, 
termasuk Astra Agro. Pada episode 
kedua dari fire prevention series, 
Agrovaria Livestream mengundang 
M. Hadi Sugeng Wahyudiyono 
selaku direksi Astra Agro, Rasid, 
Administratur PT Sari Lembah Subur  
(PT SLS) dan Dede Nopriyanto, 
Asisten Sustainability PT SLS. 
Meskipun tuduhan kebakaran 
lahan banyak dilayangkan kepada 
industri sawit, namun Hadi 
Sugeng memberikan bukti yang 
menyatakan jika tuduhan tersebut 
tidak sesuai dengan kenyataan 
yang ada. Melalui data yang 
diambil dari global forest watch, 
Hadi Sugeng menunjukan jika 70% 
dari kebakaran lahan terjadi di 
luar konsesi lahan sawit. Terlebih 
lagi siklus kondisi cuaca ekstrim 
yang terjadi setiap 4-5 tahun sekali 
kerap kali menjadi penyebab dari 
kebakaran hutan.“Saya yakini ini 
bukan kesengajaan tapi lebih ke 
faktor cuaca” ujar Hadi Sugeng.  

Namun konsekuensi apa yang 
menunggu jika sebuah pihak 
terbukti sengaja melakukan 
pembakaran untuk membuka lahan 
sawit? Dalam UU No. 39/2014 
tertulis perintah yang melarang 
untuk membuka lahan dengan cara 
membakar. Menurut pasal 56 ayat 
1, pihak yang terbukti melanggar 
dapat dikenai pidana 10 tahun dan 
denda sebesar 10 milyar Rupiah. 
“Perusahaan yang membuka lahan 

dengan membakar sama saja 
dengan bunuh diri.” tegas Hadi 
Sugeng.  

Terlebih lagi ketentuan dari Permen 
LHK 7 No. 14 menegaskan jika 
perusahaan yang lalai dalam 
menjaga konsesinya dapat 
dikenakan denda hingga 400 juta 
Rupiah per hektarnya. Berkaitan 
dengan undang-undang ini, setiap 
perusahaan sawit diberlakukan 
strict liability atau “tanggung 
jawab mutlak” yang dibebankan 
kepada pihak baik perorangan 
atau korporasi karena terjadinya 
kerusakan lahan yang berada 
pada rentang kendalinya. Dalam 
kata lain meskipun kebakaran 
tidak disebabkan oleh perusahaan, 
namun jika kebakaran terjadi di 
dalam konsesi dan sekitarnya 
maka perusahaan sawit tetap akan 
menerima konsekuensinya.  

Di sisi lain juga terdapat 
pengecualian bagi masyarakat 
adat dalam undang-undang yang 
mengatur pembakaran lahan. 
Undang-undang tersebut adalah 
Permen LH no 10/2010 yang 
membolehkan masyarakat adat 
untuk membuka lahan dengan 
cara membakar, namun di sisi lain 
perusahaan dan pihak terkait harus 
membantu untuk mengisolasi 
area yang terbakar sehingga 
tidak merambat. Dalam peraturan 
yang sama juga disebutkan 
jika pembakaran hanya boleh 
dilakukan diluar musim kemarau 
untuk mencegah kemungkinan 
api merambat lebih jauh. 
Hadi Sugeng menjelaskan jika 
peraturan ini dibuat dalam rangka 
melestarikan tradisi masyarakat 

adat “Pemerintah membuka 
kesempatan untuk masyarakat 
dalam mencari penghasilan. Oleh 
karena itu kita perlu membangun 
komunikasi dengan masyarakat 
dan pemerintah setempat”. 

Pada episode ini Agrovaria 
livestream juga berkunjung 
kepada gudang sarpras PT SLS 
dalam melihat perspiapan dalam 
penanganan karhutla. Sarpras 
PT SLS dibentuk sebagaimana 
dengan Permentan No. 5 tahun 
2018 di pasal 25 dan pasal 14-17 
mengenai sarana pengendalian 
kebakaran dan pembetukan satuan 
tugas (Satgas) khusus penanganan 
kebakaran. Pada Sarpras tersebut 
Dede Nopriyanto menunjukan 
salah satu alat pencegah 
kebakaran berupa drone yang 
diterbangkan pada jam rawan 
kebakaran untuk menemukan api. 
Penggunaan drone dinilai lebih 
efektif daripada patroli berjalan 
kaki. Sementara itu di PT SLS juga 
sudah terdapat tim satgas yang 
tersertifikasi Manggala Agni dan 
Masyarakat Peduli Api (MPA). 

Rasid selaku administratur PT SLS 
juga menjelaskan mengenai sistem 
piket dan patroli yang dilakukan 
oleh tim satgas PT SLS di tahun 
2020. “Tahun ini kita lebih strict 
lagi, terutama kita melibatkan staff 
di jam-jam rawan. Tim kita ada 
yang piket di menara, di afdeling, 
tapi juga ada yang kontrol. Jadi 
staff-pun antara jam 5 s/d jam 9 
malam ada yang patroli secara 
bergantian.” Ujar Rasid.

Dyah Laras Wulandari
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AGROVARIA LIVESTREAM SOCIAL MEDIA TALKS:

“SIAPA BILANG HANYA MILENIAL 
YANG BISA MAIN MEDSOS?”   
Sosial media adalah ranah yang 

identik dengan kaum millennial. 
Generasi yang adiktif terhadap 
media sosial dan smartphone ini 
kerap membagikan keseharian 
mereka dan berkarya sebagai 
content creator di berbagai 
platform sosial media. Namun 
apakah benar jika saat ini hanya 
generasi milenial saja yang 
bermain sosial media? Faktanya 
generasi non-milenial banyak juga 
yang berkreasi dan melakukan 
perubahan di sosial media.  

