
	
	
	
	
	

	

SIARAN	PERS	

Apical	Group	Terbitkan	Laporan	Keberlanjutan	Kedua	

Kuala	 Lumpur,	 11	 September	2018	–	Laporan	Keberlanjutan	Apical	 2017	 telah	diterbitkan!	Dalam	
laporan	 keberlanjutan	 kedua	 ini,	 kami	 menjelaskan	 bagaimana	 kami	 berinovasi,	 menempa	
pemahaman	 kolektif,	 memanfaatkan	 sinergi,	 dan	 mempercepat	 kemajuan	 dengan	 bekerja	 bahu	
membahu	dengan	jaringan	pemangku	kepentingan	kami.	

Selaras	dengan	Standar	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	saat	ini,	laporan	ini	menunjukkan	bagaimana	
Program	Jangkar	keberlanjutan	kami	seperti	Traceability	Outreach	Program	(TOP),	Mill	Prioritization	
Process	 (MPP)	dan	Priority	Supplier	Engagement	Program	 (PSEP)	membantu	mencapai	tujuan	kami	
di	bidang	utama	seperti	ketelusuran,	keterlibatan	pemasok,	dan	pengembangan	kapasitas.	

Dalam	 laporan	 tersebut,	 kami	 juga	 menyatakan	 dukungan	 kami	 untuk	 Tujuan	 Pembangunan	
Berkelanjutan	PBB	 (UN	SDGs),	 yang	menunjukkan	 rencana	kami	untuk	melakukan	studi	mendalam	
untuk	mengidentifikasi	tujuan	mana	yang	dapat	kami	lanjutkan	atau	mulai	berkontribusi,	mengingat	
komitmen	 kami	 untuk	 melakukan	 apa	 yang	 baik	 untuk	 masyarakat,	 negara,	 iklim,	 pelanggan	 dan	
perusahaan.	

Dalam	 pernyataannya,	 presiden	 Apical	 Dato’	 Yeo	 How	 berbagi,	 “Melihat	 kembali	 tahun	 ini,	 kami	
sangat	 bangga	 dengan	 kemajuan	 yang	 telah	 kami	 buat	 dan	 kehidupan	 yang	 telah	 kami	 sentuh	
melalui	 berbagai	 inisiatif	 kami.	 Secara	 khusus,	 melalui	 Program	 Jangkar	 kami,	 pendekatan	 utama	
Apical	untuk	keterlibatan	pemasok,	kami	telah	melihat	dampak	transparansi	dan	keterlibatan	yang	
tulus	dapat	dicapai	secara	langsung.”	

Klik	di	sini	untuk	membaca	Laporan	Keberlanjutan	Apical	2017.	

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	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.	
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Sejak	meluncurkan	Kebijakan	Keberlanjutan	Apical	pada	tahun	2014,	Apical	telah	membuat	langkah	
besar	 dalam	 perjalanan	 transformasinya	 dengan	 mengadopsi	 standar	 global	 dan	 praktik	 terbaik	
dalam	operasinya,	anak	perusahaan,	dan	dalam	kemitraan	dengan	pemasok.	Pabrik	penyulingannya	
telah	 disertifikasi	 oleh	 International	 Sustainability	 and	 Carbon	 Certification	 (ISCC)	 sejak	 2010	 dan	
telah	 menjadi	 anggota	 Roundtable	 on	 Sustainable	 Palm	 Oil	 (RSPO)	 sejak	 2011.	 Ini	 mencapai	
ketertelusuran	penuh	ke	pabrik	pada	2015	dan	menargetkan	ketertelusuran	penuh	ke	perkebunan	
pada	tahun	2020.	Grup	mempromosikan	perlindungan	kawasan	dengan	nilai	konservasi	tinggi	(HCV)	
dan	stok	karbon	tinggi	(HCS),	lahan	gambut	dan	menuju	pembangunan	sosial	ekonomi	yang	positif.	
Mitra	 keberlanjutannya	 termasuk	 The	 Forest	 Trust,	 Proforest,	 dan	 Daemeter	 untuk	 memastikan	
sumber	yang	bertanggung	jawab,	integrasi,	dan	peningkatan	berkelanjutan	pada	transformasi	rantai	
pasokannya.	Apical	berkomitmen	untuk	operasi	berkelanjutan	sebagai	prinsip	dasar	bisnisnya	untuk	
memberikan	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	Group	Ltd	
Email	 :	stephanie_ambrose@apicalgroup.com	
Tel	 :	(+60)3	2785	1991	
	
Sazarina	Shahrim	
Stakeholder	Engagement,	Apical	Group	Ltd	
Email	 :	sazarina_shahrim@apicalgroup.com		
Tel	 :	(+60)3	2785	8995	
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