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NEWSLETTER 
PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk. 

SSMS MEMAKSIMALKAN PRODUKSI 
 

Berbagai isu negatif yang digaungkan oleh Negara-Negara Eropa sehingga me-
nyebabkan tidak stabilnya harga sawit cukup menggangu industri sawit nasional. 
Terlepas dari dinamika tersebut, SSMS tetap memacu produksi dan meningkatkan 
kualitas Crude Palm oil (CPO) yang dimilikinya. 

Hal ini terlihat dalam periode Januari hingga Juni 2019 produksi CPO PT Sawit 
Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) telah mencapai 193.417 ton, terdapat penurunan 
sebesar 8,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Produksi Tandan Buah 
Segar (TBS) tercatat mencapai 679.891, menurun 13,3% dibanding 2018 yang 
sebesar 783.873.  

Edisi 02| 2019 

Dari Redaksi 

Memasuki triwulan kedua tahun 
2019 industri sawit internasional 
masih mengalami beberapa  tan-
tangan, tetapi SSMS tetap 
melihat peluang besar pada sisa 
tahun berjalan ini.  

SSMS optimis bahwa prospek 
industri sawit nasional akan 
meningkat kembali, karena indus-
tri sawit masih sangat menjan-
jikan, terlebih lagi Indonesia 
merupakan produsen CPO 
terbesar di dunia.  

Pada edisi ini Newsletter SSMS 
mengulas hasil produksi dan 
pembayaran kupon obligasi 
SSMS. Selain itu kami juga     
menampilkan perkembangan 
Pulau Salat, lahan konservasi 
SSMS dalam menerapkan prinsip 
keberlanjutan dan menjaga    
kelestarian lingkungan hidup.  

Pada berita lainnya, simak  juga 
tentang kegiatan Perusahaan 
sampai pada bulan Juli 2019. 

Hubungi Kami 

Sekretaris Perusahaan 
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 
Jakarta Representative Office, 
Equity Tower Lt. 43 Suite C - D 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 
SCBD Lot 9 
Jakarta 12190 - Indonesia 
t. +62 21 2903 5401 
f. +62 21 2903 5405 
e. corporate@ssms.co.id 

Visit us on the web at 

www.ssms.co.id 

Pembayaran Kupon Obligasi SSMS 

 
SSMS melaksanakan pembayaran kupon obligasi sejumlah $11.625juta atau setara 
dengan Rp168 miliar pada tanggal 18 Juni 2019 kepada Bank of New York Mellon, 
cabang New York, pembayaran ini merupakan pembayaran ketiga yang dilakukan 
oleh SSMS. 

Chief Finance Officer (CFO) SSMS Nicholas J. Whittle menyampaikan, pembayaran 
kupon yang ketiga ini merupakan komitmen dan kewajiban SSMS terkait             
penerbitan obligasi global melalui anak Perusahaan senilai US$300 juta pada awal 
tahun 2018.  

Obligasi yang diterbitkan pada 23 Januari 2018 lalu ini memiliki tenor selama 5 
tahun, yaitu 2018 – 2023 dengan pembayaran pokok obligasi dilakukan secara 
penuh pada saat jatuh tempo dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% per tahun, 
dengan kupon obligasi yang dibayarkan sebanyak 2 kali per tahun. 

Penurunan kedua hasil produksi tersebut 
dikarenakan pada tahun ini iklim cuaca 
yang kurang bersahabat. 

Semantara hasil produksi lainnya, Palm 
Kernel SSMS juga mengalami penurunan 
sebesar 12% dari 41.235 ton tahun 2018 
menjadi 36.307  ton pada periode yang 
sama tahun 2019.  

Lain halnya pada produksi Palm Kernel Oil 
(PKO) SSMS sampai pertengahan tahun ini 
mengalami peningkatan sebesar 34,1%, 
atau mencapai 6.627 ton dibandingkan 
tahun 2018 hanya sebesar 4.941  ton. 
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Biofertilizer Sebagai Soil Conditioner 

Tanah merupakan suatu sistem kehidupan yang kom-

pleks yang mengandung berbagai jenis organisme 

dengan beragam fungsi untuk menjalankan berbagai 

proses vital bagi kehidupan terestrial. Mikroba            

bersama-sama fauna tanah melaksanakan berbagai 

metabolisme yang secara umum disebut aktivitas          

biologi tanah. Peran mikroba dan fauna tanah yang 

penting dalam perombakan bahan organik dan siklus 

hara menempatkan organisme tanah sebagai faktor 

utama dalam memelihara kesuburan dan produktivitas 

tanah. Kemampuan mengukur kapasitas metabolisme 

berbagai mikroba dan fauna tanah menjadi basis bagi 

konsep perlindungan dan penyehatan tanah, terutama 

pada masa kini dan mendatang dimana laju degradasi 

lahan terus mengancam sejalan dengan makin 

terbatasnya sumber daya lahan. 

