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NEWSLETTER 
PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk. 

Fokus industri kelapa sawit masih mengacu pada perkembangan dan penanganan 
pandemi Covid-19. Semenjak Pemerintah menetapkan pandemi, SSMS berupaya 
agar Covid-19 tidak memasuki wilayah operasionalnya, pemantauan dan  
penjagaan semakin diperketat, dengan sigap SSMS mengeluarkan Protokol  
Penanganan dan Penanggulangan Virus Corona (Covid-19).  

Dalam protokol tersebut SSMS mengajak seluruh karyawan dan masyarakat yang 
terlibat dalam perkebunan proaktif melakukan upaya pencegahan  
penularan  melaui isolasi mandiri, menghindari interaksi dengan keramaian/
kerumunan dan upaya  pencegahan lainnya seperti penggunaan masker dan wajib 
cuci tangan. Dengan adanya protokol melawan covid-19 diharapkan menjadi  
panduan dalam upaya memutus sebaran covid-19 di perkebunan kelapa sawit 
SSMS. 

Dalam hal kegiatan operasional saat pandemi, SSMS berusaha untuk terus  
memacu produksi dan berusaha agar tidak terganggu, produksi CPO SSMS sampai 
pada bulan Agustus 2020 telah menghasilkan 271,004 ton, memiliki oil extraction 
rate (OER) di 23,3%, dengan total penjualan mencapai Rp2.0 triliun. 

Pada produksi Palm Kernel, SSMS menghasilkan 54,521 ton dan produksi Palm 
Kernel Oil (PKO) sebanyak 14,819 ton, dengan penjualan mencapai Rp15,816  
miliar dan Rp16,500 miliar. Kenaikan harga CPO yang sempat menembus level RM 
2.845per ton diyakini masih akan berlanjut, membuat SSMS optimis untuk terus 
meningkatkan kinerja penjualan dan produksi hingga akhir tahun 2020. 

Saat ini SSMS sedang memperkuat strategi hilirisasi bisnis, berfokus mengoptimal-
kan kapasitas pabrik penyulingan yang saat ini tingkat utilisasinya baru mencapai 
70%. Kapasitas terpasang pabrik mencapai 2.500 ton/hari sedangkan yang telah 
terpakai sebesar 1.750 ton/hari. Bisnis hilir SSMS mulai beroperasi di kuartal 
III/2018, SSMS berusaha mengejar utilisasi sehingga mencapai 100%, hal ini guna 
menambah produk hilir sebagai upaya diversifikasi produk kelapa sawit 

Simak Laporan Keuangan di Halaman 6. 
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Dari Redaksi 

Setelah sempat terjatu pada awal 
Pandemi Covid-19, harga crude 
palm oil (CPO) kini berbalik arah. 
Membaiknya permintaan CPO 
dari India dan China pada awal 
triwulan ketiga tahun 2020  
diyakini mampu menjaga  
sentimen positif harga minyak 
sawit mentah hingga akhir tahun. 
Data pada Bursa Malaysia awal 
September, harga CPO untuk 
kontrak September 2020 dibuka 
pada level RM 2.830 per ton 
dengan settlement price di level 
RM 2.845 per ton. 

Seirama dengan membaiknya 
harga CPO, SSMS terus  
memaksimalkan produksi dan 
kinerjanya. Newsletter SSMS edisi 
ini mengulas laporan financial 
highlight Q2 2020, serta  
beberapa hal pencapaian, seperti 
penghargaan untuk Laboratorium 
terpopuler, sertifikasi RSPO, ISCC 
dan ISPO atas komitmen SSMS 
terhadap keberlanjutan bisnis 
kelapa sawit. 

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 

Menyikapi perkembangan industri 
kelapa sawit tanah air,   
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 
(SSMS) memperediksi pergerakan 
harga crude palm oil (CPO) saat ini 
masih dalam tren naik dan  
diperkirakan masih akan berlanjut di 
jangka panjang. Walaupun minyak 
kelapa sawit asal Indonesia terus 
digoyang kampanye antisawit di 
tengah pandemi Covid-19, tetapi 
harga CPO diperkirakan masih bisa 
meningkat. 
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Dalam rangka merayakan hari Perkebunan ke-62, 

Sulung Research Station (SRS) mendapatkan  

penghargaan dari Majalah Media Perkebunan sebagai 

Research and Development Terpopuler. Penghargaan 

diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada insan  

Perkebunan yang telah berkontribusi pada  

pembangunan Perkebunan Indonesia. Penghargaan 

tersebut berdasarkan hasil voting lebih dari 1000  

koresponden yang 

merupakan petani 

Perkebunan,  

pelanggan majalah 

media Perkebunan 

dan pelaku usaha di 

bidang Perkebunan.  

