
 

 

 

 

 

 

BERITA PERS 

 

Menyambut Hari Pendidikan Nasional, Asian Agri Serahkan Bantuan 

Sarana dan Prasarana ke PAUD 

 

 

Asahan, Sumatera Utara, 20 April 2021 – Menyambut Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 

mendatang, Asian Agri menyerahkan bantuan sarana dan prasana sekolah ke sekolah Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) Salwaa, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten 

Asahan, Sumatera Utara.  

 

Bantuan berupa lemari untuk menyimpan buku-buku, seperangkat permainan edukasi, dan sound 

system untuk kelancaran belajar mengajar tersebut diserahkan Koordinator Corporate Social 

Responsibility (CSR) wilayah Sumatera Utara, Aris Yunaidi didampingi oleh Asisten CSV, Puput 

Dwi Hermasyah kepada pengurus PAUD Salwaa, Edy Edward R.Y.Sihombing.  

 

Asian Agri adalah bagian dari grup RGE. RGE mengelola grup perusahaan yang bergerak di bidang 

pengelolaan sumber daya alam yang beroperasi secara global. 

"Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian kami terhadap dunia pendidikan, khususnya 

pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional ini, kami 

berharap bantuan ini dapat bermanfaat untuk anak-anak dan guru PAUD Salwaa,” kata Aris.  

 

Pengurus PAUD Salwaa, Edy Edward R.Y.Sihombing menyambut baik bantuan yang diserahkan 

Asian Agri. "Terima kasih kepada Asian Agri yang selalu peduli terhadap pendidikan. Bantuan ini 

sangat berarti untuk kami yang telah memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan," tambah Edy. 

 

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. 

https://www.asianagri.com/id/tentang-kami/kemitraan-dengan-petani
https://www.asianagri.com/id/tentang-kami/kemitraan-dengan-petani


 

 

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 

E-mail : communications@asianagri.com 

DID : +62 21 2301 119 
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