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OPTIMIS MEMULAI TAHUN
YANG DINAMIS
Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi industri kelapa
sawit Indonesia, terlihat dari melemahnya permintaan sawit dari pasar domestik
dan negara-negara pembeli sehingga mengakibatkan menurunnya harga CPO
hingga 19%. Respon Pemerintah terhadap harga yang jatuh sudah pada titik nadir
ini dilakukan dengan cara mengambil kebijakan untuk menghapus pungutan ekspor (CPO Fund). Diharapkan dengan penghapusan CPO Fund ini, dapat mendongkrak ekspor dan harga CPO global yang berdampak langsung ke harga TBS
petani.
Kebun PT Sawit Sumbermas

Sarana Tbk.

Adanya hambatan di tahun 2018 tersebut
tidak menyusutkan langkah SSMS untuk
berupaya maksimal dalam mempertahankan kinerja perusahaan. Justru ditahun
penuh tantangan kemarin SSMS menunjukkan pergerakan laba yang positif dan secara
umum prospek produksi telah memenuhi
target yang disusun pada awal tahun.
Dalam hal ini SSMS dinilai mampu memaksimalkan peluang bisnis di tengah
menurunnya harga sawit.
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Dari Redaksi
Mengakhiri tahun 2018 dan
menyambut tahun baru 2019,
SSMS menerbitkan Newsletter
edisi perdana tahun 2019.
Pada edisi kali ini Newsletter
SSMS menampilkan muka yang
berbeda
dari
sebelumnya.
Mengulas strategi bisnis setahun
mendatang
dan
target
pencapaian produksi SSMS.
Selain itu pada edisi ini kami juga
menampilkan Divisi Research
and Development SSMS Sulung
Research Station (SRS) serta
beberapa kegiatan SSMS pada
bulan Januari 2019.
Media ini kami sajikan sebagai
salah satu media komunikasi
SSMS dengan seluruh pemangku
kepentingan dan masyarakat
dalam menyampaikan informasi
seputar kegiatan SSMS.

Peningkatan Capex
Memasuki tahun 2019, SSMS berkeyakinan akan membaiknya kondisi
perekonomian Indonesia pada umumnya dan industri kelapa sawit pada khususnya. Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2019 sebesar
5,3%, meningkat sedikit dari tahun 2018 sebesar 5,2% serta memperkirakan trade
war atau perang dagang tidak akan berdampak besar di tahun 2019. Kendati
demikian, SSMS tetap memperhitungkan aspek manajemen risiko dimana tidak
menutup kemungkinan masih terjadi hal-hal di luar prediksi yang mempengaruhi
industri kelapa sawit. Tahun ini, SSMS telah menyusun berbagai rencana strategis
untuk memaksimalkan produksi kelapa sawit yang berkualitas dan berkelanjutan.
Jika melihat dari capaian penyerapan capex tahun 2018, SSMS optimis menganggarkan capex 2019 sebesar 788 miliar. Peningkatan capex dari tahun sebelumnya
guna mendukung kenaikan kapasitas volume produksi.
Dengan bertambahnya 2 pabrik CPO baru dan 2 pabrik Biogas SSMS menargetkan
produksi menjadi 560 ton/jam atau sebanyak 3.000.000 ton/tahun pada 2019
yang dihasilkan dari 8 pabrik milik SSMS, dibandingkan pada 2018 yang
menghasilkan 440 ton/jam atau sebanyak 2.640.000 ton/tahun dari 6 pabrik CPO.
SSMS juga akan menambah kapasitas alat berat yang digunakan diseluruh lahan
perkebunan untuk menunjang kenaikan produksi dan proyek pembangunan gedung di tahun 2019.
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t. +62 21 2903 5401
f. +62 21 2903 5405
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SSMS menatap tahun ini dengan menetapkan prospek bisnis
yang cukup optimis, target pertumbuhan produksi CPO mencapai 22%, setelah ditahun sebelumnya peningkatan produksi
SSMS yang mencapai 29%. Tentunya optimis ini didukung jika
melihat pohon kelapa sawit yang dimiliki SSMS telah mencapai
usia dewasa yang siap memasuki produksi tinggi, serta dengan
bertambahnya areal perkebunan inti dan plasma seluas 3.500
hektar.

