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Dari Redaksi
Optimisme industri Kelapa Sawit
menjadi kunci bagi upaya
meningkatkan kinerja industri
yang juga menjadi tulang
punggung ekonomi Indonesia.
Tahun 2020 merupakan tahun
yang sarat dengan tantangan bagi
seluruh
industri
bisnis
di
Indonesia maupun global.

Tahun 2020 merupakan tahun yang
sarat dengan tantangan bagi seluruh
industri bisnis di Indonesia maupun
global. Kelapa Sawit merupakan industri
strategis nasional, meski menghadapi
rintangan yang tidak ringan karena
adanya Pandemi Covid-19. Hampir
seluruh sektor terdampak. Hal ini
secara nyata telah menghantam
berbagai industri unggulan di Indonesia.
Meskipun terdapat Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan di
kota-kota lainnya, operasional di sektor
sawit masih tetap berjalan. Namun hal
ini tetap perlu mendapat perhatian,
baik dari pemangku kepentingan terkait
dengan keberlanjutan usaha. Pada
industri sawit, upaya pencegahan dan
mitigasi Covid-19 dibuat dengan
melibatkan berbagai pihak.
Penerapan protokol kesehatan untuk
mencegah
penyebaran
Covid-19
menjadi fokus SSMS agar keberlangsungan operasional di perkebunan dan
pabrik sawit tetap terjaga.
CFO SSMS Hartono Jap mengatakan,
SSMS mampu menghadapi segala
tantangan usaha sepanjang tahun 2020
hingga melaluinya dengan pencapaian
yang baik.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari
tata kelola dan business plan
Perusahaan sehingga menghasilkan
kinerja yang positif. Kemudian, bila
melihat kondisi saat ini, SSMS sangat
optimistis tren kenaikan harga CPO
akan terus berlanjut sampai pada akhir
tahun 2020, ini momentum bagi kami
untuk meningkatkan produksi dan
penjualan sehingga akan berdampak
positif terhadap kinerja keuangan
perseroan.
SSMS
memproyeksikan
kinerja
produksi pada sampai akhir tahun akan
lebih baik dibandingkan dengan kuartal
sebelumnya, dan masih mencatatkan
pertumbuhan.
Sampai pada bulan September 2020,
SSMS telah memproduksi CPO
sebanyak 319.533 ton dengan tingkat
OER 22,7%. Angka produksi tersebut
menurun 0,3% dibandingkan dengan
realisasi periode yang sama tahun
2019, karena pembelian TBS dari pihak
ketiga mengalami penurunan dan iklim
musim kemarau yang panjang.

Kelapa Sawit merupakan industri
strategis
nasional,
meski
menghadapi rintangan yang tidak
ringan karena adanya Pandemi
Covid-19, SSMS tetap bisa
beroperasi cukup baik hingga saat
ini. SSMS sangat menerapkan
protokol kesehatan yang ketat
demi menjaga stabilitas kinerja
maupun produksinya hingga
mencatatkan pencapaian positif.
Simak Newsletter SSMS edisi ini,
kami
menyajikan
financial
highlight, serta artikel dan
kegiatan SSMS sampai pada bulan
Oktober 2020.

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

Bersambung ke halaman 4.
Simak juga Laporan Keuangan SSMS
SSMS Newsletter 03/2020| 1

INTEGRASI SAWIT SAPI
Upaya Memacu Peningkatan Produksi Daging Sapi Tanpa Harus
Membuka Lahan Baru

Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 43
Tahun 2019 mengenai Integrasi Usaha Sawit-Sapi pada
Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
(SSMS) diundang menjadi salah satu narasumber
dalam rangka Sosialisasi Penerapan Integrasi Sawit–

Sistem integrasi sawit – sapi (ISS) memadukan usaha
budidaya ternak sapi dalam usaha Perkebunan kelapa
sawit tanpa mengurangi aktifitas dan produktivitas
tanaman.

