
 
 

RILIS MEDIA 

 
Asia Pacific Rayon Menjadi Anggota Textile Exchange 

 
Pangkalan Kerinci – Agustus 2019, Asia Pacific Rayon (APR) bergabung sebagai anggota di 
Textile Exchange. Sebuah organisasi nirlaba global yang mempromosikan keberlanjutan dalam 
rantai nilai tekstil, Textile Exchange bekerja erat dengan para anggotanya untuk mendorong 
transformasi industri dalam serat pilihan, integritas, standar, dan jaringan pasokan yang 
bertanggung jawab yang bertujuan meminimalkan dampak negatif lingkungan dari industri 
tekstil global. 
 
Didirikan pada tahun 2002, Textile Exchange menyediakan pengetahuan dan alat-alat yang 
dibutuhkan oleh industry untuk menghasilkan perbaikan berarti dalam tiga area inti: Serat dan 
Material, Integritas dan standar, dan rantai jaringan. 
 
Menjadi anggota Textile Exchange adalah komitmen APR terhadap keberlanjutan dan 
mendorong peningkatan berkelanjutan di seluruh operasi kami. Textile Exchange menyediakan 
platform global untuk belajar dari rekan-rekan industri, mendorong transformasi industri dalam 
serat tekstil pilihan, dan berkolaborasi dalam inovasi untuk mendukung Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan PBB. 
 
APR memulai operasinya pada Desember 2019 dan memiliki kapasitas produksi terpasang 
sebesar 240.000 ton per tahun. Berlokasi di Pangkalan Kerinci, propinsi Riau, APR adalah 
produsen terintegrasi dari perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan hingga produksi serat 
viskosa. 
 
Operasi APR dipandu oleh visi bisnis 5C. Semua yang kita lakukan harus “baik untuk 
Masyarakat, baik untuk Negara, baik untuk Iklim, baik untuk Pelanggan dan hanya kemudian 
akan baik untuk Perusahaan”. 
 
Recognizing that we have an important part to play in the larger ecosystem of stakeholders, 
APR is committed to support the goal to make the textile industry a sustainable and responsible 
sector today and for future generations. 
 
Menyadari bahwa kami memiliki peran penting dalam ekosistem pemangku kepentingan yang 
lebih besar, APR berkomitmen untuk mendukung tercapainya tujuan dalam menjadikan sektor 
industri tekstil yang berkelanjutan dan bertanggung jawab baik untuk saat ini dan untuk 
generasi mendatang. 
 
  



 
 
Tentang Textile Exchange: 
 
Textile Exchange adalah sebuag badan non-profit dunia yang bekerja sangat erat dengan 
anggotanya untuk menggerakkan transformasi industri dalam serat pilihan, integritas, dan 
standar serta jaringan pasokan yang bertanggung jawabin. Kami mengidentifikasi dan berbagi 
praktik terbaik mengenai pertanian, material, proses, keterlacakan, dan produk akhir untuk 
mengurangi dampak industri tekstil pada air, tanah dan udara dunia, serta populasi manusia. 
 
www.textileexchange.org 
 

### 
 
Tentang Asia Pacific Rayon: 
Asia Pacific Rayon adalah produsen rayon viskosa pertama yang terintegrasi secara penuh di Asia dari 
hutan taman industri terbarukan. Pabrik berkapasitas 240,000 ton yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, 
Riau, ini menggunakan teknologi produksi terkini dalam menghasilkan rayon berkualitas tinggi untuk 
kebutuhan tekstil dan produk kebersihan pribadi. APR berkomitmen untuk menjadi produsen viscose 
rayon terkemuka yang memiliki prinsip keberlanjutan, transparansi, dan efisiensi operasional, melayani 
kepentingan masyarakat dan negara, dan memberikan nilai kepada pelanggan. 
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