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PT Chandra Asri Terapkan Ekonomi 
Sirkular Untuk Energi Berkelanjutan
Oleh: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 

 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 
(Chandra Asri), perusahaan petrokimia 
terbesar dan terintegrasi di Indonesia, pada 
tahun 2022 berhasil meraih penghargaan 
peringkat Platinum sebagai penghargaan 
tertinggi dalam SNI Award Tahun 2022 yang 
diselenggarakan oleh Badan Standarisasi 
Nasional (BSN). Perhargaan ini 
dianugerahkan kepada Chandra Asri karena 
dinilai konsisten menunjukkan komitmennya 
dalam menerapkan Standar Nasional 
Indonesia (SNI).

Penghargaan tersebut juga merupakan salah 
satu bukti komitmen dari Chandra Asri 
dalam upaya transisi energi dan pelestarian 
lingkungan yang inovatif.  Hal ini dapat 
menjawab tantangan besar dari global 
megatrend yang diakibatkan  perubahan 
iklim dan kelangkaan sumber daya.   

Negara-negara di belahan dunia lewat 
organisasi antar pemerintah seperti 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
melancarkan aksi dalam mencegah dampak 
yang lebih besar. Di Indonesia, pemerintah 
sebagai regulator telah menetapkan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta 
Paris Agreement agar dapat 
diimplementasikan dalam kebijakan 
domestik menjadi regulasi.  Berbagai pihak 
menaruh harapan untuk mengatasi 
tantangan besar ini yang juga berdampak 
pada perusahaan-perusahaan di dunia dalam 
menetapkan kebijakan dan langkah bisnis 
serta operasionalnya.  

Salah satu Perusahaan yang merespon 
terhadap megatrend tersebut adalah 
Chandra Asri, perusahaan petrokimia 
terintegrasi dan terbesar di Indonesia.  Selain 
sebagai upaya untuk memitigasi risiko, 
Chandra Asri juga memanfaatkan hal ini 
sebagai peluang   seperti untuk 
mendapatkan dukungan dari pemerintah, 

menetapkan program rencana 
peningkatan TKDN melalui edukasi multi 
supplier serta menggunakan bahan baku 
PP dan PE yang telah tersertifikasi SNI.

Di lingkup luar operasional, Chandra Asri 
juga memiliki upaya-upaya ekonomi 
sirkular dalam dimensi sosial. Dengan 
‘End-to-end Plastic Waste Management’, 
berbagai program telah dijalankan di 
berbagai daerah di Indonesia Salah satu 
implementasinya adalah pilot project IPST 
ASARI. IPST ASARI merupakan 
pengelolaan sampah terpadu di Serdag, 
Cilegon yang difasilitasi Chandra Asri. 
Fasilitas ini memiliki kapasitas pengelolaan 
hingga 8.000 kg sampah plastik per bulan 
dan mengoperasikan mesin pirolisis 
dengan kapasitas 100kg/batch. Mesin 
pirolisis mengubah sampah plastik menjadi 
BBM Plas yang dapat digunakan 
masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. 
Fasilitas ini dioperasikan oleh masyarakat 
dalam organisasi KSM Sehati Maju 
Bersama. IPST Asari ini dapat membuka 
lapangan kerja bagi masyarakat sekitar 
yang berperan menjalankan kegiatan 
operasional di tempat pengelolaan 
sampah plastik tersebut.

Chandra Asri juga mengembangkan 
kolaborasi dengan berbagai pihak dimana 
salah satu  pilot projectnya adalah bekerja 
sama dengan nelayan dan warga pesisir 
sekitar Pabrik Chandra Asri melalui 
program SAGARA. Kerjasama ini bertujuan 
untuk mengurangi dan mencegah sampah 
plastik terbuang ke laut. Melalui kerja sama 
dengan Bank Sampah Digital (BSD), 
Chandra Asri mengedukasi sekitar 241 
rumah tangga di wilayah Anyer untuk 
mulai memilah sampah dari rumahnya dan 
hasil pemilahan ditukarkan dengan 
tabungan yang dapat digunakan untuk 

kebutuhan masing-masing. Sampah plastik 
yang bernilai rendah akan disalurkan ke 
IPST ASARI dan dikembalikan ke warga 
dalam bentuk BBM Plas untuk kebutuhan 
sehari-hari.

Chandra Asri juga telah 
mengimplementasikan aspal plastik 
sepanjang 75 km di berbagai kota dan 
bekerja sama dengan berbagai pemangku 
kepentingan baik dari pihak swasta, 
pemerintah daerah, dan universitas. 
Implementasi aspal plastik berhasil 
mengelola 56,2 juta lembar sampah plastik 
bernilai rendah atau setara dengan 423 ton 
sampah plastik.

