
 
 

 

 
Siaran Pers 

Chandra Asri Petrochemical Dukung Pembangunan Infrastruktur  

Mapolda Banten 
 
Serang, 29 Agustus 2019 - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 

Kepolisian Daerah (Polda) Banten terkait bantuan pembangunan fasilitas gedung sambung di Markas Polisi Daerah 

(Mapolda) Banten. Bantuan ini merupakan wujud dukungan CAP kepada Polda Banten untuk dapat semakin 

mengoptimalkan pelayanan publik, selain juga sejalan dengan komitmen CAP untuk menjadi mitra yang siap bertumbuh 

maju bersama Provinsi Banten. 

 

“Kami sangat bangga dapat berkontribusi membantu Polda Banten dalam meningkatkan fasilitas layanan publik yang lebih 

baik lagi lewat pembangunan gedung sambung di Mapolda Banten,” terang Suryandi, Direktur CAP. “Sebagai salah satu 

perusahaan yang beroperasi di wilayah Banten dan merupakan objek vital nasional, kami percaya bahwa pembangunan 

infrastruktur ini akan memperkuat Polda Banten dalam menjaga keamanan publik dan mendukung terciptanya iklim 

kondusif bagi pertumbuhan industri di Banten,” sambung Suryandi.  

 

Hal ini juga menjadi bagian dari prioritas CAP untuk memberi kembali kepada masyarakat Banten dan sekitarnya. CAP 

percaya bahwa pertumbuhan bisnis perusahaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup, 

kesejahteraan, dan keamanan masyarakat. 

 

Sebelumnya, di tahun 2015, CAP juga menghibahkan 10 unit motor operasional kepada Polda Banten untuk mendukung 

kinerja aparat kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan kenyamaan masyarakat.  

 

Sekilas CAP 
CAP, anak perusahaan PT Barito Pacific Tbk sebagai pemegang saham mayoritas, merupakan perusahaan petrokimia 
Indonesia terbesar yang terintegrasi yang memproduksi olefins dan polyolefins. CAP menggabungkan teknologi terkini 
dan fasilitas penunjang di Cilegon dan Serang, Provisi Banten. CAP merupakan satu-satunya produsen yang 
mengoperasikan naphtha cracker, dan juga produsen domestik tunggal ethylene, styrene monomer dan butadiene. Selain 
itu, CAP merupakan produsen polypropylene terbesar di Indonesia. CAP menghasilkan bahan baku plastik dan kimia yang 
digunakan untuk produk kemasan, pipa, otomotif, elektronik, dll. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi 
www.chandra-asri.com.   
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
Suryandi 
Direktur 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 
Telp :  (62-21) 530 7950 
Fax         :  (62-21) 530 8930 
Email :  suryandi@capcx.com | corporate.comm@capcx.com 
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