Agrovaria Livestream kali ini 
mengundang Tofan Mahdi 
selaku Senior Vice President 
Communication di Astra Agro. 
Tofan adalah sosok yang aktif di 
berbagai platform sosial media 
seperti Youtube, Twitter, Instagram 
dan Facebook. Sementara itu 
Agrovaria Livestream juga 
mengundang Amelinda Fidella 
atau yang akrab disapa dengan 
nama Della selaku Corporate 
Communication Astra dan Instan 
Astra Youtuber untuk memberikan 
perspektif bersosial media 
sebagai generasi millennial.  

Inspirasi Tofan dalam membuat 
konten di sosial media dimulai 
dari keperhatinannya terhadap 
banyaknya konten-konten di sosial 
media yang meskipun viral namun 
tidak terlalu memiliki nilai yang 
edukatif. “Alasan kemarin berkarya 
di Youtube karena keprihatinan 
karena banyak konten-konten 
yang menurutku kurang edukatif, 
kurang inspiring tapi bisa dilihat 

oleh jutaan orang. Bagi kita yang 
generasi baby boomers, melihat 
hal tersebut tidak masuk akal” 
ujar Tofan. Menurut Tofan salah 
satu contohnya adalah kasus 
Palestina yang hilang dari Google 
Map, kemudian ada salah satu 
Youtuber dari Bandung menyebut 
sebuah kosa kata isu di timur 
tengah. Meski belum fasih namun 
3 juta orang sudah melihat konten 
tersebut. 

Selain itu Tofan juga 
mengingatkan bahwa penting 
bagi pengguna sosial media untuk 
menjaga etika dalam membagikan 
konten di sosial media. 
Menurutnya setiap pengguna 
harus menghindari postingan 
yang mengandung hal sensitif 
seperti yang berhubungan dengan  
SARA dan politik.“Dasarnya etika 
ketika kita berkomunikasi di dunia 
nyata juga dipakai di dunia maya” 
kata Tofan. Menurut Tofan hal 
tersebut penting dilakukan untuk 
menjaga situasi yang kondusif di 
sosial media. Selain itu Tofan juga 
menyarankan untuk memahami 
undang-undang ITE dalam 
bersosial media, karena ketika 
seseorang mencemarkan nama 
baik orang dapat diperkarakan ke 
polisi. 

Menurut Della, terkadang batasan 
di sosial media justru kerap 
dilanggar karena keinginan 
pengguna untuk menambah 
pengikut atau followers di sosial 
dan mencapai ketenaran.“Menurut 
aku konten yang dibikin dari hati 

akan menjadi semakin menarik 
untuk ditonton, jangan sebuah 
konten yang terlalu dibuat-buat 
dan jangan terlalu memikirkan 
untuk menambahkan viewers. 
Hal ini akan membuat kalian rela 
untuk melakukan apapun, bahkan 
hal yang di luar norma.” Ujar Della 
ketika memberikan tips untuk 
membuat konten yang baik di 
sosial media. 

Di sisi lain, Della juga menjelaskan 
tips untuk tidak cepat terpancing 
dengan ujaran kebencian di sosial 
media. Perempuan yang senang 
membagikan kesehariannya di 
sosial media tersebut mengaku 
kalau terkadang ia juga 
mendapatkan komentar dari 
haters atau seseorang yang 
mengungkapkan ujaran kebencian 
kepadanya.“Kalo aku sih nggak 
mengangap haters sebagai orang 
yang benci aku beneran, mungkin 
mereka lagi nggak bahagia aja.” 
Ujar Della 

Tak terasa satu jam telah berlalu 
ketika berdiskusi mengenai sosial 
media. Dalam closing statement 
Tofan dan Della sama-sama 
menyimpulkan bahwa seperti 
halnya di dunia nyata, kita juga 
harus berhati-hati dalam bermain 
sosial media agar menciptakan 
situasi yang kondusif. Jangan 
lupa untuk stay tunned di sesi 
Agrovaria Livestream lainnya 
untuk talkshow selanjutnya! 

Dyah Laras Wulandari
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AGROVARIA LIVESTREAM:

FOSTERING PARTNERSHIP  
Sejak awal, petani selalu memiliki 

peranan penting sebagai 
bagian dari pemasok untuk pabrik 
kelapa sawit seperti Astra Agro. 
Oleh karena itu perusahaan selalu 
menjaga hubungan baik dengan 
para petani pemasok Tandan 
Buah Segar (TBS) yang terdiri dari 
petani asosiasi (plasma dan KKPA) 
dan petani swadaya melalui 
program kemitraan. Jumlah luasan 
lahan petani yang cukup besar 
menjadikan kemitraan sebagai 
bagian penting dari proses 
bisnis Astra Agro. Hal inilah yang 
mendorong perusahaan untuk 
selalu berinovasi dan meningkatkan 
program-program kemitraan 
agar keberadaan perusahaan 
sawit dapat memberikan manfaat 
untuk pertumbuhan ekonomi bagi 
masyarakat di sekitar.  

