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Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tangung
Jawab Sosial Perusahaan direalisasikan melalui
berbagai pelaksanaan program kegiatan
kemasyarakatan, hal ini sebagai peran perusahaan
dalam menjalin hubungan yang sinergi dan harmonis
dengan Stakeholder dan masyarakat guna
mendukung perkembangan dan menciptakan
masyarakat yang harmonis dan mandiri.

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam tugasnya memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Kriteria  ;

 Visi ”Berkah Untuk Lingkungan Sekitarnya”

 Misi  ;
1. Melaksanakan Komitmen Perusahaan Atas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Yang Akan Memberikan Nilai Tambah Kepada Semua Pemangku Kepentingan.
2. MenciptakanHubungan Harmonis Yang MendukungPerkembangan Komunitas Sekitar,

Seimbang Dengan Pertumbuhan Perusahaan.
3. Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Pembangunan Masyarakat

Yang Berkelanjutan.

 Tujuan ;
1. Membantu Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat
2. Membangun Hubungan Yang Harmonis Dan Kondusif Dengan Semua Pemangku

Kepentingan(Stakeholder) Untuk Mendukung  Perkembangan Dan Reputasi
Perusahaan

 Kriteria ;
1. Tepat Sasaran
2. Bermanfaat
3. Berkelanjutan

Adapun Program kegiatan tersebut antara Lain ;
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METODOLOGI PENGEMBANGAN CSR

METHODE PELAKSANAAN KEGIATAN CSR
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ANGGARAN CSR

TAHUN BUDGET CSR

TH 2014 7.196.046
TH 2015 13.673.950
TH 2016 16.032.717
TH 2017 20.737.738
TOTAL 57.640.451

SKEMA KELUHAN MASYARAKAT

KETERANGAN ;
 Masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan atau mengusulkan Program kegiatan kepada

pemerintah desa atau kepada Tim Desa,
 Tim Desa atau Pemerintah desa Menyampaikan aspirasi, keluhan atau Program kegiatan Mayarakat

bisa menyampaikan langsung ke departemen CSR atau di Kantor Estate /Mill terdekat dengan desa.
 Menyampaikan aspirasi, keluhan atau Program kegiatan Masyarakat yang disampaikan ke Kantor

Estate / Mill Terdekat akan disampaikan ke departemen CSR untuk di proses.
 Keluhan, aspirasi atau Program kegiatan Mayarakat akan diproses oleh Departemen CSR kemudian

akan disampaikan kepada masyarakat / Warga yang terkait.
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Tim Desa dalam Struktur CSR

1. TUJUAN JABATAN
Mengakomodir dan menginformasikan setiap aspirasi, keluhan dan rencana program kegiatan
masyarakat kepada perusahaan agar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan berjalan
efektif dan tepat sasaran.

2. TANGGUNG JAWAB UTAMA
1) Menerima dan Mencatat keluhan, saran atau rencana kegiatan masyarakat/organisasi desa.
2) Memastikan setiap pengajuan kegiatan berbentuk surat resmi atau proposal kegiatan yang di

ketahui oleh pemerintah desa.
3) Penginformasikan atau melaporkan kepada Departemen CSR terkait keluhan, saran atau recana

kegiatan masyarakat secara berkala.
4) Menginformasikan kejadian di masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan secara cepat.
5) Memberikan informasi kebijakan atau ketentuan perusahaan kepada warga / masyarakat sesuai

dengan kebutuhan (Proporsinal).

3. HAK & KEWAJIBAN
1) Tim desa di bentuk dan diusulkan oleh pemerintah desa kepada Perusahaan
2) Tim Desa yang telah di angkat oleh Desa berhak mendapatkan Insentif Sesuai dengan ketentuan

perusahaan yang berlaku.
3) Tim Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan setiap bulan kepada departemen CSR

KEPALA DEPARTEMEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

TEAM TEKNIS

Bidang Pendidikan & Kesehatan Bidang Comdev & Sosial Budaya
Kemasy Bidang Lingkungan & Infrastruktur Bidang Adminitrasi & Keuangan

Ka. Sie. Ka. Sie. Ka. Sie. Ka. Sie.

STAFF STAFF STAFF

STAFF Keuangan

TEAM DESA TEAM DESA TEAM DESA
STAFF CSR
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TIM DESA

Susunan masyarakat yang terdiri
dari 3 sampai 4 orang lebih
yang dibentuk oleh setiap desa
sebagai perwakilan desa dan
masyarakat yang difungsikan
untuk penghubung komunikasi
antara masyarakat dengan
perusahaan,

Kesibukan warga dalam bekerja
dan kegiatan lainnya kadang
menjadi kendala perusahaan
dalam penyerapan aspirasi
masyarakat.

PROGRAM SOSIAL BUDAYA (SOS-BUD)

Penerapan Tim Desa yang masuk dalam struktural organisasi CSR menjadi salah satu strategi
perusahaan untuk menciptakan rasa harmonis dan sinergi antara perusahaan dengan masyarakat,
perusahaan melalui CSR memaksimalkan tim desa ini dalam kegiatan diskusi dan komunikasi serta
memastikan bahwa aspirasi dan keluhan masyarakat memiliki wadah yang sesuai dan memastikan
dapat disampaikan ke Perusahaan.

Tim Desa terdiri dari Tokoh Masyarakat, Aparatur Desa dan lainnya yang dipandang sesuai oleh
desa. Tim desa memiliki fungsi dan tugas agar menyampaikan segala bentuk informasi yang
berhubungan dengan operasional perusahaan dan kemajuan desa serta keluhan warga dan
lainnya.