 

Kepopuleran tersebut tidak terlepas dari salah satu 

kegiatan yang dilakukan oleh SRS terhadap petani atau 

pelaku usaha Perkebunan kelapa sawit yaitu analisis 

sampel pupuk, jaringan tanaman, tanah, dan lainnya di  

Laboratorium. Didukung dengan Laboratorium yang 

terpercaya dan sudah diakui kompetensinya oleh 

Komite Akreditasi Nasional, para petani dan/atau 

pelaku usaha Perkebunan mendapatkan jaminan atas 

hasil analisis yang dilakukan. 

Suatu Laboratorium mendapatkan kepercayaan dan 

diakui kompetensinya jika laboratorium telah 

mendapatkan sertifikat akreditasi. Legalitas hukum 

akreditasi Indonesia dapat dilihat pada Peraturan 

Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi 

Nasional dan Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001 

tentang Komite Akreditasi Nasional. Fungsi akreditasi 

terdiri atas perlindungan pelanggan (quality  

assurance), pengendalian mutu (quality control), dan 

pengembangan mutu (quality improvement).  

AKREDITASI LABORATORIUM SSMS  
SULUNG RESEARCH STATION (SRS) 

Manfaat Akreditasi Laboratorium : 

1. Mendapatkan pengakuan tentang kompetensi 

laboratorium sehingga hasil ujinya dapat 

digunakan untuk proses sertifikasi.  

2. Mendapatkan keuntungan dalam hal pemasaran.  

3. Berperan serta dalam perbandingan kemampuan 

laboratorium pada lingkup yang terakreditasi.  

4. Mendapatkan pengakuan secara internasional.  

5. Mengimplementasikan sistem mutu yang mampu 

mendukung terwujudnya pelayanan prima.  

6. Menunjukkan indepensi  

Sebagai wujud dan jaminan untuk memberikan        

kualitas terbaik dan memprioritaskan kepuasan 

pelanggan serta menjaga komitmen, konsistensi dan 

imparsialitas/ netralitas/ ketidakberpihakan,              

Laboratorium Sulung Research Station (SRS) telah 

memperoleh akreditasi SNI/IEC 17025 : 2017 untuk 

sistem manajemen mutu laboratorium pengujian sejak 

tahun 2016 dengan kode Laboratorium No LP-1056-

IDN. Bahan atau produk yang dapat diuji di              

Laboratorium SRS yaitu jaringan tanaman, tanah, 

pupuk anorganik, crude palm oil (CPO), limbah, air 

tanah, air sungai, dan air limbah. 

Didukung dengan sumberdaya manusia yang            

kompeten, terdidik, terlatih dan berpengalaman,     

Laboratorium SRS memberikan pelayanan yang cepat, 

tepat dan       

akurat.  
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Bencana banjir yang terjadi dibeberapa wilayah  

Kotawaringin Barat kalimantan Tengah pada beberapa 

waktu lalu membuat warga kesulitan beraktifitas, 

masyarakat diwilayah tersebut sangat membutuhkan 

perhatian dan bantuan.  

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) tergerak untuk 

membantu masyarakat yang terdampak banjir dengan 

menyerahkan bantuan kepada mereka yang sangat  

membutuhkan. Wilayah yang terdampak banjir berada di  

Kabupaten Lamandau, Desa Rungun dan Desa Kondang.  

Pada pelaksanaannya Tim Corporate Social Responsbility 

(CSR) SSMS berusaha menyalurkan bantuan langsung ke 

desa-desa melalui jalur sungai, karena lokasi terdampak 

sangat sulit dicapai melalui jalur darat.   

Bantuan yang diberikan berupa sembako dan pakaian 

layak serta peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk 

kebutuhan setelah bencana banjir. 

Wilayah tersebut merupakan stakeholders prioritas  

perusahaan sehingga SSMS selalu siap membantu. Tidak 

hanya bantuan saat bencana, SSMS juga membuka 

lapangan pekerjaan untuk warga desa agar bisa bekerja 

di Perusahaan.  

