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Produk - Produk 
Scoular menawarkan beragam portofolio produk yang secara khusus disesuaikan dengan 
kebutuhan pasar Asia. Kami memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan solusi khusus dalam 
pengemasan, antioksidan, persyaratan sertifikasi khusus, dan masih banyak solusi lainnya. Selain 
itu, kami juga selalu mencari produk-produk baru, maka silakan hubungi kami jika Anda tertarik 
atau berminat pada bahan baku atau produk yang tidak tercantum pada daftar di bawah ini.

Dengan pengalaman yang lebih dari satu abad dalam menciptakan 
solusi rantai pasokan pertanian yang aman dan andal, Scoular 
memiliki lebih dari 25 tahun keahlian mendalam untuk memenuhi 
kebutuhan produk yang unik di pasar Asia. Tim kami memiliki 
pengetahuan dan hubungan lokal networking yang kuat untuk 
memberikan solusi andal untuk bahan makanan, bahan pakan, dan 
pasokan biji-bijian.

BIJI-BIJIAN &  
BIJI MINYAK

BAHAN BAKU 
PAKAN TERNAK MINYAK

PROTEIN  
HEWANI

ALTERNATIF PROTEIN 
NABATI/SAYURAN

PROTEIN 
LAUT

• Biji Canola

• Jagung

• Sorgum

• Kedelai

• Gandum

• Bungkil Roti

• Bungkil Canola

• Bungkil Kelapa Kopra

• Tepung Jagung Gluten/Pakan 

• Biji Kapas

• Bungkil tepung biji kapas

• Distiler kering biji-bijian terlarut

• Bungkil kedelai

• Bungkil kelapa sawit/cangkang 
sawit

• Bungkil bunga matahari

• Bahan pakan kulit ari gandum

• Minyak Sawit & Produk 
Terkait 

• Minyak Bunga Matahari 
Mentah 

• Minyak Kedelai Mentah

• Minyak yang berasal dari 
produk laut

• Lesitin

• Pakan Ikan

• White Fishmeal

• Pakan Tuna

• Pakan Salmon

• Pakan Krill 

• Pakan Udang

• Pakan Cumi

• Daging Sapi MBM

• Pakan Darah 

• Produk Sampingan Pakan 
Ayam

• Pakan Tepung Kasar dari 
bulu 

• Hemoglobin

• Daging Babi MBM

• Pakan Unggas

• Konsentrat Protein Jelai - 
Emerge

• Hidrolisat 

• Protein Kacang

• Konsentrat Protein Kedelai



Distribusi dan Proses Penambahan Nilai 
Kami melihat gambaran besarnya, kami menepati janji kami, dan kami memenuhi kebutuhan pelanggan kami 
di setiap waktu dan keadaan. Kami memperluas jejak jangkauan kami di Myanmar dan Indonesia melalui bisnis 
distribusi lokal untuk melengkapi rantai pasokan dari ujung hulu ke ujung hilir bagi para pelanggan kami.

Pelepasan (Kliring) & Penanganan Kargo – Pembongkaran & pengepakan 
dalam karung

Pergudangan & Penyimpanan – Manajemen inventaris & kualitas kontrol

Proses Penambahan Nilai – Manajemen Kualitas

Truck Pengangkutan/Transportasi & Logistik – SPengiriman stok inventaris dari 
gudang ke tujuan akhir 

Penjualan lokal – Melayani penjualan dalam mata uang lokal dan dalam jumlah 
eceran/partai

Produk- Produk yang Tersedia untuk Distribusi Lokal

Myanmar Indonesia
Biji-Bijian & Biji Minyak
Bahan Baku Pakan Ternak
Protein Laut

Biji-Bijian & Biji Minyak
Bahan Baku Pakan Ternak
Protein Laut
Kedelai

North America
Asia

Corporate O�ce

Distribution Hub

O�ce

Facility

Third Party Facility

Rekam Jejak Dunia



About Scoular 
Dari berbagai kantor dan fasilitas yang ada di seluruh dunia, kami membeli, menjual, menyimpan, 
menangani, dan memproses biji-bijian dan bahan-bahan, serta mengelola transportasi dan logistik di 
seluruh dunia. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami mengutamakan hubungan relasi, dan kami 
selalu menyediakan ruang untuk hal-hal yang memungkinkan. Keterlibatan mendalam kami dalam 
rantai pasokan pertanian global memberi kami kemampuan untuk menilai dengan cepat kebutuhan 
pasar dan mengidentifikasi peluang untuk pertumbuhan dan perubahan.

1000+ 
Karyawan

100+ Fasilitas  
(Kantor-Kantor, Gudang, 
Penanganan, Pemrosesan)  
di Amerika Utara dan Asia. 

US$6 Milyar   
Jumlah Pendapatan 
Tahunan per tahun

29.4 Juta 
Ton Metrik Jumlah 
perdagangan per tahun

US$900 Juta   

Milyar Penjualan Makanan dan 
bahan baku pakan per tahun

80+ Negara   
Pengiriman barang 
lokal dan internasional

© 2021 Scoular

Scoular Asia
Kantor dan Gudang Scoular di Surabaya dan 
Semarang di siapkan untuk melayani penjualan 
baik pangan maupun pakan untuk pelanggan 
lokal di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di : 
SingaporeTrade@scoular.com

scoular.com/asia


