
	
	
	
	
	

	

Apical	Mengakuisisi	Kutai	Refinery	Nusantara;	

Siap	untuk	Investasi	Lebih	Lanjut	di	Hilir	

20	Juni	2008	

Apical	 Group,	 salah	 satu	 eksportir	 minyak	 sawit	 terbesar	 di	 Indonesia,	 telah	 mengakuisisi	 Kutai	
Refinery	 Nusantara	 (KRN)	 di	 Kalimantan	 Timur,	 Indonesia.	 Sebagai	 anggota	 RSPO,	 aset	 KRN	
mencakup	 kilang	 1.500	 metrik	 ton	 per	 hari	 yang	 diharapkan	 menggandakan	 produksinya	 pada	
Agustus	2018	dan	pabrik	biodiesel	1.000	metrik	ton	per	hari.	Akuisisi	ini	selesai	pada	20	Juni	2018.	

President	 Apical	 Group,	 Dato'	 Yeo	 How	 mengatakan,	 “KRN	 adalah	 akuisisi	 strategis	 yang	 akan	
memperkuat	 proposisi	 nilai	 Apical	Group	 sebagai	 peserta	 utama	dengan	 rantai	 nilai	 bisnis	minyak	
sawit	yang	luas,	mulai	dari	pengadaan,	pemurnian,	pemrosesan	hingga	perdagangan	minyak	sawit	di	
dalam	negeri.	dan	pasar	internasional”.	

Operasi	Apical	 saat	 ini	meliputi	 empat	 kilang,	 dua	pabrik	biodiesel,	 satu	pabrik	oleokimia	dan	dua	
pabrik	penghancur	kernel.	 Fasilitas	 ini	berlokasi	di	 Jakarta,	 Sumatera	dan	Kalimantan	di	 Indonesia,	
Nanjing,	China	dan	Huelva,	Spanyol.	

Grup	berencana	untuk	membangun	fasilitas	baru	termasuk	kilang	minyak	sawit,	pabrik	penghancur	
inti	sawit,	stasiun	curah	dan	pembangkit	listrik	dalam	3	tahun	ke	depan.	“Kualitas	dan	fungsionalitas	
minyak	 sawit	 lebih	 unggul	 tetapi	 keberlanjutan	 adalah	 persyaratan	 mendasar	 untuk	 permintaan	
global	saat	ini.	Misi	kami	adalah	membuat	minyak	sawit	yang	lebih	berkelanjutan	tersedia	di	pasar.	
Kami	 harus	 melakukan	 ini	 dengan	 melibatkan	 lebih	 banyak	 pemasok	 dan	 memengaruhi	 mereka	
untuk	berkomitmen	pada	keberlanjutan.”	tambah	Dato’	Yeo.	

Kepentingan	 investasi	Apical	di	 industri	hilir	 kelapa	 sawit	adalah	potensi	peningkatan	nilai	 tambah	
kegiatan	hilir,	termasuk	produksi	turunan	minyak	sawit	yang	lebih	tinggi.	Hal	ini	dimaksudkan	untuk	
meningkatkan	 volume	ekspor,	menciptakan	pasar	 baru	 untuk	minyak	 sawit	 dan	 turunannya,	 serta	
memperluas	bisnisnya	ke	pasar	Asia	Timur	seperti	China,	Jepang	dan	Korea.	

Rencana	pertumbuhan	 ini	 juga	mendukung	tujuan	 Indonesia	untuk	meningkatkan	produksi	minyak	
sawit	menjadi	42	juta	ton	pada	tahun	2020	dan	menyediakan	lapangan	kerja.	

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.	
	
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	langkah	besar	dalam	
perjalanan	 transformasinya	 dengan	 mengadopsi	 standar	 global	 dan	 praktik	 terbaik	 dalam	
operasinya,	anak	perusahaan,	dan	dalam	kemitraan	dengan	pemasok.	Kilang	apikal	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	ketelusuran	penuh	ke	
pabrik	 pada	 2015	 dan	 menargetkan	 ketelusuran	 penuh	 ke	 perkebunan	 pada	 tahun	 2020.	 Grup	
mempromosikan	perlindungan	kawasan	dengan	nilai	konservasi	tinggi	dan	stok	karbon	tinggi,	lahan	
gambut	dan	menuju	pembangunan	sosial-ekonomi	yang	positif.	Ini	bermitra	dengan	The	Forest	Trust	
(TFT),	 Proforest	 dan	 Daemeter	 (CORE)	 untuk	 mengintegrasikan	 transformasi	 rantai	 pasokannya,	
memastikan	 sumber	 yang	 bertanggung	 jawab,	 dan	 peningkatan	 berkelanjutan	 dalam	 rantai	
pasokannya.	 Apical	 berkomitmen	 pada	 operasi	 berkelanjutan	 sebagai	 inti	 fundamental	 bisnisnya	
untuk	 menghadirkan	 produk	 bernilai	 tinggi	 untuk	 tuntutan	 pasar	 global	 saat	 ini.	 Untuk	 informasi	
lebih	lanjut,	silakan	kunjungi	Dasbor	Kemajuan	Apical.	