Dalam episode berjudul “Fostering 
Partnership” Agrovaria Livestream 
akan mengundang ketiga mitra 
pemenang dari loyalty program 
Astra Agro, yakni Azhari (PT KTS), 
Nasrul Amin (PT PLB2) dan Heri 
Flamboyan (PT SLS). Loyalty program 
adalah bentuk penghargaan kepada 
mitra yang telah mengirim konsisten 
TBS kelapa sawit ke PKS PT Astra 
Agro Lestari. Azhari yang memulai 
berkarir di bidang kelapa sawit 
sejak SMA mengaku jika salah satu 
alasannya dalam bermitra dengan 
Astra Agro adalah reward yang 
diberikan kepada mitra pemenang 
loyalty program. Hadiah yang 
diberikan kepada pemenang loyalty 
program sangatlah beragam, mulai 
dari satu unit mobil hingga paket 
umrah.  

Demikian halnya dengan Heri 

Flamboyan. Pria yang juga 
berprofesi sebagai karyawan bank 
ini merupakan mitra Astra Agro 
sejak tahun 2009. Bagi Heri, hal 
yang menariknya untuk bermitra 
dengan Astra Agro adalah adanya 
kontrak kemitraan pupuk yang baik 
dan kualitas pupuk sudah memiliki 
standar di kebun Astra Agro. 
Selain itu Heri juga menilai jika 
pendampingan petani juga menjadi 
salah satu daya tarik dari program 
kemitraan di Astra Agro. Di sisi 
lain Nasrul Amin mengatakan jika 
transparansi harga dari perusahaan 
merupakan salah satu alasanya 
dalam bermitra dengan Astra Agro. 
Baginya Astra Agro juga menjadi 
pelopor ekonomi masyarakat karena 
merupakan salah satu perusahaan 
yang paling banyak menerima TBS 
dari masyarakat. Nasrul merupakan 
mitra yang dianugerahi predikat 
mitra spesial dari penghargaan 
AMARTA (Apresiasi Mitra Astra 
Agro) 2020 karena meskipun ia 
harus menempuh jarak jauh dari 
lokasinya dan melewati banyak PKS 
kompetitor untuk mengirimkan TBS, 
namun beliau terus berkomitmen 
untuk bermitra dengan Astra Agro. 

Tidak hanya mitra, namun Agrovaria 
Livestream juga mengundang para 
Area Manager yang bekerjasama 
langsung dengan para mitra di 
berbagai area perkebunan Astra 
Agro di Indonesia, yakni Suyanto 
Area Manager Riau, Gati Martono 
Area Manager Sulbar 1 dan Joko 
Susilo Area Manager dari Jambi 
yang pernah bertanggung jawab 
untuk area Kalimantan. Gati 
Martono menjelaskan jika Astra 
Agro memiliki berbagai program 
kemitraan seperti program 

pengadaan pupuk dan koperasi 
dapat membantu petani agar 
mereka dapat  membangun 
kebunnya dengan biaya yang 
terjangkau.  Selain implementasi 
basic program, Joko Susilo 
mengutarakan jika inisitatif program 
yang dibuat harus disesuaikan 
dengan kasus yang terjadi di 
lapangan “Saya yakin keberlanjutan 
bisnis bukan hanya Astra, tapi juga 
petani. Mereka juga ingin berlanjut 
bisnisnya, maka strategi yang tepat 
menurut kita adalah partnership 
atau kemitraan.” Ujar Joko. 

Selain merancang program, para 
Area Manager tentunya juga 
mengalami berbagai rintangan 
dan kendala dalam perjalanan 
menemui mitra. Suyanto dan Joko 
menceritakan bahwa mereka harus 
menempuh perjalanan panjang  
dengan menyebrang pulau untuk 
pergi ke daerah terpencil dengan 
ferry selama berjam-jam. Belum lagi 
dengan adanya perbedaan bahasa, 
Suyanto harus mempelajari bahasa 
adat setempat ataupun melalui 
bantuan penerjemah. “Meskipun 
harus menerjang badai dalam 
perjalanan, namun hal itu terobati 
dengan antusiasme mitra dan 
masyarakat setempat”, ujar Suyanto.  

Tak terasa satu jam telah berlalu. 
Fostering Partnership menjadi 
episode terakhir dari Agrovaria 
Livestream di tahun 2020. Agrovaria 
Livestream akan kembali dengan 
tema-tema yang lebih seru di tahun 
2021, so stay tunned! 

Dyah Laras Wulandari
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MEMELIHARA KUCING 
SAAT PANDEMI 

|  GAYA HIDUPI  |

Pandemi cov id-19 menyebabkan banyak kerugian bagi  manusia. 
Demi a lasan kesehatan,  kebanyakan orang memi l ih  untuk 
mengurangi  waktu untuk ke luar  rumah dan menghabiskan 
sebagian besar  waktunya di  rumah.  Dalam kasus la in ,  t idak 
sedik i t  orang-orang yang “ ter jebak”  d i  perantauan,  t idak b isa 
pulang ke kampung halaman,  karena takut  dapat  menular i 
ke luarga tersayang. 

M asa pandemi in i  tentu mengganggu kesehatan mental  manusia.  Banyak orang yang 
mengalami gangguan mood,  jenuh,  dan merasa ter iso las i  karena sul i t  berpergian. 

Menurut  ar t ike l  yang di lans i r  o leh Halodoc (2020) ,  data kesehatan yang dipubl ikas ikan o leh 
Europe PMC menyebutkan bahwa mereka yang la jang,  t inggal  sendir ian,  atau punya banyak 
anak cenderung lebih gampang s t res d i  masa pandemi.  Ket ika komunikasi  ta tap muka 
menjadi  su l i t  d i lakukan,  memi l ik i  hewan pel iharaan membantu kamu berbagi  ke luh kesah. 

