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PT Agincourt Resources (PTAR)

Sambutan 
Manajemen
PT Agincourt Resources (PTAR) menjalani tahun 
2021 dengan penuh tantangan dan percaya diri. 
Beragam kegiatan pemberdayaan masyarakat 
dan perlindungan keanekaragaman hayati tidak 
berhenti diselenggarakan di sepanjang tahun. 
Inilah bukti bahwa PTAR selalu mengedepankan 
komitmennya dalam menjalankan bisnis tambang 
yang berkelanjutan, bertanggung jawab kepada 
alam, dan memberikan manfaat bagi seluruh 
masyarakat, khususnya di sekitar Tambang Emas 
Martabe.

Ulasan lengkap mengenai hal ini bisa Anda baca di 
rubrik Sorotan dan Liputan Khusus. Sementara di 
rubrik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Anda 
akan temukan Panduan Dasar K3 bagi para pekerja, 
pengawas, dan operator tambang yang penting 
untuk diperhatikan guna meminimalkan risiko 
terjadinya kecelakaan kerja di area tambang. 

Mari selanjutnya kita jalani tahun 2022 dengan 
semangat baru, jadikan prestasi-prestasi yang 
sudah diraih sebagai pendorong bagi kita untuk 
terus berkinerja tinggi dan menorehkan semakin 
banyak prestasi. 

Selamat Tahun Baru dan Tetap Jaga Kesehatan!
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LTIFR  =  Lost Time Injury Frequency Rate.
Jumlah kecelakaan yang berakibat kehilangan 
waktu kerja pada jadwal kerja selanjutnya Lost Time 
Injure (LTI) dikalikan dengan 1.000.000 dibagi 
dengan jumlah hari kerja saat itu

TRIFR = Total Recordable Injury Frequency Rate.
Jumlah kecelakaan dari Lost Time Injure (LTI) dan  
Medical Treatment Injure (MTI) dikalikan dengan 
1.000.000 dibagi dengan jumlah hari kerja saat itu

PT Agincourt Resources (PTAR) menerapkan penghitungan dengan perputaran jam kerja 12 bulan
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MARTABE SAFETY TRACK

Tona Nadenggan menerima saran dan kritik, sumbangan
artikel, foto, dan tulisan yang padat, bersifat membangun,
menjangkau komunitas yang luas, dan berkaitan dengan
peristiwa terkini. Artikel ditujukan melalui email: Martabe.
CorporateCommunications@agincourtresources.com.

Ilham Perwira
Senior Officer 1, Village Based Development (VBD), Community Development mendampingi para petani Kawasan Pertanian 
Aek Pahu Griya Upa Tondi, Darman Sinaga, Rafly Abdul, dan Hasbin Hasibuan menebar pupuk di lahan padi mereka. Aek 
Pahu merupakan kawasan pertanian dampingan PT Agincourt Resources (PTAR)  yang letaknya bersebelahan dengan 
Tambang Emas Martabe. Kawasan ini sekaligus disiapkan dan dirancang sebagai pendidikan, pelatihan dan pengembangan 
terkait teknologi dan usaha pemasaran persawahan organik serta peternakan.
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Memberdayakan 
Masyarakat, PTAR 
Laksanakan 3 
Program Penting di 
Akhir 2021

Tidak berdiam diri, PT Agincourt Resources 
(PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, 
segera mengirimkan Tim Tanggap Darurat 
(Emergency Response Team/ERT) dan bantuan 
logistik untuk mendukung penanganan serta 
pemulihan para korban bencana. Tim yang 
diberangkatkan pada Senin, 6 Desember 
2021, ini terdiri dari satu orang pemimpin tim, 
satu orang ERT medis, dan dua orang teknisi 
Search and Rescue (SAR). Selain membantu 
upaya pencarian dan penyelamatan korban, 
tim tersebut juga bertugas membantu 
meringankan beban masyarakat terdampak, 
dan langsung ditempatkan di Posko SAR 
Gabungan bersama tim Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ini membuktikan bahwa ERT PTAR, yang 
tergabung dalam 43 orang relawan Astra 
Heavy Equipment, Mining, Construction and 
Energy (AHEMCE) United Tractors Group 

Peduli Bencana Erupsi Gunung Semeru, tak 
hanya mumpuni dalam teknis penyelamatan 
dan keamanan operasional pertambangan, 
tapi juga memiliki kepedulian tinggi dan 
siap mengabdikan kemampuan mereka 
untuk membantu sesama. “Meskipun wilayah 
operasi PTAR berada di Tapanuli Selatan, 
Sumatra Utara yang jauh dari lokasi bencana, 
kami terpanggil untuk membantu pemulihan 
saudara-saudara kami yang terdampak 
bencana erupsi Gunung Semeru. Sebagai 
sesama anak bangsa, kami turut prihatin dan 
mengajak para saudara kita yang terkena 
musibah untuk bangkit kembali. Di bawah 
koordinasi Emergency Response Group (ERG) 
dari Kementerian ESDM, kami berharap dapat 
meringankan beban para korban,” ujar Hari 
Ananto, Senior Manager Environment, Health, 
Safety (EHS) PTAR.

Lebih lanjut, papar Hari, anggota tim 
yang dikirimkan telah dilatih dan dibekali 

penanganan berbagai keadaan darurat, 
termasuk kebakaran, kecelakaan, pencarian 
dan penyelamatan, evakuasi medis, serta 
insiden dengan korban massa. Tak hanya itu, 
tim juga membawa berbagai bantuan logistik 
lainnya, seperti air minum, masker, tenda, 
selimut, mie instan, minuman penambah 
energi, roti, dan obat-obatan.

