
 

 

 

BERITA PERS 

Asian Agri dan Koramil 04 Talawi Berikan Bantuan Sanitasi 

Bersih 

Asian Agri bersama Koramil 04 Talawi Kabupaten Batu Bara, Sumatera utara bersinergi 

membangun bantuan sanitasi berupa jamban bersih bagi masyarakat kurang mampu. 

Pengadaan Jamban Bersih merupakan program yang diinisiasi oleh Koramil 04 Talawi Kabupaten 

Batu Bara sebagai solusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang 

terbilang masih cukup minim di Kecamatan Talawi. 

Asian Agri mendukung program ini dengan memberikan bantuan berupa pembangunan 5 buah 

jamban bersih, yang dibangun secara permanen, melalui program Corporate Social Responsibility 

(CSR) Asian Agri. 

“Kesempatan ini kami manfaatkan sebaik mungkin untuk dapat membantu masyarakat, khususnya 

yang berada di Kecamatan Talawi. Kesehatan merupakan satu dari 6 pilar tanggung jawab 

perusahaan kepada masyarakat. Kami selalu berharap setiap masyarakat yang tinggal di sekitar 

area operasi perusahaan dapat hidup di lingkungan yang sehat, sehingga berdampak positif bagi 

tubuh mereka masing-masing,” ujar Freddy Widjaya selaku Direktur Asian Agri. 

Sejalan dengan kegiatan bisnis perusahaan, Asian Agri juga secara konsisten turut berkomitmen 

dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat lewat berbagai program CSR yang meliputi 

pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan 

hidup.   

“Alhamdulillah, program kepedulian lingkungan ini disambut baik oleh Asian Agri melalui unit 

bisnisnya PT Supra Matra Abadi Kebun Tanah Datar. Tentunya kami berharap dengan adanya 

pengadaan jamban bersih ini, masyarakat dapat semakin sadar dan ingin menjaga kebersihan di 

lingkungan ini. Hal yang tidak kalah penting adalah berbagai bantuan yang telah diberikan, dapat 



dijaga dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat ," ujar Kapten H Marpaung, Minggu 

(21/5/2017). 

“Selain memberikan bantuan infrastruktur, kami juga sangat berharap apa yang kami lakukan 

dapat mendukung perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk memulai pola perilaku 

hidup yang sehat. Hidup sehat sangat penting untuk terhindar dari berbagai penyakit, yang 

tentunya akan merugikan bagi masyarakat,” ujar Welly Pardede, Head of Sustainability Operation 

& CSR Asian Agri. 

Sekilas mengenai Asian Agri: 

Asian Agri merupakan salah satu 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. 

Lebih dari 86% dari perkebunan Inti Asian Agri di Provinsi  Sumatera Utara , Riau & Jambi serta  perkebunan 

petani plasma di Provinsi Riau & Jambi telah bersertifikat RSPO . 

Pada saat yang sama, ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) telah dicapai oleh seluruh kebun 

baik yang dimiliki oleh Asian Agri maupun petani binaannya.  

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

mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).  
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