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Sinar Mas Agribusiness and Food rilis video seri terbaru yang menyorot peran masyarakat 

umum dalam transformasi sawit keberlanjutan yang luar biasa  

 

 Seri video Extraordinary Everyday membahas peran orang-orang yang berada di balik 

produksi minyak kelapa sawit yang bertanggung jawab 

 Peningkatan gizi, tata kelola lahan, dan dukungan masyarakat merupakan komponen penting 

dalam kegiatan usaha Sinar Mas Agribusiness and Food  

 

Singapura, 25 Juni 2018 – Sinar Mas Agribusiness and Food melalui perusahaan induknya Golden 

Agri-Resources (GAR) hari ini merilis video pertama dari rangkaian video terbaru yang mengangkat 

kisah inspiratif dari orang-orang di jantung proses transformasi sawit keberlanjutan yang sedang 

berlangsung saat ini di Indonesia. Video tersebut merupakan kelanjutan dari kampanye Extraordinary 

Everyday Sinar Mas Agribusiness and Food yang diluncurkan pada tahun 2017.  

Melanjutkan misi untuk berbagi cerita tentang orang-orang luar biasa di balik produksi minyak kelapa 

sawit, seri pertama video Sinar Mas Agribusiness and Food yang berjudul “The Journey” 

memperkenalkan sosok seorang petani, Yatimin, dan guru Sekolah Dasar (SD), Siti Musyaropah dari 

Kalimantan Barat, sebuah provinsi dengan warna-warni kehidupan pedesaan yang masih kental di 

Pulau Kalimantan, serta ahli teknologi pangan, Punjung Renjani, dari ibu kota Indonesia, Jakarta.  

Industri kelapa sawit seringkali digambarkan oleh para pengkritik industri sebagai industri dengan 

produksi skala besar dan kandungan kelapa sawit yang tidak dapat langsung terlihat seperti di dalam 

berbagai produk mulai dari makanan hingga barang-barang perawatan pribadi, kosmetik, dan bahkan 

bahan bakar, membuat persepsi negatif mengenai sawit dengan lebih mudah terbentuk. Vice 

President of Corporate Communications and Sustainability Relations Sinar Mas Agribusiness and Food 

Anita Neville mengatakan bahwa video-video tersebut serta cerita di baliknya bermaksud 

menunjukkan sisi lebih positif dan manusiawi dari bahan nabati alami yang luar biasa ini.  

Neville mengatakan: “Melalui operasional Sinar Mas Agribusiness and Food di Indonesia, kami 

membuka lapangan kerja bagi lebih dari 170.000 orang dan berkat upaya melibatkan peran 

masyarakat pedesaan yang sering kali tinggal di daerah terpencil, tempat Perusahaan beroperasi, 

dampak tidak langsung yang kami berikan terhadap kehidupan masyarakat terasa jauh lebih besar. 

Sekitar 16 juta orang di Indonesia secara langsung atau tidak langsung bekerja di industri ini, dan 

kami ingin menunjukkan bahwa, bila diproduksi secara bertanggung jawab, minyak sawit memiliki 

dampak positif jangka panjang terhadap kehidupan mereka. ”   

Pada tahun 2011, Sinar Mas Agribusiness and Food menerapkan Kebijakan Konservasi Hutan (KKH) 

dan merupakan perusahaan pertama di industri sawit yang menerapkan kebijakan tersebut. Sejak itu, 

perusahaan telah menjadi pelaku industri terdepan dalam proses transformasi keberlanjutan industri 

sawit ini. 

“The Journey” menyajikan wawasan tentang bagaimana Sinar Mas Agribusiness and Food membantu 

meningkatkan praktik keberlanjutan, mendukung pembangunan masyarakat, dan mendorong 

perbaikan gizi melalui orang-orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai minyak kelapa sawit.  

Executive Director Sinar Mas Agribusiness and Food, Jesslyne Widjaja mengungkapkan, ”Para 

personel merupakan jantung dari kegiatan bisnis Sinar Mas Agribusiness and Food sebagai sebuah 

Perusahaan, di tingkat kebun maupun perkebunan, kami tidak hanya mendukung mereka sebagai 

karyawan, tetapi juga keluarga. Dan orang-orang seperti Pak Yatimin, Bu Siti, dan Bu Punjung-lah 

yang memungkinkan kami dapat mewujudkan komitmen keberlanjutan.” 

