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SIARAN PERS 

 
 
 

Sambut Idul Adha Sehat, Apical Menyalurkan Hewan Kurban 

dan Tips Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan 

 

Jakarta, 20 Juli 2021 – Apical Group sebagai salah satu eksportir kelapa sawit 

berkelanjutan terbesar di Indonesia mendorong masyarakat untuk selalu 

mengonsumsi makanan sehat dengan menggunakan minyak kelapa sawit 

berkelanjutan. Apical Group merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam 

Grup Royal Golden Eagle (RGE), bertepatan dengan hari raya Idul Adha menyalurkan 

hewan kurban dan berbagi tips manfaat sehat dalam pengolahan makanan kepada 

UMKM binaan wilayah Jakarta Timur melalui seminar dari zoom (17/07/21). 

Sejumlah daerah sekitar wilayah operasi Apical di Marunda, Padang, Dumai dan 

Balikpapan yang menjadi lokasi fokus dalam mendistribusikan hewan kurban tersebut 

meliputi lingkungan masjid, lembaga sosial, serta pemukiman masyarakat yang telah 

diserahkan di seluruh lokasi penerima manfaat pada Senin, 19 Juli 2021. 

Bantuan hewan kurban yang terdiri dari 7 ekor sapi dan 7 ekor domba/kambing ini 

sekaligus diiringi dengan pemberian edukasi pengolahan makanan dengan menu 

khusus Idul Adha melalui penggunaan minyak kelapa sawit berkelanjutan bagi UMKM 

di Jakarta Timur merupakan rangkaian dari kegiatan CSR (Corporate Social 

Responsibility) Apical yang diharapkan mendorong masyarakat untuk mengutamakan 

kesehatan melalui pengolahan makanan yang sehat dan bergizi. Sejumlah bantuan 

hewan kurban yang disalurkan tahun ini juga sebagian berasal dari karyawan Apical 

yang diinisiasi oleh kepedulian sosial mereka terhadap masyarakat sekitar p 

erusahaan. 

Julianus Tarigan, General Manager Apical Group mengatakan bahwa secara 

konsisten dari tahun ke tahun, Apical berupaya memaknai Hari Raya Idul Adha dengan 

turut melakukan aktivitas berkurban dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, 

terlebih di waktu yang penuh tantangan seperti saat ini. 

Salah satu kelebihan minyak sawit adalah memiliki fortifikasi vitamin E dan K yang 

berfungsi untuk menghambat `radikal bebas` yang merusak di kulit dan membantu 

mencegah penyakit jantung dan kanker. Pengolahan bahan makanan yang 

menggunakan kelapa sawit berkelanjutan seperti minyak goreng, minyak goreng 

padat, minyak samin dan margarine diharapkan dapat membantu memelihara 

kesehatan selama pandemi COVID-19. 
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“Momentum ini juga sebagai pengingat bagi Apical untuk senantiasa terus peduli 

dalam menyebarkan gaya hidup sehat dan motivasi positif kepada masyarakat, 

terutama dalam menghadapi masa sulit seperti pandemi COVID-19 yang tengah 

berlangsung pada saat ini dan harus tetap menjaga kesehatan secara prima,” ungkap 

Julianus.  

##### 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 

Apical Corporate Communications 

E-mail: corpcomms@apicalgroup.com 

Tentang Apical 

Apical Group adalah salah satu pengekspor minyak sawit terbesar di Indonesia, yang 

memiliki dan mengendalikan spektrum yang luas dari rantai nilai bisnis minyak sawit 

dari sumber hingga distribusi. Perusahaan juga terlibat dalam pemurnian, pengolahan 

dan perdagangan minyak sawit untuk ekspor domestik dan internasional. Operasinya 

berlokasi di Indonesia, Cina dan Spanyol, dan mencakup enam 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-lokasi strategis. Hal 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, silahkan mengunjungi www.apicalgroup.com  
 

http://www.apicalgroup.com/