PT JML TIM
DESA %

KSA 5 3,52%
SSMS 20 14,08%
MMS 13 9,15%
TSA 60 42,25%
SMU 42 29,58%
MPP 2 1,41%
MKM 0 0%
JUMLAH 142 100%
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PASAR MURAH

Salah satu bentuk komitmen
perusahaan terhadap masyarakat
sekitar diantaranya turut dalam
meringankan kebutuhan dasar yang
dibutuhkan oleh masyarakat.

Pasar murah merupakan salah satu
program sosial budaya yang
dilaksanakan oleh perusahaan untuk
memnuhi kebutuhan dalam jangka
pendek.

Tingginya harga bahan pokok membuat warga yang kurang mampu semakin tidak terjangkau
dalam pembelian bahan pokok, terlebih lagi pada saat bulan puasa dan menjelang hari raya idul
fitri.

Maka dengan filosofi “Care” perusahaan pada tahun 2017 melaksanakan pasar murah yang
dilaksanakan pada saat waktu harga bahan pokok tinggi seperti saat bulan puasa dan menjelang
hari raya idul fitri, antusias masyarakat dengan adanya pasar murah ini disambut baik oleh
masyarakat disekitar Perusahaan di kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai.

Paket yang dijual berupa beras satu sak 10 kilogram, 2 botol sirup, 2 botol minyak goreng itu
penjualannya dipusatkan di kantor desa, Masing-masing desa mendapatkan rata-rata 200 s/d 1.300
paket sembako murah.

Dari paket sembako diatas seharga Rp. 200.000,- dan hanya di jual ke masyarakat dengan harga
Rp. 100.000,- dengan jumlah sekian warga dapat terbantu dari program perusahaan ini dengan
senang.
Program ini bertujuan agar bantuan – bantuan yang bersifat sosial kemasyarakan dapat dirasakan
dan dapat mengatasi permasalahan mayarakat yang bentuknya mampu dirasakan langsung dalam
jangka pendek.

Tahun Jml Paket Harga Paket Harga Jual %
2016 6.900 178.800 89.400 50%
2017 6.900 200.000 100.000 50%
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Program pasar murah ini telah
laksanakan oleh perusahaan PT
Sawit Sumbermas Sarana Tbk &
PT Kalimantan Sawit Abadi
Setiap Tahun.

Di tahun 2017 ini perusahaan
menghabiskan paket sembako di
pasar murah sebanyak 6.900 Paket.

Program ini menjadi suatu
program yang sangat ditunggu
oleh masyarakat disaat harga
sembako sangat mahal dan
kurang dijangka oleh kalangan
masyarakat menengah kebawah.

BANTUAN PERBAIKAN TEMPAT
IBADAH

Dalam rangka memenuhi kebutuhan
tempat ibadah yang layak pada
masyarakat disekitar perusahaan,
CSR perusahaan turut serta
membantu meningkatan atau
membangun sarana peribadatan
tersebut.

SSMS, Tbk. Senantiasa ikut berperan
dalam pembangunan dan perbaikan
sarana ibadah masyarakat sekitar
perusahaan.

Diantara beberapa tempat ibadah yang telah diberikan bantuan perbaikan dan pembangunannya
antara lain ;

1. Masjid Al Muhajirin Desa Runtu (PT SSMS)
2. Masjid Ainul Yakin Desa Rangda (PT SSMS)
3. Masjid At Taubah di Kel. Madurejo Pangkalan Bun (PT KSA)
4. Musholla Toriqul Jannah Desa Rungun (PT SSMS)
5. Musholla Nurul Iman Desa Natai Baru (PT KSA)
6. Gereja Katolik Santa Maria Tahai Jaya Maliku (PT MKM)
7. Gedung Gereja katholik santro petrus stasi di desa Sepondam (PT SMU)

Bantuan yang diberikan perusahaan difokuskan pada perbaikan gerdung pada tempat ibadah
sesuai dengan kebutuhan yang di harapkan.



Laporan CSR - Tahun 2017 | 8

PEMBAGIAN PAKET
SEMBAKO

Konsistensi perusahaan
dalam membantu masyarakat
sekitar operasional
Perusahaan khususnya
kepada warga yang kurang
mampu selalu dilakukan
sebagai salah satu bentuk
kepedulian perusahaan
dengan membagikan bahan
sembako di setiap tahunnya.

PHBI, PHBK dan PHBN

Selain bantuan perbaikan dan pembangunan
tempat ibadah Perusahaan juga berpartisipasi
terhadap kegiatan – Kegiatan sosial
kemasyarakatan baik peringatan hari besar Islam
(PHBI) dan Peringatan Hari Besar Kristen (PHBK)
serta kegiatan kegiatan nasional yang dilaksanakan
di beberapa desa sekitar operasional perusahaan .

Kegiatan kegiatan ini diharapkan dapat
memberikan nilai positif dalam perkembangan
hubungan sosial antar warga sehingga terciptanya
keharmonisan, khususnya para pemuda yang hobi
dan kesukaannya nantinya bisa disalurkan melalui
program kegiatan yang ada di desa termasuk
kegiatan perlombaan dan olah raga.

Pembagian paket sembako yang berikan kepada masyarakat desa disekitar perusahaan
merupakan salah satu program bantuan perusahaan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hal
ini diharapkan agar meningkatkan dan terciptanya rasa harmonisasi masyarakat terhadap
perusahaan yang dibangun disekitar komunitas mereka.