Ini bukan pertama kalinya ERT PTAR 
diturunkan ke lokasi bencana. Sebelumnya, 
tim yang sudah beberapa kali menjuarai 
lomba penyelamatan ini juga telah membantu 
penanganan dan pemulihan berbagai 
bencana, seperti erupsi Gunung Sinabung, 
Sumatra Utara pada 2014, gempa di Pidie, 
Aceh pada 2016, gempa di Lombok pada 
2017, gempa di Palu pada 2018, dan tsunami 
di Banten pada 2018. Triana Primadewi 
Safety Supervisor PTAR yang dipercaya 
sebagai Crew leader & logistik memaparkan 
selama di lokasi bencana tim ERT PTAR selalu 

Sabtu, 4 Desember 
2021, Indonesia kembali 
berduka. Gunung 
tertinggi di Pulau Jawa, 
Semeru, mengeluarkan 
guguran awan panas 
hingga lahar dingin yang 
menghancurkan ratusan 
bangunan, merenggut 
puluhan nyawa, dan 
memaksa ribuan warga 
sekitar mengungsi.

Peduli Bencana Semeru, 
Agincourt Resources 
Kirim Tim Tanggap 
Darurat dan Bantuan
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melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 
terkait diantaranya Tim ESDM Siaga Bencana, 
Inspektur Tambang ESDM & Basarnas. “Kami 
juga berperan aktif sebagai pemimpin Search 
& Rescue Unit (SRU) serta memberikan saran-
saran keselamatan dalam kegiatan. PTAR juga 
menyerahkan bantuan logistik berupa bahan 
pangan, masker, pakaian, selimut, dsb. kepada 
pihak BPBD.” Tambah Triana.

Tidak hanya terlibat dalam solidaritas 
kemanusiaan untuk bencana erupsi Semeru, 
di penghujung tahun 2021. Sejumlah kegiatan 
yang telah rutin diselenggarakan secara 
berkala oleh PTAR juga kembali digelar.  
Salah satunya adalah E-Coaching Jam (ECJ), 
program rutin yang diselenggarakan sebagai 
wadah untuk memberikan bimbingan dan 
pengetahuan praktis terkini kepada para 
mahasiswa.

Be Adaptive and Think Creative, itulah tema 
ECJ yang dilaksanakan oleh PT Agincourt 
Resources (PTAR) di tahun 2021. Pada ECJ 
kali ini, ada beberapa aspek materi yang 

diberikan untuk mahasiswa, di antaranya 
keterampilan berbicara, komunikasi digital, 
kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, 
serta kewirausahaan dengan pembicara dari 
profesional internal. Empat perwakilan PTAR 
tersebut adalah Reni Nugrahika Radhan, 
Public Relations Manager yang berbagi 
pengetahuan tentang public speaking 
(komunikasi publik), Haris Juan Sihaloho, 
Occupational Health and Safety (OH&S) 
and Training Development Manager yang 
membawakan materi terkait keselamatan 
& kesehatan di tempat kerja, Ifan Farianda, 
Local Economic Development Superintendent 
yang berbagi tentang kewirausahaan, dan 
Teresia Prahesti, Communications & Outreach 
Strategy Superintendent yang membawakan 
materi tentang digital media sosial.

Menggandeng Universitas Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan (UMTS), ECJ yang digelar 
ketiga kalinya di sepanjang tahun 2021 ini 
berlangsung pada Rabu, 29 Desember 2021 
dan diikuti sekitar 200 mahasiswa UMTS.

General Manager Operations PTAR Rahmat 
Lubis, dalam sambutannya, menyatakan 
bahwa sebuah kehormatan bagi PTAR dapat 
menyelenggarakan kegiatan ECJ bekerja 
sama UMTS, apalagi ini merupakan kolaborasi 
pertama PTAR dengan UMTS. Selain itu, 
Rahmat juga berharap kegiatan ini dapat 
semakin mempererat tali silaturahmi antara 
UMTS dengan PTAR.

Wakil Rektor II UMTS, Putoro Dongoran, MH, 
mewakili Rektor UMTS Dra. Muhsana Pasaribu, 
MA menyatakan terima kasih kepada PTAR 
atas kegiatan ECJ yang kali ini melibatkan 
UMTS. “Kegiatan ECJ ini bisa membawa 
pencerahan kepada para mahasiswa UMTS, 
khususnya untuk meningkatkan bakat atau 
kreativitas mahasiswa dalam rangka masa 
depan mereka,” kata Putoro. Putoro berharap 
kegiatan ECJ kolaborasi PTAR dengan UMTS 
ini bisa dilaksanakan tidak hanya kali ini saja 
tetapi berkelanjutan. “Karena acara seperti 
ini tentunya sangat bermanfaat bagi para 
mahasiswa kami,” ungkapnya.

Rivaldi Ilhami, salah seorang mahasiswa 
Semester 3 Jurusan Hukum di UMTS mengaku 
sangat antusias dengan acara ECJ ini. “Saya 
bisa belajar lebih jauh lagi tentang materi 
public speaking,” kata Rivaldi. Sementara Yuni 
Sarah Harahap, mahasiswi semester 5 Jurusan 
Pendidikan Ekonomi, mengaku materi yang 
disampaikan oleh para narasumber sangat 
menambah motivasinya dan menjadikannya 
lebih semangat menyongsong masa depan.

Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 
2014, ECJ telah berhasil menjembatani 
diskusi lebih dari 45 ahli pertambangan 
dengan lebih dari 3.500 orang mahasiswa di 
seluruh Indonesia, di antaranya dari Institut 
Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi 
Medan (ITM), Universitas Gadjah Mada (UGM), 
Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas 
Pembangunan Nasional (UPN) ”Veteran” 
Yogyakarta, Universitas Jenderal Soedirman 
(Unsoed), Universitas Sumatera Utara, 
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Universitas 
Islam Bandung,  Universitas Sriwijaya (Unsri), 
dan lain-lain.  “Program ECJ ini bahkan telah 

Be Adaptive and Think Creative, 
itulah tema ECJ yang dilaksanakan 
oleh PT Agincourt Resources 
(PTAR) di tahun 2021.

”
PTAR Kolaborasi 
dengan UMTS Gelar 
E-Coaching Jam
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mendapatkan penghargaan Corporate Social 
Responsibility (CSR) Indonesia Awards pada 
2019 dan 2021,” ungkap Senior Manager 
Corporate Communications PTAR Katarina 
Siburian Hardono.

