
 
 

 
FORMULIR PENDATAAN 

CALON SUPPLIER PIHAK KETIGA GAR (GOLDEN AGRI RESOURCES) 
UNTUK JENIS PRODUK DARI KCP 

(formulir ini hanya diperuntukkan bagi 1 unit KCP) 

 

 

 

 
Mohon diisi setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk yang berupa pilihan, dapat diisi 

dengan cara memberi tanda    pada kondisi yang sesuai. Jika pernyataan tidak sesuai atau tidak terkait dengan 

perusahaan anda, maka dapat diisi dengan NA (not applicable).  
 
 
I. Profil Perusahaan 

1. Nama Perusahaan   : …………………………….. 

2. Nama Grup/Induk Perusahaan* : ……………………………..(diisi dengan level tertinggi di bisnis sawit) 

3. Nama Perusahaan sawit lainnya dalam satu grup: ……………………………..…………………………….. 

4. Alamat kantor   : .......................................... 

5. Tipe Pemasok  :  Produsen    Trader  Produsen dan Trader 

6. Lokasi asal produk yang dipasok:  

 KCP milik sendiri  KCP milik pihak lain  gabungan dari KCP milik sendiri dan dari pihak lain 

 Bulking milik sendiri  Lain-lain (jelaskan …..) 

7. Kemampuan jumlah pasokan CPKO per bulan: ..........................................ton/bulan 

8. Identitas KCP milik sendiri: 

Nama KCP    : …………………………….. 

Alamat KCP    : …………………………….. 

Koordinat    : Lattitude……………………..Longitude……………………….. (decimal degree) 

Kapasitas produksi   : ……………………………..ton PK/jam 

Sumber PK (1 tahun terakhir)  :  

Tipe pemasok Jumlah (Unit) Keterangan 

PKS sendiri  Lampirkan data nama sesuai dengan format lampiran 

PKS pihak lain  

  

 

Data-data yang diberikan di atas sepenuhnya benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan kami memahami kebijakan 
keberlanjutan GAR baik dari sisi kelestarian lingkungan maupun sosial. Semua data dan dokumen yang kami berikan hanya 

diperuntukan bagi GAR dalam rangka proses terjadinya kerjsama jual beli produk yang akan kami pasok. Untuk verifikasi lebih 

lanjut, kami: 

 bersedia           tidak bersedia untuk dikunjungi ke lokasi baik pabrik maupun kebun asal sumber TBS. 

 bersedia           tidak bersedia untuk menyerahkan foto copy peta HGU. 

 

 

Nomor Formulir : ...........................................(diisi oleh GAR) 

Nama Pemberi Formulir : ...........................................(pihak GAR) 

Hari/Tanggal : ...........................................(tanggal pemberian Formulir) 

Penanggung jawab : ...........................................(No. Telepon:...........................................) 

Refinery/Bulking/KCP yang dipasok : ...........................................(diisi oleh GAR) 



 
 

 
 

 

  

Tempat & tanggal : ........................................... 

Tanda tangan dan cap 
Perusahaan 
 
 
 
 

:  
........................................... 
 
 

Nama  : ........................................... 

Jabatan : ........................................... 



 
 

 
Lampiran Formulir Pendataan Calon Pemasok Pihak Ketiga GAR (GOLDEN AGRI RESOURCES) Untuk Jenis Produk dari KCP 

 

Formulir Data Pemasok PK ke KCP 

No Nama Grup Nama Perusahaan Nama PKS Alamat 

Koordinat GPS 
(latitude dan 

longitude dalam 
decimal degree) 

Status Sertifikasi 
(ISPO, RSPO-SCCS, 

ISCC) 

Volume Supply 
(ton/tahun) 

        

        

        

        

        

        

        

 


