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Chandra Asri Salurkan Bantuan 210 Ton Oksigen Cair 
Untuk Bantu Penanganan Pasien COVID-19 

 
 
Jakarta, 15 Juli 2021 - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), perusahaan petrokimia 
terintegrasi terbesar di Indonesia, pada hari ini memberikan bantuan berupa Oksigen Cair sebanyak 210 
ton yang akan didistribusikan secara bertahap dalam kurun waktu satu bulan ke Rumah Sakit (RS) di DKI 
Jakarta dan Banten.  
 
Dalam menyuplai oksigen cair yang dibutuhkan, Chandra Asri bekerja sama dengan PT Air Liquide 
Indonesia (ALINDO), perusahaan pemasok gas untuk industri dan kesehatan.  Bantuan oksigen cair ini akan 
didistribusikan terutama bagi rumah sakit yang menjadi rujukan program Corporate Social Responsibility 
(CSR) Chandra Asri. 
 
Erwin Ciputra, President Direktur Chandra Asri mengatakan, bantuan oksigen cair ini merupakan upaya 
Perusahaan untuk berkontribusi pada pasien dan rumah sakit yang saat ini sedang membutuhkan 
penanganan medis.   
 
Bantuan oksigen cair yang mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian ini, rencananya, akan 
disalurkan ke beberapa unit Mayapada Hospital di DKI Jakarta serta rumah sakit lainnya di Jakarta dan 
Banten yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA). 
 
Melonjaknya angka kasus COVID-19 ini membuat adanya peningkatan kebutuhan oksigen.  Kementerian 
Perindustrian telah menyatakan akan menambah produksi oksigen hingga 922,9 ton per hari. Saat ini, 
kapasitas maksimal produksi oksigen nasional tercatat mencapai 1.700 ton per hari yang pasokannya 
diharapkan terus akan naik untuk memenuhi pasokan oksigen.   
 
“Kami melihat adanya kebutuhan pasokan oksigen yang mendesak bagi pasien COVID-19 sehubungan 
dengan lonjakan kasus perharinya. Dengan kolaborasi antar sektor industri untuk mendukung 
ketersediaan oksigen cair ini, kami berharap dapat membantu rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam 
upayanya menyelamatkan pasien-pasien COVID-19,” ujar Erwin Ciputra 
 
Selain memberikan bantuan oksigen cair, sejak Maret 2020 tahun lalu, Chandra Asri melalui program 
Chandra Asri untuk Negeri, telah melakukan upaya-upaya penanggulangan pandemi COVID-19 dengan 
dukungan bantuan berupa ribuan alat kesehatan dan pelindung diri seperti hazmat suit, masker dan 
sarung tangan medis, hingga set rapid test antigen yang diberikan melalui Kepala Daerah, BNPB serta 
rumah sakit. 
 
Sementara itu, Jonathan Tahir, selaku Group CEO Mayapada Healthcare mengatakan, “Melonjaknya 

kasus Covid-19 akhir-akhir ini berdampak pada krisisnya pasokan oksigen medis di semua Rumah Sakit di 

seluruh Indonesia, terutama pada Rumah Sakit maupun fasilitas kesehatan darurat yang merawat pasien 

Covid-19 dan sangat membutuhkan oksigen. Kami berterima kasih atas dukungan dari Chandra Asri 

berupa penyediaan oksigen cair sebanyak 90 ton untuk Mayapada Hospital. Kami yakin hal ini akan sangat 

membantu pasien-pasien yang membutuhkan maupun upaya medis dalam penyelamatan pasien COVID-



 

19. Mayapada Hospital berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah dalam penanganan pandemi 

ini semaksimal mungkin dalam hal pelayanan kesehatan di semua unit rumah sakit kami.” 

 
Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan, jumlah kebutuhan gas oksigen medis di Indonesia saat 
ini sudah lebih dari 1.000 ton per hari.   Padahal sebelumnya hanya sekitar 400 ton per hari atau 25 persen 
dari total produksi gas oksigen di Indonesia. Namun, mengingat tengah terjadi peningkatan kasus yang 
terus terjadi, pemerintah mengantisipasi kebutuhan oksigen naik hingga 2.600 ton per hari. 
 
 
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. Chandra Asri merupakan bagian dari Barito Pacific 

Group. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.chandra-asri.com. 

 

 
Tentang Mayapada Healthcare  

Mayapada Healthcare adalah salah satu pilar bisnis dalam Mayapada Grup (yang didirikan oleh Dato’ Sri Prof. DR. 

Tahir pada tahun 1986). Mayapada Healthcare menaungi 4 rumah sakit dan 3 klinik, dengan kapasitas total lebih dari 

750 bed yang ditunjang oleh lebih dari 1200 tenaga medis professional di bidangnya. Mayapada Healthcare 

menaungi Mayapada Hospital Tangerang, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Mayapada Hospital Bogor Medical 

Centre (BMC), Mayapada Hospital Kuningan serta Mayapada Clinic. Mayapada Hospital telah terakreditasi lulus 

PARIPURNA oleh KARS versi 2018 dan mendapatkan penghargaan BKKBN, telah mengoperasikan 11 (sebelas) Center 

of Excellence yaitu : Neuroscience Center, Uro-Nephrology Center, Cardiocascular Center, Gastrohepatology Center, 

Oncology Center, Orthopedic Center, Obstetrics & Gynecology Center, Iimmunology & Pulmonology and Internal 

Medicine Center, Pediatric Center, Polyclinic 1 (Dermato Aesthetic Center) & Polyclinic 2 (Spesialis Mata, THT, Gizi 

Klinik, Andrologi dan Kesehatan Jiwa). Kunjungi: www.mayapadahospital.com  

 
 
Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi: 
Suryandi       
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk     
Director of HR and Corporate Secretary      
 (62-21) 530 7950        
Email: Suryandi@capcx.com  
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