
 

 

 

 BERITA PERS 

 

Asian Agri Salurkan Sarana Air Bersih untuk Siswa SD di Jambi 

 

Tanjung Jabung Barat, Jambi, 12 Maret 2020 – Asian Agri melalui unit bisnisnya PT Dasa 

Anugrah Sejati (PT DAS) menyalurkan sarana instalasi air bersih kepada SDN 183 Dusun Palang, 

Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, 

hari ini.  

Bantuan berupa material instalasi air bersih ini merupakan wujud kepedulian Asian Agri untuk 

para murid dan guru agar kualitas kesehatan mereka tetap terjaga. Marpituah Saragih, Group 

Manager PT DAS menjelaskan bahwa bantuan material untuk membangun instalasi air bersih 

tersebut sangat dibutuhkan oleh SDN 183 Dusun Palang karena sarana air bersih untuk murid 

dan guru yang  kurang memadai. 

 

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah 

kami lakukan sebelumnya di sekolah yang sama yaitu pengadaan ruang kelas dan material untuk 

perbaikan lantai sekolah. Kini, kami memberikan bantuan agar sarana sanitasi  di sekolah ini 

menjadi lebih memadai. Dengan adanya instalasi sarana air bersih ini, kami berharap para murid 
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dapat menjaga kebersihan dengan rutin mencuci tangan agar terhindar dari berbagai penyakit,” 

tambah Marpituah.  

Mengapresiasi bantuan yang diberikan Asian Agri, Wakil Kepala Sekolah SDN 183, Zeri Maryadi 

mengungkapkan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Asian Agri yang telah memberikan 

bantuan pengadaan instalasi air bersih di sekolah kami sehingga anak didik kami dapat merasakan 

manfaatnya, seperti mencuci tangan di kran yang telah disediakan sebelum masuk sekolah,” kata 

Zeri.  

Di kesempatan yang sama, Asian Agri melakukan sosialisasi untuk mencegah mewabahnya virus 

Covid-19 yang telah melanda sebagian daerah dengan cara mengedukasi mencuci tangan yang  

baik dan benar. Rudy Jashton Siahaan, Koordinator CSR wilayah Jambi, yang memberikan 

simulasi cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir mengatakan, “Mencuci tangan yang 

baik dan benar adalah salah satu cara menghindari penyebaran virus. Melalui edukasi ini, kami 

berharap para murid dan juga guru dapat memanfaatkan sarana instalasi air bersih yang telah 

kami berikan dengan mencuci tangan yang benar untuk menjaga kebersihan dan higienitas.” 

 

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. 
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