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Pengantar

U
UD 1945 (Pasal 28H) menetapkan 
bahwa kesehatan adalah hak dasar 
setiap individu dan semua warga 

negara berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan termasuk masyarakat miskin. 
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan disebutkan pula 
bahwa kesehatan merupakan hak asasi 
m a n u s i a  d a n  s a l a h  s a t u  u n s u r 
kesejahteraan yang harus diwujudkan 
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila 
dan UUD 1945. 

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 
36 tahun 2009 tentang Kesehatan itu pun 
mengamanatkan bahwa, mewujudkan, 
mempertahankan, dan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya, merupakan kewajiban 
setiap warga negara. 

Oleh karena itulah, kami menetapkan diri 
u n t u k  m e n g a m b i l  b a g i a n  d a l a m 
implementasi amanah Undang-Undang 
tersebut, yaitu turut serta membantu 
mewujudkan, mempertahankan dan 

men ingka tkan  de ra ja t  keseha tan 
masyarakat yang setinggi-tingginya, 
melalui pemanfaatan tanaman Kelor 
(Moringa oleifera Lam) sebagai asupan 
nutrisi tinggi bagi masyarakat. Disamping 
itu, kami pun turut serta pula dalam upaya 
meningkatkan derajat kesejahteraannya.
 
Profile ini memberikan sekilas gambaran 
tentang PT. Moringa Organik Indonesia, 
perusahan yang tumbuh dan berkembang 
bersama-sama dengan para petani 
Indonesia dalam mengembangkan 
penanaman dan pemanfaatan tanaman 
Kelor di Indonesia, serta mengolahnya 
menjadi beragam produk Pangan Sehat 
Padat Gizi. 

Semoga bermanfaat, 
Blora, 15 Maret 2021 
Salam, 

A Dudi Krisnadi
Founder & Owner
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"Setiap orang berkewajiban ikut 
mewujudkan, mempertahankan, dan 

meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya." 

(Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan, Pasal 9 ayat 1.) 2



PT. Moringa Organik Indonesia lahir dari 
Gerakan Swadaya Masyarakat, tentang 
Penanam dan Pemanfaatan Tanaman Kelor 
sebagai Solusi Malnutrisi di Indonesia. Gerakan 
ini sebagai bentuk dukungan masyarakat di 
sekitar hutan Jawa dan Madura terhadap 
"Gerakan Nasional Sadar Gizi" dalam rangka 
"Percepatan Pencapaian MDGs 2015". 

Menggunakan nama Kelorina yang berarti Kelor 
Indonesia sebagai nama gerakan ini, sejak 
tahun 2010 kami telah melakukan : 
1. Mengumpulkan informasi dan hasil-hasil 

penelitian tentang Budidaya, Manfaat, 
Khasiat dan Penggunaan Tanaman Kelor 
dari berbagai sumber. 

2. Meluncurkan website Kelorina.Com sebagai 
medium sosialisasi online "Pusat Informasi 
dan Pengembangan Tanaman Kelor 
Indonesia". 

3. Membuat dan mendistribusikan eBook dan 
CD "Kelor, Super Nutrisi", sebagai upaya 
propaganda penyadaran dan penyebaran 
offline bagi berbagai komponen bangsa 
lainnya yang turut peduli terhadap gerakan 
kami. 

Sejarah
"Hiduplah Selaras Alam, 

maka Alam akan bekerja untuk kita”

(A. Dudi Krisnadi) 

4. Pelatihan, Pendampingan, Konsultasi dan 
Penyuluhan tentang Penanaman dan 
Peman faa tan  Tanaman  Ke lo r  un tuk 
Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Perikanan 
dan Pengelolaan Kualitas Air, serta Produksi 
Kosmetika Alami. 