Dengan kondisi tanah di 

areal perkebunan Citra         

Borneo Indah (CBI) 

Group yang didominasi 

tanah masam sampai 

dengan sangat masam, 

jumlah P total dalam 

tanah yang tinggi. 

Penggunaan mikroba tanah merupakan salah satu  

alternatif dalam meningkatkan kesuburan tanah     

sehingga diharapkan mampu mengurangi kebutuhan 

pupuk kimia, jadi dibutuhkan peran mikroba tanah. 

Biofertilizer merupakan inokulan berbahan aktif        

organisme hidup yang berfungsi untuk menambat hara 

tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara dalam 

tanah bagi tanaman. (Simanungkalit R.D.M, et.al., 

2006). 

Prospek Pengembangan Biofertilizer di Perkebunan 
Kelapa Sawit 
Sulung Research Station (SRS)  Information Series 

 

 

 

 

Biofertilizer bermanfaat dalam memperkaya tanah 

dengan kandungan mikroorganisme yang 

menghasilkan unsur hara tanah dan membantu 

memerangi penyakit. Tiga unsur hara yang penting 

Nitrogen (N), Fosfat (P) dan Kalium (K) seluruhnya 

melibatkan aktivitas mikroba tanah. Hara N          

sebenarnya tersedia melimpah di udara, namun tidak 

dapat langsung diserap oleh tanaman. Oleh sebab itu 

mikroba tanah yang akan memfiksasi N menjadi terse-

dia bagi tanaman. Mikroba penambat N ini ada yang 

bersimbiosis dengan tanaman dan ada pula yang hidup 

bebas diperakaran tanaman. Mikroba penambat N 

simbiotik yang sudah ditemukan dari isolasi sampel 

tanah yang terdapat di perkebunan CBI Group yaitu 

Rhizobium sp. yang hidup dalam bintil akar tanaman 

kacang-kacangan (leguminose). 

Mikroba tanah lain yang berperan didalam penyediaan 

unsur hara P dan K tanaman adalah Mikroba Pelarut 

Fosfat. Peranan mikroba pelarut fosfat ini akan 

melepaskan ikatan P dari tanah contohnya tanah yang 

lama diberi pupuk superfosfat umumnya memiliki  

kandungan P cukup tinggi (Saraswanti et.al., 2007). 

Namun hara P ini sedikit/tidak tersedia bagi tanaman, 

karena terikat pada mineral tanahl iat yang sukar larut. 
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Peranan mikroba inilah yang akan melepaskan ikatan P 

dari mineral tanah liat dan menyediakannya bagi         

tanaman. Mikroba yang berkemampuan tinggi              

melarutkan P, umumnya juga berkemampuan tinggi      

melarutkan K. Pada jenis-jenis tertentu mikroba ini dapat 

memacu pertumbuhan tanaman karena menghasilkan 

zat pengatur tumbuh, menahan penetrasi patogen akar 

karena sifat mikroba yang cepat mengkolonisasi akar dan 

menghasilkan senyawa antibiotik (Elfiati, 2019). 

Hasil isolasi dan enumerasi populasi Mikroba Pelarut 

Fosfat di tanah mineral didominasi oleh bakteri 

dibandingkan jamur. Populasi jamur pelarut fosfat 

tertinggi ditemukan di jenis tanah Typic Dystrudept 

dengan kedalaman 40 cm dengan jumlah 17,95 x 104. 

Biofertilizer sangat prospektif untuk mensupport      

kebutuhan internal dan komersial karena dapat           

menyuplai lebih dari setengah kebutuhan hara tanaman 

sehingga dapat disebut sebagai soil conditioner. 

 

 

 

Sejalan dengan timbulnya 

kesadaran akan pentingnya     

menjaga kelestarian lingkungan 

dan kebutuhan akan bahan             

makanan yang relatif lebih sehat, 

maka penggunaan pupuk hayati 

(yang berbahan aktif mikroba 

yang menguntungkan) menjadi semakin berkembang 

pesat. Dalam sistem pertanian organik yang tidak 

menggunakan masukan berupa bahan kimia seperti 

pupuk kimia buatan dan pestisida, biofertilizer atau 

pupuk hayati menjadi sa-

lah satu alternatif yang 

layak dipertimbangkan. 

 

 

 

Seratus mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di       
perkebunan milik SSMS. Mahasiswa tersebut adalah para penerima 
beasiswa Badan Pengelola Dana Pekebunan Kelapa Sawit atau            
BPDP-KS. Dalam program beasiswa tersebut para mahasiswa berasal dari 
Politeknik Citra Widya Edukasi. Politeknik ini merupakan lembaga          
pendidikan yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDP-KS). 

