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BERITA PERS 
  

 

Dukung Pemerintah Kota Dumai, Apical Group Tandatangani 

MoU Pembangunan Islamic Center dan Revitalisasi Taman 

Bukit Gelanggang  

 

Dumai, 23 Juli 2021 – Apical Group, salah satu eksportir minyak kelapa sawit 
berkelanjutan yang merupakan bagian dari RGE Group mendukung 
pembangunan Islamic Center dan revitalisasi Taman Bukit Gelanggang 
dengan menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) dengan Pemerintah 
Kota Dumai yang telah diserahkan hari ini.  
 
Perjanjian kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Walikota Dumai, 
H.Paisal dan Ferry Siahaan, mewakili Apical Group.  

Walikota Dumai, H Paisal dalam sambutannya mengapresiasi para 
perusahaan, salah satunya yakni Apical Group, yang telah menandatangani 
perjanjian kerja sama program lanjutan dari Forum Tanggung Jawab 
Perusahaan (FTJP) yang telah dilakukan sebelumnya.  
 

Menurut H.Paisal, pembangunan Islamic Center dan revitalisasi Taman Bukit 
Gelanggang menjadi alun-alun kota ini adalah dua ikon yang diharapkan dapat 
meningkatkan perekonomian Kota Dumai.  
 
“Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, melalui pembangunan satu atau dua 
ikon ini dapat membangun serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
yang ada di Kota Dumai. Semoga kita semua dapat mengawal dengan baik 
dan semoga pembangunannya dapat berjalan lancar,” ucapnya. (19/07/2021)  
 
Manager SSL Apical Group, Ferry mengungkapkan, “Kami selalu berkomitmen 
untuk mendukung Pemerintah Kota Dumai, karena itu melalui program 
Corporate Social Responsibility (CSR), kami juga turut serta dalam 
berpartisipasi meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Dumai. Terlebih, 
nantinya pembangunan ini juga bertujuan untuk menggerakkan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Dumai.” 
 
Jika pembangunan sudah terealisasi, diharapkan akan semakin menambah 
daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Dumai. Untuk itu, Pemerintah Kota 
Dumai juga telah membentuk panitia khusus untuk percepatan pembangunan 
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dua ikon Kota Dumai tersebut agar terwujud sinergisitas antara pemerintah dan 
perusahaan. 

##### 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

Corporate Communications Apical 

Email : corpcomms@apicalgroup.com 

 

Tentang Apical 

Apical Group adalah salah satu pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di 

Indonesia, memiliki dan mengendalikan spektrum yang luas dari rantai nilai bisnis 

minyak sawit dari sumber hingga distribusi. Perusahaan ini juga terlibat dalam 

penyulingan, pemrosesan, dan perdagangan minyak sawit untuk keperluan domestik 

dan ekspor internasional. Operasinya berlokasi di Indonesia, Cina dan Spanyol, dan 

mencakup lima kilang, tiga pabrik biodiesel, pabrik kimia oleo, dan pabrik penghancur 

kernel. 

Bisnis Apical dibangun di atas jaringan sumber yang luas di Indonesia dengan aset 

kilang terintegrasi di lokasi-lokasi strategis. Ini diperkuat oleh saluran logistik yang 

efisien didukung oleh infrastruktur Apical sendiri untuk mengirimkan ke berbagai klien 

dari rumah perdagangan internasional untuk pembeli industri lokal. Dengan model 

bisnisnya yang unik, Apical telah mampu mengendalikan kualitas produk dan 

mengatasi masalah keberlanjutan dan keamanan pangan, sambil menjalankan 

operasi yang sangat efisien di kilang kelas dunia dan penyimpanan terintegrasi serta 

fasilitas bulking. 

 https://www.apicalgroup.com/ 

 
 
 

  


