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Penyusunan Majalah WPI Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012
PT Azkia Indotama bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
menyusun dan menerbitkan majalah WPI atau Warta Pasar Ikan. WPI merupakan majalah yang
berisi informasi-informasi terkini seputar pemasaran ikan di Indonesia. Majalah ini terdiri dari 32
halaman dan terbit setiap bulannya. Majalah WPI mempunyai rubrik yang terdiri dari surat
pembaca, solusi, warta utama, info kita, info harga ikan, teknologi, ekspor, internasional,
peluang usaha, succes story, kuliner, pasar ikan dan resensi. Dalam kerjasamanya dengan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Azkia Indotama bertanggungjawab dalam
penyusunan materi majalah tersebut, mulai dari masalah keredaksionalan, desain, sampai
dengan produksi.

Riset Analisa Pasokan dan Kebutuhan Komoditas Perikanan Utama
Dengan berbekal pengalaman di bidang analisa dan riset selama beberapa tahun, PT Azkia
Indotama dipercaya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bekerjasama dalam
menganalisa pasokan dan kebutuhan komoditas perikanan utama. Didukung tenaga ahli
dibidangnya dan pengalamansertakeilmuan yang dimilikiolehpara personel PT Azkia Indotama,
diharapkanmampu melahirkan hasil analisa yang tepat danmemberikansolusi yang efektif.

Profil Kelurahan Jakarta Timur
PT Azkia Indotama juga pernah bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam
menyusun beberapa profil kelurahan yang ada di Jakarta Timur. Buku profil ini disusun untuk
memberikan informasi gambaran menyeluruh tentang karakter kelurahan. Adapun materi yang
disajikan bersumber dari data yang ada di lingkungan kelurahan dan berisi tentang informasi
yang bersifat umum seperti batas wilayah, luas wilayah, penduduk, data kesejahteraan, serta
memuat data sarana dan prasarana yang ada di wilayah kelurahan. PT Azkia Indotama
menyusun profil kelurahan ini mulai dari tahap pengumpulan data, desain, hingga produksinya.

Biodata IIEF
The indonesian international education foundation atau IIEF sebuah organisasi non-profit
penyedia beasiswa internasional kepada para pelajar di indonesia, pernah bekerja sama
dengan PT Azkia Indotama dalam menyusun buku profile. Buku profile ini berisi biodata singkat
para alumni penerima beasiswa IFP. Kami mengerjakan buku profile ini mulai dari penyusunan
biodata, desain, hingga produksinya.

Pelatihan Kelurahan Cawang
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Pada awal tahun 2013, Pemerintah DKI Jakarta, bekerja sama dengan PT Azkia Indotama
mengadakan kegiatan pelatihan untuk warga Kelurahan Cawang. Pelatihan ini diadakan untuk
meningkatkan keterampilan dan wawasan masyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan
Cawang. Kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi tiga sesi, yakni sesi pertama dengan tema
“Sosialisasi Sosial Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan Cawang, sesi kedua bertema
“Sosialisasi Penanggulangan Banjir”, dan tema sesi terakhir adalah “Peningkatan Kerekatan
Sosial”. Pelatihan ini melibatkan para trainer yang profesional dan sangat berpengalaman
dalam bidangnya. Materi yang di sampaikan para trainer dibawakan secara interaktif sehingga
menarik perhatian para peserta.

Pengadaan Buku KIP
Berbekal pengalaman dan jaringan yang luas pada penerbitan, Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia atau KIP RI mempercayakan kepada PT Azkia Indotama dalam kerjasama
pengadaan buku untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan atau buku di lingkungan Komisi
Informasi Pusat Republik Indonesia. Buku yang diperlukan oleh KIP adalah buku-buku
mengenai penegakan dan wawasan tentang hukum dan sosial.

Talkshow live TVRI Ombudsman Republik Indonesia
Pertengahan tahun 2013, Azkia Indotama diberi kepercayaan oleh Ombudsman untuk
menyelenggarakan sebuah acara yang disiarkan secara langsung pada TVRI. Acara ini
dikemas dalam bentuk talkshow dan menghadirkan beberapa narasumber yang ahli dalam
bidangnya.
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