5. Mengumpulkan dan Menyebarkan bi j i 
tanaman Kelor kepada para petani dalam 
bentuk demplot di  beberapa daerah. 
Mengelola kebun bibit, menyebarluaskan 
benih dan bibit tanaman, serta membuat 
Rintisan Kebun Kelor Organik di Blora Jawa 
Tengah dan beberapa kabupaten lainnya di 
NTT. 

6. Mendirikan Pusat Pembelajaran Moringa 
Organik Indonesia di Blora yang diharapkan 
menjadi pusat pembelajaran bagi para petani 
di daerah lainnya. Termasuk didalamnya 
membuat unit pengolahan contoh yang dapat 
dikunjungi oleh siapa pun yang ingin 
mengetahui bagaimana daun Kelor diolah dan 
produk-produk turunannya dibuat. 

7. Produksi dan Penjualan Produk berbahan 
dasar bagian-bagian Tanaman Kelor dengan 
nama dagang Kelorina. 

PT MORINGA ORGANIK INDONESIA
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Namun dalam perjalanan selanjutnya, tuntutan 
bud idaya organ ik  mengharuskan kami 
mengembangkan Kelor di daerah lain, dari awal 
pengolahan tanah sampai terbentuk Kebun Kelor 
organik yang tidak tercampur dengan tanaman 
lainnya, terutama tanaman tembakau. 

Bekerjasama dengan para petani yang 
bergabung dengan Asosiasi Petani Moringa 
Indonesia (APMI), kami mengelola hamparan 
kebun Kelor milik anggota setara luas lebih dari 
100 hektar di banyak tempat. Tiga tempat 
menjadi sentra pengembangan yaitu di Sumenep 
Madura Jawa Timur, di Kunduran - Blora - Jawa 
Tengah dan di Kefamenanu - Timor Tengah Utara 
– NTT. 
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Perkembangan selanjutnya, melalui website 
Kelorina.Com informasi tentang manfaat dan 
khasiat Kelorina menyebar hingga ke kota-kota 
besar. Masyarakat perkotaan mulai mencari 
produk berbahan tanaman Kelor. Meskipun kami 
menyarankan agar masyarakat menanam dan 
mengolah tanaman Kelor,  namun bagi 
masyarakat perkotaan hal tersebut sangat sulit 
dilakukan. 

Ketiadaan lahan dan keterbatasan waktu 
membuat mereka mencari  produk jadi . 
Permintaan yang mulai mengalir dan semakin 
besar, termasuk untuk kebutuhan ekspor, 
mengharuskan kami memisahkan kelembagaan 
antara gerakan sosial dan kegiatan usaha murni. 

Pertama kalinya, kegiatan usaha murni diwadahi 
oleh CV. Moringa Indonesia 
dan terbentuk secara resmi 
pada tanggal 18 Juni 2013, 
berdasarkan Akta Notaris Ira 
Anggraini, SH nomor 22 di 
S u m e n e p  -  M a d u r a . 
Perusahaan berada di Pulau 
M a d u r a  k a r e n a  p a d a 
a w a l n y a  k a m i  i n g i n 
mengembangkan Tanaman 
Kelor yang sudah banyak 
terdapat di sana. 
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Sampai saat ini, kami telah memiliki lebih dari 100 
Gerai Kelorina.Com yang membantu kami lebih 
mendekatkan produk-produk turunan tanaman 
Kelor kepada pengguna di seluruh penjuru tanah 
air. Selain itu, kami pun mengembangkan lebih 
banyak produk turunan berbahan Kelor, 
termasuk kosmetika herbal alami. 

Meningkatnya permintaan produk, baik di dalam 
maupun di luar negeri, mengharuskan kami 
memproduksi dan mengembangkan produk 
berbahan Kelor, dengan cara yang lebih efektif, 
efesien dan professional. Selain itu, arah 
pengembangan kami kedepan yang akan lebih 
menguatkan diri pada produksi pangan olahan 
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y a n g  s e h a t  b e r b a h a n  K e l o r, 
mengharuskan kami memperkuat 
b a g i a n  p e n e l i t i a n  d a n 
pengembangan yang menghasilkan 
keragaman produk. Untuk itulah 
kemudian kami mendirikan PT. 
Moringa Organik Indonesia (MOI) di 
Blora.  

