
	

	

SIARAN	PERS	

Apical	Grup	Berkomitmen	Mendorong	Pertumbuhan	Berkelanjutan	Melalui	Berinvestasi	di	OPUS	
Berbasis	Cloud	Terpilih	Terminal	oleh	CyberLogitec	

	

Balikpapan,	 21	 Januari	 2021	 –	 PT	 Kutai	 Refinery	 Nusantara	 bagian	 dari	 Apical	 Group,	 salah	 satu	
pengolah	dan	eksportir	minyak	sawit	terbesar	secara	global	bersama	dengan	CyberLogitec,	penyedia	
solusi	 operasi	 terminal	 terkemuka,	 hari	 ini	 mengumumkan	 bahwa	mereka	 telah	 menandatangani	
perjanjian	 kemitraan	 untuk	 mengimplementasikan	 Terminal	 OPUS	 di	 terminal	 baru	 mereka	 di	
Indonesia.	

Komitmen	kunci	penting	Apical	dalam	industri	minyak	sawit,	keberlanjutan,	selalu	menjadi	inti	bisnis	
mereka	 secara	 strategis.	 Oleh	 karena	 itu,	 APICAL	 melihat	 keterlacakan	 rantai	 pasokan	 sebagai	
langkah	dasar	pertama	untuk	menghasilkan	minyak	sawit	berkelanjutan.	Untuk	memperkuat	tujuan	
ini,	 serta	 untuk	 lebih	 efisien	 mengelola	 pertumbuhan	 pesanan	 pelanggan	 di	 seluruh	 dunia	 dan	
mengoptimalkan	 seluruh	 pengiriman	 curah	 cair	 mereka,	 Grup	 Apical	 meningkatkan	 operasinya	
dengan	memperluas	fasilitas	dermaga	dan	penyimpanannya	di	terminal	khusus	mereka	sendiri	pada	
tahun	 2020.	 ,	 dan	 telah	memilih	 Terminal	OPUS	 CyberLogitec	 untuk	mendorong	 infrastruktur	 dan	
bisnis	baru	mulai	tahun	2021.		



	

	

Dikarenakan	 industri	 minyak	 sawit	 kompleks	 dan	melibatkan	 banyak	 pemangku	 kepentingan,	 ada	
kebutuhan	 mendesak	 untuk	 memastikan	 bahwa	 semua	 proses	 dioptimalkan	 dan	 disederhanakan	
untuk	mencapai	tingkat	layanan	yang	lebih	baik	sekaligus	mengurangi	biaya	yang	tidak	perlu.	

Dalam	menerapkan	 Sistem	Operasi	 Terminal	 (TOS)	OPUS	 CyberLogitec,	 APICAL	 dapat	memastikan	
bahwa	operasi	dapat	dilakukan	pada	efisiensi	puncak.	Beralih	dari	metode	manual	tradisional	dalam	
mengelola	 operasi	 dermaga,	 TOS	 baru	 membuka	 kecerdasan	 yang	 didukung	 data	 yang	
memungkinkan	 operator	 pelabuhan	 membuat	 keputusan	 yang	 tepat	 berdasarkan	 data	 operasi	
waktu	nyata,	meningkatkan	produktivitas	dan	ketangkasan	secara	keseluruhan	dalam	meningkatkan	
waktu	respons	terminal.	

Peter	Setiabudi,	Direktur	PT	Kutai	Refinery	Nusantara	berbagi:	“Sebagai	negara	pengekspor	minyak	
sawit	terkemuka	di	dunia,	operasi	pelabuhan	peti	kemas	yang	dioptimalkan	dan	berpusat	pada	data	
di	 seluruh	 Indonesia	 dapat	 membantu	 meningkatkan	 daya	 saing	 minyak	 sawit	 Indonesia	 secara	
keseluruhan.	 Ini	 juga	 mewakili	 poin	 penting,	 karena	 industri	 berusaha	 untuk	 keberlanjutan	 yang	
lebih	 besar.	 Persyaratan	 Layanan	 yang	 canggih	 akan	memungkinkan	 APICAL	 dapat	melacak	 impor	
dan	ekspor	dengan	lebih	baik	dan	meminimalkan	margin	kesalahan	untuk	memastikan	kami	memiliki	
visibilitas	 penuh	di	 sekitar	 produk	 yang	ditangani	melalui	 pelabuhan.	 Kami	berharap	 langkah	 kami	
untuk	 memodernisasi	 operasi	 pelabuhan	 kami	 akan	 menginspirasi	 orang	 lain	 dalam	 perjalanan	
mereka	sendiri	dalam	keberlanjutan.	”	