Selain itu, Chandra Asri juga melakukan 
peningkatan teknologi untuk mendukung 
ekonomi sirkular.  Upaya kolaboratif pun 
dilakukan dalam mempelajari teknologi 
untuk menggunakan materi daur ulang 
dalam produknya.  Plastik sirkular yang 
sedang dipelajari Chandra Asri dapat 
menggunakan dua metode yaitu  daur 
ulang mekanis dan daur ulang kimia. Pada 
daur ulang mekanik, produk daur ulang 
plastik yang akan dihasilkan berupa R-PE, 
sedangkan pada daur ulang kimia, produk 
dapat digunakan sebagai naptha, bahan 
bakar, atau langsung diubah menjadi 
campuran hidrokarbon dimana akhir dari 
daur ulang kimia produk adalah produk 
plastik perawan.

Dengan pendekatan manajemen yang baik, 
inisiatif ekonomi sirkular berhasil 
diterapkan di dalam dan di luar operasional 
Chandra Asri. Semua upaya ini telah 
memberi Chandra Asri manfaat di antara 
para pemangku kepentingan yang 
semuanya mengarah pada keuntungan 
finansial serta mendukung menjadi 
perusahaan yang berkelanjutan.

meningkatkan akses modal, mendapatkan 
kepercayaan dari pelanggan serta 
meningkatkan efisiensi sumber daya yang 
digunakan.  Secara nasional ini juga 
mendukung Pemerintah pencapaian target 
NDC (Nationally Determined Contribution) 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
sebesar 31,89% pada tahun 2030.

Chandra Asri kemudian membuat kerangka 
ESG dan keberlanjutan serta peta jalan 
untuk mitigasi perubahan iklim yang 
kemudian diimplementasikan dalam 
operasional dan bisnisnya. Pengelolaannya 
kerangka tersebut sebagian besar 
dijalankan dengan menerapkan  sistem 
managemen  dan standar internasional. 

Chandra Asri menerapkan sistem 
manajemen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 50001:2011, ISO 45001:2018, ISO 26000, 
Sertifikat Halal, SMK3, dan : SNI ISO/IEC 
17025:2017, SNI untuk PE (SNI 7808:2012), 
SNI untuk PP (SNI 0594:2011) 

Di sisi internal, Chandra Asri memiliki visi 
misi yang disusun dengan baik dan 
dievaluasi termasuk tata nilai (iSTAR) 
sebagai budaya dan nilai karyawan dalam 
bekerja yang disinergikan dengan Corporate 
Integrated Management Systems (CIMS). 
Strategi organisasi juga telah disusun 
dengan roadmap yang mengacu kepada 
SNI tertentu atau edukasi terhadap SNI 
tersebut termasuk dalam peluncuran dan 
perbaikan produk.  Chandra Asri juga telah 
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 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 
(Chandra Asri), perusahaan petrokimia 
terbesar dan terintegrasi di Indonesia, pada 
tahun 2022 berhasil meraih penghargaan 
peringkat Platinum sebagai penghargaan 
tertinggi dalam SNI Award Tahun 2022 yang 
diselenggarakan oleh Badan Standarisasi 
Nasional (BSN). Perhargaan ini 
dianugerahkan kepada Chandra Asri karena 
dinilai konsisten menunjukkan komitmennya 
dalam menerapkan Standar Nasional 
Indonesia (SNI).

Penghargaan tersebut juga merupakan salah 
satu bukti komitmen dari Chandra Asri 
dalam upaya transisi energi dan pelestarian 
lingkungan yang inovatif.  Hal ini dapat 
menjawab tantangan besar dari global 
megatrend yang diakibatkan  perubahan 
iklim dan kelangkaan sumber daya.   

Negara-negara di belahan dunia lewat 
organisasi antar pemerintah seperti 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
melancarkan aksi dalam mencegah dampak 
yang lebih besar. Di Indonesia, pemerintah 
sebagai regulator telah menetapkan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta 
Paris Agreement agar dapat 
diimplementasikan dalam kebijakan 
domestik menjadi regulasi.  Berbagai pihak 
menaruh harapan untuk mengatasi 
tantangan besar ini yang juga berdampak 
pada perusahaan-perusahaan di dunia dalam 
menetapkan kebijakan dan langkah bisnis 
serta operasionalnya.  