100 Mahasiswa Penerima Beasiswa Praktek Kerja   
Lapangan di Perkebunan SSMS 

Penerima beasiswa yang melakukan PKL merupakan mahasiswa jenjang pendidikan D1, mereka melakukan PKL di 
perkebunan anak perusahaan SSMS yaitu PT Menteng Kencana Mas (MKM) yang berlokasi di Pulang Pisau,         
Kalimantan Tengah.  

Ketua kelompok PKL Wahyu Aji saat berada di lokasi PKL mengatakan, “kami sangat senang karena bisa PKL di 
perkebunan ini. Banyak ilmu baru yang belum kami dapatkan ketika di kampus,”. Wahyu menambahkan, para  
mentor dan sejumlah orang di lokasi perkebunan sangat antusias dalam membantu belajar. Wahyu yang saat ini 
berusia 20 tahun  juga berharap suatu hari nanti bisa bekerja di perkebunan ini. 

Sambungan dari hal 2 
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Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Paparan  
Publik 2019 

Disamping itu, RUPST juga menetapkan Persetujuan  
pembagian dividen untuk tahun buku 2018, dividen 
ditetapkan sebanyak 30% atau sebesar Rp25,8 miliar, 
dari laba Perseroan pada 2018 yang mencapai Rp86,2 
miliar. Sebesar Rp17,2 miliar ditetapkan sebagai         
cadangan wajib. Sementara sisa dari laba sebesar Rp43,1 
miliar dimasukan menjadi cadangan lainnya untuk 
menambah saldo laba ditahan cadangan kas Perseroan.  

Sedangkan transaksi material dan transaksi afiliasi yang 
dimaksud dalam agenda 5 adalah upaya untuk 
penyelesaian piutang dengan group terafiliasi melalui 
konversi saham terhadap utang serta melalui penerbitan 
instrument exchangeable notes. 

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pada tanggal 25 Juni 2019 telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang   
saham Tahunan dan Paparan Publik, bertempat di Financial Hall Gedung Graha Niaga, Jakarta.  

Pada RUPST Perseroan mengagendakan antara lain, Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha 
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Persetujuan dan Pengesahan neraca dan 
perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Ketentuan dan persetujuan 
penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun  buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 
Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 
Agenda lainnya terkait dengan Transaksi Afiliasi dan Material.  

 

H. Abdul Rasyid AS pemilik Citra Borneo Indah (CBI) 
memberikan bantuan berupa paket bingkisan       
ramadhan kepada masyarakat Kota Pangkalan Bun 
dan sekitar operasional Perusahaan pada tanggal 1 
Juni 2019 yang lalu.  

Pemberian bantuan dilakukan bersamaan dengan 
kegiatan buka puasa bersama dikediaman H Abdul 
Rasyid AS. Acara tersebut merupakan kegiatan rutin 
yang dilakukan oleh H Abdul Rasyid AS dan keluarga 
setiap tahunnya. 

H. Abdul Rasyid AS Memberikan Santunan Kepada        
Masyarakat Pangkalan Bun  

RUPST SSMS 25 Juni 2019 

Dengan adanya konversi tersebut, maka nantinya SSMS akan menjadi pemegang saham di PT SBI & PT CBU sebesar 
49% dari yang awalnya hanya 19%. Hal tersebut diharapkan bisa mempercepat hilirisasi industri kelapa sawit. 
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PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk Masuk Pada 5 Besar  
Perusahaan Yang Memberikan Penghormatan Hak Asasi 
Manusia 

 Special Interview CFO SSMS    
 di CNBC Indonesia 
 Proyeksi Bisnis Sawit SSMS 

 
Chief Finance Officer PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.         
Nicholas Justin Whittle melakukan siaran langsung               
wawancara bersama CNBC Indonesia di Jakarta pada tanggal 
17 Juni 2019.  

Pada kesempatan tersebut Nicholas menjelaskan mengenai proyeksi bisnis industri kelapa sawit Indonesia terhadap 
situasi internasional dan kinerja SSMS triwulan 1 –2 tahun 2019. 

Seminar dihadiri dan dibuka oleh Menteri Hukum & HAM Indonesia Bapak Yasonna Laoly, Kemenkumham sangat 
mengapresiasi FIHRRST dalam melakukan studi pemeringkatan terhadap 100 perusahaan publik. Saat ini                
Kemenkumham sedang menyusun MoU dengan FIHRRST dalam konteks bisnis dan HAM. Diharapkan kedepannya 
studi ini dapat disenergikan dengan program pemerintah, untuk menggapai pertumbuhan ekonomi yang              
mensejahterakan rakyat. 

