
PERNYATAAN PT. INTI INDOSAWIT SUBUR 

“TERKAIT  LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT UKUI SATU” 

  

Kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memberikan kami kesempatan, untuk dapat 

memberikan keterangan kepada Bapak/Ibu para jurnalis sekalian. 

Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan keprihatinan kami atas apa yang terjadi beberapa waktu 

lalu. Pabrik Ukui Satu adalah pabrik yang ramah lingkungan dimana pabrik ini sudah memiliki PLTBg 

(Pembangkit Listrik Tenaga Biogas), yang  memanfaatkan limbahnya sebagai bahan baku untuk 

menghasilkan energi listrik hijau / terbarukan. 

Namun sebagaimana kita ketahui bersama, awal tahun 2021 curah hujan di wilayah ini masih cukup tinggi. 

Hal ini mengakibatkan  peningkatan volume air hujan masuk ke  bekas kolam limbah yang sejak berdirinya 

PLTBg di tahun 2014 sudah tidak pernah dialiri limbah lagi.  

Peristiwa yang terjadi telah menjadi perhatian kami untuk meningkatkan pemantauan berkala serta 

melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna mencegah terjadinya hal yang tidak di harapkan di 

waktu mendatang. 

Kami segera menindaklanjuti laporan mengenai ini, berkoordinasi dengan pihak terkait dan yang berwenang 

dalam melakukan upaya maksimal. 

Pada hari pertama kejadian tim kami langsung melakukan upaya penutupan parit guna mencegah aliran air. 

Selanjutnya   melakukan perbaikan tanggul dengan mempergunakan alat berat. Serta melakukan pencucian 

parit rajangan dan penyedotan air di parit rajangan. 

Selain itu, secara paralel kami juga langsung melakukan koordinasi dengan  instansi terkait, termasuk 

dengan perangkat desa selaku perwakilan warga desa, dinas lingkungan hidup dan kepolisian. Sehingga 

pasca kejadian seluruh pemangku kepentingan terkait juga telah meninjau langsung guna melakukan 

pengecekan lapangan. 

Saat ini proses penyelidikan dari instansi yang berwenang sedang berlangsung, oleh karena itu  kami 

berharap kerja sama dan dukungan semua pihak terkait agar proses ini dapat berjalan dengan baik.  Rekan-

rekan media sebagai mitra strategis juga kami harapkan dapat mendukung upaya yang dilakukan untuk 

menangani hal ini. 

Demikian kami sampaikan agar rekan-rekan media memperoleh informasi yang akurat dalam rangka 

menyampaikan berita yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. 

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih. 

  

Hormat kami, 

  

Humas PT Inti Indosawit Subur – Pabrik Ukui Satu 

  

 