"CyberLogitec	 sangat	 senang	bekerja	 sama	dengan	Apical	Group	 saat	mereka	memasuki	 fase	baru	
keunggulan	operasional	dan	keterlacakan,"	kata	Jason	Hyeon,	CEO	CyberLogitec.	"Kami	yakin	solusi	
kami	 akan	 menjadi	 katalisator	 untuk	 meningkatkan	 produktivitas	 dan	 efisiensi	 pada	 operasi	
pelabuhan	mereka	dan	berkontribusi	pada	dorongan	mereka	untuk	ekosistem	yang	berkelanjutan."	

Untuk	informasi	lebih	lanjut,	kunjungi	www.cyberlogitec.com	
Kontak	media:	Cherie	Mah,	Kepala	Pemasaran	Global	dan	Perencanaan	Penjualan,	CyberLogitec	
Email:	cherie.mah@cyberlogitec.com	

Tentang	CyberLogitec	
CyberLogitec	 memberdayakan	 rantai	 pasokan	 global	 dengan	 teknologi	 inovatif	 yang	 menjawab	
tantangan	 operasional,	 meningkatkan	 visibilitas,	 dan	 memenuhi	 permintaan	 industri.	 Sebagai	
pemimpin	global	dalam	industri	maritim,	pelabuhan,	dan	logistik,	kami	yang	fleksibel,	ujung	ke	ujung	

Tentang	Apical	
Apical	Group	 Ltd	 adalah	 salah	 satu	 pengekspor	minyak	 sawit	 terbesar	 di	 Indonesia,	 yang	memiliki	
dan	 mengendalikan	 spektrum	 luas	 rantai	 nilai	 bisnis	 minyak	 sawit	 mulai	 dari	 pengadaan	 hingga	
distribusi.	 Perusahaan	 juga	 terlibat	dalam	pemurnian,	 pemrosesan	dan	perdagangan	minyak	 sawit	
untuk	penggunaan	domestik	dan	ekspor	 internasional.	Operasinya	berlokasi	di	 Indonesia,	Cina	dan	
Spanyol,	dan	mencakup	 lima	kilang,	 tiga	pabrik	biodiesel,	pabrik	oleokimia	dan	pabrik	penghancur	
inti.	 Bisnis	 Apical	 dibangun	 di	 atas	 jaringan	 sumber	 yang	 luas	 di	 Indonesia	 dengan	 aset	 kilang	
terintegrasi	 di	 lokasi-lokasi	 strategis	di	 Indonesia	dan	Cina.	 Ini	 diperkuat	oleh	 saluran	 logistik	 yang	
efisien	 yang	 didukung	 oleh	 infrastruktur	 Apical	 sendiri	 untuk	 mengirimkan	 ke	 berbagai	 klien	 dari	
rumah	perdagangan	internasional	hingga	pembeli	industri	lokal.	Dengan	model	bisnisnya	yang	unik,	



	

	

Apical	 telah	 mampu	 mengontrol	 kualitas	 produk	 dan	 mengatasi	 masalah	 keberlanjutan	 dan	
keamanan	 pangan,	 sambil	 menjalankan	 operasi	 yang	 sangat	 efisien	 di	 kilang	 kelas	 dunia	 serta	
fasilitas	penyimpanan	dan	bulking	terintegrasi.		

Untuk	informasi	lebih	lanjut,	silakan	kunjungi	situs	web	Apical:	https://www.apicalgroup.com	

Untuk	pertanyaan,	silakan	hubungi:	
Vanda	Kusumaningrum,	Communications	Manager,	Apical	
Email	:	Vanda_K@apicalgroup.com	
Tel	:	+62	811	1741	888	


