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PERNYATAAN
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Presentasi ini disiapkan oleh PT Sinar Mas Agro Resources and Techonology Tbk (“SMART” atau “Perseroan”) hanya sebagai bahan
informasi, dan dapat memuat proyeksi serta pernyataan mengenai prospek masa mendatang yang mencerminkan pandangan
Perseroan saat ini sehubungan dengan kejadian dan kinerja di masa mendatang. Pandangan ini didasarkan pada asumsi saat ini
yang dipengaruhi oleh berbagai risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa peristiwa
di masa mendatang tersebut akan terjadi, proyeksi akan tercapai, atau asumsi yang digunakan Perseroan adalah tepat. Hasil aktual
yang dicapai akan dapat berbeda secara signifikan dari yang diproyeksikan. Investor yang berminat melakukan investasi disarankan
untuk melakukan penilaian sendiri secara independen.

Pendapat yang dinyatakan pada presentasi ini mencerminkan penilaian Perseroan pada saat presentasi ini dibuat dan dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, jika Perseroan di kemudian hari mengetahui adanya informasi lain,
baik yang secara langsung berkaitan dengan Perseroan, usaha Perseroan, atau secara umum, yang dapat mempengaruhi berbagai
pendapat yang disampaikan dalam presentasi ini.

Informasi ini hanya berlaku pada tanggal yang disebutkan, dan dalam kondisi apapun juga tidak mencerminkan bahwa informasi
tersebut adalah benar pada waktu setelah tanggal yang disebutkan, ataupun tidak ada perubahan terhadap kondisi keuangan atau
keadaan Perseroan sejak tanggal tersebut. Presentasi ini dapat diperbaharui dari waktu ke waktu dan tidak ada kewajiban bagi
Perseroan untuk menyampaikan perubahan atau tambahan atas presentasi ini.

Perseroan tidak bertanggung jawab atas akibat apapun yang akan timbul dari penggunaan presentasi ini serta ketergantungan
pengguna atas pendapat atau pernyataan yang disampaikan di sini atau untuk setiap hal-hal yang tidak dicantumkan dalam
presentasi ini.

© PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. All rights reserved.



TENTANG SMART

 Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1992

 Produsen produk berbasis kelapa sawit yang terintegrasi

dan terkemuka di Indonesia

 Filma® dan Kunci Mas® adalah merek minyak goreng

kami dengan pangsa pasar yang signifikan di Indonesia

Keterangan: 
1. Termasuk plasma
2. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, amortisasi dan laba/(rugi) selisih kurs
3. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
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Area Tertanam (per 31 Desember 2021)1 137.100 ha

Hasil Produk Sawit (CPO dan PK)

2021 700.000 ton

2020 739.000 ton

Profil KebunStatistik Keuangan (Rp miliar)

2021 2020

Penjualan Bersih 57.004 40.434

EBITDA2 6.118 4.094

Laba Bersih3 2.827 1.539

Jumlah Ekuitas 14.418 12.524



ALUR OPERASIONAL YANG TERINTEGRASI1

Penelitian & 
Pengembangan

Kolaborasi
dengan CIRAD2

Sumber Benih

Kebun Benih
Dami Mas3

Pusat
Bioteknologi

Perkebunan

137 ribu ha4

23% plasma

93% area 
menghasilkan

Produksi TBS
2,42 juta MT
(2021)
2,57 juta MT 
(2020)

PKS

16 PKS

4,35 juta MT TBS 
p.a

Pemrosesan Produk Akhir

CPO 

550 ribu MT (2021)
581 ribu MT (2020)

PK 

150 ribu MT (2021)
158 ribu MT (2020)

4 pabrik
rafinasi
2,88 juta tpa

2 pabrik biodiesel
600 ribu tpa

4 pabrik pengolahan
inti sawit
810 ribu tpa

1 pabrik
oleokimia
240 ribu tpa

Minyak goreng
Margarin
Shortening
Specialty fats

Biodiesel (FAME)
Gliserin

Minyak inti sawit
Bungkil sawit

Fatty acids
Gliserin
Soap noodles

Keterangan:
1. Data per 31 Desember 2021
2. Centre de cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Development (French 

Agricultural Research Centre for International Development)
3. Dimiliki oleh PT Ivo Mas Tunggal, perusahaan afiliasi
4. Rata-rata umur tanaman adalah 18 tahun
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KINERJA PERKEBUNAN
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Produksi TBS (ton) 2.424.424 2.569.177 -6%
Inti 1.975.971 2.095.480 -6%
Plasma 448.453 473.697 -5%

Produktivitas TBS (ton/ha) 19,0 19,9 -4%

Produksi produk sawit (ton) 699.830 738.775 -5%
CPO 549.990 581.360 -5%
PK 149.840 157.415 -5%

Ekstraksi minyak sawit (OER) 21,1% 21,1% -
Ekstraksi inti sawit (KER) 5,7% 5,7% -

Produktivitas produk sawit (ton/ha) 5,1 5,3 -4%

FY 2021 FY 2020 % naik
(turun)

Hasil produksi TBS dan produk sawit pada tahun 2021 menurun terutama disebabkan oleh menurunnya
luas area menghasilkan sehubungan dengan program peremajaan kembali tanaman dan curah hujan
yang tinggi di Kalimantan Selatan dan Tengah
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KINERJA PENJUALAN
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40.434

