Save the Planet, Save Our Future

Pemanasan global telah menjadi persoalan yang kasat mata. Dampaknya pun begitu terasa.
Meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan Bumi akibat meningkatnya konsentrasi gasgas rumah kaca telah menimbulkan serangkaian efek buruk bagi umat manusia. Kekeringan, banjir,
dan kebakaran hutan merupakan contoh pemanasan global. Begitu pula dengan wabah penyakit.
Akibat pemanasan global, maka penyakit tropis pun menyebar kian masif. Malaria, demam dengue,
serta demam kuning menyebar ke daerah yang sebelumnya tidak pernah dijangkiti. Bahkan bukan
hanya itu, penyakit-penyakit ini pun diketahui menjadi kian ganas. Menimbang bumi hanyalah satu
(one earth), maka setiap penghuni bumi mesti menjaganya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula
dengan perusahaan, harus berupaya menjadi Green Company, yang beroperasi dengan
mengedepankan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam 5 area strategis, yakni: Waste, Water,
Energy, Air dan Biodiversity. Sebagai perusahaan manufaktur, Bio Farma berkomitmen untuk
terlibat aktif dalam gerakan save the planet dengan menjadi Green Company. Kegiatan operasi Bio
Farma dalam menghasilkan vaksin dan anti sera dilakukan dengan prinsip-prinsip yang melindungi
kelestarian lingkungan. Dalam proses produksinya, sejak dari hulu hingga hilir, Bio Farma menjaga
agar aktivitas yang dilakukan bisa memberikan manfaat yang maksimal, dan tidak mencederai
lingkungan. Lengkapnya, lihat: Apa Yang Kami Lakukan? (PDF)
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