
	

	

SIARAN	PERS	

Apical	Menerbitkan	Laporan	Keberlanjutan	Pertamanya	

Kuala	Lumpur,	14	November	2017	–	Apical	Group,	salah	satu	pengekspor	minyak	sawit	terbesar	di	
Indonesia,	telah	menerbitkan	Laporan	Keberlanjutan	2016.	Ini	adalah	laporan	keberlanjutan	pertama	
perusahaan	 yang	 diselaraskan	 dengan	 Standar	 Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI)	 –	 standar	 global	
pertama	untuk	pelaporan	keberlanjutan.	

Dengan	 secara	 sengaja	 mengacu	 pada	 standar	 internasional	 untuk	 pelaporan	 tentang	 berbagai	
dampak	 ekonomi,	 lingkungan,	 dan	 sosial,	 Apical	 meningkatkan	 komitmennya	 terhadap	
pengungkapan	dan	akuntabilitas.	

“Keberlanjutan	adalah	komitmen	jangka	panjang	untuk	Apical,”	kata	Dato’	Yeo	How,	Presiden	Apical	
Group.	 “Laporan	 ini	 menyajikan	 komitmen	 berkelanjutan	 kami	 dan	 berupaya	 untuk	 secara	
transparan	mengungkapkan	kinerja	dan	pencapaian	keberlanjutan	kami,	tantangan	yang	masih	kami	
hadapi,	dan	upaya	berkelanjutan	kami	untuk	mengatasinya.”	

Dipandu	 oleh	 visinya	 untuk	menjadi	 pemain	minyak	 nabati	 terintegrasi	 terkemuka,	 berkelanjutan	
dan	global,	Apical	berusaha	untuk	mendorong	dampak	sosial	dan	ekonomi	yang	positif	bagi	semua	
pemangku	 kepentingan,	 terutama	 petani	 kecil	 dan	 masyarakat.	 Laporan	 ini	 berusaha	 untuk	
menunjukkan	 kemajuan	 dan	 kinerja	 perusahaan	 dalam	 perjalanan	 keberlanjutannya	 terhadap	
komitmen	yang	dinyatakan	sendiri.	

Bidang-bidang	 utama	 yang	 disoroti	 meliputi	 peningkatan	 ketelusuran,	 penguatan	 kerangka	 kerja	
pengelolaan	 keluhan,	 peningkatan	 kepatuhan	 terhadap	 standar	 internasional,	 serta	 perlindungan	
berkelanjutan	terhadap	lingkungan	dan	hak	asasi	manusia.	

Beberapa	pencapaian	di	tahun	2016	antara	lain:	

• Terus	mempertahankan	ketertelusuran	100%	ke	pabrik	kelapa	sawit	dalam	rantai	pasokannya.	
• Melakukan	21	kunjungan	Priority	Supplier	Engagement	Program	(PSEP)	ke	pemasok	di	Sumatera	

dan	Kalimantan	untuk	keterlibatan	konstruktif	dan	peningkatan	kapasitas	di	bidang-bidang	utama	
yang	memastikan	kepatuhan	kebijakan	dan	penerapan	praktik	terbaik.	

• Menyelenggarakan	Program	Nilai	Bersama	melalui	 lokakarya	di	Pekanbaru,	Medan,	dan	 Jakarta	
untuk	 secara	 aktif	 mengalirkan	 Kebijakan	 Keberlanjutan	 Apikal	 dan	 mempromosikan	 produksi	
minyak	sawit	berkelanjutan.	

• Terlibat	 secara	 teratur	 dengan	 pemangku	 kepentingan	 terkait	 dan	 kelompok	 masyarakat	 sipil	
untuk	dialog	konstruktif	tentang	implementasi	kebijakan	dan	pembaruan	kemajuan.	

