
	

	

Apical	Group	Mempublikasikan	Laporan	Berkelanjutan	Keempat	Tahun	2019	–	“Bisnis	
Berkelanjutan	Hari	ini	Untuk	Masa	Depan	yang	Lebih	Baik”	

Kuala	Lumpur,	15	September	2020	–	Apical	Group,	salah	satu	pengolah,	pedagang,	dan	pengekspor	
terbesar	 minyak	 sawit	 di	 Indonesia,	 merilis	 laporan	 berkelanjutan	 tahun	 2019.	 Laporan	 ini	 berisi	
pendekatan	 komprehensif	 untuk	 pelaporan	 berkelanjutan	 yang	 menggunakan	 standar	 Global	
Reporting	 Initiative	 (GRI)	 sebagai	 dasar	 laporan	 tahunan	 dan	 konten	 yang	 telah	 diverifikasi	 oleh	
pihak	ketiga	untuk	pertama	kalinya.	

Keempat	 laporan	berkelanjutan	Apical	 yang	 diterbitkan	 setiap	 tahun	 sejak	 2016	 ini	 berfokus	 pada	
upaya	Apical	dalam	mengoperasikan	bisnisnya	dengan	penuh	tanggung	jawab	baik	di	dalam	maupun	
seluruh	 rantai	 pasokannya	 untuk	 membangun	 generasi	 dunia	 yang	 lebih	 berkelanjutan	 di	 masa	
mendatang.	 Tema	 ini	 sejalan	 dengan	 filosofi	 bisnis	 Apical,	 yaitu	 melakukan	 hal	 yang	 baik	 untuk	
komunitas,	negara,	iklim,	dan	pelanggan,	serta	kembali	ke	perusahaan.		

Laporan	 ini	 berupaya	 memberikan	 penjelasan	 yang	 transparan	 terhadap	 perfoma	 kinerja	
keberlanjutan	Apical	 dan	 kemajuannya	 dalam	menuju	 komitmen.	Hal	 ini	 dibuktikan	 dengan	 ruang	
lingkup	 laporan	 tahun	 2019	 yang	 diperluas	 dan	 dilengkapi	 dengan	 informasi	 mengenai	
pengoperasian	Apical	di	China	dan	Spanyol.		

Untuk	 memberikan	 validitas	 informasi	 dan	 data	 laporan	 yang	 lebih	 tinggi	 kepada	 pemangku	
kepentingan	 Apical	 Group,	 Apical	 telah	 melibatkan	 Control	 Union	 dalam	 menyediakan	 jaminan	
independen	pada	pembahasan	lingkungan,	sosial,	dan	tata	kelola	di	laporan	ini.	Pernyataan	jaminan	
dan	cakupan	data	tersedia	di	halaman	60	pada	laporan	ini.	

Dato’	Yeo	How,	Presdir	Apical	Group	mengungkapkan	bahwa,	“Apical	telah	mengembangkan	strategi	
baru	di	 tahun	2019	untuk	mempromosikan	bisnis	yang	 lebih	berkelanjutan	melalui	seluruh	operasi	
dan	rantai	pasokannya	pada	tahun	2025.	Dengan	kami	terus	memperluas	bisnis	dan	menggandakan	
kaasitas	 kilang,	 akan	 lebih	 banyak	 tindakan	 pengukuran	 ang	 dilakukan	 untuk	 memastikan	 bahwa	
kami	 mendapatkan	 sumber	 dari	 pemasok	 yang	 telah	 memenuhi	 persyaratan.	 Kami	 juga	 sedang	
memperbaharui	kebijakan	keberlanjutan	yang	kami	untuk	memastikan	bahwa	komitmen	kami	tetap	
relevan	dan	merefleksikan	prioritas	yang	tepat	dan	terdepan.”	

Laporan	 berkelanjutan	 Apical	 juga	 mempresentasikan	 dukungan	 Apical	 kepada	 United	 Nations	
Sustainable	Development	Goals	 (UNSDGs)	 dan	mengindikasikan	 rencana	untuk	berkontribusi	 lebih	
lanjut	 kepada	 6	 prioritas	 tujuan	 yang	 diyakini	 perusahaan	memiliki	 peluang	 besar	 untuk	maju.	 Di	
tahun	 2019,	 Apical	 membuat	 prioritasi	 dan	 identifikasi	 SDGs	 yang	 paling	 mendukung	 dengan	
memanfaatkan	kemampuan	dan	 jangkauannya.	Dari	prioritasi	dan	 identifikasi	 tersebut,	halaman	2	
dari	3	SDGs	diprioritaskan	Apical	untuk	fokus	–	hal	lebih	lanjut	tertulis	di	dalam	laporan.	

Dato’	 Yeo	 How	 menambahkan,	 “Pandemi	 COVID-19	 telah	 mempercepat	 kebutuhan	 bisnis	 untuk	
fokus	pada	praktik	berkelanjutan	dan	ketahanan.	Mencapai	tujuan	keberlanjutan	adalah	komitmen	
yang	telah	kami	tetapkan.	Kemitraan	dan	kolaborasi	sangat	penting	untuk	mencapai	tujuan	ini	dan	
SDGs.	 Hal	 ini	 menjadi	 dasar	 alasan	 kami	 terus	 mengeksplor	 peluang	 untuk	 berkolaborasi	 dengan	
berbagai	pemangku	kepentingan.	