Sapi dalam Percepatan Populasi Ternak Sapi menuju

Potensi dan manfaat penerapan ISS untuk peternakan

BABEL LUMPAT 2022.

sapi yaitu hijauan antar pohon dan hasil samping

Acara sosialisasi dilaksanakan secara daring pada
Selasa, 3 November 2020, pada kesempatan tersebut,
perwakilan SSMS yang menjadi pembicara / narasumber yaitu Bpk. Fizrul Indra Lubis (Sulung Research Station) dan Bpk. Petrus Damianus Ndoa (PT Sulung
Ranch).

industri perkebunan kelapa sawit (solid dan bungkil)
itu

merupakan

sumber

pakan

ternak

sapi,

sementara bagi perkebunan kelapa sawit yaitu kotoran
ternak sapi sebagai penyedia unsur hara untuk
meningkatkan kesuburan lahan kebun kelapa sawit
dan pengendalian gulma.
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Penerapan Integrasi Sawit — Sapi
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Penggembalaan

sapi

areal

Dampak dari penerapan integrasi sawit–sapi di areal

Perkebunan SSMS yang seluas ± 50.000 ha dengan

SSMS bagi perkebunan kelapa sawit yaitu adanya

jumlah sapi yang digembalakan ± 8.000 ekor. Dalam

perbaikan kesuburan lahan dalam jangka panjang

pelaksanaan ISS di lapangan diperlukan sinkronisasi

serta adanya pengurangan biaya pengendalian gulma,

antara perkebunan dan peternakan, salah satu hal

namun

yang

jadwal

penerapan ISS juga perlu diperhatikan resiko adanya

penggembalaan sapi (Rotasi Penggembalaan) dengan

pemadatan tanah pada daerah yang sering dilalui oleh

kegiatan panen dan pemupukan. Hal ini dilakukan

sapi serta memicu serangan hama ulat pemakan daun

untuk mencegah benturan kegiatan antara pihak

kelapa sawit (UPDKS). Sementara itu, dampak

perkebunan dan peternakan, menjaga keamanan

penerapan ISS bagi peternakan sapi yaitu tidak

pekerja dan ternak karena sapi berpindah blok setiap

membutuhkan

hari, kegiatan panen dan pruning pelepah sawit

penanaman rumput serta mengurangi biaya tenaga

dilakukan

kerja

dilakukan

pada

yang

yaitu

H-2

dilakukan

pembuatan

sebelum

di

penggembalaan,

selain

dampak

positif

penambahan

penggembalaan,

tersebut,

lahan

namun

baru

memiliki

dalam

untuk
resiko

pelaksanaan kegiatan pemupukan dilakukan setelah

kandungan nutrisi hijauan antar pohon sebagai pakan

penggembalaan dan sapi akan digembalakan kembali

ternak yang tidak tetap.

di blok yang sama setelah 90 hari.
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Sambungan halaman 1

Tahun ini produksi cukup terganggu karena adanya La
Nina, namun kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan
mempersiapkan infrastruktur yang ada di perkebunan
dan pemupukan, hampir seluruh perkebunan SSMS
terletak di sepanjang jalan raya trans Kalimantan,
sehingga pembiayaan dapat dikontrol.
Pada produksi Palm Kernel, SSMS menghasilkan 61,610
ton dan produksi Palm Kernel Oil (PKO) sebanyak
16,541 ton, naik 0,9% dan 18% dari periode yang sama
tahun 2019.
Total produksi Tandan Buah Segar (FFB) sepanjang
2020 hingga kuartal ketiga mengalami kenaikan sekitar
3%, dari 1,117,769 ton tahun 2019 menjadi 1,150,941
ton tahun 2020 periode yang sama.
Financial Highlight
Sampai bulan September 2020, SSMS membukukan
laba bersih menjadi Rp267 miliar, meningkat cukup
signifikan dibandingkan periode sama tahun lalu yang
defisit Rp1,3 miliar.
Salah satu faktor yang membuat perusahaan mampu
mencetak laba bersih tersebut karena pada kuartal III2020 penjualan naik sebesar 300 miliar atau 13%, dari
Rp2,4 triliun menjadi Rp2,7 triliun. Selain itu, didukung
harga CPO selama 9 Bulan mengalami kenaikan pada
tahun ini, rata-rata nilai CPO/ton sebesar Rp7.7 Juta
atau meningkat 23,6% dibanding periode yang sama
tahun 2019.

