
 
 

RILIS MEDIA 

 
Asia Pacific Rayon (APR) Pegang Sertifikasi Label USDA 

 
Pangkalan Kerinci – 13 November 2019, Produsen serat stapel Viscose, Asia Pacific Rayon (APR), 
telah mendapatkan label Produk Bersertifikat Berbasis alami dari Departemen Pertanian 
Amerika Serikat (USDA). 
 
Label ini adalah bagian dari Program BioPreferred yang dipimpin USDA yang membantu 
pengembangan dan perluasan pasar untuk produk-produk berbasis alami di seluruh dunia dan 
mengkomunikasikan sebuah produk yang berbahan alami. 
 
“Sertifikasi berbasis alami USDA, melengkapi sertifikasi OEKO-TEX STD 100 yang telah diperoleh 
sebelumnya oleh APR, hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan 
mendorong peningkatan berkelanjutan di seluruh operasi kami,” kata Ben Poon, Deputy 
Business Head APR. “Menggunakan 100% bahan berbasis alami terbarukan dapat mengurangi 
ketergantungan akan serat berbasis petrokimia yang tidak terbarukan di industri tekstil,” 
tambahnya. 
 
Serat viskosa yang diproduksi oleh APR terbuat dari 100% selulosa dan disertifikasi sebagai 
100% berbasis alami. Terdiri dari polimer tumbuhan alami, serat viscose dapat terurai secara 
alami dan kembali menjadi kompos di tanah. 
 
Pasokan serat APR bersumber dari perkebunan dan hutan yang dikelola secara berkelanjutan, 
mengikuti standar sertifikasi yang diakui secara internasional seperti PEFC atau yang setara. 
 

 
 
  

https://www.aprayon.com/ID/sustainability/sustainability-policy/
https://www.aprayon.com/ID/about-viscose/
https://www.aprayon.com/ID/sustainability/pulp-sourcing/
http://www.biopreferred.gov/


 
 
Tentang Program BioPreferred USDA dan label Produk Berbasis Alami Bersertifikat 
 
Program BioPreferred adalah inisiatif yang dipimpin USDA yang membantu pengembangan dan 
perluasan pasar untuk produk-produk berbasis alami. 
 
Label Produk berbasis alami Bersertifikat USDA mengkomunikasikan konten produk berbasis 
alami. Dinyatakan sebagai persentase, konten berbasis alami adalah rasio karbon organik non-
fosil (karbon organik baru) terhadap total karbon organik dalam suatu produk. 
 
Lebih dari 3.500 produk telah mendapatkan label Produk Berbasis alami Bersertifikat USDA. 
www.biopreferred.gov 
 
 
Tentang Asia Pacific Rayon: 
 
APR, pabrik rayon viskosa terintegrasi pertama di Asia, mulai beroperasi awal tahun ini dan 
memiliki kapasitas produksi 240.000 ton per tahun. Terletak di Pangkalan Kerinci, provinsi Riau, 
serat kayu APR berasal dari perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan yang dapat dilacak 
di sepanjang rantai nilai mulai dari pembibitan hingga rayon viskosa. 
 
APR berkomitmen untuk menjadi produsen viscose-rayon terkemuka yang berkelanjutan, 
transparan, efisien operasional, melayani kepentingan masyarakat dan negara dan memberikan 
nilai kepada pelanggan. 
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