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JELANG HARI RAYA IDUL FITRI :
PT ADHI PERSADA PROPERTI SALURKAN SEMBAKO
MURAH
Bekasi – PT Adhi Persada Properti (APP) yang merupakan anak usaha
BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk, pada tanggal 31 Mei 2018
melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Social Responsibility) berupa penyaluran sembako murah di proyek
Mardhika Park Tambun, Bekasi.
Mandietha Dinanty, Corporate Secretary APP mengatakan,
“Kegiatan penyaluran sembako murah kali ini, kami lakukan
bersamaan dengan HUT ke 16 APP, yang jatuh pada tanggal 22 Mei
2018. Selain itu, bersamaan dengan ibadah bulan Ramadhan serta
menjelang hari raya Idul Fitri, dimana sebagian masyarakat kita yang
kurang mampu sangat membutuhkan sembako murah. Dan kami
hadir sebagai bagian dari BUMN yang turut memberikan kontribusi
positif terhadap masyarakat.”
Dalam kegiatan penyaluran sembako murah kali ini, APP menyiapkan
paket sembako senilai Rp. 100.000,-. Namun masyarakat hanya
cukup dengan membayarkan Rp. 5.000,-. Dalam paket senilai Rp.
100.000,- ini berisi kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak
goreng, gula, kopi, mie dan lain-lain.
Penyaluran sembako murah merupakan bagian kecil dari program
CSR yakni sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga di
sekitar. Ini juga merupakan wujud syukur dan terima kasih APP,
karena tanpa dukungan dari masyarakat APP tidak mungkin bisa
tumbuh dan berkembang seperti saat ini. Perusahaan yang sustain
adalah perusahaan yang bisa hidup tumbuh berkembang bersama
dengan warga sekitarnya.
Agus Sitaba, Direktur Utama APP mengatakan, “Sebagai anak usaha
BUMN yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kami juga menjalankan
peran BUMN hadir untuk negeri. Tidak hanya hadir dalam karya-karya
properti yang kami bangun, APP juga hadir dalam kegiatan dalam

kerangka tanggung jawab sosial masyarakat (Corporate Social
Responsibility).”
Peran perusahaan BUMN maupun anak usahanya sebagai entitas
yang berkontribusi bagi ekonomi masyarakat sangat diperlukan.
Kementerian BUMN pun telah memberikan panduan kegiatan
tanggung jawab sosial masyarakat, yang berbentuk program
kemitraan maupun bina lingkungan. APP yang saat ini memiliki
project di kawasan Tambun, yaitu Apartemen Mardhika Park, sangat
serius dalam memberikan kontribusi terhadap lingkungan
masyarakat sekitar.
Mandietha Dinanty menambahkan, “APP selama ini konsisten
dalam melakukan kegiatan tanggung jawab sosial kepada
masyarakat. Beberapa waktu yang lalu APP telah melakukan kegiatan
CSR yang bertema lingkungan, yaitu penanaman 150.000 bibit
mangrove di pesisir pantai utara Jakarta. Kegiatan yang dilakukan
secara berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
positif terhadap kelestarian alam pesisir pantai utara Jakarta.”
Dalam perjalanannya selama 16 tahun, APP sampai saat ini telah
membangun berbagai project properti di beberapa kota. Tidak hanya
proyek Apartemen dan juga hunian tapak, APP juga mengembangkan
kawasan komersial / Mall.
“Dengan proyek-proyek yang terus berjalan, kedepan APP akan terus
melakukan kegiatan tanggung jawab sosial masyarakat. Dengan
pendekatan Peduli, Berbagi dan Berkelanjutan, kami berharap
program-program yang dilakukan APP akan memberikan dampak
meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat,” tambah Agus
Sitaba.
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