
 
 

 
Sinar Mas Agribusiness and Food Bersama Masyarakat Desa Ayawan Bekerja Sama 

Memperbaiki Kondisi Desa 

 

Sampit, 18 Februari 2019 – Sinar Mas Agribusiness and Food perusahaan agro bisnis global dengan 

bisnis kelapa sawit terintegrasi dari hulu hingga hilir - bersama masyarakat Desa Ayawan, Kecamatan 

Seruyan Tengah menjalankan program bersama untuk memperbaiki kondisi desa melalui penyediaan 

fasilitas publik yang lebih baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.  

“Kekurangan air bersih untuk kebutuhan konsumsi sering dialami oleh masyarakat kami di Desa Ayawan. 

Hal ini kerap terjadi terutama ketika musim kemarau tiba. Warga harus menempuh jarak yang cukup 

jauh untuk mendapatkan air bersih. Dan saat hujan, kondisi air keruh karena bercampur dengan 

lumpur,” jelas Winardi, Wakil Ketua Karang Taruna Desa Ayawan.  

Saat ini perusahaan sedang membangun fasilitas sumur bor di empat titik yang berlokasi di Desa 

Ayawan agar masyarakat desa bisa mendapatkan askes air bersih. Harapan ke depan, masyarakat di 

desa tersebut tidak kesulitan mendapatkan akses air bersih baik di musim kemarau maupun musim 

penghujan. Proses pengerjaan sumur bor yang saat ini masih berlangsung dan diharapkan dapat 

diselesaikan selambatnya pada akhir semester pertama tahun ini.  

Selain membantu akses air bersih, perusahaan juga membantu masyarakat setempat dengan 

memberikan bantuan ambulance  untuk mobilitas warga dalam menjangkau pusat layanan kesehatan 

terdekat. Lokasi desa yang jauh dari pusat layanan kesehatan membuat warga kesulitan dalam 

mendapatkan akses kesehatan terutama ketika sakit atau dalam kondisi darurat.  

“Kerja sama dan kolaborasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat diharapkan mampu 

menjadi daya dukung dalam menghadirkan manfaat dari hadirnya perusahaan di tengah masyarakat,” 

jelas Feredy, CEO perkebunan sawit wilayah Kalimantan Tengah Sinar Mas Agribusiness and Food 

Kalimantan Tengah. 

Selain di Desa Ayawan, Sinar Mas Agribusiness and Food juga melaksanakan beberapa program bagi 

masyarakat di Kalimantan Tengah seperti di Kabupaten Gunung Mas. Perusahaan bersama masyarakat 

setempat melaksanakan program Forest Village Conservation Based on Livelihood Program  yang 

bertujuan untuk mendorong masyarakat memperoleh pendapatan (income generating) melalui program 

konservasi hutan. Sedangkan di Kabupaten Seruyan, perusahaan membantu masjid-masjid dengan 

memberikan donasi Al Qur’an. Sejak pertengahan 2018 sampai dengan saat ini, setidaknya lebih dari 

600 Al Qur’an telah didistribusikan kepada masyarakat di sekitar areal operasional perusahaan dan 1000 

Al Qur’an telah siap untuk didistribusikan pada tahapan selanjutnya. 

Tidak hanya itu, untuk mendorong generasi Indonesia yang berprestasi, perusahan juga menyediakan 

berbagai program pendidikan bagi masyarakat di sekitar perusahaan seperti fasilitas sekolah yang layak, 

tenaga pengajar yang mumpuni dan beasiswa. Pada tahun 2019, perusahaan kembali membuka 

program Beasiswa Sinar Mas Agribusiness and Food 2019 bagi lulusan SMA/MA/SMK yang ingin 

melanjutkan ke perguruan tinggi dengan bidang studi pertanian. Bagi yang lolos seleksi, seluruh biaya 

hidup dan pendidikan akan ditanggung oleh perusahaan. Pendaftaran telah dibuka sejak Februari 2019 

yang dilakukan secara daring (online). Bagi masyarakat yang berminat untuk mendaftar beasiswa ini, 

silakan untuk mengunjungi tautan berikut : www.smart-tbk.com/beasiswa  
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Tentang Sinar Mas Agribusiness and Food  
 

Sinar Mas Agribusiness and Food yang beroperasi di bawah Golden Agri-Resources (GAR) adalah salah 

satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka dengan total luas areal tanam di Indonesia 
mencapai lebih dari 500.345 hektar (termasuk kebun milik petani swadaya) per tanggal 31 Maret 2018. 
Perusahaan memiliki operasi terpadu yang memproduksi bahan pangan yang berbahan baku minyak 

nabati.  
  

Sinar Mas Agribusiness and Food fokus pada produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Di Indonesia, 
kegiatan utamanya meliputi budidaya dan pemanenan pohon kelapa sawit; pengolahan tandan buah 
segar menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit; penyulingan CPO menjadi produk dengan nilai 

tambah seperti minyak goreng, margarin, shortening dan biodiesel; serta perdagangan produk kelapa 
sawit ke seluruh dunia. Perusahaan juga beroperasi di Tiongkok dan India dengan memiliki pelabuhan, 
pabrik penghancur biji sawit, memproduksi berbagai produk minyak nabati olahan, serta produk 

makanan lainnya seperti mie.  
  

Didirikan pada tahun 1996, GAR tercatat di Bursa Efek Singapura pada tahun 1999 dengan nilai 
kapitalisasi pasar US$ 3,4 miliar per tanggal 30 Juni 2017. Perusahaan investasi Flambo International 
Limited 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 pada tahun 1992.  
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