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SIARAN PERS 

 

 

Apical Berkolaborasi dengan Singapore Agri-Food Innovation Lab 

(SAIL), Bersama NTU Singapore dan Enterprise Singapore untuk 

Memajukan Inovasi dan Keberlanjutan di Sektor Agri-food 

 

 

Singapura, 29 November 2021 – Apical Group, pengolah minyak sawit global 

terkemuka, dinobatkan sebagai salah satu mitra perusahaan komoditas pertanian dari 

Singapore Agri-Food Innovation Lab (SAIL) yang baru diluncurkan oleh Nanyang 

Technological University (NTU Singapore), bersama dengan Enterprise Singapore 

(ESG ). 

 

Diluncurkan secara resmi pada 24 November 2021 oleh Gan Kim Yong, Menteri 

Perdagangan dan Industri, dan Presiden NTU Singapura Profesor Subra Suresh, SAIL 

akan berfungsi sebagai platform yang melibatkan dan menanamkan kemitraan di 

seluruh rantai nilai makanan. Ini akan bekerja dengan mitra korporat untuk menyusun 

tantangan di seluruh industri dan mendorong kolaborasi antara penggerak permintaan 

dan penyedia solusi. 

 

Apical adalah salah satu perusahaan pertama dari lebih dari 20 perusahaan pertanian 

pangan yang berkolaborasi dengan SAIL. Pada diskusi panel tentang “Inovasi dalam 

Industri Pangan Pertanian” saat peluncuran, Bremen Yong, Direktur Keberlanjutan 

Apikal menekankan pentingnya bersikap terbuka terhadap inovasi dan mendekati 

keberlanjutan sebagai tanggung jawab bersama jika industri pangan pertanian ingin 

maju dan sejahtera. 

 

“Menjadi berkelanjutan harus dilihat sebagai keputusan strategis di luar mandat. Untuk 

tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang, perusahaan harus melihat 

keberlanjutan sebagai kunci untuk membedakan diri mereka sendiri,”tambahnya. 

 

Sebagai mitra korporasi SAIL, Apical berharap dapat memanfaatkan kapasitas 

penelitian NTU Singapura yang kuat dan jaringan mitra yang luas dan interdisipliner 

dari platform untuk membawa hasil penelitian ke pasar dan mengatasi masalah tingkat 

bentang alam di seluruh rantai pasokan, mulai dari perkebunan hingga etalase. 

 

Dengan petani kecil yang mewakili sekitar 40% dari produksi minyak sawit dunia, 

Apical berharap dapat memanfaatkan teknologi untuk mendorong inklusi yang lebih 

besar sambil meningkatkan ketahanan dan mata pencaharian mereka 
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-End- 

 

 

 

 

Tentang Apical Group 

Apical Group adalah pengolah minyak sawit global terkemuka. Memiliki spektrum yang luas 

dari rantai nilai bisnis minyak sawit termasuk pengolahan hilir menjadi oleokimia, lemak 

fungsional, dan biodiesel antara lain untuk penggunaan domestik dan ekspor internasional. 

Operasinya berlokasi di Indonesia, Cina dan Spanyol, dan mencakup enam kilang, empat 

pabrik biodiesel, dua pabrik oleokimia dan dua pabrik penghancur kernel. Melalui usaha 

patungannya, Apical juga memiliki operasi pemrosesan dan distribusi di India, Pakistan, Filipina, 

Vietnam, Myanmar, dan Brasil. 

 

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

terintegrasi di lokasi strategis. Hal ini diperkuat oleh saluran logistik yang efisien yang didukung 

oleh infrastruktur Apical sendiri untuk dikirim ke berbagai klien industri lokal dan internasional 

yang terdiri dari merek makanan, pakan, dan bahan bakar. 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 dan proses hilir 

terintegrasi kelas dunia. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.apicalgroup.com 
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