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Tentang kami
Sinar Mas Agribusiness and Food merupakan salah satu
perusahaan agrobisnis terkemuka di dunia dengan kegiatan
usaha dari hulu ke hilir, mulai dari benih kelapa sawit
hingga menjadi produk akhir.
Selama hampir tiga dekade, Sinar Mas Agribusiness
and Food bersama Golden Agri-Resources,
operasi bisnisnya di luar Indonesia, telah menjadi
garda terdepan dalam produksi minyak kelapa
sawit yang bertanggung jawab. Bersama GAR,
operasi bisnis kami di luar Indonesia, kami
membudidayakan kelapa sawit bersama para
petani dan memproduksi makanan serta
bahan bakar untuk hari ini dan masa depan,
dengan keberlanjutan senantiasa menjadi
jantung dari kegiatan operasional kami.

Kami menghasilkan produk bagi
kurang lebih 100 negara di seluruh
dunia, termasuk Tiongkok,
India, dan Amerika Serikat serta
berbagai destinasi lainnya di
Eropa dan Timur Tengah. Kantor
pusat kami berada di Jakarta dan
bisnis kami juga tercatat di Bursa
Indonesia melalui PT Sinar Mas
Agro Resources and Technology
Tbk (PT SMART Tbk) dan di Bursa
Singapura melalui GAR.
Sebagai produsen minyak kelapa sawit terkemuka di dunia, Sinar Mas Agribusiness and Food mengelola
lebih dari setengah juta hektar lahan perkebunan, termasuk lahan petani plasma di seluruh Indonesia.
Pabrik rafinasi dan fasilitas produk khusus kami di hilir menghasilkan produk berkualitas tinggi bagi
kebutuhan makanan, oleokimia, pakan hewan, maupun bioenergi di pasar global.
Integrasi vertikal kegiatan operasional kami mampu menjamin efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan di
seluruh rantai pasok kami, sehingga menjadikan kami mitra pilihan yang tepat bagi Anda.
Baik dari permintaan dan penyesuaian produk hingga distribusi pemesanan secara global, kami
menyediakan solusi satu atap untuk memenuhi semua kebutuhan Anda.
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Keunggulan kami
Penelitian & Pengembangan yang Kuat
Ilmu pengetahuan menopang upaya pengembangan tanaman kelapa sawit,
praktik perkebunan, dan produk yang kami hasilkan. Investasi pada penelitian dan
pengembangan yang kami lakukan mampu menghasilkan hasil yang lebih tinggi,
memerangi perubahan iklim, dan mendukung upaya penyediaan makanan yang lebih
sehat, aman, dan berkelanjutan bagi dunia.

SMART Biotechnology

SMART Research Institute:

Marunda R&D Centre:

Centre: Benih dan bahan

Meningkatkan praktik

Mengembangkan dan

tanam yang lebih baik untuk

perkebunan (misalnya

memformulasikan ulang

meningkatkan hasil panen,

pemanfaatan sumber daya,

produk makanan baru atau

menghasilkan minyak kelapa

pemuliaan tanaman, dan

yang telah ada (beserta

sawit dengan penggunaan

perlindungan tanaman)

kemasannya) untuk

lahan yang lebih sedikit.

serta berbagai penelitian

mendukung kebutuhan pangan

Pusat studi kami melakukan

lain untuk meningkatkan

dunia yang lebih sehat dan

berbagai kegiatan penelitian

hasil, mendukung kelestarian

lebih berkelanjutan. Tim Litbang

mulai produksi klonal

lingkungan, melindungi

kami mengkombinasikan

tumbuhan kelapa sawit

keanekaragaman hayati, dan

teknologi, inovasi proses, dan

hingga pemetaan genetika

memerangi perubahan iklim.

pengetahuan para ahli untuk

dari tanaman kelapa sawit.

menciptakan solusi bagi para
pelanggan di industri makanan.

