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Menyikapi Musim Kemarau, Asian Agri Lakukan Penghijauan                

Sekolah di Jambi 
 

Jambi, 17 September 2019 -  Menjaga lingkungan agar tetap hijau di musim kemarau, PT. Inti 

Indosawit Subur (Asian Agri) menyerahkan bantuan bibit pohon kepada Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi hari ini.  

Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, Asian Agri berupaya menularkan 

budaya peduli lingkungan melalui beragam program Corporate Social Responsibility (CSR)  yang 

dilakukan oleh unit-unit bisnis perusahaannya.  

Head CSR Asian Agri,  Welly Pardede mengatakan, menanam pohon untuk penghijauan menjadi 

sangat penting nilainya, apalagi di musim kemarau kondisi halaman sekolah terlihat gersang. 

Penanaman pohon buah-buahan dari Asian Agri ini diharapkan dapat memberikan banyak 

manfaat bagi sekolah dan anak didik. 

Selain mengurangi dampak pemanasan global, penanaman pohon juga akan menjadi sumber 

oksigen yang sekaligus menyimpan air dalam tanah dan menyerap polusi udara. Welly 

menambahkan, “Pohon buah-buahan yang ditanam ini akan dapat memperindah kondisi sekolah 

yang  semula gersang, menjadi rimbun, sejuk dan hijau. Suasana hijau inilah yang akan mendukung 

para siswa dapat belajar dengan nyaman, karena udara juga akan menjadi sejuk dan segar. Selain 

itu, buah yang akan dihasilkan dari beragam tanaman ini, nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh 

sekolah,” ujar Welly. 

Senior Manajer PT.Inti Indosawit Subur, M. Luth, menjelaskan bahwa inisiatif penghijauan di 

lingkungan sekolah juga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi anak didik agar bertumbuh 

menjadi pribadi yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dengan membangun 

kepedulian di kalangan siswa,  yang selanjutnya dapat membawa pengaruh positif terhadap 

lingkungan  keluarga untuk menciptakan hunian yang  hijau dan asri. 

 



 

Welly Pardede, Head CSR Asian Agri menyerahkan bantuan bibit pohon kepada Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri (SMKN) 3 Tanjung Jabung Barat, Jambi 

 

Kepala SMKN 3 Tanjung Jabung Barat, Herlizal S.Pd menyambut baik kegiatan yang digelar Asian 

Agri dan  menyampaikan  terima kasih. “Bentuk kepedulian inilah yang bisa menjembatani 

hubungan antara dunia usaha dengan dunia pendidikan. Kami imbau kepada siswa SMKN semua 

untuk turut serta menjaga dan merawat tanaman ini, karena yang merasakan manfaatnya bukan 

orang lain tapi pasti kita sendiri," kata Herlizal. 

Kegiatan ini turut disaksikan Korlap Pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Drs. 

Agusman MPd, Staf Umum Kecamatan Merlung Subardi, Kepala KUA Merlung Kasmuni SAg, 

serta para guru, komite dan siswa SMKN 3 Tanjung Jabung Barat. 

 

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 produktivitas, 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 Sumatera 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. Seluruh unit bisnis dalam naungan Asian Agri telah memperoleh 

sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). 

Keberhasilan Asian Agri menjadi salah satu perusahaan produsen CPO terkemuka 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: 

Maria Sidabutar  

Kepala Komunikasi Perusahaan 
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