
	
	
	
	
	

	

SIARAN	PERS	

APICAL	MENANG	DI	PENGHARGAAN	BISNIS	BERKELANJUTAN	INDONESIA	

Jakarta,	 21	 Februari	 2020	 -	 Apical	 Group	 diumumkan	 sebagai	 pemenang	 penghargaan	 Rantai	
Pasokan	Terbaik	 pada	Penghargaan	Bisnis	 Berkelanjutan	 (SBA)	 2019	hari	 ini	 di	 ibu	 kota	 Indonesia.	
Penghargaan	 diberikan	 oleh	 Menteri	 Suharso	 Monoarfa,	 Menteri	 Perencanaan	 Pembangunan	
Nasional	

Ini	 adalah	 tahun	 pertama	 Apical	 berpartisipasi	 di	 SBA,	 yang	 sudah	 memasuki	 tahun	 ke-8	 nya	
berjalan.	SBA	Indonesia	diselenggarakan	oleh	Global	Initiatives,	bersama	mitra	lokal	PwC	Indonesia,	
Dewan	 Bisnis	 Indonesia	 untuk	 Pembangunan	 Berkelanjutan	 (IBCSD),	 Control	 Union,	 dan	 Kamar	
Dagang	dan	Industri	Indonesia	(KADIN).	

Apical	 Group,	 salah	 satu	 pengolah,	 pedagang,	 dan	 eksportir	 minyak	 sawit	 terbesar	 di	 Indonesia,	
memenangkan	kategori	manajemen	rantai	pasokan	berdasarkan	kebijakan	dan	pedoman	yang	ada,	
seperti	 Manual	 for	 Responsible	 Sourcing,	 untuk	 membangun	 sawit	 yang	 dapat	 dilacak	 dan	
transparan	rantai	pasokan	minyak	dari	tingkat	kilang	hingga	petani	kecil.	

Apical	 juga	 berperan	 dalam	 membentuk	 industri	 minyak	 sawit,	 melalui	 pengembangan	 bersama	
Aliansi	 Jaminan	 dan	 Inovasi	 Keberlanjutan	 (SUSTAIN)	 yang	 menyatukan	 pemangku	 kepentingan	
terkait	di	 industri	minyak	sawit	untuk	memulai	solusi	blockchain	untuk	meningkatkan	keterlacakan	
ke	 dan	 dari	 area	 produksi	 .	 Melalui	 solusi	 tersebut,	 SUSTAIN	 dapat	 membantu	 mempercepat	
dorongan	menuju	kepatuhan	No	Deforestation,	No	Peat,	No	Exploitation	(NDPE).	

Presiden	 Apical	 Group,	 Dato	 'Yeo	 How	 berkata,	 “Kami	 berterima	 kasih	 atas	 pengakuan	 dan	
kehormatan	menerima	penghargaan	ini	dari	Global	Initiatives.	Ini	memperkuat	apa	yang	telah	kami	
lakukan	 untuk	mencapai	 jaringan	 rantai	 pasokan	 yang	 transparan	 dan	 berkelanjutan	 dalam	 bisnis	
kami	dan	di	seluruh	industri	minyak	sawit.	”	Dia	menambahkan,	“Jalan	menuju	keberlanjutan	harus	
menjadi	salah	satu	pertumbuhan	dan	kolaborasi.	Hanya	dengan	cara	 ini	bisnis	dapat	menghasilkan	
nilai	 komersial	 dengan	 cara	 yang	 berkelanjutan	 dan	 berbagi	 kesuksesan	 dengan	 pemain	 industri	
lainnya.	”	

SBA	memvalidasi	dan	merayakan	perusahaan	yang	memimpin	dalam	bisnis	yang	berkelanjutan	dan	
yang	 benar-benar	 telah	 menanamkan	 tujuan	 ini	 ke	 dalam	 strategi	 bisnis	 jangka	 panjang	 mereka.	
Penghargaan	ini	juga	bertujuan	untuk	menginspirasi	semua	bisnis,	besar	dan	kecil,	untuk	menjadikan	
keberlanjutan	 sebagai	 landasan	 misi	 dan	 merek	 perusahaan	 mereka,	 menurut	 Chief	 Operations	
Officer	of	Global	Initiatives,	Shefali	Chaddha.	

Global	Initiatives	menggunakan	proses	mutakhir	yang	dikembangkan	oleh	tim	internasional	dengan	
pengalaman	lebih	dari	15	tahun	dalam	berbagai	penghargaan,	tolok	ukur,	dan	metrik	bisnis.	Setelah	
tanggapan	 diserahkan,	 tanggapan	 tersebut	 dinilai	 dan	 dinilai	 oleh	 kantor	 PwC	 setempat	
menggunakan	kerangka	penilaian	dan	diubah	menjadi	skor	kuantitatif.	
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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	strategis	di	Indonesia	dan	China.	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	

Keberlanjutan	Apical	Group	
Sejak	 meluncurkan	 Kebijakan	 Keberlanjutan	 Apical	 2014,	 Apical	 telah	 membuat	 kemajuan	 dalam	
perjalanan	 transformasinya	 dengan	mengadopsi	 standar	 global	 dan	 praktik	 terbaik	 dalam	operasi,	
anak	 perusahaan,	 dan	 dalam	 kemitraan	 dengan	 pemasok.	 Kilang	 apikal	 telah	 disertifikasi	 oleh	
International	 Sustainability	 and	 Carbon	 Certification	 (ISCC)	 sejak	 2010.	 Ini	 telah	 menjadi	 anggota	
Roundtable	on	Sustainable	Palm	Oil	 (RSPO)	sejak	2011.	Kilang	 ini	mencapai	keterlacakan	penuh	ke	
pabrik	 pada	 2015	 dan	 menargetkan	 penelusuran	 penuh	 ke	 perkebunan	 pada	 2020.	 Grup	
mempromosikan	perlindungan	kawasan	bernilai	konservasi	tinggi	(NKT)	dan	stok	karbon	tinggi	(SKT),	
lahan	 gambut,	 dan	 menuju	 pembangunan	 sosial-ekonomi	 yang	 positif.	 Ini	 bermitra	 dengan	
Earthworm	 Foundation,	 Proforest	 dan	 Daemeter	 untuk	 mengintegrasikan	 transformasi	 rantai	
pasokannya,	 memastikan	 sumber	 yang	 bertanggung	 jawab	 dan	 peningkatan	 berkelanjutan	 dalam	
rantai	pasokannya.	 	Apical	berkomitmen	pada	operasi	yang	berkelanjutan	sebagai	 inti	fundamental	
dari	bisnisnya	untuk	menghasilkan	produk	bernilai	tinggi	untuk	permintaan	pasar	global	saat	ini.	

Untuk	informasi	lebih	lanjut,	silakan	kunjungi	situs	website	Apical.	

Untuk	pertanyaan,	silahkan	menghubungi:	
Stephanie	Ambrose	
Sustainability	Communications	Manager,	Apical	
Email	 :	stephanie_ambrose@apicalgroup.com	
Tel	 :	+603	2785	1991	
Apical	 (M)	Sdn	Bhd,	Level	6,	Tower	2,	Avenue	5,	Bangsar	South	City,,	No	8,	Jalan	Kerinchi,	59200	

Kuala	Lumpur,	Malaysia	


