
 
 

 

Untuk segera didistribusikan 

 

Siaran Pers: 

 

Chandra Asri Donasikan Ribuan Alat Rapid Test COVID-19 dan Masker kepada 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana  

 

Chandra Asri mendonasikan 20.000 alat rapid test COVID-19, 14.000 masker operasi, dan 20.000 

masker N95 untuk untuk penanganan COVID-19 kepada BNPB dan beberapa rumah sakit di daerah 

Banten 

 

Jakarta, 26 Maret 2020 – Untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam merespon penularan 

COVID-19, Chandra Asri mendonasikan 20.000 alat rapid test COVID-19 beserta 14.000 masker operasi 

dan 20.000 masker N95 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Proses pengadaan 

alat tes ini dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Satu Hati Berbakti (Sahati) di Jakarta. 

Sebagian dari alat tes tersebut juga akan diserahkan kepada beberapa rumah sakit di area Banten. 

Sebanyak 500 alat tes akan diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang dan 500 lagi 

akan diserahkan RSUD Serang dan RS Krakatau Medika di Cilegon.  

“Kami senantiasa berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia 

dalam situasi seperti merebaknya COVID-19 ini. Kami turut prihatin terutama untuk mereka dan 

keluarganya yang terkena dampak dari wabah ini. Kami berharap dengan tambahan alat tes ini, kita 

dapat memitigasi penyebaran wabah dan mengurangi jumlah kasus positif,” kata Erwin Ciputra, 

Presiden Direktur Chandra Asri Petrochemical. 

Menurut data dari Kementerian Kesehatan pada 25 Maret 2020, Indonesia memiliki 790 kasus positif 

COVID-19. 

Chandra Asri juga mengikuti himbauan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

untuk mengimplementasikan jarak sosial (social distancing) dan kebijakan kerja dari rumah untuk 

menjamin keamanan dan kesehatan para karyawan. 

*** 

 

 

Sekilas Chandra Asri  

Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia 

yang memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan rekam jejak lebih dari 27 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.   

 

 

 

 

http://www.chandra-asri.com/


 
 

 

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 

Suryandi, Director of HR and Corporate Secretary PT Chandra Asri Petrochemical Tbk  

Telp: (62-21) 530 7950 | Fax: (62-21) 530 8930 |  

Email: suryandi@capcx.com atau corporate.comm@capcx.com 
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