Katarina menambahkan, “Harapan kami, 
materi yang disampaikan mampu melengkapi 
ilmu pengetahuan yang sudah adik-adik 
mahasiswa UMTS dapatkan di dunia 
pendidikan dan memberikan inspirasi serta 
semangat baru untuk para mahasiswa.”

Selain ECJ, PTAR juga menggelar Kompetisi 
Jurnalistik Tambang Emas Martabe 2021 
bagi insan media di Sumatra Utara. Dalam 
kompetisi yang digelar untuk kelima kalinya 
ini, PTAR mengundang para jurnalis di 
Sumatra Utara untuk mengikutsertakan karya 
jurnalistik berupa feature news dan laporan 
mendalam (in-depth reporting) bertemakan 
“Melestarikan Lingkungan Demi Masa Depan.”

Semua jurnalis di Sumatra Utara yang bekerja 
di media massa resmi (baik cetak, online, 
maupun elektronik), yang telah berbadan 
hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
(Kemenkumham) serta direkomendasikan 
oleh Dewan Pers, berhak mengikuti kompetisi 
ini. Karya jurnalistik yang bisa diikutsertakan 
merupakan karya orisinal dan mandiri, 
keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, 
bukan saduran, bukan terjemahan, bukan 
rangkuman, tidak mengandung suku, 
agama, ras dan antar golongan (SARA), tidak 
tergolong iklan komersial atau advertorial, 
dan belum pernah diikutsertakan dalam 
perlombaan atau kompetisi jurnalistik lainnya.

Untuk masing-masing kategori, setiap 
jurnalis dapat mengirimkan minimal satu dan 
maksimal tiga karya penulisan, yang harus 
sudah dipublikasikan di media massa masing-

masing pada periode 7 Desember 2021 
– 7 Januari 2022. Karya jurnalistik tersebut 
dikirimkan beserta persyaratan lainnya, 
seperti data diri lengkap dan jelas (yaitu, nama 
peserta, nama media massa, alamat kantor, 
nomor kontak yang bisa dihubungi, scan 
KTP/SIM, dan kartu pers yang masih berlaku), 
ke Martabe.CorporateCommunications@
agincourtresources.com.

Dari seluruh karya jurnalistik yang masuk, 
akan dipilih tiga karya terbaik yang akan 
memperebutkan hadiah senilai total puluhan 
juta rupiah. Dan, pengumuman pemenang 
akan dilakukan pada Maret 2022.

Senior Manager Corporate Communications 
PTAR Katarina Siburian Hardono menyatakan, 
pagelaran Kompetisi Jurnalistik Tambang 
Emas Martabe 2021 ini dimaksudkan untuk 

mengapresiasi para jurnalis media massa di 
Sumatra Utara yang selama ini mendukung 
operasional Tambang Emas Martabe melalui 
karya-karya jurnalistik mereka.

“Rekan-rekan jurnalis merupakan salah satu 
pemangku kepentingan utama PTAR bersama 
pemerintah, masyarakat, dan institusi 
lainnya untuk mendampingi dan mengawasi 
perusahaan mewujudkan komitmen tata 
kelola pertambangan yang bertanggung 
jawab. Tanggal 24 Juli 2022 nanti, genap 
sepuluh tahun Tambang Emas Martabe 
beroperasi penuh. Selama ini, kami merasakan 
benar perhatian, dukungan, dan kepedulian 
rekan-rekan media,” tegas Katarina. ■

Tambang Emas Martabe 
Kembali Gelar Kompetisi 
Jurnalistik 2021
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
dapat dijamin dengan upaya berkelanjutan 
yang didukung oleh keterampilan dan 
pengetahuan yang baik dari semua pekerja 
tambang mengenai kemungkinan bahaya dan 
risiko. Oleh karena itu, sangat penting untuk 
memiliki pekerja tambang yang kompeten 
dan berpengalaman. 

Setiap pekerja tambang yang baru direkrut 
harus menerima instruksi, bimbingan, dan 
pengawasan dalam pekerjaannya masing-
masing dari pengawas tambang dan 
mendapatkan pelatihan di tempat kerja yang 
memadai sebelum mulai bekerja. Pelatihan ini 
harus mencakup:
• Pengenalan lingkungan kerja
• Aspek kesehatan dan keselamatan dari 

tugas yang akan diberikan
• Pengenalan dan penghindaran bahaya
• Bahaya yang berkaitan dengan bahan 

peledak
• Kontrol tanah dan bekerja di area tembok 

tinggi
• Bahaya mesin dan peralatan
• Pengetahuan dasar tentang pertolongan 

pertama

Selain itu, untuk mencegah bahaya, setiap 
pekerja tambang harus:
• Berhati-hatilah dengan keselamatan dan 

kesehatan dirinya sendiri dan orang lain 
yang mungkin terpengaruh oleh tindakan 
atau kelalaian mereka

• Mematuhi instruksi yang diberikan untuk 
keselamatan dan kesehatannya sendiri 
dan orang lain

• Segera melapor ke pengawas tambang 
setiap kali ada situasi yang dianggap 
berbahaya dan tidak dapat diperbaiki 
sendiri. Jika tindakan ini tidak dapat 
diambil, segera peringatkan semua 
pekerja lain yang dapat berada dalam 
bahaya

• Melaporkan setiap kecelakaan, cedera, 
atau kejadian berbahaya yang timbul 
selama atau sehubungan dengan 
pekerjaan

• Meninggalkan area sesegera mungkin 
setelah mendapatkan peringatan bahaya, 
kecuali untuk pekerja penyelamat atau 
pertolongan pertama yang mungkin 
diperlukan untuk membantu tindakan 
penyelamatan

Tidak boleh ada pekerja tambang yang 
ditugaskan untuk bekerja sendiri di 
tempat terpencil atau berisiko tinggi. 
Pengawas tambang harus selalu berada 
di lokasi tambang untuk mengawasi dan 
mengendalikan operasi dan melakukan 
inspeksi rutin. Pengawas tambang harus 
bertanggung jawab atas semua orang yang 
dipekerjakan di dalam wilayah operasi 
tambang dan, oleh karenanya, harus 
bertanggung jawab atas keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan orang-orang 
tersebut.