 

http://goldenagri.com.sg/id/extraordinaryeveryday/
http://goldenagri.com.sg/id/extraordinaryeveryday/
https://www.smart-tbk.com/berkelanjutan/konservasi-hutan/
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“Seiring perjalanan keberlanjutan yang ditempuh Perusahaan, Sinar Mas Agribusiness and Food ingin 

memberdayakan dan mendorong lebih banyak orang yang terlibat dalam industri ini, terutama petani 

kecil, agar dapat menerapkan praktik yang memberikan hasil lebih baik dengan dampak lebih kecil 

terhadap lingkungan, sekaligus memberikan pendapatan lebih besar bagi petani. Video-video ini 

menunjukkan potensi industri kita yang dapat dimaksimalkan melalui penggunaan alat dan 

keterlibatan orang yang tepat,” lanjut Jesslyne Widjaja. 

Seri video ini tidak hanya menampilkan peran individu-individu yang luar biasa, tetapi juga merekam 

berbagai dampak positif yang diberikan sektor minyak sawit pada kehidupan sehari-hari di Indonesia 

dan di luar negeri. Video “The Journey” dapat ditonton di sini. 

# # # 

Catatan untuk Editor 

Yatimin – Bertani  

Di Indonesia, para petani telah menggunakan sistem pertanian tradisional yang sama selama beberapa dekade 

mengandalkan metode lama seperti pemakaian pestisida kimia berlebihan atau metode “tebang dan bakar” 

dalam membuka lahan alih-alih berinvestasi pada penanaman kembali dan meminimalkan dampak yang 

ditimbulkan pada lingkungan.   

Sinar Mas Agribusiness and Food percaya bahwa para petani seperti Yatimin seharusnya bisa memperoleh 

manfaat lebih besar dari kerja keras mereka di lahan pertanian ataupun perkebunan sehingga dapat menafkahi 

keluarga dan menjamin masa depan yang lebih baik.  

Dengan bantuan dari program pelatihan yang dirancang dan dijalankan Sinar Mas Agribusiness and Food secara 

khusus bagi petani, banyak dari mereka telah beralih ke cara-cara yang lebih efektif dan ramah lingkungan. 

Yatimin telah pindah haluan ke pertanian organik dan, kini, ia dapat berbagi kesuksesan dengan masyarakat 

setempat, melatih petani lain dalam metode pertanian organik dan berkelanjutan. Sejak mengikuti pelatihan 

dengan Sinar Mas Agribusiness and Food, Yatimin telah berhasil meningkatkan hasil panen dan penghasilan 

bulanannya.  

Siti Musyaropah – Mengajar  

Sinar Mas Agribusiness and Food memandang pendidikan sebagai kunci untuk memutus siklus kemiskinan dan 

membuka potensi generasi muda Indonesia. Dengan lebih dari 30%1 penduduknya bekerja di bidang pertanian 

di daerah pedesaan, akses ke sekolah adalah tantangan utama bagi keluarga Indonesia. Sinar Mas Agribusiness 

and Food memberikan dukungan pada 239 sekolah di area perkebunannya, mulai dari Taman Kanak-Kanak 

hingga Sekolah Menengah Atas, dan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak karyawan tetap maupun 

pekerja lepas.  

Sekolah Sinar Mas Agribusiness and Food mempekerjakan lebih dari 2.050 guru, yang semangat tingginya 

membantu anak-anak Indonesia mencapai cita. Semangat inilah yang mendorong Siti Musyaropah, seorang guru 

Sekolah Dasar Eka Tjipta Kayung - Sinar Mas Agribusiness and Food di Kalimantan Barat. Selain mata pelajaran 

baku yang diajarkan di kelas, program pendidikan Sinar Mas Agribusiness and Food melangkah lebih jauh 

dengan menanamkan pengetahuan praktis kepada siswa seperti bagaimana mencegah kebakaran hutan dan 

menjalankan pertanian berkelanjutan, sehingga memastikan saat dewasa nanti mereka akan dapat melestarikan 

lahan untuk generasi masa depan di sektor pertanian.  

Punjung Renjani – Teknologi Pangan 

Teknologi pangan dan reformulasi makanan kini menjadi lebih penting daripada sebelumnya dalam membantu 

orang untuk hidup lebih sehat. Punjung Renjani adalah ahli teknologi pangan di Sinar Mas Agribusiness and Food 

di Indonesia. Seperti semua ahli teknologi pangan lain di Sinar Mas Agribusiness and Food, Punjung 

berkomitmen untuk menghasilkan kualitas terbaik dalam semua produk Sinar mas Agribusiness and Food. 