Selain itu masyarakat juga merasa bahwa perusahaan sampai dengan saat ini senantiasa
peduli dengan warga sekitar. Meskipun hanya beberapa paket sembako namun hal ini
setidaknya dapat membantu warga sekitar perusahaan yang membutuhkan.

Program pemberian paket sembako ini biasanya dilaksanakan pada menjelang Bulan Puasa /
Bulan Ramadhan di setiap tahunnya, ratusan paket sembako di berikan kepada warga yang
membutuhkan, masing – masing kepala keluarga (KK) mendapatkan satu paket sembako
antara lain 1 Sak Beras, Minyak Goreng, Gula dan Sirup.

Dalam penyerahan sembako departemen CSR berkoordinasi dengan estate – estate terdekat
dengan desa dan angsung diserahkan oleh managemen Estate, hal ini agar masyarakat dana
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PENDIDIKAN GRATIS UNTUK
MASYARAKAT SEKITA
PERUSAHAAN

Karena begitu penting-nya
pendidikan sebagai pondasi
dasar seseorang dalam
menentukan masa depan, maka
perusahaan melaluisalah satu
program utamanya selalu
Konsisten memberikan sarana
Pendidikan untuk masyarakat
sekitar perusahaan.

managemen kebun (estate) dapat berinteraksi lebih dekat, tentunya juga dapat bekerja sama
dengan baik dengan warga sekitar.

PT JML
Paket

%

SSMS 1.843 30,34%
KSA 747 12,30%
MMS 385 6,34%
SMU 560 9,22%
TSA 628 10,34%
MPP 411 6,77%
MKM 1.500 24,70%
TOTAL 6.074 100%

Jumlah Paket Sembako dari Tahun 2015 s/d 2017

Tahun Jml Paket
TH 2015 4.434
TH 2016 5.193
TH 2017 6.961

Total 16.588

PROGRAM PENDIDIKAN

Warga sekitar perusahaan memiliki kesempatan yang sama dengan anak karyawan perusahaan
dalam sektor pendidikan dimana masyarakat sekitar perusahaan dapat menyekolahkan anak – anak
mereka ke sekolah didalam perusahaan, disamping itu perusahaan juga membina Sekolah-sekolah
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yang berada disekitar operasional perusahaan khususnya di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dan Pesantren / Madrasah.

Melalui Yayasan Abdul Rasyid AS Sekolah yang terbangun di lingkungan PT Sawit Sumbermas
Sarana, Tbk. antara Lain ;

I. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. TK Sumbermas Sarana Kenambui |  PT SSMS Tbk
2. TK Sumbermas Sarana Sulung | PT SSMS Tbk
3. TK Sumbermas Sarana Kondang | PT SSMS Tbk
4. TK Sumbermas Sarana Selangkun | PT SSMS Tbk
5. TK Mitra Mendawai Sejati Suayap | PT MMS
6. TK Kalimantan Sawit Abadi Natai Baru | PT KSA
7. TK Bhakti Utama Nanga Kiu | PT SMU
8. TK Purnama Pedongatan | PT SMU
9. TK Abadi Malata | PT TSA
10. TK Tenera Nanuah | PT TSA

II. Pendidikan Dasar (SD)
1. SD Swasta Sumbermas Sarana Kenambui | PT SSMS Tbk
2. SD Swasta Sumbermas Sarana Kondang | PT SSMS Tbk
3. SD Swasta Sumbermas Sarana Selangkun | PT SSMS Tbk
4. SD Swasta Mitra Mendawai Sejati Suayap | PT MMS
5. SD Swasta Sawit Multi Utama Nanga Kiu | PT SMU
6. SD Swasta Tanjung Sawit Abadi | PT TSA

III. Pendidikan Menengah (SLTP/SLTA)
1. SMP Sumbermas Sarana Kenambui | PT SSMS Tbk
2. SMK Sumbermas Sarana Kenambui | PT SSMS Tbk

Selain sekolah yang ada di kebun perusahaan juga membina sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
dibeberapa desa yang ada disekitar perusahaan Antara lain berada di desa Natai baru, Desa
Sulung, Desa Kenambui, Desa Rungun, Desa Rangda. Perusahaan senantiasa memberikan
bimbingan administrasi, Operasional Sekolah, Bantuan alat peraga, bantuan insentif guru PAUD
Desa, Guru madrasah dan lainnya yang dibutuhkan dalam peningkatan pendidikan yang ada di
desa sekitar.

Jumlah Murid mulai jenjang TK s/d SMK

Sekolah Jumlah
Tingkat PAUD/TK 547
Tingkat SD 1.253
Tingkat SMP 283
Tingkat SMK 165

Total 2.248

Dalam pengelolaan sekolah sebagai program pemberdayaan pendidikan yang diberikan
perusahaan untuk internal maupun untuk warga sekitar perusahaan setiap tahun mencapai dana
sekitar Rp. 7.569.386.238 naik 20.5% dari tahun 2016
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PELATIHAN GURU

Untuk meningkatkan
kopetensi dan keterampilan
pengajar maka kegiatan
pelatihan dan pendidikan
selalu di lakukan oleh
perusahaan disetiap
tahunnya.

