Tingkatkan Kompetensi Pemuda-Pemudi Indonesia di Agribisnis,
Sinar Mas Agribusiness and Food Berikan Beasiswa ke Taiwan

Jakarta- 12 April 2019 Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing pemuda-pemudi Indonesia di
kancah global, Sinar Mas Agribusiness and Food membuka kesempatan bagi generasi muda berprestasi
untuk berkompetisi mendapatkan beasiswa Taiwan melalui Sinar Mas Agribusiness and Food International
Scholarship Programme 2019. Beasiswa tersebut memberikan kesempatan belajar bagi pemuda-pemudi
Indonesia terpilih untuk belajar mengenai agribisnis selama empat tahun di Tzu Chi University of Science
& Technology (TCUST). Pendaftaran beasiswa telah dibuka sejak 1 April sampai dengan 30 April 2019
melalui sistem daring (online).
Berada di bawah naungan Fakultas Manajemen Kesehatan, Departemen Manajemen Distribusi dan
Pemasaran, TCUST, peserta didik akan belajar mengelola dan mengembangkan bisnis berbasis agri dari
hulu hingga hilir. Salah satu pelajaran yang menarik selama studi nantinya adalah peserta didik akan
mempelajari tanaman tropis yang biasanya diimpor dari luar negeri yakni quinoa, flaxseed, dan spirulina.
Selain memiliki banyak manfaat dan menjadi komoditas dalam industri kecantikan, komoditi-komoditi
tersebut merupakan makanan pengganti yang memiliki nilai kesehatan yang tinggi atau sering disebut
sebagai superfood. Dalam kesempatan ini para siswa akan mempelajari dan mempraktekan proses
pengembangan komoditas tersebut yang diharapkan akan berguna untuk membantu meningkatkan
ketahanan pangan. Dimana diperkirakan pada ada tahun 2050, penduduk dunia akan mencapai 10 miliar
orang.
“Kami berharap program beasiswa ini dapat menjaring generasi terbaik bangsa yang siap untuk
berkontribusi membangun negeri. Berbekal ilmu yang didapat selama belajar di TCUST, mereka dapat
membawa pulang ilmu tersebut dan mengaplikasikannya di tanah air. Kedepan, harapan kami adalah
semakin banyak putra-putri Indonesia yang menjadi tenaga ahli agribisnis yang saat ini masih sedikit
jumlahnya di Indonesia,” ungkap Harjanto Tanuwidjaja, Corporate HR Sinar Mas Agribusiness and Food.
Tidak hanya itu, para peserta didik akan mempelajari lebih dalam mengenai pemasaran online dan
manajemen distribusi offline di industri agribisnis. Dengan demikian para lulusan program beasiswa ini
diharapkan mampu melakukan praktik pertanian secara mandiri, mulai dari pembibitan, perawatan,
panen, sampai dengan pemasaran dan distribusi produk akhir untuk para pelanggannya. Melalui
beasiswa ini pula, diharapkan semakin banyak pemuda Indonesia yang berkarya menjadi tenaga ahli dan
berkontribusi langsung bagi negeri ini.
Program beasiswa internasional ini diprioritaskan bagi pemuda-pemudi Indonesia yang berprestasi namun
memiliki keterbatasan ekonomi, serta pemuda-pemudi yang tinggal di sekitar area operasional
perusahaan. Seluruh peserta akan mengikuti proses seleksi yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan
secara kredibel. Beberapa persyaratan untuk mengikuti seleksi beasiswa ini seperti peserta memiliki
kemampuan dasar Bahasa Inggris dan Mandarin, mengikuti tes potensi akademik, psikotes, wawancara,
dan tes kesehatan. Selain itu mereka juga wajib menuliskan esai sebanyak 400-500 kata untuk
mengungkapkan pandangannya terhadap industri pertanian Indonesia serta solusi yang akan mereka
tawarkan terkait isu-isu yang ada di sekitarnya. Para peserta beasiswa akan mendapatkan biaya
pendidikan penuh, akomodasi/tunjangan biaya hidup selama kuliah di Taiwan, tiket pesawat pulang pergi
(Indonesia – Taiwan), kesempatan magang di Sinar Mas Agribusiness and Food, dan asuransi. Bagi
peserta yang lolos seleksi, kegiatan perkualiahan akan dimulai pada Agustus 2019.
Rangkaian keseluruhan proses Program Beasiswa Internasional Sinar Mas Agribusiness and Food 2019
tidak memungut biaya apapun. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi website perusahaan di
https://www.smart-tbk.com/beasiswa/internasional/

---Selesai---

Tentang Sinar Mas Agribusiness and Food
Sinar Mas Agribusiness and Food yang beroperasi di bawah Golden Agri-Resources (GAR) adalah salah
satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka dengan total luas areal tanam di Indonesia
mencapai lebih dari 498.395 hektar (termasuk kebun milik petani swadaya) per tanggal 31 Desember
2018. Perusahaan memiliki operasi terpadu yang memproduksi bahan pangan yang berbahan baku
minyak nabati.
Sinar Mas Agribusiness and Food fokus pada produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Di Indonesia,
kegiatan utamanya meliputi budidaya dan pemanenan pohon kelapa sawit; pengolahan tandan buah
segar menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit; penyulingan CPO menjadi produk dengan nilai
tambah seperti minyak goreng, margarin, shortening dan biodiesel; serta perdagangan produk kelapa
sawit ke seluruh dunia. Perusahaan juga beroperasi di Tiongkok dan India dengan memiliki pelabuhan,
pabrik penghancur biji sawit, memproduksi berbagai produk minyak nabati olahan, serta produk makanan
lainnya seperti mie.
Didirikan pada tahun 1996, GAR tercatat di Bursa Efek Singapura pada tahun 1999 dengan nilai
kapitalisasi pasar US$ 2,4 miliar per tanggal 31 Desember 2018. Perusahaan investasi Flambo
International Limited saat ini merupakan pemegang saham terbesar GAR, dengan kepemilikan saham
sebesar 50,35 persen. GAR memiliki beberapa anak perusahaan, termasuk PT SMART Tbk yang tercatat
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1992.
Tentang Tzu Chi University of Science & Technology (TCUST)
Dibangun di atas lahan seluas 34 hektar sejak tahun 1989, Tzu Chi University of Science & Technology
(TCUST) sebagai mitra perusahaan dalam program beasiswa ini berada di Hualien, Taiwan Timur.
Berjarak sekitar 163 kilometer dari ibukota Taipei, Hualien dikelilingi oleh keindahan alam berupa
pegunungan yang sejuk dan sungai yang indah. Universitas ini fokus pada dua bidang utama yaitu
Hukum, Bisnis, Administrasi serta Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan. Hingga saat ini universitas ini
telah memiliki 181 dosen dan 3.186 mahasiswa.
TCUST telah mendapatkan penghargaan untuk Programme for Promoting Teaching Excellence
(2013-2014) dan The Best Schools for Moral Development and Education (2012-2014). Berbagai fasilitas
yang terdapat di TCUST adalah asrama, perpustakaan, tempat kebugaran, makanan, laboratorium, klinik,
partner berbahasa Mandarin.
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