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Respon RGE kepada ICIJ ‘Paradise Papers’ 
 
  
ICIJ, dalam laporan mereka berjudul ‘Leaked Records Reveal Offshore’s Role In Forest Destruction ', 
membuat beberapa pernyataan yang menyesatkan dan salah mengenai RGE. 
 
Appleby, yang menjadi sumber kebocoran informasi yang dikutip  laporan tersebut, adalah penyedia  
layanan korporasi untuk APRIL dari tahun 2005 sampai 2015. Para kreditur menggunakan jasa 
Appleby untuk mendapatkan opini hukum mengenai pinjaman yang diambil oleh berbagai 
perusahaan grup RGE. 
  
Sebagai perusahaan jasa  manajemen, RGE memberikan saran strategis dan layanan bisnis yang 
komprehensif kepada kelompok bisnis  mencakup  APRIL dan Asian Agri. Layanan korporasi ini 
meliputi perencanaan strategis, Sumber Daya Manusia, pengadaan dan keuangan  perusahaan. 
Kelompok bisnis kami menjalankan usaha  di yurisdiksi berbagai negara dan memiliki perusahaan 
induk di dalam dan di luar negeri untuk membantu perdagangan internasional dan memfasilitasi 
kemudahan dalam melakukan bisnis secara efisien. 
  
Kami mematuhi semua hukum dan peraturan domestik dan internasional yang sesuai dalam 
melakukan setiap kegiatan usaha kami. Struktur perusahaan dan kepemilikan luar negeri kami 
tergabung dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Sebagai 
perusahaan tertutup, --kami tidak melaporkan kinerja keuangan kami secara terbuka--, kami 
memiliki kerangka kerja tata kelola perusahaan yang kuat, dan audit internal maupun eksternal rutin 
dilakukan di RGE dan kelompok perusahaan kami.  
 
Terkait artikel yang menyebutkan kasus pajak Asian Agri, perlu diketahui bahwa  Asian Agri tidak 
pernah dituntut, dihukum  atau  diberi kesempatan untuk membela diri  di pengadilan. Pada bulan 
Januari 2014, Asian Agri bersikap kooperatif dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia demi 
keberlanjutan proses bisnis  dan untuk melindungi berbagai pemangku kepentingan, khususnya 
kelangsungan hidup 25.000 karyawan dan 30.000 petani.  
  
RGE menjalankan filosofi bisnis 5C, yang menyatakan bahwa apapun yang kami lakukan haruslah 
baik bagi Masyarakat, baik bagi Negara, baik bagi Iklim, baik bagi Pelanggan, sehingga akan baik bagi 
Perusahaan. Filosofi tersebut memandu kami dalam melakukan pendekatan dan interaksi dengan 
semua pemangku kepentingan secara global. Di seluruh dunia, RGE membuka 60.000 lapangan 
pekerjaan. Di negara-negara dimana kelompok bisnis RGE hadir secara signifikan  seperti di 



Indonesia, Singapura dan Tiongkok, kami bekerja sama dengan Tanoto Foundation dan  mendukung 
program pengembangan sosial, termasuk pemberian beasiswa, pemberdayaan masyarakat  dan 
proyek-proyek kemasyarakatan seperti  proyek sanitasi air untuk masyarakat. Kami memiliki 
Kerangka Kerja Keberlanjutan  sebagai panduan pengelolaan lingkungan dalam  bisnis kami. Program 
keberlanjutan kami dilakukan secara independen dan berkala. 
 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kontribusi kami bagi masyarakat dan ekonomi, silahkan 
kunjungi http://www.inside-rge.com/category/partnering-communities/ 
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