Total Penjualan Komposisi Penjualan

Ekspor
48%

Lokal
52%

57.004

• Penjualan tahun 2021 
meningkat 41% seriring dengan
penguatan harga pasar CPO 

• Sejalan dengan strategi untuk
memfokuskan pada produk
bernilai tambah, kontribusi
produk turunan mencapai 88% 
dari total penjualan



LABA RUGI KONSOLIDASIAN
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SMART mencatat rekor kinerja di tahun 2021 didukung oleh terus menguatnya harga
pasar CPO dan industri sawit yang kondusif

(dalam Rp miliar ) FY 2021 FY 2020
% naik 
(turun)

Penjualan Bersih 57.004   40.434    41%

Laba Kotor 10.957   5.877      86%

% dari Penjualan Bersih 19% 15% 4%

EBITDA 6.118    4.094      49%

% dari Penjualan Bersih 11% 10% 1%

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada

pemilik entitas induk 2.827    1.539      84%

Laba per saham dasar (dalam Rp penuh) 984       536        84%



POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
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Keterangan:
1. Termasuk tanaman produktif dan aset tetap
2. Pinjaman dikurangi kas dan setara kas serta modal kerja lancar
3. Pinjaman berbunga

Likuiditas yang kuat dan gearing yang sehat di tengah pandemi COVID-19

(dalam Rp miliar) 31 Des 
2021

31 Des 
2020

Jumlah Aset 40.345    35.026   

Kas dan Setara Kas 2.717     4.660    

Aset Tetap 1 13.286   13.430  

Jumlah Liabilitas 25.927    22.502   

Pinjaman Bersih2 4.107     4.044    

Jumlah Pinjaman 3 19.739   17.977  

Kas dan Setara Kas serta Modal Kerja Lancar 4 15.631   13.933  

Jumlah Ekuitas 14.418    12.524   

Pinjaman Bersih2/Ekuitas 0,28x 0,32x

Pinjaman Bersih2/Jumlah Aset 0,10x 0,12x

Pinjaman Bersih2/EBITDA 0,67x 0,99x

EBITDA/Bunga Pinjaman 5,51x 5,49x

4. Modal kerja lancar terdiri dari piutang usaha, persediaan (tidak termasuk bahan pembantu dan lain-lain), 
penempatan dan uang muka kepada pemasok dikurangi utang usaha dan uang muka dari pelanggan



STRATEGI MENUJU PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN
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SMART merupakan pemain agribisinis terintegrasi dengan rantai pasokan yang terpadu dan efisien, 
dari pengadaan bahan baku secara berkelanjutan hingga akses terhadap distribusi internasional

Pemenuhan kebutuhan pelanggan

• Portofolio produk sawit yang bernilai tambah dengan
penerapan teknologi terbaru

• Siap bertumbuh seiring perkembangan kebutuhan
global akan kesehatan dan nutrisi

Pengendalian alur fisik produk

• Pasokan bahan baku berkualitas dari perkebunan yang 
produktif

• Jaringan pemasok pihak ke-tiga yang luas dengan
kemamputelusuran

• Akses terhadap jaringan logistik internasional di 
berbagai negara konsumen utama
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Pemberdayaan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi

• Berupaya mencapai produktivitas tinggi dan praktik agronomi yang efisien
dan berkelanjutan

• Bahan tanam berproduktivitas unggul, tahan kekeringan dan penyakit

• Produk baru yang dapat memberikan solusi bagi pelanggan

• Penggabungan teknologi, digitalisasi, artificial intelligence dengan
keunggulan operasional

Keberlanjutan adalah hal yang krusial dalam bisnis kami

• Komitmen yang kuat akan produksi minyak sawit secara bertanggung
jawab

• Pelopor inisiatif keberlanjutan termasuk kemamputelurusan ke
perkebunan, memulai keberlanjutan dari sumbernya

• Penerimaan pasar yang lebih luas

STRATEGI MENUJU PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Kami memanfaatkan keunggulan minyak sawit sebagai bahan pangan utama mengikuti perkembangan
preferensi konsumen atas produk yang lebih sehat dan diproduksi secara berkelanjutan



TARGET DAN PROSPEK
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Target Tahun 2022

• Terus mengembangkan kapabilitas dalam memenuhi permintaan akan produk yang lebih
sehat dan diproduksi secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan keunggulan Perseroan 
sebagai perusahaan agribisinis terintegrasi berbasis teknologi

• Produksi kebun tahun 2022 ditargetkan tumbuh hingga 5% dengan asumsi cuaca yang 
mendukung

• Alokasi belanja modal tahun 2022 direncanakan sekitar Rp 1,5 triliun, terutama untuk
program peremajaan kembali kebun, penyelesaian ekspansi kapasitas pabrik biodiesel,   
dan peningkatan kemampuan pabrik rafinasi dalam menghasilkan produk bernilai tambah

Propek Industri

• Secara fundamental, posisi pasokan dan permintaan global diperkirakan tetap
ketat

• Prospek industri secara jangka panjang tetap kuat, didukung oleh keunggulan
kompetitif minyak sawit dalam memenuhi permintaan yang terus tumbuh
seiring peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita



TERIMA KASIH