Standar keselamatan dan kesehatan yang 
baik hanya akan dapat dicapai jika setiap 
orang kompeten untuk melakukan pekerjaan 
mereka dan semua bekerja sama, secara 
efektif, sebagai sebuah tim.

Kerja sama ini tidak hanya antara pekerja 
tambang dengan pengawas, tetapi juga 
antara pekerja tambang dan pengawas 
dengan operator/pemilik tambang. Hubungan 
antara operator tambang dan tenaga kerjanya 
harus didasarkan pada konsultasi, konsensus, 
dan keadilan.

Berikut tugas operator tambang terkait K3:
• Memberi tahu otoritas pertambangan 

sebelum memulai operasi di tambang 
mana pun dan sebelum menghentikan 
atau meninggalkan aktivitas 
penambangan yang ada

• Menyediakan semua peralatan, 
aparatus, fasilitas, dan keuangan untuk 
memastikan, sejauh dapat dilakukan 
secara wajar, praktik penambangan 
yang baik dan standar keselamatan dan 
kesehatan kerja yang sesuai di tambang

• Memastikan setiap pekerja memahami 
tanggung jawab keselamatan dan 
kesehatan mereka

• Menunjuk, tergantung pada jumlah 
pekerja tambang yang dipekerjakan dan 
sifat serta luas operasi pertambangan, 
satu atau lebih orang yang berkompeten 
—pengawas— untuk mengawasi dan 
mengendalikan operasi di tambang

• Mendorong tenaga kerja untuk terlibat 
aktif dalam keselamatan dan kesehatan 
kerja

Fasilitas tambang yang harus disediakan oleh 
operator tambang pada atau di dekat setiap 
lokasi penambangan yang rutin dilakukan 
terkait dengan K3 adalah:
• Fasilitas penyimpanan yang ditandai 

dengan jelas untuk peralatan P3K
• Tempat untuk menyimpan peralatan 

keselamatan dan perlindungan pribadi
• Penyimpanan yang aman untuk bahan 

peledak dan peralatan menembak

• Tempat untuk menyimpan peralatan dan 
peralatan pertambangan

• Fasilitas cuci, sanitasi, dan ruang ganti 
yang memadai

• Akomodasi yang memadai bagi pekerja 
tambang ketika operasi penambangan 
berada di daerah terpencil

Apabila terjadi kecelakaan pertambangan dan 
kejadian berbahaya, operator tambang juga 
harus bertanggung jawab dan memastikan 
bahwa:
• Langkah-langkah yang diperlukan 

diambil untuk mengevakuasi dan 
merawat pekerja tambang yang terluka 
dan ada tindakan segera untuk mencegah 
bahaya lebih lanjut yang timbul dari 
kejadian tersebut

• Penyelidikan penyebab kecelakaan 
pertambangan atau kejadian berbahaya 
dilakukan dan tindakan pencegahan 
diambil untuk menghindari kejadian 
serupa di masa depan

• Hasil penyelidikan dicatat dan otoritas 
pertambangan diberi tahu tentang 
kejadian tersebut

PT Agincourt Resources (PTAR) sebagai 
operator Tambang Emas Martabe menerapkan 
sistem K3 terbaik di industri pertambangan. 
Terutama dengan adanya COVID-19, rencana 
kerja yang aman untuk karyawan diterapkan, 
di antaranya terkait kebersihan pribadi, 
menjaga jarak, pengetesan, dan sarana 
medis. K3 lainnya juga diadakan, seperti 
mengadakan forum Kesehatan, Keselamatan 
dan Lingkungan yang diadakan setiap bulan, 
Perjanjian Keselamatan Aktif (ASA), sistem 
insiden pemantauan dalam jaringan, serta 
audit dan inspeksi rutin. Semua ini merupakan 
upaya PTAR untuk mewujudkan komitmennya 
dalam menciptakan lingkungan kerja yang 
aman, nyaman, dan bebas kecelakaan.  ■

Panduan Dasar 
K3 bagi Pekerja, 
Pengawas, dan 
Operator Tambang

Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) adalah masalah 
penting bagi para pekerja 
tambang karena pekerjaan 
di tambang sering kali harus 
dilakukan di lingkungan 
yang tidak bersahabat dan 
berbahaya. 
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Peringatan Sumpah Pemuda di Sopo Daganak

Minggu, 31 Oktober 2011, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, PT 
Agincourt Resources (PTAR) bekerja sama dengan Forum Komunikasi Lembaga Adat 
Tapanuli Selatan menggelar pertunjukan kolaborasi Seni Musik Tradisional, Tari, dan 
Simulasi Adat di Sopo Daganak, Batangtoru, Tapanuli Selatan. Pertunjukan yang 
menampilkan sejumlah aksi kreatif pemuda yang tergabung dalam Kelompok Seni 
dan Tari binaan PTAR ini dihadiri oleh para pejabat dinas Pemerintah Daerah Tapanuli 
Selatan, Danramil 01/Batangtoru, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Batangtoru, 
perwakilan Dewan Kesenian Daerah Tapanuli Selatan, dan Forum Komunikasi 
Lembaga Adat Tapanuli Selatan. Acara ini juga disiarkan secara live streaming di kanal 
Youtube Perkumpulan Sahabat Cerdas (Persada). 

Bingkai Peristiwa

Workshop Penerapan Jurnalisme Lingkungan Sesuai Hukum Pers, Kode Etik, 
dan UU ITE

PT Agincourt Resources (PTAR) bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) 
menggelar workshop Capacity Building tentang “Penerapan Jurnalisme Lingkungan 
Sesuai Hukum Pers, Kode Etik, dan UU ITE”, Kamis (11/11) di Medan, Sumatra Utara. 
Workshop tatap muka sehari ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kapasitas 
profesi wartawan, khususnya wartawan di sektor pertambangan.