Produk aman berkualitas tinggi
Produk kami memiliki sertifikasi mutu untuk

grade), seperti minyak goreng, margarin dan

memberikan rasa aman bagi para pelanggan.

oleokimia yang digunakan sebagai bahan produk

Kami menjaga kualitas tinggi minyak kelapa sawit
mentah karena proses pengiriman yang cepat
mulai dari perkebunan hingga ke Pabrik Kelapa
Sawit (PKS) untuk pengolahan. Produk minyak
kelapa sawit dan laurat untuk makanan (food-

perawatan diri diolah di fasilitas hilir kami dalam
pengawasan ketat. Fasilitas produksi menyeluruh
dari hulu ke hilir tersebut, didukung oleh teknologi
mutakhir, yang terakreditasi dengan sertifikasi
mutu dan keamanan pangan, seperti ISO 22000,
GMP+B2, Halal, Kosher, dan sertifikasi lainnya.
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Produksi yang bertanggung jawab
Sinar Mas Agribusiness and Food berkomitmen
untuk mencapai standar kualitas dan integritas
tertinggi dengan menanamkan aspek
keberlanjutan di seluruh kegiatan operasionalnya.
Penerapan kegiatan operasional kami mengacu pada
berbagai standar dan sertifikasi keberlanjutan tingkat
nasional dan internasional untuk mendukung upaya
kami dalam memproduksi minyak kelapa sawit yang
bertanggung jawab.
Kami ingin memastikan bahwa kegiatan operasional
minyak kelapa sawit Perusahaan, baik di hulu maupun
hilir, nihil deforestasi, dapat ditelusuri, dan memberikan
manfaat bagi masyarakat dan komunitas di mana kami
beroperasi.

79.900 ha

lahan untuk

Desa Makmur Peduli Api

area konservasi (NKT/SKT)

program pencegahan kebakaran
jangka panjang

100% area perkebunan memiliki

Memastikan akses

program pengembangan sosial
dan masyarakat

melalui sekolah dan klinik

95% Kemamputelusuran
hingga ke Perkebunan sampai
dengan akhir 2021

pendidikan
dan layanan kesehatan

>169.000 lapangan kerja di Indonesia, termasuk
72.200 petani plasma
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Dari benih hingga produk akhir ke konsumen

Benih

Perkebunan dan Pabrik
Kelapa Sawit (PKS)

Produk Inti

Benih Dami Mas kami dikenal

Kami mengelola kurang lebih

Di Indonesia, kami memproduksi

memiliki hasil yang tinggi,

setengah juta hektar lahan

minyak kelapa sawit mentah dan

hingga mencapai 8-9 ton CPO

perkebunan kelapa sawit dan 49

minyak inti kelapa sawit yang

per hektar. Tingkat ekstraksi TBS

PKS di Indonesia, yang berlokasi di

kemudian diproses di fasilitas

yang dihasilkan lebih tinggi 25%

Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

pengolahan lengkap dari hulu

dan lebih jarang terkena penyakit

Kegiatan produksi ini menghasilkan

ke hilir kami guna menghasilkan

dibandingkan benih merek lain.

kapasitas sekitar 14 juta ton Tandan

produk bernilai tambah lainnya.

Benih ini siap panen dalam waktu

Buah Segar (TBS) per tahun.

Semua produk kami berasal dari

24 bulan setelah penanaman.

minyak kelapa sawit dan minyak
inti kelapa sawit yang dihasilkan
dari sumber yang dapat ditelusuri
dan diperoleh secara bertanggung
jawab. Kami juga memiliki fasilitas
pemrosesan destinasi di negara yang
menjadi konsumen utama, yaitu
India dan Tiongkok.

Kami memiliki lebih dari 30 merek konsumen

seperti mie instan Hua Feng di Tiongkok, minyak

terkemuka. Beberapa produk bermerek kami adalah

bunga matahari Freedom di India, dan minyak

produk rumah tangga yang telah cukup dikenal,

goreng Filma di Indonesia.
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Bioenergi

Oleokimia

Pakan Hewan

Kami memiliki tenaga ahli teknis

Dari minyak dan lemak kelapa

Kami memproduksi suplemen

yang berfokus pada pengendalian

sawit dan inti kelapa sawit, kami

pakan dan bahan pakan tambahan

mutu dengan ketat selama

memproduksi oleokimia alami

berbahan asam lemak kelapa sawit

proses produksi serta didukung

berbahan dasar kelapa sawit.

untuk hewan ternak. Aneka produk

laboratorium biodiesel khusus,

Kami menawarkan berbagai

lemak berkualitas tinggi yang kami

sehingga mampu menjamin

jenis asam lemak, alkohol lemak,

hasilkan menjadi sumber energi

kemurnian bahan bakar dan mutu

gliserin, dan bahan dasar sabun

bernutrisi bagi hewan pemamah

produk yang konsisten.

