
 

 

 

 

                                                               

 

BERITA PERS 

 

Asian Agri Bantu Perbaikan Masjid dan Musholla di Dua Kabupaten 

 

Kamis, 29 April 2021, Asian Agri melalui unit perusahaannya PT Supra Matra Abadi (PT SMA) 

Kebun Tanah Datar menyerahkan bantuan CSR ke dua Masjid yaitu Masjid At Taqwa Desa Sei 

Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara dan Masjid Al Ikhwan Desa Banjar 

Ulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. 

PT Supra Matra Abadi (PT SMA) Kebun Tanah Datar memberikan bantuan dalam bentuk material 

untuk Masjid At Taqwa yang diterima oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Bapak Ramli 

Batubara. Bantuan yang diberikan terdiri dari semen, pasir dan kerikil yang nantinya akan 

digunakan untuk pembuatan pagar di Masjid tersebut. Sementara untuk Masjid Al Ikhwan bantuan 

yang diberikan adalah batu batako yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan menara 

masjid. Bantuan ini diterima oleh BKM Masjid Mislam dan Sekretaris Desa Banjar Ulu Abdul Majid 

Sinaga. 

“Masjid At Atqwa merupakan salah satu masjid tertua di kabupaten Batu Bara. Pada tahun ini 

Masjid At Taqwa melakukan pembangunan pagar karena lokasinya yang bersebelahan dengan 

sungai dan pagar ini akan memberikan perlindungan untuk para jamaah masjid dari bahaya terjatuh 

ke sungai terutama untuk anak-anak. Kami sangat berterima kasih kepada PT SMA, atas 

perhatiannya kepada kami dan yang telah ketiga kalinya berkontribusi dalam setiap kegiatan 

perbaikan/renovasi di masjid kami. Semoga bantuan ini menjadi jariyah bagi perusahaan dan 

hubungan baik ini dapat terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya,”ujar Ramli  

Bantuan ini langsung diserahan oleh pimpinan PT SMA, Hendrik Fransiskus Ambarita, didampingi 

KTU, Ayyub N S, dan Koordinator CSR Sumatera Utara, Aris Yuneidi. 

“Survei dan koordinasi telah kami lakukan sebelumnya untuk memastikan kebutuhan rumah ibadah 

yang diberikan tepat dan sesuai. Tahun ini kita bantu dua masjid yang terletak di dua desa yakni 

Masjid At Taqwa dan Masjid Al Ikhwan. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat untuk 

seluruh jamaah masjid ini,” Kata Hendrik. 



 

 

Program bantuan rumah ibadah merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Asian 

Agri melalui unit kebunnya. Dukungan perusahaan terhadap kenyamanan masyarakat dalam 

beribadah menjadi landasan perusahaan memberikan bantuan ini. Asian Agri adalah perusahaan 

perkebunan yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE). RGE mengelola  grup 

perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam dan beroperasi secara global. 

“Ini merupakan program CSR Asian Agri dalam menyambut Ramadan dan persiapan untuk 

menghadapi Idul Fitri nantinya. Asian Agri telah membantu delapan Masjid dan Musholla yang 

berada di sekitar area operasional kebun dan masih akan berlanjut di beberapa desa lagi sebelum 

Idul Fitri. Bantuan yang diberikan dalam bentuk material pembangunan disesuaikan dengan 

kebutuhan masing- masing masjid dan musholla. Sehingga diharapkan tahapan pembangunan 

maupun renovasi dapat terbantu dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah 

dengan tetap mengikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah,” Tambah 

Aris. 

*** 

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: 

https://www.asianagri.com/id/bisnis-kami/perkebunan
https://www.asianagri.com/id/bisnis-kami/perkebunan
https://www.rgei.com/id/
https://www.asianagri.com/id/tentang-kami/kemitraan-dengan-petani
https://www.asianagri.com/id/tentang-kami/kemitraan-dengan-petani
https://www.asianagri.com/id/tentang-kami/kemitraan-dengan-petani
https://www.asianagri.com/id/bisnis-kami/perkebunan
https://www.asianagri.com/id/panel-keberlanjutan/standar-sertifikasi
https://www.asianagri.com/id/bisnis-kami/penelitian-dan-pengembangan
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Meta Desc: 

Asian Agri melalui unit perusahaannya PT Supra Matra Abadi (PT SMA) Kebun Tanah Datar 

menyerahkan bantuan CSR ke dua Masjid di Kabupaten Simalungun. Berita selengkapnya disini. 


