BERITA PERS
Dukung Perjuangan Tenaga Kesehatan, Asian Agri Salurkan Bantuan
APD di Hari Pahlawan
Pelalawan, Riau, 10 November 2020 - Pada momentum Hari Pahlawan tahun ini, Asian Agri
melalui PT Rigunas Agri Utama (PT RAU) menyalurkan ribuan alat pelindung diri (APD) kepada
tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 yang berada di Puskesmas Teluk Singkawang,
Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
Bantuan APD yang terdiri dari masker medis, mantel, kacamata medis, sarung tangan medis dan
thermo gun ini diserahkan oleh Group Manager Kebun PT RAU (Asian Agri) Kebun Bungo
Tebo, Bibit Sembiring kepada Kepala Puskesmas Teluk Singkawang, Ison Saldi, SKM.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 , karena
itu bertepatan dengan Hari Pahlawan ini Asian Agri menyalurkan APD untuk melindungi para
tenaga kesehatan yang merupakan pahlawan kesehatan Indonesia agar dapat bekerja maksimal
menangani pasien Covid-19,” ungkap Bibit Sembiring.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Puskesmas Teluk Singkawang, Isdon Saldi, mengapresiasi
bantuan APD yang telah diberikan oleh Asian Agri. “APD ini sangat kami butuhkan dan bermanfaat
untuk melayani pasien di Puskesmas Teluk Singkawang. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kami
berharap warga tetap berkomitmen untuk mendukung tenaga kesehatan dengan selalu menjaga
protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan dengan
sabun,” kata Isdon Saldi.
Asian Agri melalui unit-unit bisnisnya yang berada di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi secara
konsisten menyalurkan bantuan APD ke puskesmas-puskesmas yang berada di sekitar area
operasional perusahaan secara bertahap sejak bulan Agustus 2020 lalu hingga saat ini.
“Kami berharap komitmen perusahaan ini dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh oleh
seluruh tenaga kesehatan yang berada di sekitar area operasional perusahaan di 3 provinsi dan
semoga bantuan ini juga dapat menyemangati mereka untuk tetap menyelamatkan para pasien
Covid-19,” tambah Bibit.

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.
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.
Perkebunan inti Asian Agri di Provinsi Sumatera Utara, Riau & Jambi serta 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, laboratorium di Pusat Penelitian dan Pengembangan
Asian Agri di Tebing Tinggi juga telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional di bawah ILAC Mutual Recognition
Arrangement (ILAC MRA).
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