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Symrise Aqua Feed memperkuat tim sales di APAC 
— Perekrutan dua pakar dalam tim APAC di Thailand dan Indonesia 

Symrise Aqua Feed memperluas tim salesnya di APAC dengan merekrut dua pakar: Dr. Puttitorn 

Saengrungruang di Thailand dan Denny Sapto di Indonesia. Kedua orang terpilih ini akan 

membantu pengembangan unit bisnis di pasar-pasar strategis untuk semua spesies akuakultur. 

Dua tahun terakhir telah membawa tantangan yang cukup berat bagi industri akuakultur. Di tengah kondisi 

seperti ini, unit bisnis Aqua Feed, yang termasuk dalam segmen Taste, Nutrition & Health, berhasil 

mempertahankan pertumbuhan yang stabil di APAC berkat strategi dan inovasi yang telah disesuaikan. 

“Nyaris mustahil untuk memprediksi perkembangan di dalam industri akuakultur yang begitu spesifik. Di 

pihak lain, ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Bagi kami penting untuk bekerja dengan seorang 

manajer untuk tiap-tiap pasar strategis. Ini memungkinkan kami untuk menanggapi permintaan pelanggan 

dengan cepat sambil menjamin visi keberlanjutan yang kami usung,” kata Paul Seguin, Direktur APAC. 

Pakar-pakar berpengalaman di bidang sales dan manajemen bisnis mendukung kawasan ini: Mrs. Thi 

Minh Tam di Vietnam/APAC, Mr. Jilun Su di China dan sekarang Dr. Puttitorn Saengrungruang di Thailand 

dan Denny Sapto di Indonesia. Produk-produk unit bisnis ini dibuat terutama di Thailand, Ekuador, dan 

Kosta Rika. Pada tahun 2020, Symrise Aqua Feed membuka “Aqualis” di Thailand, sebuah fasilitas 

pengujian canggih untuk Sistem Akuakultur Resirkulasi (Recirculatory Aquaculture System/RAS) yang 

mendukung peragaan performa produk pada udang, ikan nila, dan ikan kakap putih. Dengan adanya 

fasilitas tersebut, tim dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan lebih cepat mengenai 

cara kerja produk dari segi palatabilitas dan nutrisi. 

Dr. Puttitorn memegang gelar PhD untuk kualitas air dalam perikanan dan akuakultur terkait dari Auburn 

University, AS, gelar M.Sc. dalam teknologi tepat guna untuk pengembangan sumber daya dan 

lingkungan dari Mahidol University, dan gelar B.Sc. dalam ilmu tanah dari King Mongkut’s Institute of 

Technology di Ladkrabang, Thailand. Sebelum bergabung dengan Symrise, Dr. Puttitorn berpengalaman 

20 tahun di Suan Dusit University sebagai profesor untuk Sains dan Teknologi Lingkungan dengan 

spesialisasi dalam manajemen limbah, akuakultur, kualitas air dan pengendalian polusi. Penelitian 

doktoral Dr. Puttitorn berfokus kepada kualitas air di sebuah kolam akuakultur di Auburn University 

dengan melakukan riset mengenai teknik pemberian pakan dan pengendalian kualitas air pada ikan lele 

amerika (channel catfish) hibrida. Dr. Puttitorn juga sedang berupaya meraih gelar master dalam Ilmu 

Kosmetika. 

“Saya sudah 20 tahun mengajar, jadi sudah waktunya bagi saya untuk mencari tantangan baru dalam 

karier saya. Saya senang bisa bergabung dengan Symrise, sebuah perusahaan yang senantiasa tumbuh 

dan peduli tentang lingkungan. Saya akan bertanggung jawab atas pasar di Thailand. Saya akan 

mendukung klien lama dan calon klien dengan layanan dan dukungan yang melampaui ekspektasi 

mereka, meraih kepercayaan mereka melalui dukungan uji coba, dan mempromosikan pusat pengujian 

“Aqualis” kami. Saya akan memperlihatkan kepada para pelanggan kami bagaimana kami melestarikan 

sumber daya berharga dengan pendekatan akuakultur berkelanjutan dan dengan keyakinan kuat atas 

kualitas produk dan kriteria keamanan,” demikian penjelasan Dr. Puttitorn, Sales Manager di Thailand. 



 

Denny Sapto meraih gelar dokter di bidang Kedokteran Hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan di Institut 

Pertanian Bogor (IPB). Sebelum bergabung dengan Symrise, Denny Sapto bekerja sebagai konsultan di 

PT Bima Palma selama dua tahun. Dari tahun 2016 sampai 2022, ia bekerja di Royal Horse, ADM sebagai 

Manajer Pengembangan Bisnis dan berhasil mengembangkan merek dan angka penjualan. 

“Bergabung dengan Symrise Aqua Feed merupakan peluang besar bagi saya. Bagi saya menarik dan 

menantang untuk keluar dari zona nyaman saya dan beralih dari industri kuda ke industri akua. Industri 

pakan akuakultur terus tumbuh setiap tahun, terutama untuk pasar ikan air tawar dan udang. Dengan 

dukungan tim APAC dan pusat penelitian dan pengembangan performa di fasilitas “Aqualis”, kami akan 

mempertahankan standar tinggi terkait kualitas dan palatabilitas,” tambah Denny Sapto, Business 

Development Manager di Indonesia. 

 

Tentang Symrise: 

Symrise merupakan pemasok global untuk wewangian, perasa, makanan, nutrisi dan bahan kosmetik. 

Klien-kliennya meliputi produsen parfum, kosmetik, makanan dan minuman, obat-obatan, suplemen 

nutrisi dan pakan hewan piaraan.  

Dengan angka penjualan € 3.8 miliar pada tahun fiskal 2021, Symrise termasuk salah satu pemasok 

global terkemuka. Kantor pusat grup berada di Holzminden, Jerman, sedangkah perwakilannya terdapat 

di lebih dari 100 lokasi di Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, Amerika Serikat dan Amerika Latin.  

Symrise bekerja sama dengan para kliennya untuk mengembangkan ide baru dan konsep yang siap 

dipasarkan untuk produk-produk yang merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. 

Keberhasilan dari segi ekonomi dan tanggung jawab korporat tidak terpisahkan sebagai bagian dari 

proses ini. Symrise – senantiasa memberi inspirasi lebih … 

www.symrise.com 

aquafeed.symrise.com 
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