
	

	

Aliansi	Minyak	Sawit	Baru	'SUSTAIN'	Memulai	Solusi	Blockchain	

untuk	Mendorong	Praktik	Berkelanjutan	di	Seluruh	Rantai	Pasokan	

Singapura,	 12	 September	 2018	 –	 Kelompok	 baru	 penanam	 kelapa	 sawit,	 pengolah	minyak	 sawit,	
produsen	 barang	 konsumen,	 organisasi	 nirlaba	 dan	 pemimpin	 teknologi	 baru-baru	 ini	 berkumpul	
untuk	 memprakarsai	 solusi	 blockchain	 yang	 bertujuan	 untuk	 meningkatkan	 keterlacakan	 ke	 area	
produksi	 dan	 mempercepat	 dorongan	 menuju	 Kepatuhan	 NDPE	 (No	 Deforestation,	 No	 Peat,	 No	
Exploitation)	dalam	rantai	minyak	sawit	yang	kompleks.	

SUSTAIN	(Sustainability	Assurance	&	Innovation	Alliance)	menyatukan	pemangku	kepentingan	yang	
relevan	di	 industri	 kelapa	 sawit	 untuk	 secara	 kolaboratif	mengatasi	masalah	 keberlanjutan	 tingkat	
lanskap	dan	memungkinkan	terciptanya	sinergi	di	antara	para	pemain	industri	dengan	membangun	
platform	berbasis	blockchain	bersama	untuk	minyak	sawit.	

Perusahaan	yang	hadir	dalam	peluncuran	SUSTAIN	antara	 lain	perusahaan	kelapa	sawit	Apical	dan	
Asian	 Agri;	 produsen	 diesel	 terbarukan	 Neste;	 produsen	 barang	 konsumsi	 KAO;	 tim	 fasilitasi	 INTI	
(Proforest	 dan	 Daemeter);	 dan	 mitra	 teknologi	 SAP.	 Kolaborator	 tambahan	 dari	 seluruh	 rantai	
pasokan	 minyak	 kelapa	 sawit	 diharapkan	 untuk	 bergabung	 dengan	 aliansi	 baru	 ini	 untuk	
mengembangkan	solusi	industri	lebih	lanjut.	

“SUSTAIN	 bukan	 tentang	 membangun	 alat	 pengumpulan	 data,	 analitik,	 atau	 dasbor	 ketelusuran	
lainnya.	Fokus	utama	SUSTAIN	adalah	untuk	mempromosikan	kolaborasi	dan	menyelaraskan	upaya	
dalam	 memecahkan	 masalah	 tingkat	 lanskap	 dengan	 memanfaatkan	 teknologi	 untuk	 mengatasi	
tantangan	 bersama	 dalam	 rantai	 pasokan,”	 kata	 Dato'	 Yeo	 How,	 Presiden,	 Apical	 Group.	 “Kami	
bertujuan	 untuk	 bekerja	 sama	 dengan	 mitra	 industri	 dalam	 menciptakan	 solusi	 industri	 menuju	
transparansi	 dan	 jaminan	 keberlanjutan	 yang	 lebih	 besar	 melalui	 integrasi	 yang	 berhasil	 antara	
praktik	baik	keberlanjutan	dengan	solusi	teknologi	terbaru.”	

Diharapkan	 SUSTAIN	 akan	menyediakan	 akses	 terbuka	 ke	 sistem	dengan	 alat	 yang	 dapat	 diunduh	
yang	 dapat	 digunakan	 oleh	 berbagai	 pengguna	 seperti	 diler	 dan	 petani	 kecil.	 Alat	 tersebut	 dapat	
digunakan	 oleh	 semua	 pihak	 untuk	 membangun	 ketelusuran,	 memantau	 kepatuhan	 kebijakan,	
memperdagangkan	TBS	 (tandan	buah	segar)	 secara	efisien,	mendapatkan	panduan	praktik	 terbaik,	
dan	mengakses	pembiayaan	mikro	inovatif	terkait	LST.	

Aliansi	 industri	 baru	 diluncurkan	 pada	 saat	 minyak	 sawit	 terus	 memainkan	 peran	 penting	 dalam	
memenuhi	 permintaan	 global	 akan	minyak	 nabati	 yang	 didorong	 oleh	 pertumbuhan	 eksponensial	
populasi	dunia.	Minyak	kelapa	sawit	tetap	menjadi	pilihan	yang	paling	layak	untuk	produk	konsumen	
karena	sifatnya	yang	unik	dan	rasio	hasil	per	hektar	yang	merupakan	yang	tertinggi	di	antara	semua	
minyak	nabati.	Aliansi	ini	bertujuan	untuk	membangun	dorongan	yang	semakin	meningkat	terhadap	
upaya	kolaboratif	dan	pendekatan	lanskap	yang	didorong	oleh	industri	kelapa	sawit.	

