Berita Pers
Dukung Pengelolaan Lingkungan Melalui Pengembangan Energi
Terbarukan
Asian Agri raih Penghargaan Platinum untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biogas
Jakarta, 4 Desember 2017 – Sebagai salah satu perusahaan yang memiliki komitmen serta
kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, Asian Agri telah melakukan langkah konkrit dengan
mengubah limbah gas buang sawit menjadi energi terbarukan yang hasilnya sangat bermanfaat bagi
perusahaan dan masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga
Biogas (PLTBg) oleh Asian Agri di tiga provinsi yaitu di Sumatra Utara, Riau dan Jambi dan telah
berhasil membawa Asian Agri untuk meraih penghargaan Platinum di ajang Indonesia CSR Award
2017 yang digelar di Jakarta pada tanggal 30 November lalu untuk kategori Program Pengelolaan
Lingkungan.

“Penghargaan ini sangat berarti bagi kami, sekaligus pemicu untuk terus berkontribusi dalam hal
keberlanjutan lingkungan. Komitmen ini kami tuangkan secara nyata dengan memanfaatkan teknologi
terkini untuk mengubah limbah sawit menjadi energi terbarukan yang sangat bermanfaat tidak hanya
untuk perusahaan tetapi juga untuk masyarakat sekitar,” ujar Welly Pardede, Head of CSR and
Sustainability Operation.
Grup perusahaan yang beroperasi di Sumatra Utara, Riau dan Jambi ini memiliki komitmen dalam hal
keberlanjutan lingkungan melalui pemanfaatan limbah sawit yang diolah menjadi energi terbarukan,
dimana hasilnya langsung dapat dirasakan oleh perusahaan dan masyarakat sekitar. Mulai dari tahun
2015 hingga tahun 2017 Asian Agri telah membangun 7 unit PLTBg dari 20 unit yang ditargetkan
rampung pada tahun 2020. Kapasitas 2,2 MW atau PMKS 60 ton/jam, dapat memberikan suplai listrik
bagi 1.600 rumah tangga apabila masing-masing rumah membutuhkan 900 watt listrik.
Sebagai perusahaan penghasil minyak sawit mentah, Asian Agri menyadari bahwa perkebunan sawit
seringkali diasosiasikan sebagai penyumbang limbah gas yang memberikan dampak negatif terhadap
lingkungan, salah satunya adalah emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca ini sebagian besar terdiri
dari gas karbondioksida, nitrous oxide dan metan, dimana ketiganya merupakan gas-gas yang
memberikan kontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan musim. Oleh karenanya Asian Agri
mengimplementasikan teknologi untuk dapat membantu menekan gas buang menjadi energi
terbarukan yang bermanfaat tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk masyarakat sekitar dan
lingkungan.

Keterangan foto (ki-ka):
Head of CSR and Sustainability Operation, Welly Pardede bersama dengan Kepala BSN, Bambang
Prasetya di acara Indonesia CSR Award 2017.
***

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 inti dan bermitra dengan 30.000 keluarga petani plasma di Riau dan Jambi yang mengelola
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 Sumatra 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.
Lebih dari 91% perkebunan dan pabrik kelapa sawit Asian Agri telah mendapatkan sertifikat ISPO
(Indonesian Sustainable Palm Oil System).
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