Workshop yang diikuti oleh 40 jurnalis dari berbagai media tingkat provinsi di Sumatra 
Utara ini menghadirkan sejumlah wartawan senior sebagai pembicara, seperti Aloysius 
Arena Ariwibowo, Lestantya R. Baskoro, IGG Maha Adi, serta Direktur Eksekutif LPDS, 
Hendrayana SH. Katarina Siburian Hardono, Senior Manager Corporate Communications 
PTAR yang juga hadir dalam acara ini mengatakan workshop jurnalisme lingkungan 
ini bertujuan menambah kepiawaian, kejelian, dan kreativitas wartawan dalam 
menuangkan materi berita atau tulisan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi 
positif pada pengelolaan lingkungan yang baik.
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Agincourt Resources Raih Gold Rank di Asia Sustainability Reporting Rating 
(ASRRAT) 2021

Sebagai apresiasi atas komitmen dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan yang 
berkelanjutan dan ramah lingkungan, PT Agincourt Resources (PTAR) mendapatkan 
penghargaan Gold Rank untuk Sustainability Report yang diterbitkan pada 2020 
dalam ajang the 17th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021, Rabu 
(17/11). Ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 diinisiasi oleh 
National Center for Sustainability Reporting (NCSR) dan diikuti oleh 45 perusahaan 
pemerintah, swasta, dan BUMN, serta tiga perusahaan dari Filipina dan Bangladesh.

Pada ajang yang diselenggarakan di Ballroom Ciputra World, Hotel Raffles Jakarta 
ini, hadir External Relations Director PTAR, Sanny Tjan didampingi Katarina Siburian 
Hardono, Corporate Communications Senior Manager PTAR untuk menerima 
penghargaan secara langsung. 

Sehat Selaras dengan #PTARSehat

Agar produktivitas kerja tetap terjaga, setiap karyawan harus sehat secara fisik dan mental. 
Paham akan hal ini, PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program #PTARSehat 
untuk memberikan solusi kesehatan fisik dan mental bagi seluruh karyawan melalui aplikasi 
Naluri yang dapat diunduh langsung di Google Playstore dan App Store. 

Dengan dibantu para pakar di bidang medis, psikologi, ahli nutrisi, hingga fitness coach 
sebagai konsultan, aplikasi ini sangat bermanfaat bagi karyawan untuk bisa mencari sendiri 
solusi atas masalah kesehatan yang dialami tanpa dipungut biaya.

#PTARsehat

2021, Agincourt Resources Tanam Lebih dari 8.000 Bibit Pohon

Hingga November 2021, PT Agincourt Resources (PTAR) sudah menanam lebih dari 8.000 
bibit. Sebagian besarnya, yaitu sebanyak 5.000 bibit pohon, ditanam di beberapa titik 
di dalam dan luar area Tambang Emas Martabe, Batangtoru, Tapanuli Selatan dengan 
melibatkan masyarakat sekitar. 

Pada Hari Menanam Pohon Indonesia, 28 November 2021, misalnya, PTAR mengajak sejumlah 
komunitas, seperti Kelompok Relawan Destana (Desa Tangguh Bencana), Klub Atletik 
Batangtoru, Perkumpulan Sahabat Baca Persada, dan aktivis lingkungan Desa Sumuran, 
untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman 3.500 bibit pohon. Senior Manager 
Environment, Health & Safety PTAR, Hari Ananto mengemukakan, kegiatan ini dilakukan 
sebagai bagian dari upaya reklamasi dan rehabilitasi yang menjadi komitmen PTAR dalam 
pengelolaan lingkungan dan kelestarian alam, khususnya di Batangtoru.

14 15Tona Nadenggan | Vol. 06 - 2021 Tona Nadenggan | Vol. 06 - 2021B I N G K A I  P E R I S T I WA B I N G K A I  P E R I S T I WA



Apresiasi terhadap PTAR untuk Program Komunikasi Terbaik

Selasa, 7 Desember 2021, dalam Forum Komunikasi Corporate Communication 
AHEMCE (Astra Heavy Equipment, Mining, Construction, and Energy)  Sesi 2 
yang dilaksanakan via platform Zoom Meeting, PTAR mendapatkan Apresiasi 
untuk Program Komunikasi Terbaik Perusahaan AHEMCE dan Yayasan dari Grup 
Astra berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000. Forum Komunikasi Corporate 
Communication AHEMCE merupakan wadah komunikasi bagi PIC Komunikasi 
di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AHEMCE Group, yang juga 
merupakan program pengembangan kompetensi Corporate Communication untuk 
seluruh tim Komunikasi AHEMCE.

Stabilisasi Lahan dengan Metode Hydroseeding

Sejak 2012, PTAR rutin melakukan rehabilitasi lahan pascakegiatan penambangan. 
Salah satu tahapan dalam rehabilitasi lahan tersebut adalah stabilisasi lahan. Awalnya, 
stabilisasi lahan dilakukan secara konvensional dengan menebarkan benih tanaman 
cover crop secara langsung ataupun manual menggunakan metode ‘templok’ pada 
lahan miring. Namun, sejak tahun 2019, PTAR menerapkan teknik stabilisasi lahan yang 
lebih baik melalui metode hydroseeding, terutama pada lahan-lahan terbuka yang 
memiliki derajat kemiringan tinggi. Dan, hingga saat ini, lahan di Martabe yang telah 
distabilisasi menggunakan metode hydroseeding mencapai sekitar 1 hektar.

Dengan menerapkan metode hydroseeding, PTAR dapat mengurangi risiko pekerja 
terjatuh dari ketinggian serta menghemat waktu dan tenaga.
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Menutup Akhir Tahun 
dengan Rangkaian 
Upaya Perlindungan 
Keanekaragaman Hayati

PT Agincourt Resources (PTAR) 
sebagai pengelola Tambang 
Emas Martabe di Batangtoru, 
Tapanuli Selatan, Sumatra Utara 
memiliki komitmen yang tinggi 
untuk melindungi ekosistem dan 
keanekaragaman hayati dalam 
menjalankan usahanya. 