“SUSTAIN	 akan	 memanfaatkan	 keunggulan	 teknologi	 blockchain	 untuk	 mendorong	 kolaborasi	
tingkat	 industri	 dan	 adopsi	 luas	 platform	 berbasis	 blockchain	 umum	 sebagai	 solusi	 praktis	 untuk	
mendorong	 transformasi	 rantai	 pasokan	 guna	 meningkatkan	 akses	 pasar	 untuk	 produk	 minyak	
sawit,”	 tambah	 Yeo.	 “Inisiatif	 ini	 dibuat	 untuk	mengakui	 peran	 penting	 pabrik	 kelapa	 sawit,	 diler,	
agen,	dan	petani	kecil	dalam	rantai	pasokan	dan	bekerja	menuju	inklusi	dan	transformasi	progresif.”	



	

	

SAP	 telah	 bergabung	 dengan	 SUSTAIN	 sebagai	 mitra	 teknologi.	 Perusahaan	 telah	 bekerja	 dengan	
lebih	 dari	 60	 perusahaan	 di	 seluruh	 industri	 untuk	membuat	 kasus	 penggunaan	 blockchain	 dalam	
rantai	pasokan,	manufaktur,	transportasi,	dan	farmasi.	

“SAP	 percaya	 bahwa	 inovasi	 didorong	 dari	 pemahaman	mendalam	 tentang	 bisnis	 pelanggan	 kami	
dan	lingkungan	di	mana	mereka	beroperasi	dan	komunitas	yang	mereka	layani.	Kami	senang	dapat	
bekerja	 sama	 dengan	 SUSTAIN	 sebagai	 mitra	 teknologi	 mereka,”	 kata	 Jim	 Cook,	 Vice	 President,	
Industries	 and	 Digital	 Leader,	 SAP	 South	 East	 Asia.	 “SAP	 Leonardo,	 platform	 inovasi	 kami	 yang	
mendukung	 teknologi	 baru	 seperti	 Machine	 Learning,	 Artificial	 Intelligence,	 dan	 Blockchain,	 akan	
digunakan	 sebagai	 platform	 untuk	 SUSTAIN.	 SUSTAIN	 akan	 memanfaatkan	 keunggulan	 teknologi	
blockchain	 untuk	 mendorong	 kolaborasi	 tingkat	 industri	 guna	 meningkatkan	 ketelusuran	 dan	
pengelolaan	 sumber	 berkelanjutan.	 Kolaborasi	 di	 antara	 banyak	 pemangku	 kepentingan	 dalam	
industri	 ini	 sangat	penting	untuk	melindungi	mata	pencaharian	mereka	yang	bekerja	di	 industri	 ini	
dan	melindungi	lingkungan.”	

Informasi	lebih	lanjut,	silahkan	hubungi:	
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Keterangan:	 SUSTAIN	 (Sustainability	 Assurance	&	 Innovation	 Alliance),	 kelompok	 baru	 penanam	 kelapa	 sawit,	 pengolah	
kelapa	 sawit,	 produsen	 barang	 konsumen,	 organisasi	 nirlaba	 dan	 pemimpin	 teknologi,	 secara	 resmi	 dibentuk	 pada	 07	
September	2018	untuk	memulai	 solusi	blockchain	yang	bertujuan	untuk	meningkatkan	ketelusuran	ke	area	produksi	dan	
mempercepat	 dorongan	 menuju	 NDPE	 dalam	 rantai	 minyak	 sawit	 yang	 kompleks.	 Perusahaan	 yang	 hadir	 dalam	
peluncuran	 SUSTAIN	 antara	 lain	 perusahaan	 kelapa	 sawit	 Apical	 dan	 Asian	 Agri;	 produsen	 diesel	 terbarukan	 Neste;	
produsen	 barang	 konsumsi	 KAO;	 tim	 fasilitasi	 INTI	 (Proforest	 dan	 Daemeter);	 dan	 mitra	 teknologi	 SAP.	 Kolaborator	



	

	

tambahan	 dari	 seluruh	 rantai	 pasokan	minyak	 kelapa	 sawit	 diharapkan	 untuk	 bergabung	 dengan	 aliansi	 baru	 ini	 untuk	
mengembangkan	solusi	industri	lebih	lanjut.	