Selaras dengan harapan kami 
menjad ikan produk berbahan 
tanaman Kelor sebagai produk 
unggulan Indonesia, maka PT. 
Moringa Organik Indonesia yang 
didirikan berdasarkan Akta Notaris 
Bambang Harijanto, S.H., M.Kn., No. 

16  pada tangga l  11  September  2015, 
mengembangkan industri pengolahan tanaman 
Kelor organik terintegrasi di Blora. 

Keinginan untuk terus belajar dan 
mempelajari keajaiban tanaman Kelor, 
kemudian mengantarkan kami pada 
banyak hal yang berujung pada 
penemuan "Metode Pengunci Nutrisi 
Daun Kelor". Sebuah metode khas 
Moringa Organik Indonesia dalam 
mengolah daun Kelor dengan tetap 
mempertahankan nilai nutrisinya yang 
tinggi. 
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Produk akhir unggulan kami adalah serbuk daun 
K e l o r  h a l u s  R O YA L M O R I N G A ,  y a n g 
dicampurkan ke dalam makanan dan minuman 
untuk meningkatkan nilai gizinya. ROYAL 
M O R I N G A m e n j a d i  e r a  b a r u  d a l a m 
mengkonsumsi daun Kelor organik. 

"To Help not To Sell" menjadi paradigma 
pengembangan usaha PT. MOI pada tahap 
selanjutnya. Paradigma tersebut memang 
d i d a s a r i  o l e h  n i a t  a w a l 
mengembangkan tanaman 
Kelor sebagai upaya untuk 
m e m b a n t u  m a s y a r a k a t 
memenuhi kebutuhan nutrisi 
hariannya dengan mudah dan 
m u r a h .  M a k a  d a l a m 
operasionalisasi usahanya, PT. 
MOI membuka diri atas semua 
informasi tentang budidaya dan 
pengo lahan pasca panen 

PT MORINGA ORGANIK INDONESIA
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tanaman Kelor. Bahkan, mengajarkannya 
k e p a d a  s i a p a  p u n  y a n g  b e r m a k s u d 
mengembangkan tanaman Kelor sebagai 
komoditas usaha.
 
Pada akhirnya, Pusat Pembelajaran – Moringa 
Organik Indonesia (PP-MOI) menjadi medium 
distribusi dan transfer teknologi budidaya dan 

pengolahan tanaman Kelor kepada 
masyarakat luas di seluruh wilayah 
Indonesia, bahkan ke manca 
negara. Para alumnus Training for 
Trainer yang kami sebut Keloris dan 
Kelorita, telah turut menebarkan 
informasi tentang tanaman Kelor ini 
di daerahnya masing-masing yang 
mendorong berkembangnya usaha 
berbasis tanaman Kelor. 
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ABICS
ISO 22000
CERTIFIED COMPANY

HACCP
ABICS
CERTIFIED COMPANY

Atas kehendak Nya, perjalanan panjang PT MOI pada 
akhirnya membuahkan hasil yang sangat kami syukuri. 
Upaya gerakan sosial  “REVOLUSI NUTRISI” 
membuahkan hasil berupa munculnya 
k e s a d a r a n  m a s y a r a k a t ,  t e r m a s u k 
pemerintah, dalam memandang dan 
menghargai Kelor sebagai salah satu 
komoditas unggulan Bangsa Indonesia yang 
memiliki kekuatan untuk meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat dan juga 
derajat kesejahteraannya. 

