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Syngenta Memperkenalkan Ekosistem Pertanian 
CENTRIGO™ di Indonesia 
 

• Syngenta meluncurkan CENTRIGO™ untuk melayani petani Indonesian, dengan 

membuka dua pusat kegiatannya di: Lembang pada tanggal 4 Oktober dan Kediri 

pada tanggal 6 Oktober 2022 

• CENTRIGO™ menempatkan petani di pusat ekosistem digital yang 

mengintegrasikan solusi dari hulu ke hilir untuk memenuhi kebutuhan petani. 

• Dengan pendekatan strategis, petani dapat secara berkelanjutan menghasilkan 

panen yang lebih tinggi dengan kualitas yang lebih baik, memaksimalkan 

keuntungannya dan memenuhi kebutuhan konsumen dan masyarakat.  

• CENTRIGO™ mengumpulkan mitra industri terkemuka dan beragam termasuk BRI, 

Yara, Sayurbox, dan JIVA, yang menyediakan teknologi dan solusi terbaik bagi para 

petani.  

• Dilengkapi dengan jaringan pengetahuan dan layanan, petani CENTRIGO™ akan 

menjadi wirausahawan terdepan dalam modernisasi pertanian di Indonesia. 

 

Jakarta, 6 Oktober 2022 – Syngenta mencapai tonggak penting dalam upaya berkelanjutan 

untuk mendukung petani di Indonesia, melalui pembentukan Ekosistem Pertanian 

CENTRIGO™. Menempatkan petani sebagai pusat ekosistem pertanian yang diaktifkan 

secara digital, CENTRIGO™ menawarkan solusi menyeluruh dan terintegrasi dalam 

mengatasi hambatan untuk mencapai produktivitas dan profitabilitas yang lebih tinggi. 

Dengan naiknya pertumbuhan populasi di seluruh Asia, keamanan dan ketahanan pangan 

menjadi perhatian di seluruh kawasan Asia dan Indonesia. Memastikan agar para petani tetap 

produktif dan untung menjadi kunci produksi pangan yang optimal di negara ini. Namun, iklim 

dan kekuatan pasar yang mempengaruhi bisnis menimbulkan tantangan bagi petani untuk 

tumbuh dan mendapatkan harga yang tepat bagi produknya, yang juga secara langsung akan 

mempengaruhi pendapatan petani. 

Saat ini, petani hanya memperoleh sedikit keuntungan dari rantai produksi pangan. 

Berdasarkan Statistik Pendapatan Februari 2022 dari BPS, pekerja lepas di sektor pertanian 
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memiliki pendapatan bersih terendah dibandingkan semua industri. Hal ini terjadi karena 

petani sering kurang terlayani dan tidak memiliki akses terhadap teknologi yang dapat 

membuka potensi pertanian dan meningkatkan nilai produk pertanian. 

Untuk lebih mendukung petani dalam mengatasi tantangan tersebut, Ekosistem Pertanian 

CENTRIGO™ diluncurkan awal minggu ini di Jawa dan disambut dengan antusias oleh petani 

dan para pemangku kepentingan. Peluncuran pertama di Lembang, sebagai daerah penghasil 

sayuran besar di Jawa Barat, pada tanggal 4 Oktober, dan yang kedua di Kediri, Jawa Timur, 

pada tanggal 6 Oktober 2022, dengan berfokus pada tanaman jagung. 

“Kami menawarkan lebih dari sekedar solusi perlindungan tanaman dan benih terbaik, tetapi 

juga dengan memikirkan apa yang dibutuhkan oleh petani sehari-hari, agar mereka dapat 

membudidayakan tanamannya dengan maksimal. Inilah yang ditawarkan oleh CENTRIGO™, 

melalui pusat kegiatannya yaitu berupa pendekatan digital, layanan, dan solusi yang 

terintegrasi,” kata Kazim Hasnain, Presiden Direktur PT Syngenta Indonesia. 

