
 

 

 

Berita Pers 

Mengembangkan Ekonomi Warga Desa dengan Bantuan Ternak dan 

Pengadaan Air Bersih 

Asian Agri lewat PT. Supra Matra Abadi (SMA) memberikan bantuan berupa ternak kepada kelompok 

tani di Batubara dan Simalungun dalam program pengembangan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan 

pada 14 September lalu.  

Dalam pertemuan dengan pengurus kelompok tani dan kepala desa di kantor PT. SMA, Tanah Datar, 

Kecamatan Tlawi, Batubara, Welly Pardede selaku Head Sustainability & CSR Asian Agri mengatakan 

bahwa bantuan yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ini 

diharapkan dapat mengembangkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.  

“Program ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitar perkebunan. 

Diharapkan bantuan ini bisa dijaga, dimanfaatkan dan terus dikembangkan dengan baik, hingga seluruh 

masyarakat desa dapat merasakan manfaat yang dihasilkan,” ujarnya. 

Bantuan yang diberikan berupa 15 ekor kambing biri-biri untuk kelompok Makmur di Dusun Karang 

Nangka, 7 ekor babi untuk kelompok Pinahan Jaya, 8 ekor kambing ettawa untuk kelompok Makmur 

Jaya, serta 90 ekor bebek diterima oleh kelompok Makmur dan 200 ekor itik untuk kelompok Mandiri.  

“Asian Agri bersama grup bisnisnya secara rutin dan berkelanjutan terus mengucurkan bantuan bagi 

masyarakat dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan peningkatan ekonomi warga. Berbagai bantuan 

yang pernah dilakukan seperti perbaikan jalan, perbaikan rumah ibadah dan sekolah, serta pengadaan 

mobiler merupakan bentuk nyata dari kami (perusahaan) yang selalu berkomitmen untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Anggoro selaku Manajer Kebun PT. SMA.  

Danramil Talawi, Kapten Hamlet Marpaung dalam sambutannya mewakili unsur Muspika menyatakan 

apresiasinya kepada PT. SMA terhadap kepedulian perusahaan akan kehidupan masyarakat di sekitar 

kebunnya. Dirinya turut berharap bantuan tersebut dapat tetap berkelanjutan dan semakin meningkat 

agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat.  

Selain bantuan ternak, di kesempatan yang sama PT. SMA juga memberikan bangunan pompa air untuk 

mendukung pengadaan air bersih bagi warga desa.  

Wagiyem salah satu warga desa sekitar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada perusahaan terkait 

adanya manfaat dari pengadaan pompa air ini. 



“Selama ini air sumur yang kami gunakan warnanya kuning. Kini, kami bisa memperoleh air yang putih dan 

bersih. Bisa untuk minum, masak, dan cuci pakaian. Terima kasih kepada perusahaan yang selalu 

memberikan bantuan kepada kami,” ujar Wagiyem. 

*** 

Sekilas mengenai Asian Agri: 

Asian Agri Group merupakan perusahaan swasta nasional terkemuka di Indonesia yang memproduksi minyak sawit mentah 

(CPO) sejak tahun 1979 dan mempekerjakan sekitar 25.000 orang saat ini. Sejak tahun 1987, Asian Agri telah menjadi 

perintis program Pemerintah Indonesia Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR - Trans). Saat ini, perusahaan mengelola 

100.000 hektar lahan dan bermitra dengan 29.000 keluarga petani di Riau dan Jambi yang mengoperasikan 60.000 

hektar perkebunan kelapa sawit. 

Keberhasilan Asian Agri menjadi salah satu perusahaan terkemuka CPO 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. 

Pabrik minyak kelapa sawit dan perkebunan di Buatan, Ukui, Soga, Tungkal Ulu & Muara Bulian juga telah mendapatkan 

sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).  

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

Elly Mahesa Jenar   

Corporate Communications Manager 

Email: Elly_Mahesa@asianagri.com   

DID: +62 230 1119 

Hp: +62 811 8776729     

 