Salah satu Perusahaan yang merespon 
terhadap megatrend tersebut adalah 
Chandra Asri, perusahaan petrokimia 
terintegrasi dan terbesar di Indonesia.  Selain 
sebagai upaya untuk memitigasi risiko, 
Chandra Asri juga memanfaatkan hal ini 
sebagai peluang   seperti untuk 
mendapatkan dukungan dari pemerintah, 

menetapkan program rencana 
peningkatan TKDN melalui edukasi multi 
supplier serta menggunakan bahan baku 
PP dan PE yang telah tersertifikasi SNI.

Di lingkup luar operasional, Chandra Asri 
juga memiliki upaya-upaya ekonomi 
sirkular dalam dimensi sosial. Dengan 
‘End-to-end Plastic Waste Management’, 
berbagai program telah dijalankan di 
berbagai daerah di Indonesia Salah satu 
implementasinya adalah pilot project IPST 
ASARI. IPST ASARI merupakan 
pengelolaan sampah terpadu di Serdag, 
Cilegon yang difasilitasi Chandra Asri. 
Fasilitas ini memiliki kapasitas pengelolaan 
hingga 8.000 kg sampah plastik per bulan 
dan mengoperasikan mesin pirolisis 
dengan kapasitas 100kg/batch. Mesin 
pirolisis mengubah sampah plastik menjadi 
BBM Plas yang dapat digunakan 
masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. 
Fasilitas ini dioperasikan oleh masyarakat 
dalam organisasi KSM Sehati Maju 
Bersama. IPST Asari ini dapat membuka 
lapangan kerja bagi masyarakat sekitar 
yang berperan menjalankan kegiatan 
operasional di tempat pengelolaan 
sampah plastik tersebut.

Chandra Asri juga mengembangkan 
kolaborasi dengan berbagai pihak dimana 
salah satu  pilot projectnya adalah bekerja 
sama dengan nelayan dan warga pesisir 
sekitar Pabrik Chandra Asri melalui 
program SAGARA. Kerjasama ini bertujuan 
untuk mengurangi dan mencegah sampah 
plastik terbuang ke laut. Melalui kerja sama 
dengan Bank Sampah Digital (BSD), 
Chandra Asri mengedukasi sekitar 241 
rumah tangga di wilayah Anyer untuk 
mulai memilah sampah dari rumahnya dan 
hasil pemilahan ditukarkan dengan 
tabungan yang dapat digunakan untuk 

kebutuhan masing-masing. Sampah plastik 
yang bernilai rendah akan disalurkan ke 
IPST ASARI dan dikembalikan ke warga 
dalam bentuk BBM Plas untuk kebutuhan 
sehari-hari.

Chandra Asri juga telah 
mengimplementasikan aspal plastik 
sepanjang 75 km di berbagai kota dan 
bekerja sama dengan berbagai pemangku 
kepentingan baik dari pihak swasta, 
pemerintah daerah, dan universitas. 
Implementasi aspal plastik berhasil 
mengelola 56,2 juta lembar sampah plastik 
bernilai rendah atau setara dengan 423 ton 
sampah plastik.

Selain itu, Chandra Asri juga melakukan 
peningkatan teknologi untuk mendukung 
ekonomi sirkular.  Upaya kolaboratif pun 
dilakukan dalam mempelajari teknologi 
untuk menggunakan materi daur ulang 
dalam produknya.  Plastik sirkular yang 
sedang dipelajari Chandra Asri dapat 
menggunakan dua metode yaitu  daur 
ulang mekanis dan daur ulang kimia. Pada 
daur ulang mekanik, produk daur ulang 
plastik yang akan dihasilkan berupa R-PE, 
sedangkan pada daur ulang kimia, produk 
dapat digunakan sebagai naptha, bahan 
bakar, atau langsung diubah menjadi 
campuran hidrokarbon dimana akhir dari 
daur ulang kimia produk adalah produk 
plastik perawan.

Dengan pendekatan manajemen yang baik, 
inisiatif ekonomi sirkular berhasil 
diterapkan di dalam dan di luar operasional 
Chandra Asri. Semua upaya ini telah 
memberi Chandra Asri manfaat di antara 
para pemangku kepentingan yang 
semuanya mengarah pada keuntungan 
finansial serta mendukung menjadi 
perusahaan yang berkelanjutan.

meningkatkan akses modal, mendapatkan 
kepercayaan dari pelanggan serta 
meningkatkan efisiensi sumber daya yang 
digunakan.  Secara nasional ini juga 
mendukung Pemerintah pencapaian target 
NDC (Nationally Determined Contribution) 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
sebesar 31,89% pada tahun 2030.

