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Apical Group Berkolaborasi dengan Para Inovator yang berbasis di
Singapura untuk Southeast Asia Open Challenge 2021
Identifikasi cara yang lebih baik untuk memberdayakan petani kecil dan
mempercepat inovasi dalam sektor kelapa sawit
Singapore, 8 Desember 2021 – Apical Group, pengolah minyak sawit global
terkemuka, berkolaborasi dengan perusahaan startup dan UMKM yang berbasis di
Singapura untuk Southeast Asia Open Innovation Challenge 2021 (SEA OIC).
Diselenggarakan oleh Enterprise Singapore (ESG), SEA OKI akan memfasilitasi
kemitraan dan memungkinkan kolaborasi lintas batas yang lebih dalam antara
perusahaan Asia Tenggara dan perusahaan inovatif untuk mengembangkan solusi
yang dapat menjawab pernyataan berbagai tantangan.
Dengan komitmen teguh untuk mendukung dan memberdayakan petani kecil yang
merupakan kontributor signifikan dari industri kelapa sawit dan penggerak penting
dalam ekonomi nasional, pernyataan tantangan Apical berfokus untuk menemukan
solusi yang mempromosikan tanggung jawab bersama di antara pemangku
kepentingan industri dan meningkatkan visibilitas program yang menguntungkan
petani kecil. Program-program ini pada dasarnya meningkatkan mata pencaharian
mereka dengan membekali mereka dengan sumber daya yang tepat untuk
mendapatkan sertifikasi keberlanjutan dan memastikan mereka mendapat dukungan
yang baik di sepanjang rantai pasokan.
Selama sesi pengarahan informasi OKI SEA dengan inovator yang berpartisipasi,
Bremen Yong, Direktur Sustainability Apical Group menekankan bahwa “Petani
swadaya menghadapi tantangan untuk mematuhi standar keberlanjutan karena
kurangnya dukungan, pengetahuan yang tidak memadai, dan bantuan keuangan.
Mengingat keadaan seperti itu, pendapatan, produktivitas, dan mata pencaharian
mereka secara keseluruhan terpengaruh.”
Dalam memacu industri yang semakin berkelanjutan, inklusif, dan kompetitif, Apical
melihat perlunya mengadopsi kemajuan teknologi untuk meningkatkan kehidupan
petani kecil dan mengatasi tantangan industri. “Kolaborasi dalam ekosistem diperlukan
di sepanjang rantai pasokan untuk mendorong transformasi dan mengurangi
kesenjangan yang mempengaruhi petani kecil,” tambah Bapak Yong.
SEA OKI edisi kedua ini mencakup perusahaan-perusahaan dari Asia Tenggara di
berbagai industri termasuk perawatan kesehatan, energi, properti, dan transportasi.
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Tentang Apical
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
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Apical Corporate Communications
E-mail: corpcomms@apicalgroup.com
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