Hartono melanjutkan, memanfaatkan momentum ini,
pada sisa tahun 2020 SSMS akan berfokus pada
ekspansi perkebunan dan pengembangan hilirisasi anak
usaha, serta pemenuhan praktik keberlanjutan bisnis.
Sementara itu, pada liabilitas jangka pendek tercatat
Rp1,15 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar
Rp6,73 triliun, sehingga total liabilitas mencapai Rp7,89
triliun, naik 2% dari posisi Rp7,70 triliun tahun 2019.

Jumlah ekuitas Perusahaan sebesar Rp4,03 triliun
menurun 1% dari sebelumnya tahun 2019 Rp4,07
triliun. Adapun total aset mencapai Rp11,92 triliun
dengan aset lancar Rp3,20 triliun dan aset tidak lancar
Rp8,72 triliun. Serta pada kas setara kas Perusahaan
mengalami penurunan sebesar 14% dari Rp2,20 triliun
pada 2019 menjadi 1,90 triliun di 2020.
CAPEX
Menatap 2021, SSMS akan menganggarkan belanja
modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp300
miliar. Anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan
tahun lalu sebesar Rp530 miliar
Hartono kembali menjelaskan, sekitar 85% dari
anggaran belanja modal untuk program non-planting,
digunakan untuk membiayai infrastruktur dan biaya
perawatan pabrik, perawatan perkebunan dan pemupukan.
Sekitar 15% untuk program planting, karena
merupakan program jangka panjang yang tidak
berhenti. Program penanaman kembali sangat kecil
karena rata-rata usia pohon SSMS masih muda yaitu 11
tahun pada tahun 2020, sehingga dapat menekan
jumlah belanja modal Perusahaan.
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SSMS Group Pertahankan Sertifkat ISO Series

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) kembali
mempertahankan sertifikat International Organization
for Standardization (ISO) series untuk yang ke-4
(empat) kalinya.

Selain itu, ISO 45001 juga untuk membangun
lingkungan kerja yang aman dan meningkatan
kinerja kesehatan dan keselamatan kerja secara
berkesinambungan.

Proses audit eksternal ini telah dilaksanakan pada
tanggal 28 September – 09 Oktober 2020 oleh badan
sertifikasi independen yakni BSI Indonesia.

Sertifikasi ISO Series ini diberikan kepada seluruh unit
bisnis SSMS pada tanggal 19 Oktober 2020 dan akan
berlaku hingga tahun 2023 mendatang. Dari hasil audit
eksternal ini, terbukti bahwa SSMS berkomitmen
secara kontinu untuk mengimplementasi standar ISO
series di setiap unit kerja dengan tidak ditemukannya
ketidaksesuaian kategori Major.

Perolehan Sertifikasi ISO Series tersebut meliputi:






ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
Merupakan suatu standar bertaraf internasional
untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau
bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem
Manajemen Kualitas. Tujuan sertifikasi ini adalah
untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkkan
suatu perusahaan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan badan standar dunia.
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan,
adalah standar internasional yang menentukan
persyaratan untuk pendekatan manajemen yang
terstruktur untuk perlindungan lingkungan.
Berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang
digunakan dan produk yang dihasilkan telah
memenuhi komitmen terhadap lingkungan,
terutama dalam upaya pemenuhan terhadap
peraturan di bidang lingkungan, pencegahan
pencemaran dan komitmen terhadap perbaikan
berkelanjutan.

Dengan SSMS telah berhasil lulus audit dan
mendapatkan sertifikasi ISO series ini, artinya
perusahaan telah memenuhi berbagai persyaratan
yang telah ditetapkan dan diakui secara internasional.
Direktur Utama SSMS Vallautahan Subraminam
menyampaikan bahwa pencapaian ini adalah bentuk
komitemen Perseroan untuk meningkatkan mutu
produksi CPO maupun produk turunannya sehingga
memiliki daya saing tinggi di pasar ekspor dengan tidak
melupakan komitmen terhadap Lingkungan serta
Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Selain itu, hal ini sebagai upaya Perseroan untuk terus
melakukan upaya-upaya perbaikan yang berkelanjutan
dengan tetap memegang teguh nilai-nilai perusahaan
yaitu peduli pada 3P (People, Planet, Profit) demi
mewujudkan kesejahteraan bersama.

ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja
(K3).
Standar internasional ini bertujuan untuk
mengelola, mencegahan kecelakaan di tempat
kerja, kesehatan buruk, dan bahkan kematian.
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SSMS Kembangkan Aplikasi
Berbasis Android Untuk Cegah
Karhutla

SSMS Berikan Pelatihan Karhutla
ke APKSM
Antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan
lahan (Karhutla), kerjasama dengan multipihak
merupakan hal penting. Untuk mengantisipasi hal
tersebut, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)
membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dari
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri (APKSM).

Dalam menyikapi maraknya kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla), sejumlah perusahaan perkebunan kelapa
sawit melakukan serangkaian upaya pencegahan dan
penanggulangan Karhutla, tidak terkecuali PT Sawit
Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS).
Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun
2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan, SSMS berkomitmen memantau dan
mengelola risiko kebakaran dengan mengembangkan
aplikasi berbasis android. Head of Sustainability SSMS,
Rudy Hendrarto menyampaikan bahwa sejak tahun
2019
Perusahaan
terus
berinovasi
untuk
mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dan
realtime melalui dua sistem yakni sistem peringatan
dini (early warning system) dan sistem deteksi dini
(early detection system).
Pertama, sistem peringatan dini meliputi Fire Danger
Rating System (FDRS) dan pembuatan peta rawan
kebakaran digital dengan menggunakan parameter
seperti data hotspot 5 tahun terakhir, perubahan
tutupan lahan, radius 1 -5 km dari pemukiman, jalan
serta sungai. Kedua, sistem deteksi dini yang meliputi
monitoring titip api (hotspot) menggunakan database
dari LAPAN dan NASA yang terkoneksi dengan aplikasi
groundcheck hotspot android, patroli api yang
terkoneksi dengan database online FDR.
Rudy menjelaskan manfaat aplikasi ini untuk
mendeteksi terjadinya kebakaran sejak dini serta
mengetahui waktu dan zona (lokasi) yang rawan
kebakaran sehingga dapat meminimalisir atau
mencegah terjadinya kebakaran dalam skala yang
besar. “Aplikasi ini sudah kami terapkan di seluruh unit
kerja, dan adanya aplikasi berbasis android ini dapat
memudahkan dan membantu tim Darkahutla
Perusahaan untuk melakukan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran di area atau sekitar konsesi
perusahaan”, tambahnya.

Sebanyak 13 orang pewarkilan petani swadaya dan
pengurus yang tergabung dalam APKSM mendapatkan
pelatihan dari tim Fire Managemen SSMS. Pelatihan
yang diberikan berupa teknik pemadaman kebakaran
penggunaan Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan
(APAR). Sebelumnya, para peserta pelatihan ini juga
mendapatkan pembekalan materi deteksi titik api
(hotspot) menggunakan aplikasi berbasis android yang
mudah diakses dan dipraktekkan oleh petani APKSM.

Joko,
perwakilan
petani
swadaya
APKSM
menyampaikan, pelatihan ini sangat berguna, karena
titik kebakaran dapat dengan mudah dipantau
meskipun posisi sedang berada di rumah. “Dengan
memanfaatkan aplikasi monitoring hotspot online yang
telah dibuat oleh perusahaan, kami dengan mudah bisa
mengetahui letak koordinat titik api bahkan dapat
mengetahui jarak dan arah menuju titik api melalui
peta dan kompas digital yang sudah terinstal”.
Instruktur Pelatihan, Asnawi mengatakan aplikasi yang
dirancang SSMS dibuat sesederhana mungkin untuk
dapat diaplikasikan oleh karyawan termasuk petani
anggota APKSM. “Pemberian pelatihan pada asosiasi
petani binaan ini wujud komitmen perusahaan dalam
peningkatan pengendalian Karhutla. Harapannya,
setelah pelatihan ini masing-masing anggota APKSM
memiliki
kesadaran
untuk
memantau
dan
mengantisipasi bahaya kebakaran di lahannya. Pada
kesempatan ini, SSMS juga memberikan bantuan
kepada APKSM berupa satu set alat pompa air yang
digunakan untuk perlengkapan pemadam kebakaran.
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SSMS Sebagai Laboraturium Pendidikan
Peserta magang mengikuti serangkaian program
pelatihan, antara lain pekerjaan bidang perkebunan
kelapa sawit (Estate), Pabrik pengolahan Minyak
Mentah (Mill), Teknisi Listrik dan Motor ringan
(Traksi) dan Keadministrasian (Admin), dan bagian
lainnya. Selain itu, peserta magang juga dibekali
pelatihan soft skill, seperti motivasi dan ilmu ilmu
terkait perkebunan. Untuk peserta penelitian dapat
mengeksplorasi sesuai dengan rencana penelitianya
dibawah bimbingan dari Manajemen Perusahaan.

