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Bantuan UMKM Produktif, Apical Group Bina Pemberdayaan
Usaha Karyawan

Dumai, 29 Juli 2021 – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan
melalui pengembangan potensi kegiatan perekenomian, Apical Group yang
berada di wilayah operasi Dumai mendukung pengembangan Koperasi
Karyawan SDS Complex berlokasi di Jalan Raya Lubuk Gaung.
Koperasi yang dibentuk sejak April 2007 bertujuan untuk memberikan bantuan
kepada para karyawan Apical di Dumai untuk mengembangkan potensi
kegiatan perekonomian melalui UMKM yang dibina dan diberikan pelatihan
langsung oleh Dinas Koperasi Dumai.
Program bantuan produktif untuk usaha mikro karyawan ini merupakan kerja
sama pihak Dinas Koperasi Dumai dan Management Apical Group yang di
dampingi oleh Ketua Koperasi Budiman Ratmaja dan Bendahara, Mafiarek
Riski. Apical Group, salah satu eksportir minyak kelapa sawit berkelanjutan
yang merupakan bagian dari RGE Group mempunyai peran besar dan penting
dalam kesuksesan koperasi karyawan ini dan perkembangannya ke depan.
“Sejak tahun 2007 koperasi karyawan dibentuk melalui alokasi modal usaha
sebesar Rp. 1.800.000,00 untuk para anggota yang berjumlah 30 orang. Pada
tahap awal pengelolaan bidang usaha dilakukan hanya berfokus di kantin
karyawan”, ujar Kamero Bangun, Manager Humas Apical Group di Dumai.
Kegiatan operasional, koperasi ini memiliki tiga orang pengawas yang terdiri
dari dua orang dari anggota koperasi dan satu orang dari staf Human Resource
Development yang kemudian menyiapkan landasan kebijakan untuk program
tersebut termasuk, pengalokasikan anggaran, mekanisme pendataan,
penyaluran, hingga pengawasan.
Kamero menambahkan, “Beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat dari
koperasi kami telah memberanikan kami untuk membuka mini market.
Dengan adanya mini market Koperasi Karyawan Complex SDS di pinggir
jalan raya utama sekitar perusahaan, menjadi suatu kebanggaan tersendiri
untuk para karyawan dan management Apical Group di Dumai yang
memberikan inspirasi bagi koperasi yang lain”
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Saat ini jumlah anggota koperasi sudah menjadi 542 orang dengan nilai asset
mencapai Rp. 2,500,000,000 disertai beragam bidang usaha dan
keanggotaan dari unit-unit lain dalam Apical Group.
#####
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/
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