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Dukung Kualitas Pendidikan di Provinsi Jambi, Asian Agri Berikan 

Bantuan Ruang Kelas Baru 

 

Jambi, 25 Agustus 2018 - Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, 

Asian Agri melalui PT Dasa Anugrah Sejati (PT DAS) memberikan bantuan berupa pembangunan 

satu ruang kelas baru kepada SD Negeri 183 yang terletak di, Desa Lubuk Bernai, Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat, Jambi.  

 

Peresmian ruang kelas baru dihadiri oleh Kepala Desa Lubuk Bernai, Zulfahmi, Kepala SD 

Negeri 183, Mukhsin, Group Manager PT DAS, Alison Marbun dan Head of Sustainability 

Operation & CSR, Welly Pardede sebagai perwakilan dari Asian Agri, serta komite sekolah dan 

tokoh masyarakat (25/8).  

 

 

Group Manager PT DAS, Alison Marbun (kedua dari kiri) bersama Kepala SDN 183, Mukhsin dan Head of Sustainability 

Operation & CSR Asian Agri Welly Pardede meresmikan bantuan ruang kelas baru.   

 

“Dukungan dan pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia adalah salah satu fokus Asian 

Agri untuk terus mengembangkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan. Di momentum 

kemerdekaan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan kepada sekolah dan para siswa dengan 

menyediakan ruang kelas baru lengkap dengan fasilitasnya untuk kenyamanan kegiatan belajar-

mengajar,” ujar Welly.   



  

Group Manager PT DAS, Alison Marbun menambahkan, pengembangan kesejahteraan 

masyarakat adalah fokus utama PT DAS dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional 

perusahaan. Keterlibatan masyarakat sekitar yang senantiasa mendukung kegiatan perusahaan 

diungkapkannya sebagai suatu bentuk hubungan harmonis yang dapat menjadi contoh bagi 

perusahaan lain.  

 

“Kami (PT DAS) selalu berkomitmen untuk dapat menjadi perusahaan yang dicintai oleh 

warganya. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi sekolah untuk meningkatkan  

kualitas belajar-mengajar dan tentunya harus dirawat sebaik mungkin sebagai milik bersama,” 

ujar Alison 

 

Apresiasi disampaikan oleh Kepala SD Negeri 183, Mukhsin kepada Asian Agri yang telah 

mendukung pengembangan pendidikan di SD Negeri 183. "Terima kasih kepada Asian Agri yang 

selalu aktif mendukung perkembangan pendidikan di desa kami ini. Bantuan ruang kelas ini sangat 

membantu kami untuk terus mengembangkan sekolah kami ke tingkat yang lebih baik lagi,” ujar 

Mukhsin. 

 

Sekilas Mengenai Asian Agri: 

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

sawit mentah (CPO) sejak tahun 1979. Hingga kini Asian Agri mengelola 100.000 hektar kebun kelapa sawit dan 

mempekerjakan 25.000 orang.  

 

Sebagai perintis program Pemerintah Indonesia Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans), Asian Agri telah 

bermitra dengan 30.000 petani plasma di Riau dan Jambi yang mengelola 60.000 hektar kebun kelapa sawit, serta 

membina kemitraan dengan petani swadaya untuk membawa dampak positif terhadap kesejahteraan dan 

peningkatan ekonomi petani.  

 

Dengan menerapkan kebijakan tanpa bakar dan praktik pengelolaan kebun secara berkelanjutan, Asian Agri 

membantu petani mitra untuk meningkatkan produktifitas, hasil panen, kemamputelusuran rantai pasok, sekaligus 

mendukung mereka memperoleh sertifikasi. Pabrik Asian Agri menerapkan teknologi terbaik memanfaatkan energi 

hijau yang dihasilkan secara mandiri, dalam rangka meminimalisasi emisi gas rumah kaca.  

 



Lebih dari 86% dari perkebunan inti Asian Agri di Provinsi Sumatra Utara, Riau & Jambi serta 100% perkebunan 

petani plasma di Provinsi Riau & Jambi telah bersertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). 

 

Pada saat yang sama, ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) telah dicapai oleh seluruh kebun 

baik yang dimiliki oleh Asian Agri maupun petani binaannya.  

 

Lebih dari 91% perkebunan dan pabrik kelapa sawit Asian Agri telah mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian 

Sustainable Palm Oil). 

 

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: 

Dinna Permana Setyani 

Manajer Komunikasi Perusahaan 

E-mail: dinnapermana@asianagri.com  

DID: +62 21 2301 119 
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