
 

 

 

 

 

BERITA PERS 

 

Sambut Idul Fitri, Asian Agri Salurkan Ribuan Sembako ke Masyarakat 

Terdampak COVID-19 di 3 Provinsi  

 
 

Jambi, 14 Mei 2020 - Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Asian Agri 

menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di 

wilayah operasional perusahaan, yaitu Sumatera Utara, Jambi, dan Riau.  

 

Bantuan paket sembako tersebut diserahkan oleh Nirwan Ginting, Asisten Kepala CSV Asian 

Agri Wilayah Jambi kepada Kepala Desa Penyabungan, M.Sadat.  

 

Head HSE dan CSR Asian Agri, Welly Pardede, menjelaskan bahwa pembagian sembako ini 

adalah wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat terdampak COVID-19. “Pandemi 

COVID-19 memberi dampak terhadap ekonomi masyarakat terlebih menjelang Lebaran ini 

kebutuhan masyarakat meningkat, karena itu menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, kami 

telah menyiapkan 4.732 paket sembako untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan 

di wilayah Sumatera Utara, Jambi dan Riau”, kata Welly. 

  

 

 
 

Asian Agri selalu berupaya membantu Pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran 

COVID-19 melalui beragam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan di 

setiap unit bisnis Asian Agri, seperti membagikan masker, menyediakan tempat cuci  tangan 

portabel, dan melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas umum-fasilitas umum.  

 



Pada kesempatan sebelumnya, PT Dasa Anugrah Sejati, salah satu unit bisnis Asian Agri di Jambi 

telah menyalurkan 220 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di 7 Desa yang 

diserahkan langsung oleh Asisten Kepala CSV Wilayah Jambi, Nirwan Ginting didampingi 

Koordinator CSR Asian Agri Wilayah Jambi, Rudy Jasthon Siahaan dan diterima oleh Kepala 

Desa Lubuk Kades Lubuk Bernai, Wahyu Amrullah, Kepala Desa Lubuk Lawas, Wiwin 

Ardiansyah, Kepala Desa Tanjung  Bojo, Danhamsyah, Kepala Desa Taman Raja, Firdaus, Kepala 

Desa Badang Luar, Mawardi, Kepala Desa Badang Sepakat, Al Sudarto, Kepala Desa 

Penyabungan, M.Sadat, yang berlokasi di Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu  dan 

Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

Nirwan Ginting, Asisten Kepala CSV Wilayah Jambi mengatakan, “Bantuan yang kami berikan 

berupa paket bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kacang hijau. 

Semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi saudara kita yang membutuhkan.” 

 

Rudy Jasthon Siahaan, Koordinator CSR Asian Agri Wilayah Jambi menambahkan, “Kami 
berharap dengan adanya kegiatan pembagian sembako ini dapat mengurangi beban hidup 

masyarakat sehingga masyarakat tetap bisa merayakan Lebaran sekalipun di tengah pandemi 

COVID-19 ini. Selain itu, perusahaan juga  mengucapkan  selamat menjalankan ibadah puasa, 

serta menghimbau warga agar tidak mudik dan mengurangi aktivitas keluar rumah, cukup di 

rumah saja dan menjaga kesehatan keluarga, supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha 

Kuasa terhindar dari dampak COVID-19. Semoga dengan kepedulian kita semua, pandemi ini 

cepat berlalu,” jelas Rudy. 

 

Kepala Desa Lubuk Bernai, Wahyu Amrullah mengapresiasi bantuan yang secara 

berkesinambungan diberikan oleh Asian Agri.  

 

“Mewakili warga dan kepala desa lainnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Asian Agri atas 

bantuan paket sembako ini sebagai lanjutan dari bantuan perbaikan jalan, pembagian masker, dan 

penyemprotan disinfektan di wilayah kami yang telah dilakukan sebelumnya. Semoga kerja sama 

dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berlanjut,” kata Wahyu.   

 

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. 

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


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: 

 

Maria Sidabutar  

Kepala Komunikasi Perusahaan 

E-mail : communications@asianagri.com 

DID : +62 21 2301 119 

https://www.asianagri.com/id/panel-keberlanjutan/standar-sertifikasi
https://www.asianagri.com/id/bisnis-kami/penelitian-dan-pengembangan
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