Menyadari perlunya meningkatkan pola konsumsi, ia berkomitmen untuk membantu konsumen dalam membuat 

pilihan yang lebih sehat setiap hari.  

 

                                                           
1 Selama tahun 2017 menurut Bank Dunia – 46% dari total populasi warga yang hidup di daerah pedesaan pada tahun 2016 

https://goldenagri.com.sg/extraordinaryeveryday/#the-journey
https://www.smart-tbk.com/tingkatkan-kehidupan-masyarakat-melalui-program-mata-pencaharian-alternatif/
https://www.smart-tbk.com/berkelanjutan/investasi-di-komunitas/pendidikan/
https://www.smart-tbk.com/10-fakta-produksi-pangan-berbasis-minyak-kelapa-sawit-di-pusat-riset-dan-pengembangan-gar-marunda/
https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?name_desc=true
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Sebagai anggota tim, Punjung bekerja di bidang perumusan ulang formula berbagai produk Sinar Mas 

Agribusiness and Food semua asam lemak trans bisa dihilangkan. Karyanya telah membantu meningkatkan 

kesehatan dan, pada gilirannya, kehidupan konsumen. Sinar Mas Agribusiness and Food mempekerjakan lebih 

dari 80 ilmuwan dan peneliti makanan seperti Punjung yang memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk 

meningkatkan kualitas produk minyak sawit.  

Tentang Sinar Mas Agribusiness and Food  

Sinar Mas Agribusiness and Food merupakan payung brand korporasi di Indonesia yang beroperasi di bawah 

Golden Agri-Resources Ltd. (GAR). GAR adalah salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka 

dengan total luas lahan tanam mencapai 502.847 hektar (termasuk petani plasma) pada 31 Desember 2017, 

yang berlokasi di Indonesia. Perusahaan memiliki operasi yang terintegrasi dengan berfokus pada produksi 

minyak makan dan lemak nabati dari kelapa sawit.  

Didirikan pada tahun 1996, GAR tercatat di Bursa Singapura sejak tahun 1999 dengan kapitalisasi pasar sebesar 

US$ 3,6 miliar pada 30 September 2017. Flambo International Limited, sebuah perusahaan investasi, saat ini 

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 tahun 1992.  

GAR berfokus pada produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Di Indonesia, kegiatan usaha utama terdiri 

dari pembudidayaan dan pemanenan tanaman kelapa sawit; pemrosesan tandan buah segar menjadi minyak 

kelapa sawit mentah (CPO) dan inti sawit, serta rafinasi CPO menjadi produk dengan nilai tambah seperti minyak 

goreng, margarin, shortening, dan biodiesel; serta menjual berbagai produk sawit ke seluruh dunia. Perusahaan 

ini juga memiliki kegiatan operasional di Tiongkok dan India termasuk pelabuhan laut dalam, pabrik pemrosesan 

biji tanaman, kemampuan produksi untuk rafinasi produk minyak makan serta produk makanan lainnya seperti 

mie. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.smart-tbk.com.  

 

Mengenai Kru Film 

Seri video Extraordinary Everyday disutradarai oleh Fabian Nusi, seorang desainer grafis dan art director 

Indonesia dengan pengalaman profesional lebih dari 20 tahun. Pembuatan seri video tersebut memakan waktu 

selama enam bulan untuk perencanaan dan persiapan, 10 hari untuk pengambilan gambar, dan dua bulan untuk 

produksi. Fabian dan krunya yang terdiri dari lima orang pembuat film Indonesia yang sedang naik daun 

melakukan perjalanan ke tiga lokasi terpencil di Kalimantan Barat dan ibu kota Jakarta untuk merekam 

Extraordinary Everyday. Fabian bekerja di Global Initiatives, sebuah organisasi yang mempromosikan solusi 

kemitraan terhadap tantangan global melalui film, acara internasional, dan proyek media. Untuk informasi lebih 

lanjut, kunjungi: www.globalinitiatives.com 

Untuk pertanyaan terkait media, silakan hubungi: 

Wulan Suling (Indonesia) 

wulan.suling@sinarmas-agri.com  

 

 

http://www.smart-tbk.com/
http://www.globalinitiatives.com/
mailto:wulan.suling@sinarmas-agri.com