Berikut adalah kelebihan memelihara kucing saat pandemi: 
1. Kucing bisa bikin bahagia, tenang, dan rileks 

Penelitian yang dilakukan oleh Department of Business Management, Saurashtra University, 
Rajkot menyebutkan bahwa memelihara hewan peliharaan dapat memberikan dukungan mental 
dan menurunkan tingkat stres. Hewan memberikan cinta tanpa syarat dan tidak menuntut banyak 
alasan. Keberadaan, gerak-gerik, dan perilaku manja kucing dapat meningkatkan suasana hati 
pemeliharanya. Dengan mengajak bicara kucing, pemelihara dapat sekaligus mengeluarkan 
isi hatinya. Walaupun kucing tidak bisa menanggapi curhatan layaknya manusia, kucing dinilai 
sebagai hewan peliharaan yang selalu mau mendengarkan. Menghabiskan waktu dengan 
kucing dapat meningkatkan produksi hormon oksitosin yang berfungsi untuk menciptakan rasa 
tenang dan rileks. 

2. Mengatasi rasa kesepian 
Kucing dapat meghalau rasa kesepian meskipun sedang jauh dari orang-orang yang kamu 
cintai. Tingkah lakunya yang konyol seringkali membuat kita merasa gemas dan senang dengan 
keberadaannya. Cobalah bermain dengan laser pointer bersama kucing, mood kamu pasti 
langsung jadi bagus, lho! 

3. Rutinitas merawat kucing baik untuk kesehatan 
Meskipun kucing terlihat lucu dan menggemaskan, kucing tetap memiliki aktivitas harian 
layaknya makhluk hidup lainnya. Kucing harus diberi makan, minuman, snack, dibersihkan 
tempat makan dan buang airnya, serta dimandikan secara berkala. Aktivitas reguler ini dapat 
membantu pemelihara memiliki rutinitas yang dapat mengalihkan pikiran dari emosi negatif. 

4. Mencegah dan meminimalisir risiko terserang berbagai penyakit 
Mengelus dan membelai kucing ternyata memiliki efek menenangkan yang positif. Dengan afeksi 
tersebut, kucing dapat menurunkan tingkat stres dan menurunkan kecemasan. Oleh karena itu, 
pemelihara kucing memiliki risiko serangan jantung lebih kecil 30% dibandingkan orang-orang 
yang tidak memelihara kucing. Tak hanya itu, kucing juga membuat pemeliharanya merasa lebih 
nyaman dan sabar, yang mana hal itu dapat meminimalisir risiko terkena penyakit stroke. 
Luar biasa yah ternyata manfaat memelihara kucing saat pandemi. Yuk, insan Astra Agro, tunggu 
apa lagi? Kamu bisa memelihara kucing dengan membelinya, atau mengadopsi di shelter. Saat 
ini, ada banyak shelter yang fokus untuk menyelamatkan hewan yang terlantar.

Asyifa Rizki Aprilia Harahap
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|  GAYA HIDUPI  |
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SATWA LIAR BERMANFAAT 
DI PERKEBUNAN SAWIT
PADA EKOSISTEM RAWA LEBAK

|  KONSERVASI  |

Rawa lebak merupakan sebuah 
ekosistem rawa yang tergenangi 

air akibat luapan air sungai 
dan/atau air hujan secara terus 
menerus. Budidaya perkebunan 
kelapa sawit di lahan rawa lebak 
merupakan salah satu contoh 
peningkatan nilai ekonomi 
lahan rawa lebak dengan pola 
pengelolaan yang berkelanjutan 
untuk mensejahterakan masyarakat 
disekitar tanpa mengeyampingkan 
aspek pelestarian lingkungan. 
Budidaya tanaman kelapa sawit di 
PT Subur Agro Makmur, merupakan 
salah satu upaya budidaya 
yang dilakukan di Rawa Lebak 
di Desa Bajayau sebagai bentuk 
pemanfaatan lahan suboptimal. 
Walaupun lahan ini dikategorikan 
sebagai lahan sub-optimal, 
ekosistem rawa lebak masih dapat 

dijadikan sebagai lahan pertanian 
dan menjadi alternatif pemecahan 
masalah sempitnya lahan 
optimal dengan harapan dapat 
meningkatkan perekonomian, 
infrastruktur dan pendidikan 
masyarakat daerah setempat.

Fungsi ekologi rawa lebak salah 
satunya sebagai tempat hidupnya 
satwa liar. Rawa lebak tidak 
bisa dilihat hanya sebagai areal 
rawa, didalamnya masih dapat 
dijumpai areal berhutan dan 
areal budidaya. Kondisi habitat 
galam di rawa lebak bervariasi 
dari yang kerapatannya tinggi 
hingga rendah. Tinggi pohon 
galam rata-rata 3 meter, pada 
habitat ini tidak hanya ditumbuhi 
pohon galam namun juga terdapat 
tumbuhan bawah, tumbuhan 