PT MOI menjadi pelopor sekaligus rujukan 
bagi pengolahan Kelor yang berbasis pada 
kualitas, bukan pada kuantitas. Metode 
Pengunci Nutrisi Kelor yang kami terapkan 
dalam mengolah tanaman Kelor, mulai dari 
pengolahan kebun sampai dengan distribusi 

produk jadi, telah banyak diakui 
o l e h  k a l a n g a n  k e i l m u a n , 
perguruan tinggi, pengusaha 
besar dan menjadi rujukan para 
UMKM dalam mengolah Kelor 
menjadi produk industri rumah 
tangga yang mereka usahakan.

Kini, PT MOI mengelola sistem 
pengolahan bagi Unit Inline 
System Moringa Nutrition Lock 
Methode di Kupang, Palu, Bone 
dan Bali. Serta ratusan unit 
pengolahan mandiri yang dikelola 
oleh para Keloris, alumnus Pusat 
Pembelajaran Moringa Organik 
Indonesia Blora.

Selanjutnya, kami berupaya keras untuk 
dapat memujudkan apa yang kami yakini 
bahwa :
Kelor  dapat  menjad i  Komodi tas 
Unggulan Bangsa Indonesia, sebagai 
sumber asupan nutrisi harian dan 
sekaligus pula sumber asupan Devisa 
bagi Negara.

Dengan segala kerendahan hati dan 
penuh harap, kami mengajak semua 
k o m p o n e n  b a n g s a  u n t u k  d a p a t 
mewujudkannya.
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Tanaman kelor merupakan tanaman multiguna yang memiliki 
banyak kelebihan dibanding tanaman lainnya. Selain seluruh 
bagian tanamannya bermanfaat, Kelor memiliki kandungan 
Super Nutrisi yang jauh melampaui kandungan nutrisi bahan 
pangan pada umumnya. 

Kelor telah terbukti mampu menyelamatkan jutaan manusia 
dari kelaparan dan kekurangan gizi (malnutrisi) di Afrika dan 
belahan dunia lainnya. Kelor pun secara ilmiah telah terbukti 
dapat mengatasi beragam penyakit serius, seperti kanker, tumor, hipertensi, diabetes, dan bahkan 
direkomendasikan untuk dikonsumsi penderita HIV - AIDS. Namun demikian, kami berpandangan bahwa Kelor 
adalah Makanan bernutrisi tinggi atau SUPER FOOD. 

Kami meyakini, bahwa Kelor akan menjadi tanaman yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan 
umat manusia. Namun demikian, semua itu akan sangat tergantung pada bagaimana mempertahankan 
kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam Kelor pada saat pengolahannya. 
Untuk itulah, kami bertekad untuk mewujudkan : 

“Motor Penggerak Penanaman dan Pemanfaatan Tanaman Kelor di Indonesia"

“Mewujudkan Indonesia Sehat melalui REVOLUSI NUTRISI". 

Visi & Misi 

Visi

Misi

PT MORINGA ORGANIK INDONESIA
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“Sejatinya Hidup itu Menghidupi”

“Hiduplah Selaras Alam, maka Alam akan bekerja untuk Kita”

Kami tidak sekedar memproduksi dan 
menjual produk, tapi kami mempromosikan 
penanaman dan pemanfaatan tanaman 
Kelor untuk kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia. Oleh karena itulah, 
Unit Pengolahan Daun Kelor Moringa 
Indonesia, terbuka untuk siapa saja yang 
ingin melihat "Bagaimana Kami Mengolah 
Daun Kelor", mulai dari panen sampai 
dengan pengemasan.
 
Hal ini kami lakukan sebagai bentuk 
transparansi kepada publik, dengan maksud 
agar masyarakat pengguna Serbuk Daun 
Kelorina mengetahui dengan pasti dan tanpa 
ragu, bagaimana produk yang dikonsumsinya itu 
dihasilkan dan disajikan dengan baik dan benar. 

Kami memandang, pengguna produk Moringa 
Organik Indonesia bukanlah konsumen produk, 
namun pemberi amanah yang dengan amanahnya itu 
berharap mengkonsumsi produk dengan kualitas 
yang baik dan berdampak positif bagi kesehatan dan 
kesejahteraannya. Itulah paradigma kami. 