yang dihasilkan melalui proses

biak, babi, dan unggas, serta efektif

Pabrik biodiesel kami berdekatan

pengendalian mutu yang ketat.

dalam membantu petani dan

dengan operasional hilir kami demi

Kami juga mengembangkan

produsen dalam meningkatkan

menjamin kestabilan pasokan

produk inovatif sesuai permintaan

produktivitas, kesuburan, dan

bahan mentah serta kelancaran

untuk memenuhi kebutuhan setiap

kesehatan hewan. Produk kami

penyediaan bahan baku secara

pelanggan.

telah memenuhi standar dan

terpadu dengan lini produksi.

sertifikasi yang diakui internasional,
termasuk GMP+ FSA dan RSPO.

Produk
Konsumen

Penyimpanan dan
Distribusi Gula

Distribusi dan
Logistik

Kami memiliki berbagai merek

Kami memasarkan, menyimpan,

Kami memiliki kapasitas pelayaran

konsumen terkemuka di Tiongkok,

dan mengirimkan gula putih

dan logistik yang memungkinkan

India, dan Indonesia.

kepada pelanggan di seluruh

kami untuk mengirimkan produk

Produk-produk bermerek kami

dunia. Dengan keahlian di bidang

kami langsung ke tempat yang

mencakup nama-nama yang telah

pemasaran dan operasional,

dibutuhkan konsumen, dari

dikenal secara luas, seperti minyak

berpadu dengan model rantai

perkebunan hingga sampai ke

goreng Filma di Indonesia, mie

pasok yang efisien, kami

tempat Anda. Dengan akses ke

instan Hua Feng di Tiongkok, dan

menyediakan pelanggan solusi

armada tanker dan tongkang

minyak bunga matahari Freedom

yang cepat, akurat, dan tepat waktu

besar dan modern, serta jaringan

di India.

dalam mengelola risiko harga dan

distribusi yang luas, kami

pasokan gula putih.

menghadirkan solusi cerdas dan
menyeluruh bagi pelanggan di
bidang pelayaran dan logistik
minyak kelapa sawit beserta produk
turunannya.

Angka-angka yang tercatat per 31 Desember 2021
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Ingin informasi lebih lanjut?
Kunjungi www.smart-tbk.com untuk menghubungi salah satu tim penjualan kami.
Indonesia (Kantor Pusat)

Belanda

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

Golden Agri-Resources Europe B.V.

(PT SMART Tbk)

Princenhof Park 22, 3972 NG

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 32

Driebergen-Rijsenburg, The Netherlands

Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Indonesia

Tel: +31 202 182 535

Tel: +62 21 5033 8899
Singapura

Spanyol

Golden Agri-Resources Ltd

Golden Agri-Resources Iberia S.L.U.

c/o 108 Pasir Panjang Road

Paseo General Martinez Campos 46-2ºA, 28010

#06-00 Golden Agri Plaza Singapore 118535

Madrid, España

Tel: +65 6590 0800 Fax: +65 6590 0887

Tel: +34 910 607 316

Tiongkok

Amerika Serikat

Sinar Mas Agribusiness and Food China

Golden Agri-Resources USA Inc.

12F, Qianjiang Building, 971 Dongfang Road,

4500 Main Street, Suite 305

Pudong, New Area, Shanghai 200122, China

Virginia Beach, VA 23462, United States

Tel: +86 21 6168 9788

Tel: +1 757 961 0091

India

Kolombia

Golden Agri Resources India Pvt Ltd

Golden Agri-Resources Colombia S.A.S.

5th Floor, Unit-A, Plot No. 58, Sector 44,

Carrera 1 # 22-58, Piso 4

Gurgaon, Haryana-122001, India

470001 Santa Marta, Colombia

Tel: +91 124 489 6611

Tel: +57 317 218 0237

Pakistan
GAR Pakistan Pvt Ltd
9th Floor, Al-Tijarah Centre Shahra-e-Faisal.
Karachi, Pakistan
Tel: +92 21 3416 9360

smart-tbk.com
PT SMART Tbk
@SMARTSinarmasagri
@SMART_Sinarmas
@sinarmas_agri
Sinar Mas Agribusiness and Food