“CENTRIGO™ didukung oleh mitra terbaik di bidangnya dan akan memastikan bahwa petani 

menerima layanan terbaik dari program CENTRIGO™ SmartAg kami”, kata Andre Oliveira, 

Head New Farming Ecosystem, Asia Pacific. Di bawah program ini, petani pertama-tama akan 

menerima saran perencanaan dari tim CENTRIGO™, diikuti oleh kredit mikro dan layanan 

perbankan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Petani akan diberikan akses ke bibit sayuran 

dan benih jagung NK yang berkualitas tinggi, dan teknologi perlindungan tanaman terkemuka 

dari Syngenta. Yara akan memberikan pengujian tanah untuk memberikan saran nutrisi dan 

solusi pupuk yang akan disesuaikan dengan kebutuhan petani. Sayurbox dan JIVA akan 

bertindak sebagai offtake masing-masing untuk sayuran dan jagung. 

Dengan dukungan dari CENTRIGO™, petani tidak hanya dapat memenuhi peran kunci 

mereka dalam memastikan ketahanan pangan yang lebih baik, tetapi juga memaksimalkan 

pendapatannya secara keseluruhan. Ini baru permulaan, dan kami akan memperluas 

kerjasama dengan mitra lain untuk memberikan penawaran lebih untuk mendukung kebutuhan 

petani. Dilengkapi dengan jaringan pengetahuan dan layanan, kami yakin bahwa petani 

CENTRIGO™ akan menjadi wirausahawan yang terdepan dalam memodernisasi pertanian. 

 

 

Tentang Syngenta  

Syngenta adalah salah satu perusahaan pertanian terkemuka di dunia, yang terdiri dari 
Syngenta Crop Protection dan Syngenta Seeds. Ambisi kami adalah membantu 
menyediakan pangan bagi dunia dengan aman dengan tetap menjaga bumi ini. Kami 
bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan, kualitas dan keamanan pertanian dengan ilmu 
pengetahuan kelas dunia dan solusi tanaman yang inovatif. Teknologi kami memungkinkan 
jutaan petani di seluruh dunia memanfaatkan sumber daya pertanian yang terbatas dengan 
lebih baik. Syngenta Crop Protection dan Syngenta Seeds adalah bagian dari Syngenta 
Group. Di lebih dari 100 negara kami bekerja untuk mengubah cara menanam tanaman. 
Melalui kemitraan, kolaborasi, dan The Good Growth Plan, kami berkomitmen untuk 
mempercepat inovasi bagi petani dan alam, berjuang untuk pertanian regeneratif, membantu 
masyarakat tetap aman dan sehat, serta bermitra untuk menghasilkan dampak. 
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Untuk mempelajari lebih lanjut kunjungi www.sygenta.com dan www.goodgrowthplan. Pelajari 
lebih lanjut juga tentang Syngenta Indonesia di: 
Facebook : Syngenta  
Twitter  : @SyngentaID 
Instagram : @syngentaindonesia 
Youtube : Syngenta Indonesia 
Website : www.syngenta.co.id   
Linkedin : Syngenta 
 
Contact Information 
 
Desy Wulandari 
Internal and External Communications Coordinator 
Desy.Wulandari@syngenta.com     
+62 811-1906-1040 

 

Data protection is important to us. You are receiving this publication on the legal basis of Article 6 para 1 lit. f GDPR 

(“legitimate interest”). However, if you do not wish to receive further information about Syngenta, just send us a 

brief informal message and we will no longer process your details for this purpose. You can also find further details 

in our privacy statement. 

 

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements 

This document may contain forward-looking statements, which can be identified by terminology such as ‘expect’, 

‘would’, ‘will’, ‘potential’, ‘plans’, ‘prospects’, ‘estimated’, ‘aiming’, ‘on track’ and similar expressions. Such 

statements may be subject to risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from 

these statements. For Syngenta, such risks and uncertainties include risks relating to legal proceedings, 

regulatory approvals, new product development, increasing competition, customer credit risk, general economic 

and market conditions, compliance and remediation, intellectual property rights, implementation of organizational 

changes, impairment of intangible assets, consumer perceptions of genetically modified crops and organisms or 

crop protection chemicals, climatic variations, fluctuations in exchange rates and/or commodity prices, single 

source supply arrangements, political uncertainty, natural disasters, and breaches of data security or other 

disruptions of information technology. Syngenta assumes no obligation to update forward-looking statements to 

reflect actual results, changed assumptions or other factors. 
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