Hal agar pendidik dan
tenaga kependidikan
memiliki kemampuan sesuai
dengan posisi yang dimiliki,

GURU BANTU DESA

Kebutuhan tenaga pendidik yang
kurang di beberapa desa sekitap
perusahaan, menjadi kendala desa
tersebut dalam peningkatan
pendidikan. Pendidikan ini bukan
hanya pendidikan formal namun juga
pendidikan Informal di beberapa desa
sekitar area operasional.

Pendidikan ini menjadi  bekal
masyarakat dan termasuk kebutuhan
dasar masyarakat untuk peningkatan
taraf kehidupan yang lebih baik.

Pelatihan-pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan ini bertujuan juga untuk dapat
membantu pemerintah dalam mensukseskan program Pendidikan dalam peningkatan mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Memberi  bekal ilmu kepada pendidik dan tenaga
kependidkan dasar agar mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan
kecerdasan anak/secara holistic, Meningkatkan ketrampilan pendidik agar mampu
mengembangkan metode dan media belajar untuk peserta didik secara tepat dan efisien,
Mengembangkan kemandirian pendidik dalam mendidik anak usia dini dan Memperkecil resiko
kesalahan mendidik pada peserta didik.

Sehingga dengan tujuan diatas CSR merealisasikan program pemberdayan Pendidikan dengan
melaksanakan pelatihan dan pembekalan bagi pendidik dan Tenaga kependidikan baik disekolah
internal perusahaan ataupun disekolah-sekolah binaan sekitar Perusahaan.

Sesuai hal diatas perusahaan melalui program pendidikan memberikan guru bantu pada
Jenjang PAUD/TK, Guru Madrasah, Guru Pesantren, dan beberapa guru di Sekolah dasar (SD)
yang masih membutuhkan.
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BEASISWA PERUSAHAAN

Sebagai bentuk komitmen
perusahaan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui
pendidikan dan untuk peningkatan
akses komunitas terhadap
pendidikan di kotawaringin barat
dan sekitarnya, Maka perusahaan
melaksanakan program Beasiswa.

Program ini diperuntukan bagi anak
masyarakat sekitar, anak karyawan
perusahaan serta karyawan yang
dapat ditingkatkan SDM-nya untuk
pendidikan pendidikan yang lebih
tinggi

Perusahaan dalam hal ini memberikan beberapa Guru bantu / Guru Honor yang ditempatkan di
desa-desa sekitar perusahaan yang menjadi stakeholder Perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana
(PT SSMS Tbk), diantara berapa guru yang telah ditatapkan oleh perusahaan menjadi guru Honor
Perusahaan akan diberikan insentif oleh perusahaan setiap bulan.

Pemberian insentif oleh perusahaan berharap adanya keberlanjutan pendidikan pada anak-anak
masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, diantara sekolah yang ditempati beberapa guru
honor / guru bantu, adapun desa – desa disekitar perusahaan tersebut antara lain ;

• PAUD / TK Ceria, Desa Kenambui | PT SSMS Tbk
• PAUD / TK Tunas Harapan, Desa Sulung | PT SSMS Tbk
• PAUD / TK Batu Raja, Desa Rungun | PT SSMS Tbk
• PAUD / TK Tunas Harapan, Desa Natai Baru | PT KSA
• PAUD / TK Desa Batu Tunggal | PT SMU
• PAUD / TK Desa Merambang | PT SMU
• PAUD / TK Desa Toka | PT SMU
• Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Desa Rangda | PT SSMS Tbk
• Pesantren / Madrasah, Desa Kenambui | PT SSMS Tbk
• Pesantren / Madrasah, Desa Sulung | PT SSMS Tbk
• Pesantren / Madrasah, Desa Kondang | PT SSMS Tbk

Eksistensi perusahaan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan material semata,
perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Juga selalu berupaya mengembangkan dan menjaga
hubungan yang baik dengan masyarakat setempat disekitar perusahaan. Dala upaya ini
perusahaan melaksanakan beberapa program kegiatan yang dapat diterima dengan baik oleh
masyarakat diantaranya adalah program beasiswa perusahaan.

Beasiswa ini diperuntukkan bagi anak-anak masyarakat sekitar hingga anak karyawan dan
karyawan itu sendiri, beasiswa ini memiliki bentuk ikatan dinas artinya peserta beasiswa yang
mengikuti program ini akan langsung bekerja diperusahaan, program beasiswa di PT Sawit
sumbermas Sarana Tbk telah dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.
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Beasiswa yang dilaksanakan antara lain, beasiswa Pasca Sarjana (S2), Beasiswa Strata I (S1),
Beasiswa Diploma IV (D4), Beasiswa Diploma III (D4), Beasiswa Profesi, Beasiswa untuk Guru &
Bantuan beasiswa miskin, beberapa perguruan tinggi nasional yang menjadi tempat pendidikan
antara lain ;

• Beasiswa D1 Program Operator Mill Angkatan I (INSTIPER Yogyakarta) Tahun 2012
• Beasiswa D1 Program Operator Mill Angkatan II (INSTIPER Yogyakarta) Tahun 2012 - 2013
• Beasiswa D3 Program Kesehatan (STIKES Telogorejo – Semarang) Tahun 2011- 2013
• Beasiswa D3 Program Kebidanan (AKKES Asih Husada - Semarang) Tahun 2013 - 2015
• Beasiswa D3 Program Keperawatan (AKKES Asih Husada- Semarang) Tahun 2013 - 2015
• Beasiswa D4 Program Perkebunan (STIP-AP Medan) Angkatan tahun 2013 - 2017