Strategi Bisnis
Selain itu, untuk meningkatkan penjualan, strategi SSMS pada
triwulan pertama tahun ini akan melakukan roadshow ke beberapa negara baru untuk memasarkan penjualan guna menunjang
pencapaian target penjualan CPO hingga mencapai 30% dari tahun
Pabrik SSMS yang berlokasi di Pangkalan Bun, Kalimantan
sebelumnya. Oleh karena itu, tercapainya target pertumbuhan
Tengah
penjualan tidak bisa lepas dari rencana strategi SSMS untuk terus
tumbuh secara berkelanjutan. Tantangan penting SSMS tahun
2019 adalah komitmen dalam menunjang program pengembangan kapasitas produksi dan penjualan, diharapkan dari
rencana strategi yang telah disusun manajemen dapat berjalan dengan baik sehingga mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat dan juga investor .

Seminar Sosialisasi Studi Pemeringkatan Penghormatan
Hak Asasi Manusia di 100 Perusahaan Publik di Indonesia
Sharing Session
Bapak Hendi Kusuma Atmaja

Salah satu prinsip-prinsip strategi keberlanjutan usaha yang
digaungkan perusahaan adalah
mendukung pemenuhan
tanggung jawab penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) pada
seluruh karyawannya. SSMS yang saat ini telah terdaftar dan
mempunyai sertifikasi Business and Human Rights Internatio
nal Standards for Certification 2011 (BHRISC 2011) ikut ber
peran dalam seminar Sosialisasi Studi Pemeringkatan Peng
hormatan Hak Asasi Manusia di 100 Perusahaan Publik di Indo
nesia, diselenggarakan oleh Indonesian Business and Human
Rights Rangking (IdBHR) pada tanggal 17 Januari 2019, di hotel
Sari Pacifik Jakarta.

Sharing Session Speaker Asistant Manager HR SSMS Bapak
Hendi Kusuma Atmaja yang juga merupakan Wakil Ketua Tim
HAM SSMS. Dalam kesempatan tersebut, menjelaskan
bagaimana proses dan mekanisme tanggung jawab perusahaan pada pemberlakukan HAM yang telah berjalan dengan
baik selama ini, selain itu Handi menjelaskan lebih jauh mengenai upaya-upaya SSMS untuk meningkatkan kualitasnya
dalam menjaga HAM yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan. Sebagai informasi, BHRISC 2011 merupakan sertifikat yang
kali pertama diterbitkan pada perusahaan sawit PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Standar ini diakreditasi oleh The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST).
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Semarak Karyawan Penggerak
Inovasi
Sejalan dengan visi & misi Perusahaan yaitu Mengembangkan Sumber
Daya Manusia & Potensi daerah Dalam Semangat Kemitraan, SSMS dan
perusahaan-perusahaan dalam naungan group PT Citra Borneo Indah
menjadikan inovasi sebagai salah satu pilar dalam continuous improve
Direksi SSMS dan Panitia Penyelenggara
ment aktivitas perusahaan. Salah satunya melalui kegiatan Karya Ino
vasi CBI (KIC), program ini merupakan langkah nyata perusahaan untuk
terus berupaya mendorong, memberikan kesempatan dan penghargaan bagi karyawan yang dapat memberikan ide-ide
kreatif dan inovatif untuk perbaikan kinerja dan kualitas produk yang dihasilkan setiap unit kerja.
Kegiatan final konvensi KIC (Karya Inovasi CBI) yang Ke-VII telah dilaksanakan pada 10-11 Januari 2019 di SSMS Learning
Institute, Sulung dengan mengusung tema Achieving Exellence Through Innova
tion yang berarti excellent sebagai perusahaan, unit kerja mapun individu dalam
mencapai target perusahaan. Dalam Kegiatan tersebut ditampilkan 28 poster
inovasi dan 18 gugus finalis KIC yang merupakan gugus-gugus terbaik dari kate
gori Estate, Mill, dan Supporting department yang telah melewati beberapa
proses seleksi pra konvensi wilayah dan pra konvensi regional dari total 194
gugus yang berpartisipasi aktif.
Arus globalisasi yang cukup deras menuntut semua pihak untuk berpikir lebih
maju dan berlari kencang mengikuti perkembangan zaman, dengan rutin diada
kannya kegiatan KIC setiap tahun diharapkan karyawan SSMS mampu menja
wab tantangan dunia untuk terus berkarya dan berinovatif.