menjalar dan juga semak seperti 
pakis (Stenochclaena palustris) 
dan Senduduk (Melastoma 
malabathriucum). Berbeda dengan 
habitat galam, pada habitat semak 
rawa merupakan jenis habitat 
yang digenangi air dan didominasi 
oleh jenis-jenis rumput liar seperti 
perumpung (Phragmites karka) dan 
gelagah (Saccharum spontaneum), 
selain itu terdapat beberapa 
pohon seperti jelutung (Dyera lowii) 
dan meranti rawa (Shore spp) 
yang tumbuh diantara tumbuhan 
semak. Habitat macaranga 
merupakan habitat yang berupa 
hutan sekunder yang didominasi 
oleh pohon jenis Macaranga atau 
Mahang. Pohon macaranga dikenal 
sebagai salah satu pohon pionir 
dalam proses suksesi hutan dari 
lahan terbuka atau bekas ladang 
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menjadi hutan. Habitat pohon sawit (Elaeis guineensis) pada lokasi pengambilan data merupakan sawit umur 
tanam 1-11 tahun dengan ketinggian antara 0,6-5,23 meter. Disetiap pinggir blok tanaman sawit diterdapat parit 
buatan tempat menampung air untuk persediaan bagi pertumbuhan sawit. Tumbuhan lain yang ada di habitat 
sawit yaitu tanaman penutup tanah yang didominasi oleh jenis paku-pakuan.

Berbagai macam satwa liar juga masih mudah dijumpai di ekosistem ini. Berdasarkan hasil pemantauan, 
teridentifikasi 10 jenis mamalia, 84 jenis burung, 6 jenis amfibi dan 18 jenis reptil yang secara rinci disajikan pada 
tabel berikut:

|  KONSERVASI  |

Beberapa predator alami dapat dijumpai di ekosistem rawa lebak ini. Setiap predator memiliki relung atau cara 
memangsa yang berbeda-beda baik dari segi waktu ataupun cara memangsanya. Satwaliar yang tergolong 
predator hama pada ekosistem rawa lebak secara tidak langsung menjadi agen hayati dalam pengendalian 
hama di perkebunan kelapa sawit seperti tikus belukar (Rattus tiomanicus), tikus sawah (Rattus argentiventer) dan 
serangga hama lainnya. 

Dari taksa mamalia, dapat dijumpai diantaranya kucing kuwuk (Prionailurus bengalensis), musang kepala putih 
(Mustela nudipes), berang-berang wregul (Lutrogale perspicillata). Dua diantaranya yaitu kucing kuwuk dan 
musang kepala putih merupakan predator potensial di perkebunan kelapa sawit untuk mengendalikan hama tikus. 
Kucing kuwuk dapat bergerak di malam hari (nocturnal) sedangkan musang kepala putih bergerak aktif mencari 
mangsa di siang hari (diurnal). Berang-berang identik menjadi bioindicator di suatu ekosistem. Kehadirannya bisa 
menjadi penanda bahwa ekosistem perairan yang ada disekitar areal tersebut masih baik kualitasnya.

Dari taksa burung, pada ekosistem rawa lebak di PT SAM dapat dijumpai beberapa spesies burung elang dan 
burung hantu. Keduanya memiliki peran yang sama pada masa aktif yang berbeda. Jenis-jenis burung Elang 
aktif secara diurnal untuk mencari mangsa sambil melakukan soaring di areal yang terbuka. Burung hantu 
memiliki keunikan aktif secara nocturnal dan memangsa hama tikus dengan cara terbang senyap dan menyergap 
mangsanya secara cepat. Sebagai satwa teratas pada rantai makanan di ekosistem rawa lebak, kedua spesies 
burung tersebut salah satunya membutuhkan tenggeran buatan (artificial perches). Pembuatan artificial perches 
dibutuhkan untuk dibuat di beberapa titik di ekosistem rawa lebak sebagai lokasi untuk memberi alternatif burung 
predator bertengger selama mencari mangsa, terutama spesies elang yang aktif siang hari.

Sedangkan dari taksa reptil, spesies seperti ular sanca batik (Malayopython reticulatus), dan biawak (Varanus 
salvator) dapat juga menjadi predator. Biawak mungkin sudah dianggap familier oleh banyak masyarakat yang 
hidup di perkebunan kelapa sawit. Namun, masyarakat biasanya masih belum familier dengan keberadaan 
spesies ular disekitar mereka, 
terutama spesies ular berbisa. 
Pemberian pengetahuan dan 
informasi mengenai perilaku dan 
habitat ular sangat perlu untuk 
dilakukan kepada masyarakat 
sekitar agar ular tetap dapat 
memberikan manfaatnya sebagai 
pengendali hama dan masyarakat 
pun aman serta selamat selama 
bekerja di lapangan. 

Selain perbedaan waktu aktif, 
para predator juga memiliki cara 
memangsa yang berbeda. Di areal 
perkebunan sawit, kami mencoba 
membagi strata lokasi para spesies 
pemangsa mencari makan dari Merbah Cerukcuk.
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hama kelapa sawit. Kami bagi 
menjadi 3 strata yaitu A) ada yang 
mencari makan di permukaan 
tanah dan semak-semak, B) ada 
yang mencari makan di tajuk 
kelapa sawit, dan C) ada yang 
mencari pakan di tajuk bagian atas 
dan diudara. Untuk satwa yang 
memangsa di strata A, konsumsi 
pakannya adalah tikus dan 
serangga kecil yang biasa berada 
di semak belukar. Pemangsa ini 
diantaranya kucing kuwuk, musang 
kepala putih, jenis ular dan biawak 
serta burung pemakan serangga. 
Di strata B, lebih didominasi oleh 
burung pemakan serangga. Hal 
ini disebabkan oleh ketersediaan 
pakan ulat yang berada di pelepah 
daun kelapa sawit seperti ulat api 
atau spesies ulat lainnya. Sebagian 
kecilnya masih dijumpai spesies 
tikus yang biasa beraktivitas di 
sekitar tempat tumbuh buah sawit. 
Strata C didominasi seluruhnya 
oleh spesies burung, baik pemakan 
serangga dan pemakan daging. 
Burung pemakan serangga yang 
ada di strata ini merupakan 
burung pemakan serangga yang 
biasa menyergap mangsanya 

sambil terbang (aerial screening), 
contohnya burung layang-
layang batu (Hirundo tahitica) 
dan layang-layang asia (Hirundo 
rustica). Adapun burung pemakan 
daging biasanya merupakan top 
predator seperti elang tikus (Elanus 
caeruleus), elang bondol (Haliastur 
indus) dan burung hantu serak 
jawa (Tyto alba).

