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Cegah Sebaran COVID-19, Asian Agri Lakukan Penyemprotan 

Disinfektan Fasilitas Umum di Riau 

 

Pelalawan, Riau, 31 Maret 2020 – Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam 

pencegahan virus corona atau COVID-19, PT Inti Indosawit Subur (Asian Agri) melakukan 

penyemprotan disinfektan ke fasilitas umum yang berada di Pangkalan Kerinci, Kabupaten 

Pelalawan, Provinsi Riau, hari ini.  

Kegiatan ini dilakukan Asian Agri berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan termasuk 

Pemerintah, dan beragam elemen masyarakat. Hadir dalam kegiatan ini yaitu Bupati Pelalawan, 

HM Harris, jajaran Polres Pelalawan, Humas PT Inti Indosawit Subur (Asian Agri), Lindu 

Simatupang, dan Koordinator CSR Asian Agri Wilayah Riau, Eko Budi Christyanto.  

 

Humas PT. Inti Indosawit Subur (Asian Agri). Lindu Simatupang mengatakan bahwa 

keikutsertaan perusahaan merupakan bentuk kepedulian Asian Agri untuk mencegah penyebaran 



COVID-19. Lokasi penyemprotan yang dilakukan Asian Agri meliputi  pasar BTN Lama dan 

Masjid Nurul Ikhlas di Pangkalan Kerinci.  

“Kami bersama dengan Pemerintah, Polri dan beragam elemen masyarakat lainnya mendukung 

program bantuan penyemprotan disinfektan. Kami juga menurunkan tim semprot perusahaan 

yang bertugas menyemprotkan disinfektan ke fasilitas umum seperti jalan, pasar, sekolah dan 

rumah ibadah,” tambah Lindu.  

Bupati Pelalawan, HM Harris mengungkapkan, “Beragam upaya terus dilakukan pemerintah 

untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat ini kami sudah menghimbau masyarakat agar tidak 

berkumpul, tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter, serta sosialisasi apabila ada keluarga yang 

datang dari lokasi terdampak agar memeriksakan diri ke pusat kesehatan setempat, dan saat ini 

kita melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum.” 

Pelaksanaan penyemprotan disinfektan ini dikawal langsung oleh jajaran kepolisian Polres 

Pelalawan, dimana lokasi pembagian telah diatur agar dapat menjangkau seluruh fasilitas umum di 

Pelalawan.  

Para pedagang pasar BTN Lama menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini, “Kami sangat 

berterima kasih karena lokasi kami berjualan sudah disemprot disinfektan. Semoga dengan 

adanya kegiatan ini dapat menimbulkan rasa aman bagi para pembeli, sehingga mereka tidak 

perlu khawatir lagi berbelanja di pasar,” kata W. Tamba, salah seorang pedagang sayuran di 

pasar BTN Lama. 

Hal senada juga disampaikan oleh Murni, penjual kelontong di Pasar BTN Lama, “Terima kasih 

atas penyemprotan yang sudah dilakukan di pasar kami. Sejak pandemi COVID-19 ini, penjualan 

kami menurun, semoga dengan adanya kegiatan ini, pasar menjadi bebas dari virus corona,” 

tambah Murni.  

Asian Agri juga melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas umum yang berada di 

Kecamatan Peranap dan Kecamatan Langgam, yang dilakukan secara  mandiri maupun bekerja 

sama dengan Unsur Pimpinan Kecamatan (UPIKA) setempat.  

 

Sekilas Mengenai Asian Agri: 

Asian Agri merupakan salah satu perusahaan swasta nasional terkemuka di Indonesia yang memproduksi minyak 

sawit mentah (CPO) sejak tahun 1979. Hingga kini Asian Agri mengelola 100.000 hektar kebun kelapa sawit dan 

mempekerjakan 25.000 orang. 

Sebagai perintis program Pemerintah Indonesia Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans), Asian Agri telah 

bermitra dengan 30.000 petani plasma di Riau dan Jambi yang mengelola 60.000 hektar kebun kelapa sawit, serta 

membina kemitraan dengan petani swadaya untuk membawa dampak positif terhadap kesejahteraan dan 

peningkatan ekonomi petani. 
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Dengan menerapkan kebijakan tanpa bakar dan praktik pengelolaan kebun secara berkelanjutan, Asian Agri 

membantu petani mitra untuk meningkatkan produktivitas, hasil panen, kemamputelusuran rantai pasok, sekaligus 

mendukung mereka memperoleh sertifikasi. Pabrik Asian Agri menerapkan teknologi terbaik memanfaatkan energi 

hijau yang dihasilkan secara mandiri, dalam rangka meminimalisasi emisi gas rumah kaca. 

Lebih dari 86% dari perkebunan inti Asian Agri di Provinsi Sumatera Utara, Riau & Jambi serta 100% perkebunan 

petani plasma di Provinsi Riau & Jambi telah bersertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Pada saat 

yang sama, ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) telah dicapai oleh seluruh kebun baik yang 

dimiliki oleh Asian Agri maupun petani binaannya. Seluruh unit bisnis dalam naungan Asian Agri telah memperoleh 

sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). 

Keberhasilan Asian Agri menjadi salah satu perusahaan produsen CPO terkemuka telah diakui secara internasional 

dengan sertifikasi ISO 14001 untuk semua operasinya. Learning Institute di Pelalawan, Riau, serta pusat pembibitan 

di Kampar, Riau, juga telah bersertifikat ISO 9001. Selain itu, pusat penelitian dan pengembangan Asian Agri di 

Tebing Tinggi juga telah memperoleh sertifikasi oleh International Plant - Analytical Exchange di lab WEPAL di 

Wageningen University di Belanda, untuk standar yang tinggi. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
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