Adapun program beasiswa yang masih proses antara lain ;

• Beasiswa S1 Program Perkebunan (INSTIPER Yogyakarta) tahun 2015
• Beasiswa S1 Program Perkebunan (INSTIPER Yogyakarta) tahun 2017
• Beasiswa D3 Program Mill (PKS Citra Widya Edukasi Bekasi ) tahun 2015
• Beasiswa D3 Program Mill (PKS Citra Widya Edukasi Bekasi ) tahun 2017
• Beasiswa S1 Program Managemen (UPR) Tahun 2013
• Beasiswa S1 Program Pendidikan Islam (UIN Jakarta) Tahun 2016
• Beasiswa S1 Program Managemen (UNTAMA-Pangkalan Bun) Tahun 2017
• Beasiswa S1 Program Managemen Akuntansi (YKPN-Yogyakarta) Tahun 2017
• Beasiswa S1 Program Perkebunan (UNLAM-Kalimantan Selatan) Tahun 2017
• Beasiswa S1 Program Managemen Akuntansi (UNMER-Malang) Tahun 2017
• Beasiswa Propfesi Apoteker (UAD-Yogyakarta) Tahun 2017
• Beasiswa Propfesi Ners (STIKES Telogorejo – Semarang) Tahun 2017
• Bantuan Pendidikan Siswa Kurang Mampu 2011 s.d Sekarang

Beasiswa dilaksanakan di PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk dan beberapa anak perusahaan antara
lain ;

PT
Jml

Mahasiswa
%

SSMS 84 84,0%
KSA 6 6,0%
MMS 4 4,0%
SMU 4 4,0%
TSA 2 2,0%
TOTAL 100 100%

Jumlah Peserta Beasiswa Per-Tahun

TAHUN JML %
TH 2011 4 3,9%
TH 2012 37 35,9%
TH 2013 36 35,0%
TH 2014 0 0,0%
TH 2015 12 11,7%
TH 2016 1 1,0%
TH 2017 13 12,6%

TOTAL 103 100%
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MAGANG & KUNJUNGAN
INDUSTRI

Salah satu dari partisipasi
perusahaan terhadap pendidikan
adalah perusahaan memfasilitasi
kegiatan – kegiatan pendukung
dalam perkembangan pendidikan
dan membangun SDM yang siap
kerja.

Kegiatan ini merupakan cara untuk
mengenalkan kepada peserta didik
terhadap pekerjaan / operasional
perusahaan baik di kebun atau di
pabrik.

Magang menjadi syarat utama untuk melalui proses pendidikan baik di tingkat Sekolah Menengah
Atas (SMA) ataupun setingkat  Strata 1 dan Diploma. Mahasiswa tingkat akhir diwajibkan untuk
melakukan magang di suatu perusahaan terdahulu sebelum mendapatkan gelarnya. Sedangkan
Siswa Tingkat Menengah Atas (SMA) menjadi syarat dalam penilaian kelulusan.

Magang telah diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
khususnya pasal 21 – 30. Dan lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi no. Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, Pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan
kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja
secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih
berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka
menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Dari dasar ini, perusahaan melalui departmen CSR bertanggung jawab terhadap kelayakan
pendidikan masyarakat sehingga turut andil dalam memberikan / memfasilitasi siswa ataupun
mahasiswa untuk praktek atau magang di perusahaan, pada tahap praktek / magang perusahaan
memfasilitasi penempatan praktek, pembimbingan yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja (Mill
manager, Estate Manager atau kepala departemen) serta tempat tinggal yang dekat dengan
tempat praktek
lapangan peserta
yang bersangkutan.

Termasuk itu juga
perusahaan membuka
pintu bagi beberapa
perguruan tinggi dan
sekolah yang
berkehendak untuk
melakukan kunjungan
industry atau studi
lapangan yang
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BANTUAN PERLENGKAPAN
PERPUSTAKAAN

Perusahaan berkomitmen membangun
kemandirian ekonomi masyarakat melalui
pemberdayaan pendidika kususnya juga
di perpustakaan. Melalui program
bantuan peralatan penunjang dan lainnya
untuk perpustakaan desa.

Dengan adanya perpustakaan yang
menarik dan multimedia masyarakat
dibimbing untuk memperkaya ilmu terkait
produksi dan pemasaran agar mampu
merintis usaha kecil menengah atau juga
untuk Siswa/I yang memiliki hobi
membaca dan mencari informasi.

bertujuan untuk melihat secara langsung tentang operasional perusahaan baik di Perkebunan dan
pabrik pegolahan Sawit (CPO).

JENJANG 2015 2016 2017

SLTA 93 115 127
DIPLOMA 33 17 11
STRATA 1 35 25 29
JUMLAH 161 157 167

Sampai dengan Tahun 2017, perusahaan tetap berkomitmen untuk menunjang kebutuhan
perpustakaan di desa dan kelurahan, terutama Diera digital seperti saat ini, perusahaan
memberikan bantuan beberapa alat penunjang untuk dapat digunakan pada saat ini. diantara
bantuan yang disampaikan untuk perpustakaan antara lain 1 Unit Komputer & Meja, Buku – Buku
Bacaan.

Hal ini agar dapat digunakan di perputakaan untuk dapat disambungkan dengan internet,
sehingga  dapat digunakan secara maksimal dan lebih luas lagi seperti perpustakaan digital dan
sejenisnya.
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PENGOBATAN GRATIS

Guna untuk ringankan biaya pengobatan
masyarakat sekitar operasional perusahaan,
melalui program Pemberdayaan Kesehatan,
CSR Perusahaan berkomitmen selalu dalam
program pengobatan gratis.

