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BUMI ASIA SEJAHTERA adalah produsen dan

eksportir produk berbasis organik. Kami

menyediakan daun pisang, gula kelapa

organik, nampan bambu bulat, arang sekam,

dan juga cocofiber.

TENTANG KAMI

Kami bekerja dengan petani lokal, komunitas,

dan mitra bisnis untuk menciptakan produk

berkualitas tinggi dan mengirimkannya ke

seluruh dunia.

Perusahaan kami berlokasi di Jawa Tengah,

Kabupaten Banyumas. Kami sangat

memahami petani dan budaya mereka. Kami

bangga telah mengembangkan rantai

pasokan produk organik yang berkelanjutan.



Menjadi perusahaan skala nasional

dan internasional di bidang export

dan jasa penyediaan hasil pertanian

beserta turunanya dan berkomitmen

untuk kepuasan pelanggan dengan

menghasilkan kualitas terbaik dan

pelayanan prima.

VISI



MISI Membantu penyediaan produk pertanian

beserta turunannya yang berkualitas baik.

Menjadikan mitra bisnis dan pelanggan

sebagai prioritas utama dengan

menyediakan produk dan layanan

berkualitas.

Membangun usaha yang memiliki

keunggulan kompetetif dan

berkompeten.

Memperluas distribusi untuk

menjangkau setiap konsumen serta

terus mempertahankan kualitas

terbaik di setiap produk kami.

Membantu mensejahterakan petani

lokal dan mitra bisnis yang bekerja

sama dengan perusahaan kami.



MELAYANI

NILAI-NILAI
PERUSAHAAN

Bekerja dengan sepenuh hati karena

kepuasaan pelanggan adalah

pernghargaan kami.

KEPERCAYAAN
Kami akan menggunakan kepercayaan

pelanggan kami secara optimal dengan

mengedepankan prinsip amanah dan

kejujuran.

INOVASI
Selalu berupaya untuk terus berinovasi

mengikuti kebutuhan semua pelanggan

dari berbagai negara.

KECEPATAN & KETEPATAN
Kecepatan dan ketepatan dalam

memberikan layanan terbaik adalah

komitmen kami untuk mencapai

kepuasan pelanggan



MENGAPA
MEMILIH KAMI

01
Menjunjung tinggi profesionalisme

dalam setiap proses berbisnis

02
Didukung oleh sumber daya manusia

yang berkompeten dalam bidangnya

03
Berorentasi kepada hasil kerja

yang maksimal

04
Menjadikan kepuasan klien dan mitra

bisnis sebagai prioritas utama



PRODUK
KAMI

DAUN PISANG
sertifikat

packaging plastic PET

dan cartoon box

kapasitas 10 ton/5 kg

GULA KELAPA BLOK
100% nira kelapa

sertifikat organik

bulk 10 kg atau paking vacum 500 gr

masa simpan 1 tahun

diameter 5 cm

etd 3-4 minggu 20 feet countainer



PRODUK
KAMI

GULA KELAPA KRISTAL
100% nira kelapa

sertifikat organik

bulk 25 kg, kemasan, atau

kemasan kecil 250 gr

masa simpan 2 tahun

etd 3-4 minggu 20 feet

countainer

GULA KELAPA CAIR
100% nira kelapa

sertifikat organik

botol kaca 320 gr

masa simpan 1,5 tahun

sirup

etd 4-8 minggu untuk 20

feet countainer



MANFAAT
SOSIAL PETANI

kelompok petani

peralatan standar

dapur higienis

kompor yang efisien

pelatihan dan pendidikan



www.bumiasiasejahtera.com

HUBUNGI KAMI

0815 7570 3165

bumiasiasejahtera@gmail.com