ISPO merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang ter-
tuang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/
OT.140/3/2/2015. Dalam hal ini seluruh pelaku usaha kelapa sawit di-
wajibkan untuk menaati persyaratan yang ditetapkan. 

Upaya pemenuhan kepatuhan industri kelapa sawit berkelanjutan di 
Indonesia, PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (SSMS) secara bertahap 
telah memperoleh sertifikat Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO).  

Sertifikat ini diserahkan oleh badan sertifikasi PT. SGS Indonesia kepada 
PT. Sawit Multi Utama (SMU) dan PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) selaku 
unit bisnis dari SSMS yang berlokasi di Kabupaten Lamandau, Kaliman-
tan tengah pada 12 Agustus 2020. 

DUA UNIT BISNIS SSMS TERIMA SERTIFIKASI ISPO 

CEO PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Vallauthan Subraminam menjelaskan bahwa pencapaian sertifikat ISPO  
untuk dua unit bisnis ini merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan perusahaan pada peraturan yang berlaku, serta 
memastikan tata kelola industri kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Implementasi standar ISPO merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan di dalam menerapkan pengelolaan 
industri kelapa sawit secara berkelanjutan. Selain itu, hal ini juga sebagai bentuk dukungan perusahaan dalam  
mengubah citra kelapa sawit Indonesia sehingga dapat mendongkrak daya saing di pasar dunia. 

SSMS SALURKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT  

TERDAMPAK BENCANA BANJIR  
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Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
& Paparan Publik 2020 

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) melaksanakan 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan 
Paparan Publik pada tanggal 29 Juni 2020, bertempat 
di Financial Hall Gedung Graha Niaga, Jakarta.  

Adapun agenda / mata acara RUPST tersebut adalah: 

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan 
Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang be-
rakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

2. Persetujuan dan Pengesahan neraca dan  
perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

3. Ketentuan dan persetujuan penggunaan keun-
tungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit 
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 
buku 2020. 

5. Persetujuan Pengunduran Diri Direktur Perseroan 
Nicholas Justin Whittle. 

RUPST kali ini sangatlah unik karena dilaksanakan 
dengan Rapat secara tatap muka langsung dan juga 
secara daring. 

Perseroan menetapkan protokol kesehatan yang 
maksimal seperti penyediaan hand sanitizer di setiap 
akses masuk, serta pemberian masker dan face shield 
bagi seluruh peserta dan undangan Rapat. Tak lupa, 
penerapan physical distancing juga dilaksanakan 
dengan memberikan jarak pada antrian pendaftaran, 
tempat duduk undangan dan peserta Rapat, serta 
mekanisme konsumsi yang dilakukan secara non-
prasmanan. 

Sedangkan anggota Direksi dan Komisaris yang tidak 
dapat hadir di Pangkalan Bun juga hadir dalam Rapat 
melalui mekanisme daring yang dipersiapkan secara 
maksimal oleh Perseroan.  

Selain itu, dalam sesi paparan publik SSMS menjabar-
kan hasil kinerja produksi dan kebijakan perusahaan 
sepanjang tahun 2019. secara finansial pada tahun 
2019 Perseroan mengalami penurunan dari ekspektasi.  

Hal tersebut karena adanya penurunan angka 
penjualan Perseroan pada tahun 2019 mencapai 
Rp3.277,81 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebe-
sar Rp3.710,78 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan 
nilai penjualan harga minyak sawit mentah (CPO) turun 
sejak awal 2019 .  

Untuk memperbaiki kinerja di tahun 2020, Perseroan 
akan menambah kapasitas penggilingan sebesar 150 
metrik ton (MT) per jam, hal ini akan memberikan 
dukungan usaha bagi Perseroan yang semakin kuat 
untuk menyokong pertumbuhan kinerja pada tahun 
2020.  



SSMS Newsletter 02/2020| 5 

 

 

SSMS Tetap Menyediakan  
Pakan Untuk Orangutan di 
Masa Pandemi  

Head of Sustainability SSMS Rudy Hendrarto mengatakan, SSMS terus berkomitmen untuk memenuhi  
kebutuhan pakan orangutan dan tetap membantu masyarakat sekitar untuk mengantipasi dampak luas dari  
pandemi ini. “Kami akan terus konsisten pada komitmen kami untuk memberikan pakan dengan kualitas terbaik 
untuk 57 individu orangutan di Pulau Salat”, Pasokan pakan yang mencapai ratusan  
kilogram perhari tersebut langsung disediakan oleh masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Pilang. Dengan begitu, SSMS juga dapat membantu keberlanjutan perekonomian masyarakat ditengah pandemi ini. 