Keseriusan dalam mendukung upaya 
perlindungan ekosistem dan keanekaragaman 
hayati ini dibuktikan dengan adanya 
kebijakan keanekaragaman hayati perusahaan 
serta tindakan nyata yang telah dan akan 
terus dipraktikkan oleh PTAR di masa 
mendatang. PTAR bahkan membentuk 
Departemen Environment yang khusus 
menangani lingkungan dan keanekaragaman 
hayati serta merangkul pihak-pihak, seperti 
akademisi, peneliti, pemerintah daerah, 
masyarakat, organisasi pecinta lingkungan, 
dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pada 28 November 2021, misalnya, PTAR 
memperingati Hari Menanam Pohon 
Indonesia dengan cara melakukan 

Hari Menanam Pohon 
Indonesia 2021,
Agincourt Resources 
Tanam 3.500 Bibit Pohon

Nursery PTAR Produksi 600-900 kg Kompos Sebulan

Sebagai salah satu wujud komitmen terhadap kepedulian lingkungan yang berkelanjutan, 
sejak awal tahun 2021, PT Agincourt Resources (PTAR) melaksanakan program pembuatan 
kompos sendiri dengan memanfaatkan limbah organik di nursery (kebun bibit). Di nursery 
PTAR, bahan utama pembuatan kompos adalah serasah organik (biasanya berupa jerami, 
serbuk kayu, sampah organik dari dapur, atau dedaunan kering), larutan mikroorganisme, 
air, dan pupuk kompos yang sudah jadi yang berperan sebagai aktivator serta berfungsi 
untuk menguraikan bahan-bahan organik dengan cepat secara fermentasi.

Proses pembuatan kompos tersebut memerlukan waktu sekitar 2-4 minggu. Kompos yang 
sudah masak kemudian dikemas di dalam karung-karung, ditimbang, dan disimpan di 
dalam gudang kompos di nursery. Dalam satu bulan, nursery PTAR rata-rata memproduksi 
600-900 kg kompos. Stok kompos tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan 
pemupukan di area revegetasi dan rehabilitasi lahan di dalam site Tambang Emas Martabe. 
Dengan begini, PTAR bisa menghemat biaya yang digunakan untuk pembelian kompos. 
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penanaman 3.500 bibit pohon tanaman 
lokal, baik di dalam lokasi tambang maupun 
di luar lokasi tambang, yaitu di sekitar aliran 
Sungai Batangtoru, yakni Saba Lombang, 
Saba Sipatang, area disipater (Desa Telo), 
Dusun Taman Sari Hapesong Baru, Pulo 
Godang, dan Mabang Pasir (Bantaran Sungai 
Muara Hutaraja). Kegiatan penanaman bibit 
pohon di 7 (tujuh) titik yang bertemakan “One 
Man, One Tree” ini tidak hanya melibatkan 
karyawan, tetapi juga masyarakat sekitar dan 
pemerintah lokal.

Senior Manager Environment, Health & 
Safety PTAR Hari Ananto mengemukakan, 
penanaman tanaman lokal, khususnya di 
dalam wilayah operasional Tambang Emas 
Martabe dilakukan sebagai bagian dari upaya 
reklamasi dan rehabilitasi. Bahkan, tak hanya 
sampai di situ, Hari menambahkan, setiap hari 
semua area reklamasi dirawat secara reguler, 
mulai dari pembersihan gulma, penggantian 
tanaman yang mati, dan pemupukan.

“PTAR memegang teguh komitmen 
penerapan praktik pengelolaan lingkungan 
berkelanjutan. Seluruh area operasional 
di Tambang Emas Martabe telah memiliki 

rencana penutupan tambang. Proses 
rehabilitasi lahan pun dilakukan sesuai 
dengan aturan dan prosedur yang sudah 
disetujui oleh Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM). Setiap tahun, 
tim dari Kementerian ESDM meninjau 
tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman 
reklamasi dan kondisi kawasan secara 
keseluruhan,” papar Hari.

Senior Manager Community Christine Pepah 
mengemukakan, “Kami berharap, kegiatan ini 
akan berdampak secara langsung terhadap 
lahan pertanian di daerah pinggiran sungai, 
yaitu terhindar dari bahaya banjir, dan 
dapat menurunkan risiko bencana di desa-
desa rawan banjir. Untuk jangka panjang, 
kami berharap kesadaran masyarakat 
untuk menjaga keseimbangan alam dan 
keanekaragaman hayati akan lebih baik, serta 
ketahanan dan daya adaptasi masyarakat 
terhadap perubahan iklim meningkat.”

Bupati Tapanuli Selatan H. Dolly P. Pasaribu 
pun berharap, kegiatan penanaman pohon 
ini dapat terus menjadi pengingat bagi 
masyarakat agar senantiasa menjaga 
kelestarian lingkungan.

Selain melakukan kegiatan penanaman 
pohon, banyak kegiatan lain yang juga telah 
dilakukan PTAR dalam upaya melindungi 
ekosistem dan keanekaragaman hayati. 
Salah satunya adalah memberikan bantuan 
perlengkapan keamanan bekerja, seperti 
sepatu lapangan, ransel, dan jas hujan 
berstandar tinggi untuk para karyawan 
Barumun Tiger Sanctuary yang dikelola oleh 
Yayasan Persamuhan Bodhicitta Mandala 
Medan (YPBMM). 

Penyerahan bantuan yang dilakukan langsung 
oleh Direktur Hubungan Eksternal PTAR Sanny 
Tjan kepada Ketua Umum YPBMM Eddy, dan 
disaksikan Kepala Sub Bagian Data Evlap dan 
Kehumasan Balai Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara Andoko 
Hidayat ini berlangsung pada Kamis, 9 
Desember 2021.