Nilai & Paradigma

Paradigma

Nilai

- A Dudi Krisnadi -
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Legalitas

Akta Pendirian 
Notaris : Bambang Harijanto, SH, M.Kn 
Nomor : 16 
Tanggal : 11 September 2015 
Tempat : Kabupaten Blora - Jawa Tengah 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas 
PT. Moringa Organik Indonesia 
Nomor : AHU-2456650.AH.01.01.TAHUN 2015 
Tanggal : 17 September 2015 

Akta Perubahan
Notaris : Elizabeth Estiningsih, S.H. 
Nomor : 103
Tanggal : 22 Oktober 2020 
Tempat : Kabupaten Blora - Jawa Tengah 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 
PT. Moringa Organik Indonesia 
Nomor : AHU-0073534.AH.01.02.TAHUN 2020 
Tanggal : 31 Oktober 2020

Perizinan       Perizinan terkait NIB
NIB  : 0267011170046   - Izin Usaha Industri
NPWP : 73.958.432.4-514.000  - Izin Komersial/Operasional
TDP  : 11.06.1.01.00739   - Izin Izin Lokasi
SIUP  : 510.41/8.0780/PK/XI/2019/PJ  - Izin Lingkungan
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Sertifikat ISO 22000:2018
Nomor  : 210114/BPPPI/BBIA/MS-LSS.3/VI/2021
Sertifikasi  : Lembaga Sertifkasi Sistem-BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
Ruang Lingkup : Produksi Olahan Kelor sejak dari penerimaan bahan baku,
      pencucian, pengeringan, pencampuran, penepungan,  
     pengepresan (khusus minyak biji Kelor), pengemasan, 
     sampai penyimpanan produk jadi.

Sertifikat HACCP
Nomor  : 210066/BPPI/BBIA/MS-LSS.2/VI/2021
Sertifikasi  : Lembaga Sertifkasi Sistem-BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
Ruang Lingkup : Produksi Olahan Kelor sejak dari penerimaan bahan baku,
      pencucian, pengeringan, pencampuran, penepungan,  
     pengepresan (khusus minyak biji Kelor), pengemasan, 
     sampai penyimpanan produk jadi.

Sertifikat HALAL 
Nomor  : HAS1B2811/022020/MOI - 15220044580220 - 15190044590220 - 
     15120044600220 
Sertifikasi  : LP-POM MUI JAWA TENGAH

Sertifikat BPOM
PT MOI telah memiliki 20 izin edar BPOM RI MD
CPOTB Sediaan Kapsul  Nomor : B-ST.04.03.431B.04.21.01.01.793
CPOTB Sediaan COD  Nomor : B-ST.04.03.431B.04.21.01.01.794
CPOTB Sediaan PIL   Nomor : B-ST.04.03.431B.04.21.01.01.795

Sertifikasi Sistem Produksi
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Izin Edar BPOM RI MD

