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NEWSLETTER 
PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk. 

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) 
patut bersyukur, di tengah pandemi 
Covid-19 perseroan masih terus  
mempertahankan kinerja yang positif, 
baik Produksi, maupun penjualan crude 
palm oil (CPO) yang masih berjalan 
sesuai target.  

Hingga akhir Mei 2021, penjualan min-
yak kelapa sawit tetap tinggi, termasuk 
untuk pasar ekspor. Chief Financial Of-
ficer (CFO) SSMS, Hartono Jap menga-
takan, “memasuki kuartal 2 tahun 2021, 
kondisi industri sawit Indonesia tetap 
prospektif. Kedepan, harga CPO masih 
berpeluang untuk naik seiring pening-
katan permintaan dan adanya 
penurunan pungutan ekspor oleh 
Pemerintah. Sehingga penjualan ekspor 
CPO masih cukup tinggi. 

Sesuai kebutuhan, penjualan lebih  
banyak kepada PT Citra Borneo Utama 
(CBU), sebagai perusahaan refinery, 
yang 30% sahamnya dimiliki Persroan. 
Untuk sumber pasokan bahan baku 
CPO, CBU masih mendapatkan  
distribusi penuh dari SSMS.  

Edisi Q2| 2021 

Dari Redaksi 

Pandemi Covid-19 yang sudah 
berlangsung selama hampir dua 
tahun ini, membuat seluruh  
sektor industri memaksimalkan 
kinerjanya mengikuti pola hidup 
yang baru. Tidak terkecuali SSMS,  
Perseroan terus berjuang untuk 
memberikan yang terbaik bagi 
seluruh  para kepentingan. 

SSMS sangat konsen terhadap  
karyawannya. Selama pandemi 
covid-19, perseroan sangat  
menjaga kesejahteraan dan 
kesehatan karyawan. Hal ini 
merupakan fokus perseroan  
untuk menciptakan SDM 
berkualitas dan memandang  
karyawan sebagai aset yang  
berharga.  

Dalam menghadapi era   
Revolusi  Industri  ke-4.0 SSMS 
terus mengembangkan teknologi 
informasi untuk mendukung  
setiap langkah kinerjanya  

Simak Newsletter SSMS edisi ini, 
yang menyajikan berbagai 
kegiatan dan pengembangan 
yang telah dilakukan Perseroan. 
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Sebesar 80% dari kapasitas pabrik 
penyulingan dan fraksinasi minyak  
kelapa sawit itu, berasal dari CPO 
SSMS. Sisanya, 20% lainnya bisa 
didapatkan dari pihak ketiga. 

Begitu pula dengan capital expenditure 
(Capex) 2021, saat ini, sekitar 50% dari 
Rp550 miliar, telah terserap untuk 
dibelanjakan.  

Hartono melanjutkan, memasuki 
kuartal 2 2021, perseroan telah  
menyerap capex sekitar 55% persen. 
Penggunaannya untuk membiayai 
pembangunan dan pemeliharaan  
infrastruktur di kawasan perkebunan 
kelapa sawit perseroan yang dirancang 
untuk menunjang operasional. 

"Penggunaan capex antara lain untuk 
biaya perawatan jalan, terutama jalan 
perkebunan dan kondisi jalan menuju 
refinery perseroan sehingga kami tetap 
menjaga kualitas CPO, selain untuk 
membeli alat-alat berat untuk efektifi-
tas operasional perkebunan”. 

Pandemi Covid-19, Produksi dan 

Penjualan CPO SSMS Tetap Tinggi 
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PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) kembali 

menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK). Melalui 3 (tiga) unit 

bisnisnya yaitu PT Sawit Sumbermas Sarana (SSS),  

PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA), dan PT. Mitra  

Mendawai Sejati (MMS), SSMS menerima penghargaan 

Program Penilaian Peringkat Kinerja  

Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) 

tingkat Nasional tahun 2019-2020 dengan Predikat 

Biru. 