Saat ini belum ditemukan kasus penularan Covid-19 ke orangutan di Kalimantan Tengah, namun SSMS telah 
melakukan antisipasi potensi penyebaran Covid-19 ke orangutan terutama di Pulau Salat. Melalui penerapan be-
berapa protokol seperti melakukan pemeriksaan suhu tubuh dua kali dalam sehari, mewajibkan penggunaan masker 
dan sarung tangan, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin serta memakai handsanitizer terutama bagi 
karyawan yang berinteraksi dengan orangutan. 

 

Perkembangan pandemi corona (Covid-19) di wilayah 
Kalimantan Tengah seiring berjalannya waktu semakin 
mengkhawatirkan. Kini seluruh wilayah Kal-teng sudah 
ditetapkan berstatus zona merah, tak terkecuali  
Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi lokasi  
pra-pelepasliaran Orangutan, Pulau Salat. 

Dampak luas dari penyebaran Covid-19 ini dirasakan oleh 
masyarakat disekitar lokasi pra-pelepasliaran orangutan. 
Terjadi penurunan produktifitas masyarakat, mata  
pencaharian pun ikut terganggu dan ancaman  
kelaparan  semakin nyata. Oleh karena itu, salah satu 
upaya yang dilakukan SSMS adalah tetap konsisten  
memberikan pakan kepada orangutan di Pulau Salat yang 
dipasok dari masyarakat Desa Pilang. 

Orang Utan di Pulau Salat 

 

SSMS juga aktif melakukan sosialisasi kepada karya-
wan dan masyarakat sekitar Pulau Salat, untuk tetap 
menjaga kebersihan lingkungan kerja seperti 
melakukan penyemprotan disinfektan pada area atau 
lokasi yang sering diakses. 

P
ro

ses p
em

b
erian

 m
akan

 O
ran

g
u

tan
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Kilaunya Kinerja Keuangan SSMS Paruh 
Pertama Tahun 2020  

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) telah 
melakukan berbagai upaya peningkatan dan perbaikan 
telah yang dilakukan guna membawa Perusahaan pada 
level persaingan bisnis kelapa sawit berkelanjutan 
berkelas dunia, diantaranya dengan memperkuat dan 
mematuhi standarisasi bisnis yang berorientasi pada 
lingkungan, salah satu hal yang menjadi faktor utama 
dalam persaingan di industri kelapa sawit.  

Dalam menghadapi berbagai tantangan serta per-
saingan yang semakin ketat dan kompetitif yang ada 
saat ini, SSSM berfokus pada beberapa pilar strategi 
yang meliputi penguatan bisnis kelapa sawit  
berkelanjutan, Restrukturisasi organisasi bisnis, dan 
memperkuat strategi hilirisasi bisnis . Hal ini senantiasa 
dikembangkan secara terus menerus, berbagai upaya 
dilakukan Perseroang untuk memberikan nilai tambah 
bagi seluruh pemangku kepentingan. Atas usaha  
tersebut, kinerja SSMS sepanjang pertengahan tahun 
2020 secara umum menunjukkan hasil yang positif 
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Perseroan telah merilis laporan keuangan, dimana 
sepanjang pertengahan tahun (Juni 2020) SSMS  
mencatat laba bersih sebesar Rp101 miliar naik 758% 
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. 
Salah satu penunjangnya adalah kenaikan harga CPO 
dan Penjualan perseroan yang meningkat 18%, sebesar 
Rp1,7 triliun.  

Direktur Utama SSMS Vallauthan Subraminam  
menjelaskan, kenaikan laba dikarenakan kinerja 
penjualan dan harga CPO yang meningkat pada awal 
tahun, meskipun harga sempat menurun karena faktor 
pandemi Covid-19 yang menyebabkan lockdown  
dibeberapa negara dan Indonesia sehingga konsumsi 
masyarakat menurun. Kami meyakini bahwa prospek 
harga CPO pada sisa tahun 2020 akan lebih baik lagi 
seperti pada awal tahun.  