Melihat potensi satwa liar yang 
cukup tinggi untuk pengendalian 
hama di perkebunan kelapa 
sawit, untuk itu tim konservasi 
di lapangan diantaranya 
melaksanakan upaya pelestarian 
seperti pemantauan rutin, 
penyuluhan kepada masyarakat 
dalam rangka himbauan 
pelarangan berburu satwa 
bermanfaat serta memasang 
instalasi amaran konservasi.

Satwa-satwa predator tersebut 
bisa menjadi hewan yang sangat 
efektif dalam mengendalikan 
hama tikus di perkebunan kelapa 
sawit. Pengendalian hama secara 
hayati ini akan menjamin kualitas 
lingkungan dengan tidak adanya 
dampak cemaran bahan kimia. 

Selain itu pengendalian hama 
secara hayati diharapkan dapat 
menurunkan biaya (cost) dalam 
pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit dengan menekan jumlah 
pembelian pestisida. Upaya 
pelestarian spesies-spesies 
bermanfaat ini dialam di tujukan 
agar spesies tersebut dapat 
memberikan perannya secara 
berkelanjutan bagi perkebunan 
kelapa sawit melalui pengendalian 
hama secara alami.

Adlan Yusran & Heru Kurniawan

|  KONSERVASI  |

Jika seorang ibu yang terjangkit COVID-19 merasa sangat tidak sehat 
untuk menyusui, ia bisa didukung untuk menyusui bayinya dengan 

aman melalui berbagai cara lain, diantaranya:

Menjaga kesehatan 
pernapasan dan 
memakai masker Mencuci tangan 

sebelum dan sesudah 
menyentuh bayi

Rutin membersihkan 
permukaan untuk 
membasmi kuman

Mempompa ASI Relaktasi Menerima Donor ASI

Ibu yang terjangkit COVID-19 dapat 
menyusui. Jika ibu ingin melakukannya, 
sebaiknya:

Sumber : WHO

#kitaSELAMAT
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Jika seorang ibu yang terjangkit COVID-19 merasa sangat tidak sehat 
untuk menyusui, ia bisa didukung untuk menyusui bayinya dengan 

aman melalui berbagai cara lain, diantaranya:

Menjaga kesehatan 
pernapasan dan 
memakai masker Mencuci tangan 

sebelum dan sesudah 
menyentuh bayi

Rutin membersihkan 
permukaan untuk 
membasmi kuman

Mempompa ASI Relaktasi Menerima Donor ASI

Ibu yang terjangkit COVID-19 dapat 
menyusui. Jika ibu ingin melakukannya, 
sebaiknya:

Sumber : WHO

#kitaSELAMAT
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|  KESEHATAN |

MENUJU PERILAKU HIDUP 
SEHAT NEW NORMAL 
PANDEMI COVID-19
A pakah k i ta  mau terus h idup 

dengan pembatasan? 
Tinggal  d i  rumah terus? Sudah 
past i  jawabannya:  Tidak. 
Tentunya,  k i ta  ingin kembal i 
b isa beker ja,  bela jar,  dan 
bersos ia l isas i  a tau akt iv i tas 
la innya agar  dapat  produkt i f 
d i  era pandemi cov id-19.  Hal 
in i  b isa d i lakukan kalau k i ta 
beradaptas i  dengan kebiasaan 
baru yai tu  d is ip l in  h idup sehat 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan secara ketat .  Sudah 
hampir  satu tahun k i ta  sama-
sama menghadapi  v i rus 
Corona dengan berbagai  upaya 
agar  te tap sehat  terh indar 
dar i  in feks i  v i rus in i .  Sampai 
kapan? Pemer intah dalam 
hal  in i  Kemenkes,  bahkan 
Wor ld Heal th  Organizat ion 
(WFO)  mengingatkan,  v i rus 
corona mungkin tak akan 
pernah pergi .  Sebab kapan 
berakhi rnya pandemi in i 
masih sul i t  d iprediks i .  D i 
se luruh masyarakat  termasuk 
l ingkungan Astra Agro, 
k i ta  sama-sama ber juang 
melakukan penyesuaian d i 
berbagai  l in i  untuk menciptakan 
new normal  terutama yang 
berkai tan dengan gaya h idup. 
Di  l ingkungan Astra Agro Lestar i 
se la in rut in  memer iksakan 
karyawannya untuk melakukan 
pemer iksaan kesehatan secara 
berkala dan teratur,  Dokter 
dan ahl i  kesehatan Astra Agro 
mengupayakan new normal 
yang muncul  adalah merubah 
per i laku insan Astra Agro dan 
masyarakat  agar  k ian terb iasa 
menerapkan gaya h idup sehat .

K in i  k i ta  dapat  mel ihat 
orang sudah mulai  terb iasa 
mengenakan masker.  D i 
harapkan kelak lama-kelamaan 
orang tak lagi  menjaga jarak 
f is ik  (phys ical  d is tancing) 
dengan paksaan atau karena 
takut  akan aturan. 