Juara I Karya Inovasi CBI VII

Guna mengembangkan budaya inovasi di Perusahaan, SSMS berupaya menerapkan pendekatan berorientasi hasil secara
luas bagi keterlibatan karyawan dalam proses inovasi. SSMS meyakini bahwa karyawan adalah titik pusat dalam budaya
perusahaan, bila ingin membangun budaya dalam berinovasi maka perusahaan harus mampu memfasilitasi dan menen
tukan perilaku karyawan yang dapat dengan efektif mendorong terciptanya inovasi.

Special Interview CFO
SSMS di CNBC Indonesia
Strategi Bisnis SSMS tahun 2019 dan
kesepakatan RED II
Chief Finance Officer PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Nicho
las Justin Whittle melakukan siaran langsung wawancara ber
sama CNBC Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Januari
2019.
Pada kesempatan tersebut Nicholas menjelaskan mengenai proyeksi dan strategi SSMS tahun 2019 di tengah volatilitas
harga minyak sawit dunia dan rencana Uni Eropa yang akan mengimplementasikan regulasi kesepakatan Renewable Energy
Directive II (RED II).
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SULUNG RESEARCH STATION (SRS)
Selaras Antara Riset dan Inovasi
Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS), dibutuhkan kontribusi
dari suatu lembaga penelitian guna mendukung kebijakan dan pencapaian target perusahaan. Saat ini, SSMS mempu
nyai lembaga penelitian dan pengembangan yang sangat mumpuni, yaitu Sulung Research Station (SRS) yang didirikan
pada tahun 2009, SRS merupakan salah satu Divisi dari SSMS dan bagian dari Citra Borneo Indah (CBI) Group yang ber
peran

melakukan

aktivitas

Pelayanan

(saran/

rekomendasi) dan Penelitian dalam mendukung kebijakan perusahaan. SRS bertanggung jawab mengelola
anggaran untuk kegiatan operasional, penelitian dan
pelayanan internal serta menyediakan jasa pelayanan
dan produk bagi pihak eksternal.
Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta penerapan
teknologi terkini, SRS telah menyiapkan diri sebagai salah
satu Research Station terkemuka dalam industri perkebunan kelapa sawit. SRS memberikan kontribusi besar kepada
SSMS berupa rekomendasi yang didasarkan pada kegiatan penelitian terapan di bidang Agronomi, Tanah, Perlindungan
Tanaman, Integrasi Sawit Sapi serta analisis di laboratorium. Seluruh kegiatan pelayanan dan penelitian SRS menjadi
dasar dari usaha-usaha untuk perbaikan performa dan peningkatan produktivitas tanaman yang dimiliki oleh SSMS
untuk menghasilkan CPO yang berkualitas. SRS telah menyiapkan diri sebagai salah satu Research Station terkemuka da
lam industri perkebunan kelapa sawit.
SRS semakin berkembang dengan didukung oleh teknologi terkini dan
Peneliti Sulung Research

Station

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, SRS telah memiliki lebih
dari 100 penelitian diberbagai bidang. Pelayanan yang dilakukan SRS
meliputi pembuatan rekomendasi pemupukan, pengendalian hama,
penyakit dan gulma, kunjungan lapangan (field visit), survei tanah dan
pemetaan, analisis contoh daun/tanah/pupuk/air/limbah/CPO di labora
torium, dan pengembangan agensia hayati. Penelitian yang dilaksanakan
oleh SRS diarahkan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang
dihadapi perusahaan dan upaya meningkatkan produktivitas tanaman.
Sebagai wujud dan jaminan untuk memberikan kualitas terbaik dan memprioritaskan kepuasan pelanggan, SRS telah

memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2004 untuk Sistem Manajemen Ling
kungan, OHSAS 18001:2007 untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta ISO 17025:2008 untuk
Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi, hal ini memberikan kepercayaan kepada SRS dalam
bekerjasama dengan institusi lain untuk memberikan layanan penelitiannya. SRS dapat menjadi mitra kerja yang tepat
dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit dengan memberikan saran dan rekomendasi yang dilandaskan
dari hasil penelitian yang inovatif, praktis dan berkelanjutan.
“Laboratorium Analitik SRS memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan terpercaya.”
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