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ADHI KELOLA LIMBAH :
LANGKAH ADHI MEMULAI KOLABORASI
PENGELOLAAN LIMBAH BADAN USAHA
Hari ini (25/11), telah dilakukan peresmian Fasilitas Pengelolaan Limbah Terpadu – FPLT, Kawasan
Medan Tahap I di atas tanah seluas lima hektar milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk. – ADHI yang
berada di Kawasan Industri, Deli Serdang, Medan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick
Thohir bersama dengan Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson. Kegiatan peresmian FPLT
dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Walikota Medan Aulia
Rachman, dan Wakil Kapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Dadang Hartanto. Sebagai langkah
kolaborasi antar BUMN, kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Utama dari BUMN lainnya, antara
lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Kawasan Industri
Medan (Persero), PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Danareksa (Persero) dan lain-lain.
Peran fasilitas pengelolaan limbah dibutuhkan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan di Indonesia yang semakin pesat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan atau KLHK di tahun 2020 menyatakan, bahwa produksi limbah nasional, khususnya
limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 mencapai 64,28 juta ton. Jumlah ini dihasilkan dari
seluruh mobilitas dan aktivitas semua sektor industri di Indonesia.
BUMN dalam sektor industri, memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan perekonomian bangsa.
Sejalan dengan hal tersebut, BUMN juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar
melalui pengelolaan limbah. Komitmen ini didasari oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi kewajiban
penanggung jawab usaha untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan. Pengelolaan
limbah industri merupakan salah satu rencana strategis Pemerintah dalam menciptakan lingkungan
yang berkelanjutan. Kehadiran fasilitas pengelolaan limbah pun menjadi penting dan diperlukan
segera.
ADHI sebagai salah satu BUMN, saat ini berinovasi untuk mengembangkan lini bisnis dalam
pengelolaan lingkungan. ADHI memahami, bahwa pengelolaan lingkungan merupakan salah satu
konsep penting dalam pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. FPLT Kawasan Medan Tahap I
dibangun dengan terdiri dari empat FPLT yang memiliki unit incinerator dengan kapasitas 24
ton/hari, IPAL B3 dengan kapasitas 200 M3/hari, Tempat Pengumpulan Sementara Limbah seluas
800 M2, fasilitas pemanfaatan limbah B3, fasilitas laboratorium lingkungan, serta fasilitas pelatihan
sertifikasi keahlian lingkungan. Untuk tahap berikutnya, FPLT Kawasan Medan Tahap II akan
dilengkapi empat unit incinerator tambahan dengan kapasitas 24 ton/hari, IPAL B3 dengan kapasitas
300 M3/hari, Tempat Pengumpulan Sementara Limbah seluas 4200 M2, fasilitas spent bleaching
earth extraction berkapasitas 200 ton/hari, hingga fasilitas destilasi minyak pelumas bekas
berkapasitas 30 ton/hari. Pembangunan tersebut sejalan dengan konsep waste management yang
diusung oleh ADHI KELOLA LIMBAH, untuk mewujudkan Zero Waste dan Waste to Product.
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FPLT Kawasan Medan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi penyelesaian masalah limbah yang
dihasilkan di berbagai kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, industri kesehatan
(limbah farmasi, rumah sakit, dan puskesmas), industri migas, industri pupuk, industri mineral,
sektor transportasi, dan berbagai industri lainnya di wilayah Pulau Sumatera. Kegiatan FPLT milik
ADHI dimulai dengan pengelolaan limbah sekitar 550 penyewa di Kawasan Industri Medan, dan
berpotensi akan terus bertambah. Entus Asnawi mengatakan, fasilitas yang ADHI bangun ini
merupakan fasilitas pengelolaan limbah pertama di Pulau Sumatera dan pertama pula yang dimiliki
dan dikelola oleh BUMN di Indonesia.
Harapannya, limbah-limbah yang dihasilkan dapat dikelola oleh FPLT kawasan Medan, sehingga
terjalin Kolaborasi BUMN dalam mengelola limbah. Hal untuk mendukung program pemerintah
mewujudkan Indonesia Bebas Limbah dan Sampah. Fasilitas ini juga menyediakan jasa pelatihan dan
sertifikasi di bidang pelestarian lingkungan. ADHI sebagai pengelola limbah B3, siap untuk
mengambil peran utama dari kolaborasi pengelolaan lingkungan ini, demi mewujudkan pengelolaan
lingkungan yang berkelanjutan dan mendukung arahan Program Pemerintah untuk Indonesia Bebas
Limbah 2050.
Direktur Utama ADHI juga menambahkan, pengembangan fasilitas pengelolaan limbah juga tak
berhenti di Medan saja, ADHI saat ini juga tengah mengelola fasilitas yang ada di Jakarta dan di
Pasuruan. Ke depan, dalam melakukan kegiatan ADHI KELOLA LIMBAH, ADHI telah menjalin
berbagai kerja sama, melalui MoU antara lain dengan PT Kawasan Industri Medan (Persero) untuk
kegiatan pemasaran jasa pengelolaan limbah di lingkungan Kawasan Industri Medan, dengan PT
Danareksa (Persero) untuk pengembangan FPLT di kawasan industri lainnya, dengan PT Angkasa
Pura Properti untuk pengelolaan limbah dan sampah di kawasan bandara di lingkungan PT Angkasa
Pura I (Persero), dengan PT PLN (Persero) untuk pengelolaan limbah minyak pelumas di lingkungan
PLN, dan dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) untuk pengelolaan laboratorium lingkungan. Kerja
sama ini dilakukan sebagai wujud komitmen kolaborasi BUMN dalam mengelola limbah.
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Disclaimer:
Important Notice
▪ Dokumen ini dipersiapkan hanya untuk pihak yang hadir dengan tujuan diskusi. Dokumen ini beserta
isinya hanya boleh direproduksi, diungkapkan atau digunakan dengan persetujuan tertulis PT Adhi Karya
(Persero) Tbk.
▪ Dokumen ini dapat berisi pernyataan yang memproyeksikan harapan dan ekspektasi masa depan, yang
mewakili keadaaan Perusahaan saat ini dengan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang dan
perencanaan keuangan. Proyeksi tersebut dibuat berdasarkan asumsi dan data yang tersedia pada saat
data ini dibuat, yang mengandung risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu.
▪ PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau pihak terkait lainnya terbebas dari tanggung jawab atau kerugian yang
muncul akibat penggunaan dokumen ini maupun isinya atau yang terhubung dengannya.
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Disclaimer:
Important Notice
This document was prepared only for the party with the purpose of discussion. This document and its
contents June only be reproduced, disclosed or used with the express written consent of PT Adhi Karya
(Persero) Tbk.
This document June contain statements that projected hopes and expectations in the future, which
represents the Company's current circumstances with possible events in the future and financial planning.
The projections are based on assumptions and available data at the time this data is created, containing
risks and are subject to change at any time.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or connected parties will not be liable in any way for any consequences
(including but not limited to any direct, indirect, or consequential losses) arising from or relating to any
reliance on or use of the content of this document.
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