1. BPOM RI MD 619111001777 - Royal Moringa
2. BPOM RI MD 869011003777 - Seduhan Daun Kelor dan Teh Hijau Celup
3. BPOM RI MD 869011033777 - Minuman Serbuk Kelor JSS Boks
4. BPOM RI MD 669011017777 - Minuman Serbuk Kelor JSS 
5. BPOM RI MD 669011005777 - Seduhan Daun Kelor Kering 
6. BPOM RI MD 869011039777 - Minuman Serbuk Jahe dan Daun Kelor Boks
7. BPOM RI MD 669011009777 - Minuman Serbuk Jahe dan Daun Kelor 
8. BPOM RI MD 667011023777 - Minuman Serbuk Kopi dan Daun Kelor 
9. BPOM RI MD 867011035777 - Minuman Serbuk Kopi dan Daun Kelor Boks
10. BPOM RI MD 869011037777 - Minuman Serbuk Jahe, Pandan dan Daun Kelor Boks
11. BPOM RI MD 669011025777 - Minuman Serbuk Jahe, Pandan dan Daun Kelor 
12. BPOM RI MD 669011007777 - Seduhan Daun Kelor Kering dan Teh Hitam 
13. BPOM RI MD 669011011777 - Seduhan Daun Kelor Kering dan Teh Oolong 
14. BPOM RI MD 669011013777 - Seduhan Daun Kelor Kering dan Teh Hijau 
15. BPOM RI MD 669011015777 - Seduhan Daun Kelor Kering dan Teh Putih 
16. BPOM RI MD 869011029777 - Seduhan Daun Kelor Kering dan Teh Hitam Celup
17. BPOM RI MD 869011027777 - Seduhan Daun Kelor Kering dan Teh Oolong Celup
18. BPOM RI MD 869011019777 - Seduhan Daun Kelor Kering dan Teh Hijau Celup
19. BPOM RI MD 869011021777 - Seduhan Daun Kelor Kering dan Teh Putih Celup
20.    BPOM RI MD 669011031777 - Minuman Botanikal Serbuk Kunir Asam dan Daun Kelor 
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Kebun Organik
Kebun Kelor Organik sebagai bahan baku daun Kelor yang kami kelola, 
terletak di banyak sentra Kebun Kelor. Pohon Kelor memang banyak tersebar 
di hampir seluruh wilayah NKRI, namun Kebun Kelor, apalagi Kebun Kelor 
Organik, kami lah yang pertama memilikinya.
1. Kebun Kelor Organik Blora - Jawa Tengah
2. Kebun Kelor Organik Sumenep Madura - Jawa Timur 
3. Kebun Kelor Organik Pulau Semau Kabupaten Kupang – NTT 
4. Kebun Kelor Organik Bone - Sulawesi Selatan
5. Kebun Kelor Organik Palu - Sulawesi Tengah

Pengelolaan Kebun Kelor Organik kami memiliki SOP yang sangat ketat, dimulai dari pemilihan 
lokasi, pengolahan tanah minimal, pemupukan dengan pupuk organik yang kami buat sendiri, 
pemilihan benih, pola tanam dan pemeliharaan yang bebas dari residu kimia.
Luasnya Kebun Kelor Organik yang kami kelola bersama-sama dengan Petani Moringa 
Organik Indonesia, menjamin pasokan bahan baku yang memperhatikan Kualitas, Kuantitas 
dan Kontinuitas Produksi Mitra Industri Pangan maupun Farmasi, baik di dalam maupun di luar 
negeri.

Pola produksi unik kami, yaitu 
menetapkan Satu Kebun dan Satu 
Unit Pengolah untuk Satu Mitra, 
menjamin kenyamanan Mitra 
Usaha seolah memiliki Kebun dan 
Unit Pengolahan Pribadi. Pola 
produksi ini kami pertahankan 
sesuai dengan kesepakatan 
dengan Mitra Usaha. 
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Unit Pengolahan

Tingginya kandungan nutrisi Kelor, menjadi sangat tidak berarti 
tatkala salah dalam mengolah dan memprosesnya menjadi 
beragam produk jadi, baik itu makanan, bahan baku obat 
tradisional, maupun kosmetika alami.  Untuk itulah, kami sangat 
memperhatikan Standard Operasional Prosedur yang sudah kami 
jalankan lebih dari 7 tahun dan terbukti mampu mempertahankan 
kandungan nutrisi Kelor.

Unit pengolah kami berada dekat dengan Kebun Kelor Organik, karena kami 
mengharuskan 4 jam setelah panen harus sudah masuk ke dalam unit pengolahan. 

Pengeringan daun kelor segar dilakukan di ruang 
o

tertutup dengan suhu terjaga tidak lebih dari 35 C 
selama 3 hari. Metode pengeringan khas kami 
menghasilkan daun Kelor kering yang berwarna 
hijau dengan kadar air 5 %.

