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Asian Agri Perbaiki Sarana Pendidikan Sekolah & Air Bersih 

 

Jakarta, 8 September 2016 – Asian Agri melalui PT. Supra Matra Abadi menyerahkan bantuan pendidikan 

kepada SD 115460 di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 

Medan.  

 

Disaksikan oleh Head CSR Asian Agri, Welly Pardede, penyerahan bantuan oleh Manager Kebun Bibit 

Sembiring kepada Kepala Sekolah SD 115460, Tuarti S.Pd. berlangsung tanggal 1 September 2016, sebagai 

program CSR perusahaan di bidang pendidikan. 

 

Bantuan yang diberikan berupa pembuatan sumur bor, bantuan meja dan kursi, perbaikan kamar mandi 

dan perbaikan ruang kelas. Kegiatan perbaikan ruang kelas dilakukan secara gotong royong antara pihak 

sekolah, orang tua murid, staf pengajar, dan juga karyawan PT. SMA. Pada kesempatan tersebut, 

manajemen Asian Agri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan komite sekolah juga ikut melakukan 

pengecatan dinding ruang kelas secara bersama-sama sebagai tanda dimulainya perbaikan ruang kelas.  

 

Tuarti, Kepala SD 115460 mengucapkan terima kasih kepada Asian Agri yang berkunjung dan 

memberikan bantuan untuk sekolah. “Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada PT. SMA dan 

Asian Agri, mewakili segenap guru, kami berusaha meningkatkan semaksimal mungkin kualitas pendidikan. 

Kami tidak ingin anak-anak kami terbelakang. Kami ingin anak-anak kami maju juga,” ujarnya. 

 

Adanya bantuan Asian Agri sangat besar artinya bagi sekolah. Untuk air bersih biasanya pihak sekolah 

mengambil air ke sungai dengan cara mengangkat menggunakan timba. Namun sekarang air bersih yang 

dibutuhkan sudah tersedia dengan dibangunnya sumur bor. “Anak-anak murid kami tidak kesulitan lagi 

mengambil air bersih. Begitu juga untuk BAB, tidak perlu ke sungai atau ke bawah pohon karena kamar 

mandinya sudah diperbaiki,” jelas Tuarti.  

 

Dengan komitmen peduli warga sekitar, Asian Agri rutin memberikan bantuan serta membangun desa-

desa di sekitar perusahaan beroperasi, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warga desa yang ada. 

“CSR Asian Agri selalu ada setiap tahun untuk desa kami. Mari kita guru-guru, orang tua murid, saling 

menjaga bantuan CSR Asian Agri. Jika bantuan ini bisa kita rawat terus, akan besar manfaatnya bagi kita. 

Tetapi kalau tidak dijaga, sebesar apapun bantuan perusahaan pasti akan sia-sia. Air bersih di SD ini sangat 

penting, kami sudah berusaha cukup lama agar SD memiliki air bersih, tetapi baru sekarang terwujud dan 

itu atas kepedulian Asian Agri melalui program CSR-nya. Sebagai perwakilan Desa Teluk Panji, kami ingin 

mengucapkan terima kasih kepada Asian Agri”, ujar Tuarti. 

 

 



Dalam acara ini, Asian Agri juga memberikan 1000 bibit pohon, terdiri dari bibit mangga, durian, 

kelengkeng, dan jambu air, yang dapat ditanam oleh warga dan nantinya dapat dipanen untuk kebutuhan 

pangan desa. Penanaman perdana bibit-bibit tersebut dilakukan oleh masyarakat, pemerintahan desa, 

karyawan perusahaan, guru, hingga murid-murid. Pemberian bibit ini diharapkan dapat berdampak positif 

bagi desa. Selain untuk kebutuhan pangan, namun juga untuk menjaga desa tetap hijau. 

 

Salah satu orang tua murid merangkap Komite Sekolah yang juga turut hadir pada saat itu, Maralokot 

Dalimunthe, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Asian Agri yang sudah mau menyempatkan 

waktu untuk datang, melihat, dan juga berbuat untuk kemajuan sekolah.  

 

*** 

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     

  

 

 