"New normal  i tu  adalah ket ika 
pada suatu saat  k i ta  terb iasa 
menerapkan per i laku h idup 
bers ih  dan sehat .  D i  antaranya 
mencuci  tangan dengan sabun 
secara rut in ,  walaupun t idak 
sedang ingin makan.  Kemudian 
terb iasa menjaga kebers ihan 
di r inya,  kebers ihan l ingkungan 
dan kebers ihan rumahnya 
agar  terh indar  dar i  berbagai 
v i rus,  bakter i ,  dan vektor 
penyaki t .  Kebiasaan posi t i f 
la in  yang muncul  d i  tengah 
wabah corona in i  adalah orang 
jadi  ser ing mengonsumsi  a i r 
put ih .   D iatas 50 persen lebih 
k in i  orang-orang lebih ser ing 
mengonsumsi  a i r  put ih  d imana 
sebelumnya banyak yang 
belum konsis ten.  K i ta  harapkan 
kebiasaan konsumsi  a i r  put ih 
lebih banyak in i  te tap d i lakukan.

Kebiasaan yang juga muncul 
karena cov id-19 adalah 
sebagian orang lebih banyak 
mengonsumsi  sayur  dan buah 
ser ta menjadi  lebih ser ing 
berolahraga bahkan sekedar 
ber jemur.  Hal  in i  t imbul  karena 
orang orang khawat i r  pada 
keselamatan di r i  dan keluarga, 
ser ta ketakutan menjadi 
pembawa atau berkontr ibus i 
menyebarkan v i rus penyebab 

cov id-19.  Kekhawat i ran 
ket idakpast ian berapa lama 
kondis i  in i  akan ber langsung 
bahkan lanjut  menjadi 
gelombang kedua adalah 
masalah besar  yang di  takut i 
o leh masyarakat .

K i ta  d i tuntut  untuk mampu 
mengadaptas i  /  menyesuaikan 
kebiasaan baru d imanapun 
k i ta  berada,  seper t i  d i  rumah, 
d i  kantor,  d i  sekolah,  d i  tempat 
ibadah,  dan juga di  tempat-
tempat  umum, seper t i  terminal , 
pasar,  dan mal l . 

D iharapkan dengan ser ingnya 
menerapkan kebiasaan baru 
d imanapun,  semakin mudah 
dan cepat  menjadi  norma 
indiv idu dan norma masyarakat .

Dengan demik ian,  k i ta  b isa 
beker ja,  bela jar,  ber ibadah, 
dan berakt iv i tas  la innya dengan 
aman,  sehat  dan produkt i f .  Oleh 
karena i tu  mar i  sama-sama k i ta 
melakukan perubahan per i laku.

1 .  Raj in mencuci  tangan

2. Mandi ,  serta members ihkan 
dir i  dengan sabun dan air 
bers ih

3.  Menggosok gigi  pagi  dan 
malam har i  sebelum t idur

4.  Pola makan teratur (pagi 
s iang malam)

5.  Diet  seimbang, makan 
makanan bergiz i ,  sayur,  dan 
buah  
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6. Membatasi  makan makanan instan,  makanan dalam kaleng, 
dan cepat saj i

7.  Minum air  put ih minimal 2 l i ter  /  har i

8.  Mengurangi  minum-minuman bernergi 
secara ber lebihan

9. Is t r i rahat /  t idur yang 
berkual i tas,  minimal 7 jam

10. Melakukan akt i f i tas f is ik  30 
menit  /  har i  sepert i  berolahraga 
secara teratur

11 .  T idak merokok 

12.  Memakai  masker bi la keluar rumah

13.  Selalu menjaga jarak dalam ber interkasi  dengan 
orang la in

14.  Menjaga kesehatan ket ika beker ja  

15.  Dan jangan lupa tersenyum dan bahagia dengan 
raj in ber ibadah

Pent ing untuk d i ingat ,  jangan memaksakan di r i  untuk 
ke luar  rumah bi la  sedang t idak sehat ,  apalagi  j ika k i ta 
mengalami geja la cov id-19,  seper t i  demam, batuk, 
sesak napas,  p i lek ,  penciuman berkurang,  atau sak i t 
tenggorokan.  B i la  terdapat  geja la tsb,  maka segera 
lakukan iso las i  mandir i ,  dan lakukan pemer iksaan 
cov id-19.  Dengan begi tu ,  k i ta  juga akan mel indungi 
orang la in  dar i  r is iko terpapar v i rus cov id-19.  Cegah 
dengan per i laku “CERDIK”  (Cek kesehatan secara berkala, 
Enyahkan asap rokok,  Raj in  akt i f i tas  f is ik ,  D ie t  se imbang, 
Is t i rahat  cukup,  dan Kelo la s t ress ) .  Berkonsul tas i  secara 
onl ine lewat  apl ikas i  kesehatan din i la i  lebih aman untuk 
mencegah penularan v i rus cov id-19,  khususnya bagi  orang-
orang dengan penyaki t  yang rentan terkena cov id-19,  seper t i 
d iabetes atau penyaki t  jantung.  Bagi  yang memi l ik i  bay i 
maka harus menjalani  imunisasi  a tau ibu sedang hami l  dan 
per lu  memer iksakan kehami lan,  ikut i  panduan imunisasi  dan 
pemer iksaan kehami lan yang dianjurkan o leh dokter  se lama 
pandemi cov id-19.  Kendat i  kehidupan dengan new normal 
te lah k i ta  ja lankan dengan baik ,  bukan berar t i  v i rus Corona 
te lah h i lang dan t idak lagi  menjadi  ancaman.  Oleh karena 
i tu ,  k i ta  te tap harus memperkuat  daya tahan tubuh dengan 
memerhat ikan asupan nutr is i  dan cai ran,  ser ta menerapkan 
pola h idup sehat . 