Sementara itu, pada liabilitas jangka pendek tercatat 
Rp1,05 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar 
Rp6,51 triliun, sehingga total liabilitas mencapai Rp7,57 
triliun, naik 5% dari posisi Rp7,21 triliun tahun 2019.  

Pada jumlah ekuitas sebesar Rp3,88 triliun menurun 
dari sebelumnya tahun 2019 Rp4,02 triliun. Adapun 
total aset mencapai Rp11,45 triliun dengan aset lancar 
Rp2,93 triliun dan aset tidak lancar Rp8,51 triliun. Serta 
pada kas dan setara kas Perseroan memiliki Rp1,99 
triliun.  
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Protokol Penanganan dan  
Penanggulangan Virus Corona (Covid-19)  

Industri kelapa sawit di Indonesia melibatkan jutaan 
pekerja dimana sebagian besar berada di wilayah 
perkebunan, tidak terkecuali SSMS yang dalam pe-
raktik operasionalnya selalu mengedepankan kesela-
matan dan kesehatan seluruh pekerjanya.  

Oleh karena itu, SSMS dalam menghadapi kondisi 
pandemi guna menghindari meluasnya wabah Virus 
Corona (Covid-19) ke perkebunan kelapa sawit, setiap 
pekerja diwajibkan mengikuti 5 Himbauan Pencega-
han dan Penanganan Penyebaran Virus Corona 
(COVID-19). 

1. Protokol Kebersihan Personal dan Tempat  
Tinggal 

Protokol tersebut menjelaskan dan mengatur 
mengenai kebersihan invidu dan lingkungan kelurga. 
Pola hidup baru dengan meningkatkan  kebersihan 
yang lebih higienis dan kewaspadaan terhadap 
berbagai macam virus dan penyakit menular. 
Kesehatan dan kebersihan dalam keluarga sangatlah 
penting, karena sangat berkaitan dengan kondisi pada 
karywan. 

2. Protokol Peningkatan/Menjaga munitas Diri dan 
Mengendalikan Komorbid. 

Protokol tersebut mengatur  bagi setiap Karyawan 
SSMS saatnya mulai menjaga sekaligus meningkatkan 
imunitas tubuh untuk mencegah penularan Covid-19 
serta pengendalian Komorbid (diabetes mellitus, 
hipertensi, kanker). Dengan kondisi saat ini di mana 
virus COVID-19 tengah menjadi wabah di berbagai 
negara ini, sangat penting untuk menjaga kekebalan 
imun tubuh  

Peningkatan imunitas bagi seluruh Karyawan  
dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO).  

3. Protokol Pembatasan Interaksi Fisik  

Pembatasan dalam berinterkasi fisik harus diatur dan 
diterapkan selama masa pandemi. Protokol tersebut 
menerapkan himbauan untuk selalu menjaga jarak 
dalam berinteraksi, baik dalam lingkungan kerja mau-
pun lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Selain itu, Protokol tersebut juga mengatur para Kar-
yawan untuk tidak bepergian jarak jauh dan 
menghindari kerumunan orang banyak. 

4. Protokol Karantina Kesehatan 

Karantina Kesehatan yang di Himbau oleh Perus-
ahaan diatur dalam protokol ini, hal itu mengingat 
jumlah pasien positif Covid-19 yang terus bertambah, 
dikhawatirkan dapat menjangkit Karyawan. Untuk 
memutus virus Covid-19 Karyawan harus menerap-
kan metode karantina wilayah. Termasuk pembata-
san keluar masuk orang di areal perkebunan dan per-
kantoran.  

Perusahaan juga memastikan kelancaran pasokan 
bahan pangan bagi seluruh aktifitas Karyawan di 
perkebunan agar selalu terjaga dengan baik.  

5. Protokol Perlindungan Dalam Lingkungan Kerja 

Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia 
K3 tentunya harus ditingkatkan dan disepakati 
dengan langkah yang harus dilakukan oleh perus-
ahaan  

Protokol ini mengatur dan membatasi berbagai  
macam aktifitas di lingkungan kerja, selama pandemi, 
Perusahaan mengatur secara ketat individu untuk 
sementara waktu tidak beraktifitas secara berke-
lompok atau massal.   
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Selain itu pada akhir bulan Agustus 2020, Mitra Mendawai 

Sejati berhasil mempertahankan sertifikat International 

Sustainability and Carbon Certification (ISCC). ISCC 

merupakan salah satu sertifikat bertaraf internasional yang 

dimiliki oleh SSMS Group sebagai salah satu produsen CPO 

di Indonesia yang ramah lingkungan.  