Salah satu Program Corporate Social Responsibility
(CSR) PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) dalam
pemberdayaan
Bidang
Pendidikan
adalah
memberikan kesempatan kepada Siswa dan
Mahasiswa untuk melakukan praktik kerja lapangan
(magang), kunjungan industri dan penelitian di
perusahaan.

Adapun
instansi/lembaga
pendidikan
yang
menjadikan SSMS sebagai laboraturiam pendidikan
diantaranya adalah:
1. POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI
2. INSTIPER YOGYAKARTA
3. LKP ENTER
4. SMKN 2 BULIK

Program magang, kunjungan industri serta
penelitian yang dilakukan oleh Siswa dan Mahasiswa
menjadikan perusahaan sebagai laboraturium
pendidikan, untuk dapat mempraktekan teori yang
telah telah dipelajarinya. Peran perusahaan sebagai
tempat praktek atau magang bagi mereka sangatlah
penting dalam mengurangi kesenjangan antara dunia
pendidikan dan dunia usaha.

5. SMKN 1 SEMATU JAYA

Walaupun pendidikan tidak berorientasi langsung
kepada pekerjaan, tetapi memadukan dan
menyelaraskan antara dunia pendidikan dan dunia
kerja sangatlah penting. Kegiatan ini telah
dilaksanakan oleh Perusahaan sejak tahun 2010 hingga saat ini, dengan peserta magang, jenjang SMK /
Sederajat, Diploma, sarjana dan Pasca sarjana.

12. SMK NEGERI 2 BULIK TIMUR

Peserta pada program ini mendapat kesempatan
mengikuti proses pelatihan dan permagangan dengan
selang waktu mulai 1 Bulan hingga 6 Bulan lamanya.
Dengan melaksanakan kegiatan Magang dan
Penelitian, para Siswa dan Mahasiswa diberikan
kesempatan
untuk
mendapatan
pengalaman
operasional kebun, sesuai dengan standarisasi
Manajemen Kebun.

18. UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

6. SMKN 1 BULIK TIMUR
7. SMKN 2 BANJARBARU
8. SMK HARAPAN PANGKALAN BUN
9. SMKN 1 PANGKALAN BUN
10. SMK PUTRA PANGKALAN BUN
11. SMK SUMBERMAS SARANA
13. INSTITUT PERTANIAN BOGOR
14. UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
15. AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

16. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
17. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Seluruh Instansi/lembaga pendidikan berharap
kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia usaha
tetap terus dilanjutkan agar tidak adanya
kesenjangan dan dapat menciptakan Sumberdaya
Manusia yang siap dengan perkembangan insdustri.

SSMS Newsletter 03/2020| 7

Meningkatnya Harga Sawit,
Saatnya Melirik Kembali Saham SSMS
Melepas tahun 2020, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

SSMS sebagai bagian dari Citra Borneo Indah grup akan ber-

(SSMS) telah melakukan berbagai kebijakan strategis dalam

partisipasi dalam strategi grup jangka panjang baru yang

melewati berbagai tantangan sepanjang guna mengakhiri

ditetapkan oleh konsultan PWC. Saat ini SSMS memiliki 19%

tahun 2020 dengan pencapaian yang positif.

saham di Citra Borneo Utama (refenery) dan 49% Surya
Borneo Industri (kawasan industri) untuk melunasi sebagian