	

	

Selama	 beberapa	 tahun	 terakhir,	 Apical	 Group	 secara	 aktif	 membandingkan	 operasinya	 dengan	
standar	 global	 dan	 praktik	 terbaik	 untuk	 mencapai	 tujuan	 keberlanjutan	 strategisnya.	 Dipandu	
dengan	visinya	untuk	menjadi	pemain	minyak	nabati	terintegrasi	terkemuka,	Apical	berupaya	untuk	
mendorong	 standar	 sosial,	 lingkungan,	 dan	 kehidupan	 seluruh	 pemangku	 kepentingan,	 khususnya	
petani	dan	komunitas.	

Bergerak	maju	ke	depan,	Apical	Group	berfokus	pada	nilai	intinya,	yaitu	peningkatan	berkelanjutan,	
untuk	 mebangun	 kemajuan	 yang	 telah	 ada	 saat	 ini.	 Di	 tahun	 2020,	 Apical	 berencana	 untuk	
mengatasi	 area	 peningkatannya	 secara	mandiri	 dengan	memperkuat	 kebijakan	 keberlanjutan	 dan	
kepatuhan	pemasok	terhadap	kebijakan	tersebut,	menerapkan	rencana	tindakan	pada	kurun	waktu	
tertentu	 untuk	 kepatuhan	 dan	 peningkatan	 laporan	 kebijakan	 keberlanjutan	 pada	 kemajuan	
pelaksanaan	melalui	pengembangan	kerangka	nilai	sosial	yang	komprehensif.	

Laporan	keberlanjutan	Apical	Group	tahun	2019	dapat	diakses	di	website		

Tentang	Apical	

Apical	adalah	salah	satu	eksportir	minyak	sawit	terbesar	di	 Indonesia,	memiliki	dan	mengendalikan	
spektrum	 rantai	 nilai	 bisnis	minyak	 sawit	 dari	 sumber	 hingga	 distribusi.	 Apical	 juga	 terlibat	 dalam	
proses	 pemurnian,	 pemrosesan,	 dan	 perdagangan	minyak	 sawit	 baik	 untuk	 penggunaan	 domestik	
maupun	ekspor	internasional.	Pengoperasian	Apical	berlokasi	di	Indonesia,	China,	dan	Spanyol,	dan	
mencakup	5	kilang,	3	pabrik	biodiesel,	1	pabrik	oleokimia,	dan	1	pabrik	penghancur	kernel.		

Bisnis	Apical	dibangun	diatas	jaringan	sumber	yang	luas	di	Indonesia	dengan	aset	kilang	terintegrasi	
di	 lokasi-lokasi	 strategis.	 Hal	 ini	 diperkuat	 dengan	 saluran	 logistik	 yang	 efisien	 dan	 didukung	 oleh	
infrastruktur	Apical	 untuk	memasok	produk	 ke	berbagai	 klien	 internasional	maupun	 lokal.	Dengan	
bisnis	 modelnya	 yang	 unik,	 Apical	 telah	 mampu	 mengendalikan	 kualitas	 produk	 dan	 mengatasi	
masalah	 keberlanjutan	 serta	 keamanan	 pangan.	 Di	 waktu	 yang	 bersamaan,	 Apical	 juga	 telah	
menjalankan	operasi	bisnis	yang	sangat	efisien	di	kilang	kelas	dunia	dan	fasilitas	penyimpanan	serta	
bulking	terintegrasi.	

Tentang	Keberlanjutan	Apical		

Sejak	diluncurkan	 kebijakan	 keberlanjutan	Apical	 pada	 tahun	2014,	Apical	 telah	membuat	 langkah	
besar	 dalam	 perjalanan	 transformasinya	 dengan	 mengadopsi	 standar	 global	 dan	 praktik	 terbaik	
dalam	 operasi,	 anak	 perusahaan,	 dan	 kemitraan	 dengan	 pemasok.	 Kilang	 Apical	 telah	 disertifikasi	
oleh	 International	Sustainability	and	Carbon	Certification	 (ISCC)	pada	tahun	210	dan	telah	menjadi	
anggota	 dari	 Roundtable	 on	 Susainable	 Palm	Oil	 (RSPO)	 sejak	 2011.	 Apical	mencapai	 penelusuran	
penuh	ke	pabriknya	pada	tahun	2015	dan	telah	menargetkan	penelusuran	penuh	hingga	perkebunan	
pada	taun	2020.	Apical	Group	mempromosikan	perlindungan	kawasan	nilai	konservasi	 tinggi	 (HCV)	
dan	area	 stok	 karbon	 tinggi	 (HCS),	 lahan	gambut,	dan	menuju	pada	pembangunan	 sosial	 ekonomi	
yang	positif.	Mitra	keberlanjutan	Apical	mencakup	The	Forest	Trust,	Proforest,	dan	Daemeter	untuk	
memastikan	 pengadaan	 sumber	 yang	 bertanggung	 jawab,	 integrasi	 dan	 peningkatan	 transformasi	
rantai	 pasokan	 yang	 berkelanjutan.	 Apical	 berkomitmen	 terhadap	 operasi	 berkelanjutan	 sebagai	



	

	

prinsip	dasar	dari	bisnisnya	untuk	memenuhi	permintaan	pasar	global	dengan	produk	bernilai	tinggi.	
Untuk	informasi	selanjutnya,	silakan	mengunjungi	website	Apical	

Untuk	pertanyaan,	silakan	menghubungi:		
Bremen	Yong,	Director	of	Sustainability,	Apical	Group	Ltd	
Email	 :	bremen_yong@apicalgroup.com	
Tel	 :	+(60)3	2785	1382	
	
Sazarina	Shahrim	,	Stakeholder	Engagement,	Apical	Group		
Email	 :	sazarina_shahrim@apicalgroup.com	
Tel		 :	+(60)3	2785	8995	
	

	