Pengobatan yang diterima oleh masyarakat
sekitar perusahaan secara gratis dan telah
berlangsung tiap tahun, hal ini merupakan
nilai perusahaan dalam “Care For The
People”
…

PROGRAM KESEHATAN

Pengobatan gratis yang selalu diberikan perusahaan untuk masyarakat sekitar operasional
perusahaan dan selalu di diminati oleh warga. Mereka memanfaatkannya untuk mengecek dan
mengeluhkan kondisi kesehatan tiap kali ada keluhan pada diri mereka.

Selain pengobatan rawat jalan juga memfasilitasi rawat inap bagi warga yang memang
memerlukan tindak medis lanjutan. perusahaan juga memfasilitasi Kesehatan warga yang berobat
melalui poli klinik yang biasa terletak di tiap estate dan Poli kebun Pusat (Central Polibun), adapun
untuk fasilitas yang disediakan oleh perusahaan antara lain adalah obat-obatan, maupun lainnya
secara gratis.

Jumlah Pasien dan Biaya pengobatan tahun 2017

PT JML PASIEN JML BIAYA %

SSMS 422 18.238.671 42,44%
KSA 33 757.350 1,76%
MMS 551 18.084.460 42,08%
SMU 4 185.026 0,43%
TSA 92 4.070.030 9,47%
MKM 42 1.636.641 3,81%

TOTAL 1.144 42.972.179 100%

Jumlah pasien dan Biaya Pengobatan Gratis dari tahun 2015 s/d 2017

Tahun Jumlah
Pasien Jml Biaya

TH 2015 970 6.682.057
TH 2016 1.129 31.471.085
TH 2017 1.144 42.972.179

Total 3.243 81.125.321
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PROGRAM BEBAS BUANG AIR BESAR
SEMBARANG (ODF)

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) yang laksanakan dalam program
Corporate Social Responsibility (CSR) PT
Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Tbk.
Adalah dengan mengintegrasikan polah
prilaku buang Air Besar di bantaran
Sungai kedaratan dengan cara
pembangunan Jamban yang sehat yang
tidak mencemari lingkungan sekitar.

PT Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Tbk. sebelumnya telah menggelar pelatihan pembuatan
jamban portable yang efektif dan memberikan bantuan alat cetak jamban sehat kepada
masyarakat  Desa  Sulung  Kecamatan  Arut  Selatan,  Kobar.  Pelatihan sekaligus penyerahan alat
cetak jamban sehat tersebut digelar di aula Desa Sulung pada tahun 2014.

Kegiatan  yang  dilakukan  dengan  menggandeng  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kotawaringin
Barat  (Kobar) merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) atau
tanggungjawab sosial perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit ini. Lewat
kegiatan ini, ketersediaan jamban sehat di setiap rumah warga di kedua desa diharapkan tercapai.

Dengan bantuan itu, jumlah kasus penyakit akibat sanitasi yang buruk diharapkan bisa ditekan.
Dengan pelatihan ini pula, warga dua desa diharapkan mampu memproduksi jamban sehat secara
mandiri untuk kemudian memasarkannya secara luas. Dengan begitu pendapatan warga bisa
meningkat.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya menjaga sanitasi
rumah tangga, yakni salah satunya dengan
penyediaan dan penggunaan jamban sehat,
kasus diare yang banyak ditemukan di sejumlah
desa di Arsel dapat menurun setiap tahunnya.

Setelah sukses menuntaskan program ini didesa
sulung sampai dengan tahun 2017 perusahaan
berkomitmen terus untuk melaksanakan
program ini di beberapa desa yang masih
melakuan buang air besar disembarang tempat
/ dibantaran sungai. Diantaranya didesa
Kenambui, Desa Umpang, Desa Rangda,
Kelurahan Raja dan Kelurahan Raja Seberang.
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Dalam pelaksanaan program
bebas buang sembarangan, PT
SSMS Tbk merahi Piagam
Penghargaan dari bupati
Kabupaten Kotawringin Barat
dengan acuan berpartisipasi
dalam Peningkatan Akses
Sanitasi Masyarakat Bebas ODF
/ Buang Air Besar
Sembarangan.

Penghargaan ini telah diraih oleh PT SSMS Tbk dan anak
Perusahaan (PT KSA) serta PT CBI sejak tahun 2014 s/d 2017.

SUNAT MASAL

Tahun 2017 PT Mirza Pratama Putra
(PT MPP) melaksanakan kegiatan
sunatan masal disalah satu desa sekitar
perusahaan.

Partisipasi ini merupakan satu
kepedulian perusahan terhadap
Kesehatan masyarakat yang ada didesa
tersebut.

Bersama dengan beberapa instansi
pemerintahan pelaksanaan ini
dilaksanakadi desa sungai bulu.

Di Kelurahan Raja dan Raja Seberang untuk tahunn 2017 telah terealisasi sebanyak ;

Perusahaan senantiasa memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat desa sekitar
perusahaan melalui beberapa program salah satunya adalah sunatan masal, Selain itu pengobatan
gratis yang juga merupakan program yang dilaksanakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat terkait Kesehatan.

melaksanakan Sunatan Massal pada saat ini dilaksanakn saat liburan sekolah, selain untuk menjaga
kesehatan masyarakat juga membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan
fasilitas sunatan secara gratis.