Chandra Asri kemudian membuat kerangka 
ESG dan keberlanjutan serta peta jalan 
untuk mitigasi perubahan iklim yang 
kemudian diimplementasikan dalam 
operasional dan bisnisnya. Pengelolaannya 
kerangka tersebut sebagian besar 
dijalankan dengan menerapkan  sistem 
managemen  dan standar internasional. 

Chandra Asri menerapkan sistem 
manajemen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 50001:2011, ISO 45001:2018, ISO 26000, 
Sertifikat Halal, SMK3, dan : SNI ISO/IEC 
17025:2017, SNI untuk PE (SNI 7808:2012), 
SNI untuk PP (SNI 0594:2011) 

Di sisi internal, Chandra Asri memiliki visi 
misi yang disusun dengan baik dan 
dievaluasi termasuk tata nilai (iSTAR) 
sebagai budaya dan nilai karyawan dalam 
bekerja yang disinergikan dengan Corporate 
Integrated Management Systems (CIMS). 
Strategi organisasi juga telah disusun 
dengan roadmap yang mengacu kepada 
SNI tertentu atau edukasi terhadap SNI 
tersebut termasuk dalam peluncuran dan 
perbaikan produk.  Chandra Asri juga telah 
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Dengan kondisi nasional dan global saat ini, 
tantangan yang harus dihadapi sebagai 
pelaku usaha adalah bagaimana caranya 
agar aktivitas usaha masih bisa tetap eksis, 
bisa berjalan sesuai dengan diharapkan, 
tetap menyediakan lapangan pekerjaan 
untuk para karyawan. 

Permasalahan eksternal saat ini kondisinya 
daya beli menurun, dan harga-harga 
meningkat. Sehingga berdampak pada 
kondisi internal, terjadi penurunan 
penjualan.  Kita sebagai pelaku usaha masih 
bisa mempertahankan aktivitas usaha aja 
sudah luar biasa, kita tidak memikirkan 
masalah berapa keuntungan yang akan 
diperoleh, minimal sudah bertahan juga 
alhamdulillah, bagaimana memikirkan agar 
cashflow perusahaan bisa tetap sehat, bisa 
tetap memenuhi kewajiban-kewajiban yang 
prioritas, khususnya kepada karyawan dan 
supplier.  

Untuk bisa menghadapi permasalahan 
tersebut, beberapa strategi yang kami 
lakukan adalah optimalisasi sumber daya 
yang ada, strategi pengelolaan belanja dan 
persediaan sesuai kebutuhan, pembelian 
produk oleh distributor atau pelanggan 
dengan cash, dan strategi cost cutting. 

Dengan adanya penerapan standar SNI 
yang kami miliki, kami memperoleh banyak 
manfaat untuk melakukan pengelolaan dan 
optimalisasi dari setiap aktivitas proses 
produksi sampai ke distribusi, sehingga bisa 
lebih efisien dan bisa menghasilkan output 
yang optimal. 

Penerapan Standar SNI memberikan 
manfaat yang besar bagi pemanfaatan 
sumber daya yang ada, apalagi dimasa 
pandemi, kami mampu melakukan 
pengelolaan bisnis proses produksi yang 
optimal dengan beberapa strategi yang 
sudah ditetapkan. Untuk itu CV Zanada 
Corporation berupaya menerapkan SNI 
melalui program fasilitasi pelaku usaha yang 
dilaksanakan oleh Badan Standardisasi 
Nasional. 

Pembinaan dilaksanakan secara intensif 
untuk memenuhi persyaratan SNI 
2602:2018, Keripik tempe, dan tahun 2021 
CV Zanada Corporation berhasil 
mendapatkan sertifikasi SNI. Penerapan SNI 
saat ini di lingkungan internal sudah menjadi 
budaya untuk melakukan semua aktivitas 
sesuai standar, terdapat penurunan 
complain dari customer sejak menerapkan 
SNI, terjadi peningkatan jumlah distributor 
baru setelah penerapan SNI.

Langkah yang efektif untuk menunjang 
keberhasilan organisasi dalam menerapkan 
SNI, yaitu: 

1.  Komitmen pimpinan dan seluruh anggota 
organisai dalam menjalankan setiap 
aktivitas operasional sesuai dengan 
standar-standar yang sudah ditetapkan 
dalam setiap tahapan. 

2. Coaching dan sosialisasi kepada seluruh 
anggota organisasi tentang manfaat 
penerapan standar.  

Penerapan SNI memberi banyak 
manfaat untuk melakukan pengelolaan 
dan optimalisasi dari setiap aktivitas 
proses produksi sampai ke distribusi
Oleh: Dede Sudianto - CV ZANADA CORPORATION
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