Kriteria pada ISCC mendorong SSMS Group untuk menerap-

kan praktek-praktek perkebunan yang berkelanjutan, pen-

gurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), perlindungan habi-

tat alam, dan keberlanjutan sosial. ISCC juga mengacu pada 

standar energi terbarukan Uni Eropa (UE Renewable Energy 

Directive UE RED). Atas pencapaian ini, semakin  

menguatkan komitmen SSMS sebagai produsen CPO yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan 

standar energi terbarukan. Hal ini dapat membuka peluang 

SSMS untuk memasarkan produk tersebut di pasar global. 

Sejak diterapkannya ISCC, perusahaan merasakan manfaat 

langsung berupa penurunan nilai Emisi Gas Rumah Kaca 

(Green House Gas) dari aktivitas produksi CPO sebesar 

99,44%.  Dimana limbah cair yang merupakan penyumbang 

emisi GHG terbesar telah diproses di fasilitas metahane 

capture (biogas plant). Melalui fasilitas biogas plant, SSMS 

mampu menurunkan nilai emisi CO2 dari 485,23 kg CO2 eq/

dry-ton CPO menjadi 2,56 kg CO2 eq/dry-ton CPO 

(perhitungan ini berdasarkan pada ISCC 205 

GHG Calcuation). Dengan fasilitas biogas tersebut, dapat 

menghasilkan listrik sebesar 1,5 Mega Watt yang digunakan 

untuk kebutuhan pabrik, perumahan karyawan dan  

bantuan listrik untuk masyarakat di Dusun Suayap sebagai 

CSR Perusahaan. 

Pencapaian tersebut semakin menguatkan komitmen SSMS 

dalam meningkatkan mutu dan keberlanjutan usaha sesuai 

dengan prinsip 3 pilar keberlanjutan, yaitu : Profit,  

People dan Planet. 

 

Bukti nyata PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) dalam 

meningkatkan keberlanjutan usaha perkebunan, yaitu SSMS 

menambah perolehan 2 (dua) sertifikasi RSPO baru.  

Sertifikasi RSPO yang diterima untuk unit Usaha Pabrik  

Kelapa Sawit (PKS) PT Tanjung Sawit Abadi (PKS Malata) dan 

PT Sawit Multi Utama (PKS Nanga Kiu) yang berlokasi di 

Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Sertfikasi RSPO 

ini diterbitkan pada bulan Juni 2020 oleh PT SGS Indonesia, 

sebagai lembaga sertifikasi RSPO 

Dengan Bertambahnya 2 sertifikasi tersebut, SSMS telah 

memiliki 6 sertifikasi RSPO pada tahun 2020 atau telah 

mencapai 80% dari 8 (delapan) PKS (Pabrik Kelapa Sawit) 

yang telah dimiliki Perusahaan. Sementara PKS yang akan 

menyusul melaksanakan serifikasi adalah PT Menteng 

Kencana Mas (PKS Kanamit) yang direncanakan pada  

semester 2 tahun 2021. 

Selain menjaga mutu dan keberlanjutan usaha, SSMS juga 

melakukan  pendampingan kepada  Petani kelapa sawit 

mandiri yang berlokasi di sekitar perusahaan Sejak tahun 

2018, SSMS mendorong terbentuknya Asosiasi Petani  

Kelapa Sawit (APKSM) di Kotawaringin Barat, yang  

bertujuan untuk mengajak petani melaksanakan praktek 

perkebununan yang “Berkelanjutan”.  Petani anggota  

APKSM yang resmi terbentuk tahun 2019 telah menerima 

sertifikasi RSPO Smallholder yang terdiri dari 340 petani 

dengan luas lahan 710 Hektar. Luasan sertifikasi 

RSPO Smallholder saat ini telah mencapai  71% dari target 

sebanyak 1000 Hektar yang akan diselesaikan pada tahun 

2020. 

BUKTI KOMITMEN SSMS TERHADAP TATA KELOLA  

KEBERLANJUTAN BISNIS 


