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Asian Agri Gelontorkan 10.000 Liter Minyak Goreng Murah  

 
Jakarta, 15 Juni 2016 – Dalam rangka mendukung program pengendalian harga pangan 

menjelang hari raya, Asian Agri menggelontorkan 10.000 liter minyak goreng selama tiga hari 

kegiatan Pasar Murah Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai hari ini. 

 

Minyak goreng berlabel Camar dan Harumas dalam kemasan 1 dan 2 liter disalurkan dengan 

harga di bawah pasaran, yakni Rp.9.000 per liter selama pasar murah yang akan berlangsung 

hingga 17 Juni 2016.  Asian Agri menggelar program ini sebagai bagian dari kegiatan sosial 

perusahaan untuk masyarakat umum dan karyawan Kemendag yang membutuhkan minyak 

goreng selama bulan puasa dan menjelang Lebaran. 

  

Usai meresmikan kegiatan pasar murah ini, Sekretaris Jenderal Kemendag Srie Agustina 

mengunjungi stan Asian Agri untuk menerima secara simbolis bantuan minyak goreng gratis 

bagi 700 karyawan Kemendag, sekaligus menyerahkan kepada tiga wakil karyawan, disaksikan 

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Suhanto. 

 
Freddy Widjaya, Direktur Asian Agri  mengatakan, “Kehadiran kami merupakan wujud nyata 

kepedulian Asian Agri untuk membantu masyarakat yang  membutuhkan minyak goreng 

dengan harga terjangkau, dan mendukung program pemerintah untuk mengantisipasi 

peningkatan kebutuhan pokok menjelang hari raya.” 

 

*** 
Sekilas mengenai Asian Agri: 

Asian Agri merupakan salah satu perusahaan swasta nasional terkemuka di Indonesia yang 

memproduksi minyak sawit mentah (CPO) sejak tahun 1979 dan mempekerjakan sekitar 25.000 orang 

saat ini. Sejak tahun 1987, Asian Agri telah menjadi perintis program Pemerintah Indonesia 

Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR - Trans). Saat ini, perusahaan mengelola 100.000 hektar 

lahan dan bermitra dengan 29.000 keluarga petani di Riau dan Jambi yang mengoperasikan 60.000 

hektar perkebunan kelapa sawit. 

 

Keberhasilan Asian Agri menjadi salah satu perusahaan terkemuka CPO telah diakui secara 

internasional dengan sertifikasi ISO 14001 untuk semua operasinya. Learning Institute di Pelalawan, 

Riau, serta pusat pembibitan di Kampar, Riau, juga telah bersertifikat ISO 9001. Selain itu, pusat 

penelitian dan pengembangan Asian Agri di Tebing Tinggi juga telah memperoleh sertifikasi oleh 

International Plant - Analytical Exchange di lab WEPAL di Wageningen University di Belanda, untuk 

standar yang tinggi. 

 
 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

Elly Mahesa Jenar   
Manajer Komunikasi Perusahaan 

Email: Elly_Mahesa@asianagri.com   

DID: +62 230 1119 

Hp: +62 811 8776729      