LOKASI Jml BAB
Sembarangan

Realisasi
2017

Kel. Raja 85 KK 23 KK
Kel. Raja Seberang 351 KK 53 KK

TOTAL 436 KK 76 KK
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PENANAMAN 1 JUTA POHON

Program ini terealisasi dengan tema
penanaman 1 juta pohon dilaksankan di
sepanjang jalan / pingir jalan Lintas
kalimantan – Lamandau dan juga
dibagikan kepada masyarakat sekitar
perusahaan yang membutuhkan. Serta
beberapa internal kebun.

Beberapa jenis pohon yang ditanam
berfariatif, antara lain pohon mahoni,
Trembesi, Bengkirai dan beberapa
pohon buah-buahan seperti bibit pohon
durian, dll.

BANTUAN AMBULAN SIAGA

Untuk mendukung kesiagaan desa
dalam segi Kesehatan maka PT Sawit
sumbermas Sarana Tbk memberikan
bantuan Ambulan untuk masyarakat
melalui Program Corporate Social
Responbility (CSR).

Program Kesehatan merupakan salah
satu program utama departemen CSR
dari 6 program yang ada, program ini
diharapkan untuk sedikit membantu
peningkatan taraf hidup dalam segi
Kesehatan.

Dengan diterimanya bantuan kendaraan ini, Maka secara bertahap kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan kesehatan akan terpenuhi. Apa yang didapat ini hendaknya disyukuri dan sebagai
konsekuensinya satuan pengguna yang akan menerima kendaraan ini wajib memanfaatkan dan
mendayagunakan fasilitas ini secara efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran
operasionalnya, Satu hal yang tidak boleh terlupakan yakni faktor perawatan dan kebersihan.

Pemberian bantuan 1 unit Ambulan ini kita berharap Semoga bisa membantu efektifitas desa
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk kondisi yang emergency. Untuk
tahun 2017 ambulan diberikan kepada desa pambuang hulu, yang merupakan stakeholder Owner
PT Sawit sumbermas sarana,Tbk,

PELESTARIAN LINGKUNGAN
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Listrik Masuk Desa (DUSUN PULAU)

Selain Perbaikan Jalan dan jembatan PT
SSMS Tbk juga memberikan bantuan
Listrik untuk masyarakat sekitar
perusahaan,

Salah satunya adalah di dusun Pulau
yang terletak di desa sulung kec. Arut
selatan, pengaliran litrik yang diberikan
kepada masyarakan melalui instalansi
listrik yang ada di site / estate pulau.

Di tahun 2017 aliran listrik di dusun
tersebut sebesar Rp. 217.009.533

Sesuai komitmen perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) sebagai perusahaan yang
“care for the environment” maka perusahaan melalui program Pelestarian lingkungan
menargetkan penanaman satu juta pohon di lingkungan dalam kebun maupun di luar kebun. Hal
ini dilaksanakan bukan sekedar menanam tapi juga menumbuhkan pohon itu. Untuk di dalam
kebun, perusahaan tanam di areal HCV (High Conservation Value) atau kawasan bernilai konservasi
tinggi, kemudian sekitar areal perumahan karyawan atau di dalam kawasan konservasi internal
kebun tapi di luar areal HCV.

Khusus untuk areal internal kebun, perusahaan tidak sekedar menanam pohon. Namun juga
melakukan pengayaan (enrichment) keanekaragaman hayati. Tentunya untuk enrichment itu harus
ada basic study dan itu sudah dilakukan yakni menjalin kerjasama dengan akademisi Unmul
(Universitas Mulawarman).

Perusahaan melalui departemen Sustainability melakukan kajian diatas karena dirasa penting untuk
mengetahui spesies-spesies tumbuhan yang spesifik di areal yang bersangkutan, menyebut salah
satu spesies flora yang ditemukan Unmul yakni Ulin Rawa. Karena Ini spesifik dan sulit didapatkan,
oleh karena itu perusahaan membangun nursery (pembibitan) anakan alam. Dengan cara anakan
yang kita temukan di alam dicabut tanam di polibag, jika sudah siap ditanam kembali di
habitatnya.

Di Batu Kotam Estate telah mengembangkan 20 ribu bibit. Tidak hanya ulin rawa, namun banyak
spesies lain yang spesifik seperti tanaman buah-buahan hutan.

PROGRAM INFRASTRUKTUR
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 DESA RUNTU

Dalam program infrastruktur perusahaan memiliki program listrik masuk desa Perusahaan
melalui program CSR memberikan bantuan pengadaan Genset listrik untuk Desa Runtu
kecamatan arut selatan, program yang di impikan oleh seluruh warga akhirya bisa terima dan
nikmati pada tahun 2017.

Dengan adanya listrik ini masyarakat diharapkan bisa meningkatkan taraf ekonomi dan
pendidikan serta aspek-aspek kemasyarakan lainnya yang ada di desa tersebut.

