
 
 

Lokakarya ‘Ksatria Sawit’ membantu pemasok Sinar Mas Agribusiness and Food dalam 

mencapai produksi minyak kelapa sawit bertanggung jawab yang dapat ditelusuri 
 

Medan, 20 Juni 2019 – Sinar Mas Agribusiness and Food menyelenggarakan lokakarya ke-

empatnya dari total delapan lokakarya di Kota Medan hari ini, sebagai bagian dari komitmen 

perusahaan dalam membantu para pemasok menjadi produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan 
yang berhasil. 

Sebanyak 30 pemasok CPO (Crude Palm Oil) dan PK (Palm Kernel) dan 18 penjual TBS (Tandan Buah 
Segar) diharapkan ikut berpartisipasi dalam lokakarya di Medan yang merupakan kegiatan terkini 

yang diadakan di Pulau Sumatera. Lokakarya sebelumnya telah diselenggarakan di Riau dan Lampung 

serta direncanakan akan berlangsung di Aceh, Jambi dan Bangka tahun ini.  

Dengan fokus lokakarya bagaimana para pemasok dapat mencapai kemamputelusuran hingga ke 

kebun (traceability to the plantation) – sebuah inisiatif kunci dalam kebijakan keberlanjutan Sinar Mas 
Agribusiness and Food – lokakarya tersebut bertujuan untuk mengedukasi para pemasok tujuan dari  

kemamputelusuran, bagaimana melaksanakan kemamputelusuran dalam operational milik mereka 
dan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk meningkatkan produktifitas mereka 

agar memenuhi harapan pasar lokal dan internasional.  

Rangkaian lokakarya ini dinamakan ‘Ksatria Sawit’ yang merupakan singkatan dari Kemamputelusuran 
Sawit Awal Transformasi Rantai pasok Independen (Petani Independen) dan Agen Sawit. 

“Kami menginginkan nama yang dapat menginspirasi tindakan dan mendorong para pemasok bekerja 
bersama dengan kita untuk membela industri ini dan menunjukan bahwa kelapa sawit Indonesia 

dapat diproduksi secara berkelanjutan,” jelas Daniel Prakarsa, Head of Downstream Sustainability 

Implementation. 

Sinar Mas Agribusiness and Food melalui kebijakan keberlanjutannya berkomitmen untuk mencapai 

100 persen kemamputelusuran hingga ke kebun pada 2020. Saat ini, perusahaan dengan partisipasi 
para pemasok telah mencapai 62 persen kemamputelusuran dan diharapkan dapat mencapai 85 

persen kemamputelusuran sampai dengan akhir tahun ini.  

Perusahaan percaya bahwa kemamputelusuran adalah langkah awal yang penting dalam melibatkan 
para pemasok dalam proses transfromasi. Koltiva, sebuah perusahaan teknologi Indonesia, 

merupakan mitra dalam pemetaan rantai pasok, ikut mendukung proses pelaksanaan lokakarya untuk 
mengedukasi para pemasok, agen dan petani kelapa sawit. 

Sinar Mas Agribusiness and Food juga akan membagikan pengalaman dan praktik terbaiknya dengan 
para pemasok untuk membantu mewujudkan industri yang bertanggung jawab dan kuat.  

“Selama empat tahun terakhir, kami berupaya untuk mewujudkan rantai pasok yang dapat ditelusuri 

dan berkelanjutan, dimulai dengan kemamputelusuran hingga ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan saat 
ini bergerak ke area perkebunan, sehingga kami dapat memetakan asal pasokan TBS (Tandan Buah 

Segar) kami,” Daniel Prakarsa melanjutkan.  

Dalam melaksanakan hal tersebut, Perusahaan juga telah melaksanakan pengembangan kapasitas, 

pelatihan dan dukungan lain yang dibutuhkan para pemasok dan bekerja sama dengan mereka untuk 

memenuhi standar yang ditentukan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil standard (ISPO) dan 
harapan international seperti RSPO. 

 
“Dari pengalaman kami mendampingi para pemasok menelusuri sumber TBS sampai dengan petani di 

2018, kami percaya bahwa kami dapat mempercepat proses tersebut dengan cara memperluas 
dukungan kepada para rantai pasok kami yang berada pada ujung rantai pasok, seperti pengepul TBS 

dan para petani dalam melakukan pendataan,” jelas Daniel Prakarsa.  

https://koltiva.com/


 
 

Sejak perusahaan induk Sinar Mas Agribusiness and Food yaitu Golden Agri-Resources (GAR) 

memperkenalkan Kebijakan Sosial dan Lingkingan GAR (KSLG) / GAR Social and Environmental Policy 
(GSEP) pada 2015, kemamputelusuran dan meningkatnya transparansi operasional dan rantai pasok 

perusahaan telah menjadi komponen inti dari usaha keberlanjutan perusahaan. 

Perusahaan telah mencapai kemamputelusuran sampai dengan ke PKS sejak 2015 dan mencapai 100 

persen kemamputelusuran hingga ke kebun pada PKS yang dimiliki oleh Sinar Mas Agribusiness and 

Food pada 2017. Perusahaan saat ini bekerja sama dengan lebih dari 400 pihak pemasok untuk 
memetakan rantai pasok sampai dengan asalnya. Sampai dengan saat ini, lebih dari 50 PKS pihak 

pemasok telah melaporkan kemamputelusuran hingga ke kebun secara penuh di mana 150 
diantaranya bergabung dalam inisiatif kemamputelusuran tersebut.  

Untuk membaca lebih lanjut mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan perusahaan dalam hal 
rantai pasok, silakan untuk mengunjungi blog dan video terbaru kami. 

======Selesai===== 

 
Tentang Sinar Mas Agribusiness and Food  

Di Indonesia, Golden Agri-Resources (GAR) dan unit usahanya yang bergerak pada bisnis kelapa 
sawit dikenal dengan menggunakan merek korporat Sinar Mas Agribusiness and Food. Diluar 

Indonesia, sebagaian besar dari unit usaha Perusahaan, beroperasi dibawah merek korporat GAR. 

Dalam mendeskripsikan keseluruhan bisnis GAR di Indonesia, maka merek korporat Sinar Mas 
Agribusiness and Food digunakan.  

 
Sinar Mas Agribusiness and Food adalah salah satu bisnis perkebunan kelapa sawit terkemuka 

dengan total luas areal tanam di Indonesia mencapai lebih dari 500,202 hektar (termasuk kebun milik 
petani swadaya) per tanggal 31 March 2019. 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$ 2,6 miliar per tanggal 31 Maret 2019. 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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Sinar Mas Agribusiness and Food media team 
Beni Wijaya 

Beni.Wijaya@sinarmas-agri.com | +62 815 134 133 09 

 

https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/09/GAR_Social_and_Environmental_Policy-2.pdf
https://www.smart-tbk.com/melampaui-kemamputelusuran-hingga-ke-kebun-rantai-pasok-minyak-kelapa-sawit-yang-bertanggung-jawab/
https://www.youtube.com/watch?v=PuA4gvjluiE
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