Wisnu Nuraga

|  KESEHATAN |
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#kitaSELAMAT

Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh
coronavirus ini (COVID-19). Namun orang yang lebih tua, dan orang-orang

dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti asma, diabetes,
penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi) tampaknya lebih rentan

untuk menderita penyakit yang lebih parah.

Siapakah yang lebih rentan
terinfeksi Corona, orang yang lebih tua,

atau orang yang lebih muda?

 : www.kemkes.go.id

|  TREN TERKINI  |

KONSER MUSIK VIRTUAL 
DAN DRIVE-IN SAAT PANDEMI
Siapa sangka bahwa pandemi 

covid-19 dapat membatasi 
gaya hidup kita di berbagai 
aspek? Salah satu kegiatan 
yang tidak bisa dilakukan saat 
pandemi adalah menonton konser. 
Semarak teriak penonton yang 
menggelora, suara musik yang 
nyaring dan renyah terdengar 
dari sound system, menikmati 
musik sembari berdesak-desakan 
dengan penonton lain, sebuah 
aktivitas yang sudah hampir satu 
tahun yang tidak kita dapati lagi 
dikarenakan oleh pandemi.

Tentunya, pandemi merupakan 
mimpi buruk bagi begitu banyak 
musisi, terutama para musisi 
independen (indie). Keuntungan 
besar yang biasanya diraup dari 
konser mendadak hilang dan 
harus bertahan hingga kondisi 
membaik. Tidak sedikit para 
musisi dan event organizer yang 
membatalkan konser musik yang 
telah terjadwal di tahun 2020 dan 
harus melakukan refund bagi para 
pembeli tiketnya. 

Namun, ternyata di tengah 
keterbatasan ini, lahirnya 
sebuah tren konser virtual yang 
sebelumnya tak terpikirkan di 
benak kita. Meskipun konser musik 
virtual memiliki experience yang 
jauh berbeda dengan konser musik 
biasanya, konsep baru dalam 

mengadakan konser ini juga tak 
kalah mengibur, loh! Para musisi di 
seluruh dunia pun mulai berlomba-
lomba dalam mengadakan konser 
musik virtual. Ada yang gratis, 
berbayar, dan ada juga yang 
bertajuk charity.

Konser musik virtual ini justru juga 
dapat meningkatkan kreativitas 
para musisi. Banyak musisi yang 
memanfaatkan kesempatan ini 
untuk melakukan kolaborasi jarak 
jauh. Salah satunya, grup musik 
asal Britania Raya “Clean Bandit”, 
mengadakan konser musik virtual 
dengan kolaborasi jarak jauh. 
Kolaborasi dengan bermodalkan 
aplikasi teleconference ini dinilai 
berhasil membuat penonton puas. 

Tak hanya konser musik virtual 
dengan aplikasi teleconference, 
adapula Event Organizer yang 
mengadakan konser drive-in. 
Salah satunya, di bulan Agustus 
2020 kemarin, Danamon New Live 
Experience mengadakan konser 
drive-in untuk pertama kalinya 
di Jakarta! Konser drive-in ini 
menerapkan protokol kesehatan 
dengan sangat ketat. Sebelum 
masuk, para penonton harus 
diukur suhu tubuhnya. Mobil-
mobil yang masuk dipastikan 
melewati gerbang yang melakukan 
penyemprotan disinfektan untuk 
meminimalisir kemungkinan 

penyebaran virus corona. Para 
penonton hanya diperbolehkan 
untuk mengikuti konser dari dalam 
mobil. Untuk audio, penyelenggara 
menyediakan suara lewat frekuensi 
radio yang dapat diakses dari 
masing-masing mobil penonton. 

Musisi yang tampil pada konser 
drive-in oleh Danamon New Live 
Experience adalah Kahitna, Afgan, 
Project A, dan Armand Maulana. 
Experience yang didapatkan 
dari konser drive-in tentunya 
merupakan pengalaman baru yang 
belum pernah dialami sebelumnya. 
Riuh teriakan penonton tergantikan 
dengan riuh suara klakson mobil. 
Penonton yang berdesakan 
tergantikan dengan mobil yang 
parkir berdekatan. Suara nyaring 
dan renyah dari sound system 
tergantikan dengan suara yang 
dipancarkan melalui radio. 

Wah...ternyata, meskipun sedang 
berada dalam keadaan pandemi, 
teknologi masih tetap bisa 
diandalkan untuk mencari alternatif 
solusi untuk melaksanakan gaya 
hidup yang baru. Bagaimana, insan 
Astra Agro? Apakah kamu sudah 
berkesempatan untuk menghadiri 
konser musik virtual atau drive-in?

Asyifa Rizki Aprilia Harahap
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Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh
coronavirus ini (COVID-19). Namun orang yang lebih tua, dan orang-orang

dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti asma, diabetes,
penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi) tampaknya lebih rentan

untuk menderita penyakit yang lebih parah.

Siapakah yang lebih rentan
terinfeksi Corona, orang yang lebih tua,

atau orang yang lebih muda?

 : www.kemkes.go.id
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