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Golden Agri-Resources dengan bangga mengumumkan bahwa perusahaan akan mensponsori Forum 

Bisnis Bertanggung Jawab bidang Pangan dan Pertanian (Responsible Business Forum atau “RBF”) 

yang akan digelar pada 25-26 April 2016 di Jakarta. Pertemuan ini akan diselenggarakan oleh koalisi 
sejumlah organisasi yang meliputi Global Initiatives, KADIN, IBCSD, PISAgro, the Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO), dan Grow Asia. 
 

Para pemimpin global dari kalangan bisnis, pemerintahan, dan LSM akan datang dan bersama-sama 

menghadiri forum tersebut untuk memfokuskan upaya meningkatkan produktivitas bidang pertanian 
dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat pedesaan sekaligus meminimalkan dampak 

lingkungan. Mereka juga akan membahas sejumlah isu utama seperti ketahanan pangan, peran 
perempuan di bidang pertanian, serta kebutuhan akan pertanian pintar iklim guna menghadapi 

perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrem. 
 

"Forum ini diselenggarakan pada saat yang tepat dan membahas banyak topik terkait isu-isu ‘hangat’ 

di bidang pertanian, terutama peningkatan penghidupan masyarakat desa secara berkelanjutan. 
Sebagai perusahaan terkemuka dalam industri sawit yang bekerja sama dengan jutaan petani, kami 

sangat tertarik untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pertumbuhan 
ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan hidup, dan kita perlu mencari serta 

berbagi metode untuk mewujudkannya," demikian diungkapkan oleh Anita Neville, Vice President of 

Corporate Communications and External Affairs dari Golden Agri-Resources. 
 

Forum ini juga akan memberikan rekomendasi tentang cara-cara mempercepat kemitraan 
pemerintah-swasta guna mendorong perubahan nyata di lapangan. 

 

"Kami berharap bahwa di akhir forum ini kita dapat merumuskan usul yang bisa diterapkan dan 
mencapai awal dari kemitraan-kemitraan baru antara sektor publik dan swasta yang akan membantu 

menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini," kata Tony Gourlay, CEO 
Global Global Initiatives, sebagai penyelenggara forum. 

 
Komoditas utama yang dibahas dalam forum ini adalah kopi, jagung, susu, minyak sawit, beras, dan 

gula. Forum Bisnis Bertanggung Jawab merupakan bagian dari serangkaian pertemuan yang 

berupaya mencari solusi praktis untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan sekaligus 
meningkatkan bisnis dan pertumbuhan industri. 

 
 

 

  

http://www.responsiblebusiness.com/events/responsible-business-forum-jakarta
http://www.responsiblebusiness.com/events/responsible-business-forum-jakarta


 
 

Tentang Golden Agri-Resources 
 

GAR adalah salah satu perusahaan perkebunan minyak sawit terkemuka dengan lahan tertanam total 
seluas 485,606 hektar (termasuk perkebunan plasma) pada 31 Desember 2015, berlokasi di 

Indonesia. Perusahaan menjalankan operasi yang terintegrasi dengan berfokus pada produksi minyak 

dan lemak makan dari kelapa sawit. 
 

Didirikan pada tahun 1996, GAR tercatat di Bursa Singapura sejak tahun 1999 dengan kapitalisasi 
pasar sebesar US$3,1 milyar per 31 Desember 2015. Perusahaan investasi Flambo International 

Limited merupakan pemegang saham terbesar GAR dengan kepemilikan saham sebesar 50,35 
persen. GAR memiliki beberapa anak perusahaan, termasuk PT SMART Tbk yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia sejak 1992. 

 
GAR berfokus pada produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Di Indonesia, aktivitas utamanya 

mencakup pembudidayaan dan pemanenan tanaman kelapa sawit; pengolahan tandan buah segar 
menjadi minyak sawit dan inti sawit; mengolah minyak sawit menjadi produk dengan nilai tambah 

seperti minyak goreng, margarin dan shortening; serta memperdagangkan produk sawit ke seluruh 

dunia. Perusahaan juga beroperasi di Tiongkok dan India termasuk mengoperasikan pelabuhan laut 
dalam, pabrik pengolahan biji minyak tanaman, dan fasilitas pengolahan untuk produk minyak makan 

serta produk makanan lainnya seperti mie. 
 

 
Tentang Global Initiatives 

 

Memajukan Solusi Kemitraan untuk Menjawab Tantangan Global 
 

Didirikan di Singapura pada tahun 2005, Global Initiatives telah menggelar berbagai acara 
internasional dan memproduksi tayangan televisi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Global 

Initiatives mempromosikan solusi kemitraan guna menjawab tantangan global melalui ajang film 

internasional dan proyek-proyek media. 
 

Dengan berbagi pengetahuan serta praktik terbaik, dan menyerukan kepada semua pihak untuk 
mengambil tindakan, kami mengangkat sejumlah tantangan terbesar yang dihadapi dunia. Inisiatif 

kami berkaitan dengan kemitraan, inspirasi, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 

Ayesha Khan/Joy Cha 
Ponsel: +65 9783 1944/+65 9784 8790 

Email: CW-SG-GAR@cohnwolfe.com 