• Memperkuat	 Prosedur	 Keluhan	 Apikal	 untuk	 memberikan	 pedoman	 yang	 lebih	 jelas	 untuk	
penanganan	 keluhan	 yang	 transparan	dan	 akuntabel	 dalam	 rantai	 pasokan	 sebagai	 bagian	 dari	
komitmen	kami	untuk	memastikan	sumber	yang	bertanggung	jawab.	

• Mengubah	 Dasbor	 Keberlanjutan	 Apikal	 agar	 para	 pemangku	 kepentingan	 tetap	mendapatkan	
informasi	 terbaru	 tentang	 isu-isu	 utama	 dan	 pembaruan,	 dan	 menerbitkan	 panduan	 praktis	



	

	

tentang	“pencegahan,	deteksi	dini,	dan	pengendalian	pembakaran	terbuka	di	perkebunan	kelapa	
sawit”	

Karena	 Apical	 terus	 memantau	 kepatuhan	 terhadap	 kebijakan	 keberlanjutannya	 di	 seluruh	 rantai	
pasokannya,	 Apical	 tetap	 teguh	 dalam	 komitmennya	 untuk	 memungkinkan	 masa	 depan	 yang	
progresif	dan	berkelanjutan	bagi	semua.	

Tentang	Apical	
Apical	Group	Ltd	adalah	salah	satu	eksportir	minyak	sawit	terbesar	di	Indonesia,	yang	memiliki	dan	
mengendalikan	 spektrum	 yang	 luas	 dari	 rantai	 nilai	 bisnis	minyak	 sawit	mulai	 dari	 sumber	 hingga	
distribusi.	Hal	 ini	 juga	terlibat	dalam	pemurnian,	pengolahan	dan	perdagangan	minyak	sawit	untuk	
keperluan	 domestik	 dan	 ekspor	 internasional.	 Operasinya	 berlokasi	 di	 Indonesia	 dan	 Cina,	 dan	
mencakup	 empat	 kilang,	 satu	 pabrik	 biodiesel,	 satu	 pabrik	 pemisahan	 asam	 lemak	 dan	 pabrik	
penghancur	kernel.	
	
Bisnis	 Apical	 dibangun	 di	 atas	 jaringan	 sumber	 yang	 andal	 dan	 luas	 di	 Indonesia,	 sambil	
mengintegrasikan	 aset	 kilang	 di	 lokasi	 strategis	 di	 Indonesia	 dan	 China.	 Ini	 didukung	 oleh	 saluran	
logistik	yang	efisien	yang	didukung	oleh	infrastruktur	Apical	sendiri	untuk	mengirim	ke	berbagai	klien	
dari	rumah	perdagangan	internasional	hingga	pembeli	industri	lokal.	
	
Dengan	model	bisnisnya	yang	unik,	Apical	telah	mampu	mengendalikan	kualitas,	mengatasi	masalah	
keberlanjutan	 dan	 keamanan	 pangan,	 sambil	 menjalankan	 operasi	 yang	 sangat	 efisien	 di	 kilang	
minyak	kelas	dunia	serta	fasilitas	penyimpanan	dan	bulking	yang	terintegrasi.	
	
Apical	 adalah	 anggota	 pendiri	 Dewan	 Bisnis	 untuk	 Pembangunan	 Berkelanjutan	 Singapura	 sejak	
2012.	Apical	juga	merupakan	anggota	Roundtable	on	Sustainable	Palm	Oil	(RSPO)	dan	International	
Sustainability	 and	 Carbon	 Certification	 (ISCC).	 Pada	 tahun	 2014,	 Apical	 Group	 menjadi	
penandatangan	Manifesto	Minyak	Sawit	Berkelanjutan	dan	membuat	Pernyataan	Kebijakan	Minyak	
Sawit	Berkelanjutan	di	mana	Apical	berkomitmen	untuk	membangun	 rantai	pasokan	minyak	 sawit	
yang	 dapat	 dilacak	 dan	 transparan.	 Apical	 juga	 merupakan	 penandatangan	 Deklarasi	 New	 York	
tentang	Hutan.	
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