Sebagai tahap awal dalam hal ini perusahaan akan memberi bantuan pada tahapan awal antara
lain ;
1. Perusahaan membantu pengadaan Generator set (Genset) sebesar 50 KVA,
2. Bangunan Rumah Genset di bangun oleh perusahaan tiatas tanah hibah desa.
3. Semua instalansi ke rumah warga
4. BBM selama 5 jam / hari  / bulan untuk bulan pertama
5. BBM selama 3 jam / hari  / Bulan untuk bulan kedua
6. Perbaikan / Maintenance mesin menjadi tanggung jawab perusahaan dan subsidi Spare Parts

mesin sebesar Rp. 2.500.000,-
7. Pekerja / penjaga dengan insentif Rp. 300.000,-/bulan selama 6 bulan

 DUSUN SUAYAP

Perusahaan pelalui program CSR memberikan bantuan pengadaan listrik untuk dusun suayap,
program yang di impikan oleh seluruh warga akhirya bisa terima dan nikmati pada februari
2013.

Sejak tahun 2013 sampai saat ini listrik desa masih bisa dinikmati oleh 31 KK selama 24 Jam
sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi dan pendidikan serta aspek-aspek kemasyarakan
lainnya yang ada di desa tersebut.

Adapun biaya instalansi listrik yang diberikan perusahaan sebesar Rp. 350.000.000,- dan
operasional setiap bulan sebesar Rp. 300.000/KK.

Warga dan pihak
perusahaan saat
melaksanakan sosialisasi
pelaksananaan
pemasangan Listrik dan
cara perawatannya.
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KELOMPOK TANI SAYURAN DAN TOGA
DESA RANGDA

Sesuai dengan keinginan Warga desa Rangda
untuk membentuk kelompok tani dengan
bentuk kegiatan penanaman / sayuran dan
tanaman obat obatan.

Meraka membentuk kelompok tani dari Tim
Pengerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK) desa rangda dengan menggajukan
permohonan Bibit Tanaman kepada
perusahaan.

Kegiatan ini difasilitasi oleh perusahaan dengan
harapan bukan hanya sebagai kegiatan PKK
namun diharapkan dapat membantu
peningkatan ekonomi masyarakat sehingga
masyarakat memiliki etos kerja yang baik.

 DESA UMPANG

Selain dusun Suayap, desa di sekitar
perusahaan (PT Mitra mendawai Sejati)
lainnya juga mendapatkan program
Listrik Masuk desa yaitu Desa Umpang
yang juga termasuk stakeholder dari PT
Mitra Mendawai Sejati, perusahaan
dalam program ini memberikan
bantuan instalansi Listrik 87 KVA
dengan anggaran biaya sebesar Rp.
125.000.000,-

Berbeda dengan konsep desa lainnya,
desa umpang melakukan konsep
kemandirian dengan cara iuran
perbulan disetiap warga yang memasang listrik ini, perusahaan dalam hal ini membantu
pengadaan genset dan mekanik mesin apabila ada kerusakan.

Program ini mampu memberikan dampak sangat besar kepada masyarakat dengan jumlah
keluarga 100 KK diantaranya adalah aspek Ekonomi, Pendidikan dan beberapa aspek
kemasyarakatan.

PROGRAM PEMBERDAYAAN
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Diberbagai pertemuan dengan masyarakat desa
Rangda, mayarakat mengharapkan partisipasi
perusahaan  dalam kegiatan perekonomian
lainnya  antara lain kelompok petani  singkong ,
jagung dan lainnya yang bisa dibudidayakan di
desa rangda .

untuk tahun 2017, perusahaan akan
memfokuskan kelompok tani sayuran dan toga,
yang minimal dapat terpenuhinya kebutuhan
dasar masyarakat desa rangda dan Kesehatan
masyarakat dengan dapat mengkonsumsi sayur
mayur. Untuk tahun 2018 perusahaan akan
berpartisipasi dalam perkembangkan kelomp ok
tani dengan bentuk penanaman singkong dan
jagung untuk sadat dijual ke perusahaan (sulung
Ranch) atau lainnya yang membutuhkan.

Mengingat kebutuhan pakan ternak di sulung
ranch yang juga membutukan supply singkong,
yang mana Singkong merupakan salah satu
tanaman pangan yang dapat digunakan sebagai
sumber pakan potensial untuk sapi potong
karena hampir semua bagian tanaman maupun
limbah agroindustrinya dapat dimanfaatkan.
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 RENCANA PROGRAM CSR 2018 | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Secara garis besar program CSR meliputi berbagai bidang sebagaimana diatas, adapun
program yang berkelanjutan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya akan dilaksanakan
lagi sesuai kesepakatan dengan para stakeholder. Antara lain ;

1. SOSBUD
a. Pelestaian adat Lokal
b. Pelestaian budaya dan pariwisata
c. Bantuan Sembako
d. Hari Besar Nasional & Keagamaan

2. PENDIDIKAN
a. Beasiswa
b. Magang & Kunjungan Industri
c. Guru Bantu Desa
d. Bantuan sarana Pendidikan dan Perustakaan

3. KESEHATAN
a. Pengobatan Gratis
b. Sunatan Massal
c. Donor Darah
d. Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
e. Pemberdayaan Kader POSYANDU

4. LINGKUNGAN
a. Penanaman 1 Juta Pohon
b. Bantuan Bibit Buah

5. INFRASTRUKTUR
a. Perbaikan jalan dan jembatan
b. Listrik masuk desa
c. Perbaikan tempat Ibadah
d. Pembuatan Jalan Tembus Desa (Kenambui, Pulau, Rangda, Umpang)

6. PEMBERDAYAAN
a. Komunitas Hidroponik (Urban Farming Melalui Hydroponik)
b. Pelatihan Keterampilan Membuat Kerajinan Berbasis Kulit Penyandang Disabilitas
c. Integrasi Lanfill / TPA Sampah
d. Perikanan Integrasi Pertanian