Simak analisa saham SSMS Menurut Analisis Danareksa

Sekuritas, Andreas Kenny.

dari saldo pihak berelasi (DFRP), dan selanjutnya akan
dikonversi untuk memegang 100% kepemilikan sebagai

SSMS memiliki salah satu perkebunan yang terletak dan

bagian dari penyelesaian. Mulai BUY, TP Rp1.200. Karena

dipelihara terbaik di Indonesia, berdasarkan area yang

perusahaan yang dirawat dengan baik dan perkebunan yang

berdekatan dan wilayahnya dekat dengan kilang dan

masih muda ditambah dengan peningkatan tata kelola

dermaga. Hasilnya adalah struktur biaya yang efisien,

perusahaan dari pelaksanaan arahan strategis baru. Kami

minyak berkualitas tinggi dan metrik perkebunan terbaik di

menerapkan target -0.5STD EV/ha pada USD16.1k/ha

kelasnya. Rata-rata usia muda 11 tahun pada tahun 2020

dengan menerapkan 73.0k ha area inti yang ditanami,

mendukung produksi TBS inti untuk tumbuh sebesar 3,7%

menghasilkan

CAGR 20-22F dengan belanja modal minimal yang

menyiratkan 21,1x PE inti 2021 dan 2,3x PBV.

diperlukan, menghasilkan profitabilitas yang kuat untuk
tahun-tahun mendatang. Kami memperkirakan laba inti
meningkat 13,0% CAGR20-22F. FCF yang dihasilkan akan
digunakan untuk mengurangi pembukuannya sebesar Rp1,3
triliun,

sementara

berpotensi

konsolidasi

membawa

internal

penghematan

kilang

pajak

grup

meskipun

margin dilutif, sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi
Citra Borneo Indah Grup. Kami memulai cakupan dengan TP
Rp1.200/saham dengan memanfaatkan kelipatan EV/ha
rata-rata -0.5STD sebesar USD16.1rb yang diterapkan pada
73k ha area inti yang ditanami pada tahun 2021F.

Rp1.200/saham

2021

TP,

TP

kami

CFO SSMS Hartono Jap mengatakan, rata-rata aset dan
perkebunan Perusahaan berada dalam radius 60 km,
dengan kondisi iklim yang baik dan kondisi tanah yang ideal
untuk perkebunan. Perkebunan kami terletak di sepanjang
jalan raya trans Kalimantan, sehingga dapat menurunkan
cost transportasi dan mempercepat pemrosesan TBS untuk
memastikan tingkat keasaman minyak disimpan di bawah
3% sehingga menjamin kualitas sehingga mendapatkan harga premium.
Dalam hal keberlanjutan, kami menganggap ini sangat

penting bagi SSMS dan seluruh entitas anak, kami telah meAset perkebunan yang muda, terawat dan strategis. Semua
aset SSMS mulai dari perkebunan hingga dermaga terletak
dalam jarak 60 km dan berada di bidang yang relatif datar,
dengan kondisi ideal untuk perkebunan. Geografi dan
perawatan yang tepat atas seluruh aset menyebabkan TBS

menuhi sertifikasi RSPO yang mencapai 80%. Terakhir anak
perusahaan SSMS, Tanjung Sawit Abadi dan Sawit Multi
Utama yang terbaru memperoleh sertifikasi RSPO & ISPO,
pada tahun 2021 SSMS bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi penuh dari semua produksinya.

tumbuh pada 8,6% CAGR15-19, yang merupakan yang
tertinggi di antara kompetitor yang terdaftar karena

Selain itu SSMS akan melakukan sertifikasi penuh untuk

usianya yang masih muda, berlanjut ke 3,7% CAGR20-22.

petani kecil dan rantai pasokan. Sertifikasi keberlanjutan

Kami mengasumsikan asumsi harga MYR2.550 flat untuk

penting untuk memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan

2020-23F, kami memperkirakan angka penjualan akan

oleh ketentuan internasional guna memastikan keamanan

tumbuh dari IDR4.3 triliun pada tahun 2020 dan IDR4.7 tri-

penjualan di masa mendatang.

liun pada tahun 2022.
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