
 
 

 

 
Untuk segera didistribusikan 

Siaran Pers 
 

Konsisten Terapkan Standar Mutu Terbaik,   
Chandra Asri Raih Penghargaan Tertinggi Platinum di Ajang SNI Award 2022 

 
Jakarta, 30 November 2022 – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), perusahaan 
petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia, meraih penghargaan Platinum sebagai penghargaan 
tertinggi dalam SNI Award Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). 
Penghargaan di kategori Organisasi Besar Barang Sektor Kimia, Farmasi, Tekstil dan Pertambangan ini 
dianugerahkan kepada Chandra Asri karena Perusahaan dinilai konsisten menunjukkan komitmennya 
dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mutu dan standar produknya. Dalam 
operasional bisnisnya, Chandra Asri menjalankan pengendalian mutu yang ketat untuk menjamin 
proses produksi dan kualitas produk yang dihasilkan selalu berada pada performa terbaiknya. 
Perusahaan juga secara proaktif menjalankan kepatuhan terhadap Manajemen Sistem, baik yang 
dipersyaratkan maupun yang sifatnya sukarela.  
 
Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri, Edi Rivai mengatakan, 
“Sebagai pemimpin pasar dalam industri petrokimia nasional, penting bagi Chandra Asri untuk 
selalu memastikan mutu dan kualitas produk sesuai dengan SNI untuk memenuhi kebutuhan 
domestik dengan produk terbaik. Kami terus menjaga komitmen kami dalam meningkatkan 
kinerja dan performa kepemimpinan untuk selalu fokus pada pelanggan, pengembangan 
sumber daya, serta pengelolaan produk dan hasil bisnis Perusahaan. Penghargaan ini juga 
menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa menjalankan sistem manajemen operasional 
yang andal dengan menginterasikan nilai Environment, Social, Governance (ESG) guna 
menciptakan proses bisnis yang lebih berkelanjutan.” 
 
Di tahun ini, Chandra Asri juga telah mengantongi mengantongi sertifikasi SNI 8887:2020, 
sebuah standar bagi bahan baku aplikasi pipa gas untuk produk jenis High Density 
Polypropylene (HDPE), Asrene®SP4808. Adanya produk SNI Chandra Asri akan memudahkan 
konsumen dalam memilih produk berkualitas yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Ke 
depannya, Chandra Asri juga akan mengajukan SNI Wajib bagi produk bahan baku dan barang 
jadi plastik. 
 
SNI Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
yang dimulai sejak 2005. Ajang ini telah dicanangkan menjadi The National Quality Award of 
Indonesia. Proses penilaian SNI Award dilakukan secara ketat dan proses yang cukup panjang, 
yaitu selama kurang lebih dalam kurun waktu setahun oleh tim evaluator yang kompeten dan 
berpengalaman di bidangnya dan ditetapkan oleh dewan juri. SNI Award merupakan 
penghargaan tertinggi dari Pemerintah Republik Indonesia bagi organisasi yang menerapkan 
SNI secara konsisten, berkinerja tinggi, memiliki kemampuan mengelola dinamika perubahan 
dan melakukan transformasi yang diperlukan secara tepat. 
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Tentang Chandra Asri   
  
Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di 
Indonesia yang memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan rekam jejak 30 tahun dan 
mempekerjakan lebih dari 2.000 staf yang berdedikasi, perusahaan ini menggabungkan 
teknologi canggih dan fasilitas pendukung yang berlokasi strategis di pusat petrokimia negara, 
Cilegon dan Serang. Sebagai Mitra Pertumbuhan, Chandra Asri berkomitmen untuk 
menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, memperluas rantai nilai petrokimia domestik, dan 
melayani kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis dan terus berkembang. Untuk informasi 
lebih lanjut, kunjungi: www.chandra-asri.com.   
  
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:  
  
Chandra Asri  
Suryandi      Chrysanthi Tarigan     
Director of HR & Corporate Affairs    Head of Corporate Communications   
Telp : 021-530 5790      Telp : 021-530 7950   
Email : suryandi@capcx.com     Email : corporate.comm@capcx.com 
    
  
 
 