Barumun Tiger Sanctuary, sebuah area 
perlindungan yang berada di dekat Suaka 
Margasatwa Barumun, Sumatra Utara, 
didedikasikan khusus sebagai tempat 
perlindungan satwa harimau. Area yang 
diresmikan pada bulan November 2016 ini 
dibangun sebagai tempat penyelamatan, 

rehabilitasi, serta perkembangbiakan 
dalam rangka proses peningkatan populasi 
dan/atau pengawetan jenis. Di Barumun 
Tiger Sanctuary, hidup seekor harimau 
sumatra betina yang direhabilitasi tahun 
2016 dari TN Batang. Harimau yang diberi 
nama Gadis ini terkena jerat pemburu dan 
kaki kanan depannya harus diamputasi. 
Penghuni lain, bernama Monang, merupakan 
harimau sumatra jantan berasal dari Desa 
Parmonangan, Kabupaten Simalungun yang 
berhasil dievakuasi pada tahun 2017 karena 
kasus yang sama. Dan, pada Desember 2018, 
lahir dua anak harimau yang merupakan hasil 
perkembangbiakan dari keduanya.

“Dukungan kepada Barumun merupakan 
salah satu upaya kami untuk berkontribusi 
terhadap konservasi alam, khususnya di 
Sumatra Utara dan Batangtoru. Barumun 
Tiger Sanctuary memiliki banyak karyawan 
berdedikasi tinggi yang bersemangat 
melakukan konservasi demi kelestarian alam. 
Sebelumnya, kami juga telah mendonasikan 
mobil penyelamat satwa yang dilengkapi 
kandang dan peralatan penyelamatan. 
Semoga bantuan kami bermanfaat, dan tentu 
ke depannya kami akan bekerja sama dan 
berkontribusi lebih jauh pada upaya-upaya 
konservasi,” ujar Sanny.

Komitmen Konservasi 
Agincourt Resources 
untuk Barumun Tiger 
Sanctuary
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Ketua Umum YPBMM Eddy menyampaikan 
terima kasih kepada PTAR, karena bantuan 
yang telah diberikan selama ini benar-benar 
bermanfaat untuk Barumun Tiger Sanctuary 
yang terus berupaya meningkatkan populasi 
harimau sumatra dengan berbagai cara, 
antara lain dengan mengembangkan 
habitat kantong harimau dan meningkatkan 
penegakan hukum terhadap perdagangan 
satwa liar, khususnya untuk menyelamatkan 
harimau sumatra dari konflik dan 
mengembalikannya ke alam. 

Senada, Kepala Sub Bagian Data Evlap 
dan Kehumasan BBKSDA Sumut Andoko 
Hidayat menuturkan, “Kami sangat berterima 
kasih atas dukungan dari PTAR. Dalam 
penanganan konflik harimau baru-baru 
ini, kami juga terbantu dengan adanya 
kandang dan peralatan penyelamatan dari 
PTAR. Kerja konservasi ini tidak bisa sendiri. 
Kami berharap bisa terus bersinergi untuk 
upaya-upaya konservasi ke depan supaya 
semakin baik, sehingga tercipta keselarasan 
antara ekologi dengan ekonomi sosial,” tutur 
Andoko.

Tidak berselang lama dari penyerahan 
bantuan kepada Barumun Tiger Sanctuary, 
yaitu pada 14-15 Desember 2021, PTAR 
menggelar pelatihan inspeksi fauna guna 
mengidentifikasi dan memastikan keberadaan 

fauna target dan fauna yang dilindungi pada 
lahan yang akan dibuka untuk kepentingan 
operasional tambang. 

Kegiatan pelatihan yang diikuti belasan 
karyawan PTAR ini digelar di lokasi Tambang 
Emas Martabe dan melibatkan ahli ekologi 
dari Universitas Sumatra Utara (USU) Onrizal, 
S.Hut, M.Si, PhD. sebagai fasilitator. Onrizal 
memberikan pemaparan mengenai cara 
mengidentifikasi dan memastikan agar 
hewan-hewan yang berhabitat di wilayah 
tempat operasi akan dibuka tidak terganggu 
atau bahkan punah. Jika spesies target 
teramati atau ditemukan dalam inspeksi pra-
pembukaan lahan, maka pembukaan lahan 
dalam area tersebut harus dihentikan sampai 
hewan tersebut aman. 

Menurut Onrizal, salah satu hal penting untuk 
pengelolaan satwa liar adalah bagaimana 
kita bisa mengenal dengan baik dan pasti 
jenis yang dimaksud. “Pelatihan ini akan 
memberikan bekal yang baik buat rekan-
rekan di Tambang Emas Martabe agar lebih 
terampil dan andal dalam memastikan 
jenis fauna, sehingga pengelolaan 

keanekaragaman hayati di Martabe bisa 
menjadi lebih baik lagi,” kata Onrizal.

General Manager Operations PTAR, Rahmat 
Lubis menyatakan kegiatan pelatihan inspeksi 
fauna ini sangat penting dalam upaya 
melestarikan dan melindungi keberadaan 
fauna, terutama jenis fauna dilindungi, 
guna mewujudkan penambangan yang 
berkelanjutan. “PTAR terus melakukan 
koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan lainnya di Sumatra Utara dan 
Tapanuli Selatan khususnya di Batangtoru, 
termasuk pemerintah daerah dan pihak 
berwenang untuk mengidentifikasi program 
konservasi terbaik, dan secara aktif membantu 
membentuk dan melestarikan hutan hujan 
tropis demi kelanjutan habitat flora dan fauna 
di dalamnya,” papar Rahmat.

Sementara itu Supriadi, seorang peserta 
pelatihan dari Departemen Eksplorasi 
menyatakan sangat antusias mengikuti 
pelatihan ini. “Saya sangat berterima kasih 
karena PTAR sangat aware tentang flora dan 
fauna. Pelatihan ini membuka wawasan kami 
saat melakukan eksplorasi di lapangan untuk 

menjaga flora dan fauna, dengan mencatat 
dan melaporkan seperti yang diajarkan dalam 
pelatihan ini,” tandasnya.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PTAR 
Katarina Siburian Hardono mengungkapkan 
Perusahaan akan konsisten berupaya untuk 
mendukung berbagai inisiatif konservasi dan 
keanekaragaman hayati, khususnya yang ada 
di dan sekitar operasional Tambang Emas 
Martabe. PTAR menyadari kegiatan operasi 
yang dilakukan berpotensi memengaruhi 
keberlangsungan hidup fauna maupun flora 
yang ada di sekitarnya.