Pada kesempatan tersebut PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) mendapatkan penghargaan 5 besar perusahaan 
yang memberikan penghormatan HAM, sekaligus melakukan sharing session bersama 4 perusahaan emiten lainnya 
menyampaikan hal tanggung jawab perusahaan pada pemberlakukan HAM di lingkungan kerjanya. Bertindak      
sebagai pembicara dari SSMS adalah HR Manager Bapak Rahmadsyah yang menjelaskan mengenai penerapan HAM 
di Perusahaan hingga mendapatkan sertifikasi HAM dari Business and Human Rights International Standards for  
Certification 2011 (BHRISC 2011) 

Pada tanggal 16 Juli 2019 The Foundation for                
International Human Rights Reporting Standards 
(FIHRRST) kembali menyelenggarakan seminar mengenai 
hasil Studi Pemeringkatan Penghormatan Hak Asasi 
Manusia di 100 Perusahaan Publik di Indonesia.  

Studi dilakukan kepada perusahaan yang masuk kategori          
indeks Kompas 100 periode Februari hingga Juli 2018, ini 
adalah sebuah langkah awal yang diharapkan dapat   
dilakukan setiap tahun oleh Perusahaan untuk 
memajukan dan penghormatan HAM.  

Menteri Hukum & HAM Indonesia Yasonna Laoly 
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Selain itu, SSMS menjalin kerjasama yang baik dengan 

penduduk sekitar lahan konservasi Pulau                            

Salat guna membantu pertumbuhan perekonomian 

masyarakat.  

Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi perusahaan 

perkebunan terbaik bertaraf international, dengan             

penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap        

kebijakan perusahaan, untuk sebesar-besarnya                      

kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Saat ini 

ada 33 individu Orangutan di Gugusan Pulau Salat, 6         

diantaranya adalah orangutan unrealesable (tidak dapat 

dilepaskan ke alam liar). Sampai tahun 2019 ada 15 individu 

Orangutan yang telah dilepasliarkan ke habitat alaminya. 

Dalam perjalanannya, pemilik Group Citra Borneo                  

Indah (CBI) dan SSMS, Haji Abdul Rasyid AS, beberapa       

waktu lalu berkesempatan melepaskan satu individu 

orangutan di kawasan Gugusan Pulau Salat, yang masih 

lestari tersebut.  

Selain dimanfaatkan sebagai tempat pra-pelepasliaran,  

Pulau Salat nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan 

ekowisata dengan mengoptimalkan potensi desa maupun 

lingkungan setempat dari sisi peningkatan ekonomi. Di        

masa depan, nantinya terbuka bagi kedatangan turis dalam 

dan luar negeri untuk menikmati keindahan wisata alam 

yang tentunya ini mampu menambah pendapatan asli      

daerah (PAD). 

Sebagai bentuk komitmen kepedulian perseroan terhadap 

keberlanjutan usaha dan lingkungan, perusahaan bermitra 

dengan BOSF memilih Pulau Salat, yang terletak di        

Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis)           

Kalteng, sebagai areal pra-pelepasliaran Orangutan maupun 

perlindungan sumber daya alam hayati. Areal yang di-

peruntukkan bagi Orangutan untuk beradaptasi sebelum 

dilepasliarkan ke habitat alaminya, lahan ini cukup luas, 

setidaknya cukup untuk mendukung kemampuan            

beradaptasi, sosialisasi, dan ketersediaan pakan primata 

dilindungi itu. Chief Executive Officer (CEO) SSMS                

Vaullathan Subraminam mengatakan, “Ini merupakan 

komitmen besar kami terhadap kelestarian ling-

kungan, karena perseroan memahami pentingnya menjaga 

keseimbangan 

ekosistem”. 

Sebagai perusahaan yang telah tersertifikasi Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable 

Palm Oil (ISPO), SSMS berkomitmen menerapkan prinsip 

keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Hal tersebut sesuai dengan tata nilai perusahaan yang tak 

hanya mengedepankan profit, tapi juga people dan planet. 

Sebagai pihak yang berkomitmen terhadap keberlanjutan 

lingkungan hidup, semenjak tahun 2016 SSMS bersama 

Borneo Orang Utan Fondation (BOSF) mengelola lahan 

dengan seluas lebih dari 2.000143 hektar untuk tempat     

pra-pelepasliaran Orangutan maupun perlindungan sumber 

daya alam hayati. Untuk mendukung suksesnya program 

tersebut, perusahaan sudah mengalokasikan dana sebesar 

Rp8 miliar, dengan alokasi biaya sebesar Rp2 miliar setiap 

tahunnya. 

KONTRIBUSI SSMS PADA PELESTARIAN ORANGUTAN DI           

KALIMANTAN TENGAH  

H. Abdul Rasyid AS 