Sebagai wujud tanggung jawab kami terhadap 
masyarakat yang mengkonsumsi daun kelor olahan 
kami, maka Unit pengolahan daun Kelor ini terbuka 
untuk umum. Siapa pun boleh mengunjunginya, 
melihat langsung bagaimana kami mengolah daun 
kelor segar menjadi daun Kelor kering, serbuk daun 
Kelor dan beragam produk turunannya
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Produk

Tumbuh Bersama

Produk yang kami hasilkan 100 % berasal dari daun Kelor segar 
tanpa tangkai dan biji Kelor matang pohon yang dibudidayakan 
secara organik dan diproses dengan benar, memperhatikan 
kebersihan dan keamanan pangan. kami telah mendapatkan 
sertifikat ISO 22000:2018 Sistem Keamanan Pangan dan 
HACCP dari balai Besar Industri Agro Bogor. Metode 
pengolahan khas yang kami lakukan berdasarkan pada hasil-hasil penelitian lembaga-lembaga yang 
kredibel tentang pengolahan daun Kelor yang mempertahankan kandungan nutrisi didalamnya. 
Metode original yang kami sebut Metode Pengunci Nutrisi Daun Kelor.

Produk utama kami adalah Tepung Daun Kelor halus ROYAL MORINGA dan Minyak Biji Kelor atau 
Kelorina Seed Oil (KSO) yang dikenal dunia dengan nama Moriga Seed Oil atau Bens Oil. Dari dua 
Produk Utama tersebut kemudian menurunkan beragam produk berupa makanan dan minuman 
berbahan Kelor, serta kosmetik alami.

Kami mendorong UMKM untuk turut membuat beragam produk berbahan Tepung Daun Kelor halus 
ROYAL MORINGA dan 
Minyak Biji Kelor murni 
Kelor ina Seed Oi l . 
Kami bermaksud untuk 
fokus pada bahan baku 
agar kualitas produk 
U M K M  t e r s e b u t 
nantinya dapat selalu 
ter jaga kandungan 
nutrisinya.
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B2B dan Kemitraan
PT. Moringa Organik Indonesia berkeinginan agar produk berbahan 
Kelor menjadi produk unggulan Indonesia di pasar dunia. Oleh 
karena itu, kami mendorong Industri berbahan Kelor lanjutan 
dengan fokus pada penyediaan bahan baku industri berupa Serbuk 
Daun Kelor Halus Royal Moringa dan Minyak Biji Kelor murni. 

Kami memahami bahwa industri memerlukan jaminan pasokan 
produk dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pasokan yang 
terjaga. Konsep B2B yang kami tawarkan dapat menjamin 
kebutuhan tersebut dengan memberikan Kebun Kelor Organik dan Unit Pengolahan yang 
khusus berproduksi untuk mitra bisnis. Hal yang perlu dilakukan mitra bisnis hanyalah 
melakukan kontrak pembelian selama minimal satu tahun. Selanjutnya, kami yang akan 
mengurus kebun dan unit pengolahannya, serta berproduksi untuk memenuhi kebutuhan 

pasokan bahan baku Mitra Bisnis. Dan 
dengan merek/brand miliknya sendiri.

Dengan demikian, Mitra Bisnis tidak perlu 
berinvestasi membuka Kebun Kelor dan Unit 
Pengolahan sendiri.

Ser t i fikas i  ISO 22000:2018 S is tem 
Manajemen Keamanan Pangan dan HACCP 
dalam pengolahan produk berbahan Kelor, 
Halal, Izin Edar BPOM serta legalitas formal 
lainnya, menjadi jaminan Mitra Bisnis dalam 
kenyamanan menjual hasil produksinya.
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Berbagi untuk Sehat dan Sejahtera
PT MOI tumbuh dari benih gerakan sosial yang peduli dengan kekurangan gizi masyarakat 
sekitar hutan Jawa Madura dan kemiskinan yang melatarbelakanginya.  Hal ini tidak 
terlepas dari perjalanan Kang Dudi, Founder Moringa Organik Indonesia, sebagai 
Kembaratani di Jawa dan Madura.  Perjalanan yang didokumentasikan dalam situs Catatan 
Kembaratani ini sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan maupun arahan-arahannya 
kepada seluruh jejaring perusahaan.

