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Nilai-nilai Hakiki
Integritas

Menghargai sesama manusia 
dan lingkungan

Peningkatan kemampuan 
secara berkesinambungan

Visi
Perusahaan pangan berbasis 

agribisnis berkelas dunia 
yang meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia dan alam

Misi
Berorientasi pada manusia 

dan alam

Gigih mengupayakan 
keunggulan berstandar 

internasional

Pertumbuhan berkelanjutan 
demi kesejahteraan

Integritas ANJ meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam. 
Kami senantiasa menjunjung tinggi kemanusiaan, alam 
dan bangsa dengan penuh rasa hormat sebagaimana kami 
menghormati diri sendiri.

Dengan berpegang teguh pada harkat dan martabat umat 
manusia serta rasa hormat terhadap keagungan alam 
semesta, ANJ adalah panutan dalam menerapkan praktik-
praktik bisnis yang baik, termasuk di dalamnya tata kelola 
dan pengembangan bertanggung jawab
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ANJ tengah mengembangkan operasi 
pemanenan dan pengolahan sagu yang 
dihasilkan dari hutan sagu alam di Sorong 
Selatan, Papua Barat. Penggilingan batang 
sagu dilakukan untuk memproduksi tepung 
sagu kering yang kemudian dijual ke 
industri pangan. ANJ juga sedang menjajaki 
berbagai inisiatif untuk meningkatkan nilai 
tepung sagu dengan cara mengolahnya 
lebih lanjut menjadi produk pangan.

Segmen usaha ini dioperasikan oleh PT 
ANJ Agri Papua (ANJAP), anak perusahaan 
kami yang memegang izin untuk mengelola 
area konsesi seluas 40.000 hektare dan 
mengoperasikan pabrik sagu. Tujuan 
Perusahaan untuk meningkatkan produksi 
sagu sebagai alternatif berkelanjutan 
bagi beras, juga sejalan dengan kebijakan 
pemerintah untuk mempercepat 
pembangunan ekonomi dan sosial di 
wilayah Papua.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Perkebunan Kelapa Sawit dan Cadangan Lahan
ANJ memiliki empat perkebunan kelapa sawit yang telah berproduksi dan menghasilkan 
tanaman buah kelapa sawit yang matang: dua perkebunan di Sumatera Utara, satu di Pulau 
Belitung yang terletak di lepas pantai timur Sumatera, dan satu di Kalimantan Barat. Di 
masing-masing perkebunan ini juga dioperasikan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Cadangan Lahan Sumatera Selatan

Luas : 12.800 hektare
Lokasi : Empat Lawang, 

Sumatera Selatan
Dioperasikan oleh : PT Galempa Sejahtera 

Bersama (GSB).

Cadangan Lahan Papua Barat

Luas : 91.209 hektare
Lokasi : Sorong Selatan dan 

Maybrat, Papua Barat
Dioperasikan oleh : PT Permata Putera 

Mandiri (PPM), PT Putera 
Manunggal Perkasa 
(PMP), dan PT Austindo 
Nusantara Jaya Tbk 
(ANJ).

Pemanenan dan Pengolahan Sagu Edamame

Perkebunan Sumatera Utara I

Luas : 9.954 hektare
Lokasi : Binanga, Sumatera 

Utara
Dioperasikan oleh : PT Austindo Nusantara 

Jaya Agri (ANJA)
Kapasitas Pabrik     : 60 ton/jam

Perkebunan Sumatera Utara II

Luas : 9.412 hektare
Lokasi : Padang Sidempuan, 

Sumatera Utara
Dioperasikan oleh : PT Austindo Nusantara 

Jaya Agri Siais (ANJAS)
Kapasitas Pabrik:    : 60 ton/jam

Perkebunan Pulau Belitung

Luas : 16.307 hektare
Lokasi : Pulau Belitung, 

Bangka Belitung
Dioperasikan oleh : PT Sahabat Mewah dan 

Makmur (SMM)
Kapasitas Pabrik     : 60 ton/jam

Perkebunan Kalimantan Barat

Luas : 17.998 hektare
Lokasi : Ketapang, Kalimantan 

Barat
Dioperasikan oleh : PT Kayung Agro 

Lestari (KAL)
Kapasitas Pabrik     : 45 ton/jam

ANJ juga telah memulai penanaman cadangan 
lahan yang dimiliki di Sumatera Selatan dan di 
Papua Barat.

PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ) didirikan pada tanggal 16 April 1993 dengan nama 
PT Austindo Teguh Jaya (ATJ). Nama perusahaan kemudian diubah menjadi PT Austindo 
Nusantara Jaya (ANJ) pada tanggal 16 Juli 1998. Pada awalnya ANJ memiliki usaha 
di bidang jasa keuangan, layanan kesehatan dan energi terbarukan serta agribisnis. 
Namun sejak tahun 2012, ANJ mulai berkonsentrasi pada sektor minyak kelapa sawit 
seraya memulai bisnis baru yang bersumber dari hasil pangan lainnya, dalam rangka 
mendukung visi ANJ untuk menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis berkelas 
dunia yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam. Perusahaan mulai go 
public pada tahun 2013 melalui Penawaran Umum Saham Perdana atas 10% dari saham 
kami yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

ANJ merupakan perusahaan induk dengan kegiatan utama bergerak di bidang produksi 
dan penjualan minyak kelapa sawit, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya. 
Saat ini, Perusahaan terus berkomitmen dalam penerapan praktik agronomis terbaik, 
inovasi dan efisiensi guna mengembangkan bidang agribisnis baru terutama dalam 
pemanenan dan pengolahan sagu dan sayuran. ANJ telah mengaplikasikan keahlian di 
bidang energi terbarukan untuk memperkuat agribisnis dengan energi yang lebih bersih 
dan lebih efisien. 

ANJ telah memperbaharui komitmennya terhadap pengembangan bertanggung jawab 
dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai hakiki kami: integritas, menghargai sesama 
manusia dan lingkungan, serta peningkatan kemampuan secara berkesinambungan. 
Kami mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan dengan cara yang sepenuhnya 
sesuai dengan praktik terbaik kelas dunia antara lain RSPO, ISPO dan ISCC. 

Bukti nyata dari hal tersebut adalah rekam jejak ANJ yang kuat dalam membina 
keterlibatan yang berkesinambungan dan bermakna dengan masyarakat setempat, 
serta dampak positif dan terukur dari kehadiran ANJ terhadap pembangunan sosial dan 
ekonomi setempat; ribuan hektare yang telah dialokasikan untuk hutan konservasi yang 
dikelola secara aktif bekerja sama dengan pemangku kepentingan; dan tindakan yang  
diambil ANJ dalam menjalin kerja sama dengan petani untuk mengembangkan mata 
pencaharian yang berkelanjutan serta meningkatkan ketertelusuran produk kami.

Sejak tahun 2015, ANJ telah mengembangkan 
pembudidayaan edamame (sejenis kacang-
kacangan berprotein tinggi yang termasuk 
dalam keluarga kacang kedelai), di Jember, 
Jawa Timur. 

Perusahaan menerapkan model bisnis 
kemitraan yang berfokus pada pembelian 
edamame yang diproduksi oleh petani 
setempat.  Selain itu, Perusahaan memberikan 
bimbingan di bidang agronomi untuk menjaga 
kualitas edamame dan meningkatkan hasil 
panen.  Edamame segar yang dihasilkan dijual 
oleh Perusahaan ke pasar domestik.  Bisnis ini 
dioperasikan oleh anak perusahaan kami, PT 
Gading Mas Indonesia Teguh (GMIT). 

Sejak akhir 2017, Perusahaan telah menjalin 
kemitraan strategis dengan AJI HK Ltd untuk 
memfasilitasi ekspansi pasar edamame 
beku ke wilayah Asia Pasifik. Perusahaan 
menargetkan penyelesaian pembangunan 
pabrik edamame beku pada akhir 2019. 