“Untuk itu, PTAR berkomitmen meminimalkan 
dampak dari kegiatan operasinya dengan 
melakukan upaya pencegahan, minimalisasi 
dan mitigasi risiko terhadap keanekaragaman 
hayati sepanjang siklus bisnis perusahaan, 
tanggung jawab terhadap tata guna lahan, 
serta merencanakan dan memodifikasi 
desain, konstruksi, dan praktik operasi untuk 
melindungi spesies fauna dan flora tertentu 
yang endemik atau dilindungi,” pungkas 
Katarina.   ■

Jaga Keanekaragaman 
Hayati Hutan Batangtoru, 
Agincourt Resources Gelar 
Pelatihan Inspeksi Fauna

Pererat kolaborasi demi 
konservasi Batangtoru
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Cegah Flu, 
Konsumsi Makanan 
Berikut

Dalam situs resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) menyatakan bahwa puncak musim hujan 2021/2022 di 
sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan terjadi pada 
Januari dan Februari 2022. Suhu yang dingin di bulan-bulan ini, 
membuat virus berkembang biak dan menyebar dengan lebih cepat. 
Inilah sebabnya penyakit flu rentan menyerang saat musim hujan.

Tentunya, Anda perlu lebih ketat dalam 
menjaga kesehatan diri dan keluarga. Terlebih 
dengan adanya ancaman varian terbaru 
COVID-19. Meskipun cara terbaik untuk 
mencegah terinfeksi flu adalah dengan rutin 
mencuci tangan, makanan-makanan berikut 
terbukti ampuh membantu meningkatkan 
daya tahan tubuh dalam melawan serangan 
virus flu.

1. Jeruk 
Jeruk kaya akan vitamin C, nutrisi ini 
penting dikonsumsi, terutama bila Anda 
mulai merasa tidak enak badan.  

2. Yoghurt 
Yoghurt merupakan salah satu jenis 
makanan probiotik. Rutin mengonsumsi 
probiotik setiap hari terbukti dapat 
mengurangi risiko terinfeksi virus flu. 

6. Dark chocolate 
Dark chocolate memiliki kadar 
theobromine—salah satu jenis 
antioksidan—yang tinggi. Theobromine 
terbukti sangat ampuh meredakan gejala 
batuk, bahkan lebih baik dari obat pada 
pada umumnya. 

7. Brokoli 
Sulforaphane yang terkandung dalam 
brokoli berperan penting dalam 
menangkal radikal bebas dan mencegah 
tubuh terserang penyakit. 

8. Minyak zaitun 
Kandungan tinggi asam lemak tak jenuh 
ganda pada minyak zaitun berperan 
sebagai agen anti-inflamasi yang dapat 
membantu menjaga tubuh dari infeksi. 

9. Bayam 
Bayam mengandung vitamin E, yang 
berfungsi melindungi sel-sel tubuh agar 
tetap sehat, termasuk sel-sel kekebalan 
tubuh. Sejumlah penelitian mendapati 
bahwa orang yang mengonsumsi vitamin 
E secara rutin berisiko lebih rendah 
terkena flu. 

10. Telur 
Kadar vitamin D pada telur sangat tinggi. 
Vitamin D sangat dibutuhkan dalam 
menjaga dan memperkuat daya tahan 
tubuh. Memenuhi kebutuhan harian 
vitamin D akan mengurangi risiko terkena 
flu. 

11. Bawang putih 
Bawang putih kaya akan berbagai 
senyawa sulfur aktif yang akan 
membentuk allicin ketika dikunyah 
mentah-mentah dalam mulut. Senyawa 
allicin ini terbukti ampuh membunuh 
kuman penyebab berbagai penyakit, 
termasuk flu. 

12. Apel 
Antioksidan yang terkandung dalam 
buah apel setara dengan 1500 mg vitamin 
C, dan telah terbukti dapat meningkatkan 
daya tahan tubuh serta mengurangi risiko 
terkena penyakit.  ■

3. Blueberry 
Blueberry memiliki kandungan 
flavonoid—salah satu jenis antioksidan—
yang berlimpah. Rutin mengonsumsi 
flavonoid setiap hari dapat menurunkan 
risiko Anda terinfeksi virus flu sebanyak 
33%. 

4. Tomat 
Dalam satu buah tomat ukuran sedang, 
terkandung 16 mg lebih vitamin C. 
Kekurangan vitamin C akan menurunkan 
daya tahan tubuh sehingga Anda rentan 
terkena berbagai penyakit. 

5. Salmon 
Salmon kaya akan zinc. Anak yang 
mengonsumsi setidaknya 15 mg zinc 
setiap hari, berisiko lebih rendah terinfeksi 
flu dibandingkan anak-anak lainnya. 
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Galeri 
Martabe

Hobi fotografi dan mengabadikan momen di Tambang 
Emas Martabe dengan kamera dan handphone? 
Kirimkan saja foto-foto tersebut ke tim redaksi Tona 
Nadenggan? Silakan kirim ke
Martabe.CorporateCommunications@
agincourtresources.com.

Siti Anzarini Hasibuan
Geologist, Exploration 

melakukan core logging untuk mengidentifikasi awal batuan.

Maya Fitriani Agustina
Senior Field Assistant, Monitoring, Environment

menguji contoh air di Laboraturium Fasilitas Pembibitan. 
Pengawasan pada kualitas air secara konsisten dilakukan oleh PTAR 
untuk selalu memastikan pengelolaan lingkungan yang baik dan 
patuh pada regulasi pemerintah.

Fajar Surianto
Field Technician Database, Exploration
dan 
Eka Novery Dalimunthe
Administration Database, Exploration

sedang mengamati contoh batuan (core) di lokasi pengumpulan contoh hasil eksplorasi (coreshed)
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