Rendahnya derajat kesehatan dan pendapatan sebagian masyarakat di pedesaan, 
khususnya di sekitar hutan, menjadi dasar bagi kami dalam mengimplementasikan 
keingingan untuk berbagi.  Satu sisi kami menginginkan mereka mampu memenuhi 
kebutuhan nutrisi hariannya dengan cara yang mudah dan murah. Sisi ini mengharuskan 
kami melakukan propaganda penyadaran tentang pentingnya asupan nutrisi harian yang berkualitas, dan 
bagaimana menanam dan mengolah Kelor sebagai sumber asupan nutrisi yang mudah dan murah bagi mereka.  
Melakukan penyuluhan, pelatihan dan menyebar benih Kelor, merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan. Selain 
itu, beserta Puskemas dan para bidan, turut serta aktif mendistribusikan serbuk daun Kelor kepada anak-anak yang 
kurang gizi (stunting), secara rutin bergiliran mengundang anak-anak PAUD/TK, Ibu-ibu POSYANDU, dan 
kelompok masyarakat gizi buruk untuk makan bersama di Puri Kelorina.

Sisi lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan pendapatannya, kami pun melatih masyarakat 
untuk membuat beragam produk berbahan Kelor yang kemudian 
kami beli untuk dijual kembali.  Beberapa, bahkan menjadi suplayer 
tetap bahan baku alami yang kami olah menjadi produk makanan 
dan minuman.  Membuka kesempatan menjadi Mitra dalam jejaring 
pasar kami, Franchise dengan modal yang relatif murah dan proses 
yang mudah, menjadi salah satu cara kami berbagi kesempatan 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama.  
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Penutup
Tanaman Kelor sangat mudah tumbuh di 
bumi Indonesia dan PT. Moringa Organik 
Indonesia telah menginisiasi pengelolaan 
Kebun Kelor Organik bersama para petani 
untuk menjaga kualitas, kuantitas dan 
kontinuitas pasokan bahan baku daun 
Kelor dan minyak biji Kelor.  Dalam 
pengolahannya pun, kami melibatkan 
kaum perempuan yang secara manual 
melakukan seleksi dan melepaskan daun 
Kelor dari gagangnya. 
H a l  t e r s e b u t  m e r u p a k a n  b e n t u k 
keberpihakan kami pada pemberdayaan 
perempuan, khususnya janda-janda tua dan para perempuan dhuafa.

Membeli produk kami tidak saja akan mendapatkan produk 
Kelor yang berkualitas, dengan kuantitas dan kontinuitas 
pasokan yang terjaga, namun juga turut serta dalam 
pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan.

Kelor tidak menyembuhkan penyakit, Allah lah yang 
memberikan kesembuhan pada manusia.  Kelor hanyalah 
mahluk ciptaan-Nya yang diberi anugrah luar biasa berupa 
kandungan nutrisi tinggi yang memberikan manfaat kesehatan 
dan memulihkan kembali kemampuan tubuh untuk 
menghilangkan dan menangkal penyakit yang menyerangnya.

Semoga mendapatkan kebarokahan, Sehat dan Sejahtera. 
Aamin ...



PT MORINGA ORGANIK INDONESIA

PURI KELORINA
Desa Ngawenombo – Kec. Kunduran – Kab. Blora 
Jawa Tengah – Indonesia – 58255 
Telp. 0296-4312184 - WA.  0821 4477 3089
Website: https://ptmoi.com Email : admin@ptmoi.com

ABICS
ISO 22000
CERTIFIED COMPANY

HACCP
ABICS
CERTIFIED COMPANY


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