CEO SSMS Vallauthan Subraminam mengaku bangga 

atas penghargaan PROPER tersebut. Menurutnya, 

penghargaan ini sejalan dengan komitmen  

keberlanjutan SSMS, dimana dalam menjalankan 

bisnisnya menerapkan prinsip tanggung jawab sosial 

bagi masyarakat dan lingkungan. 

“Ini merupakan ke-4 kalinya SSMS menerima PROPER 

Biru. Ini menujukkan komitmen SSMS sebagai  

perusahaan perkebunan berkelas dunia, konsisten 

dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan 

inisiatif dalam pengelolaan lingkungan yang  

berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat 

sekitar”, ujarnya. 

Konsisten Jalankan Bisnis Berkelanjutan  

SSMS Meraih PROPER Biru ke-4 Kali  

Pencapaian PROPER Biru ini merupakan keunggulan, 

sekaligus memberikan nilai tambah terhadap  

komitmen kelestarian lingkungan. Pencapaian tersebut 

juga menunjukkan dukungan Perusahaan terhadap  

beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan global 

(Sustainable Development Goals/SDGs).  

PROPER merupakan sebuah program penilaian dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 

diberikan terhadap perusahaan yang telah terbukti 

memenuhi kriteria: dokumen lingkungan,  

pengendalian pencemaran air, pengendalian  

pencemaran udara dan pengendalian limbah B3. 

Dengan mendapatkan PROPER Biru ini, SSMS telah 

memenuhi semua kriteria tersebut. 

Salah satu Inisiatif SSMS dalam pengelolaan  

lingkungan, dengan diwujudkannya pembangunan 

pabrik biogas. Biogas adalah salah satu teknologi yang 

umum digunakan untuk mengolah POME dan  

mengonversinya menjadi energi listrik. 

Pabrik biogas SSMS mampu mengubah limbah-limbah 

produksi kelapa sawit menjadi energi listrik yang 

kemudian dipasok untuk memenuhi kebutuhan listrik 

operasional Perusahaan dan sebagian disalurkan ke 

pemukiman sekitar. 

Vallauthan menambahkan, SSMS akan terus berupaya 

untuk menjaga dan mempertahankan predikat yang 

sudah dicapai, terutama dibidang keberlanjutan.  
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SSMS Berdayakan Masyarakat Desa Pilang 

Sebagai Penyedia Pakan Orangutan 

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) menyadari 

bahwa untuk menjaga keberlangsungan hidup primata 

endemik Orangutan terkhusus di Kalimantan Tengah 

tidak dapat dilakukan sendiri, oleh karena itu SSMS 

bersama sejumlah mitra mengembangkan program 

pemberdayaan bagi masyarakat setempat sebagai 

pemasok pakan Orangutan di Pulau Salat. 

Kebun buah yang hasilnya dipasok untuk kebutuhan 

pakan orangutan itu berada di Desa Pilang, yang  

lokasinya berdekatan dengan area Proyek Konservasi 

Orangutan Pulau Salat, Desa Pilang. Saat ini, kebun 

tersebut dikelola oleh Kelompok Tani Pandohop di 

bawah binaan BUMDes Pilang sebagai mitra utama. 

Program pemberdayaan ini mendapat dukungan dari 

pihak swasta, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) 

dengan memberikan bantuan dana untuk dikelola 

secara mandiri oleh kelompok tani. Adapun SSMS  

berperan sebagai pendamping dalam pengelolaan  

kebun, seperti pemberian pupuk Rock Phosphate (RP) 

100 kilogram, dolomit sebanyak 5.500 kilogram,  

bantuan bibit pisang sebanyak 302 bibit, dan bibit  

nanas sebanyak 10.000 bibit.  

CEO SSMS Vallauthan Subraminam  

menjelaskan bahwa saat ini, luas lahan kebun buah 

yang dikelola Pandohop seluas 5,9 hektare, melebihi 

rencana sebelumnya, yaitu 5 hektare, dengan 

menggunakan dana bantuan dari BNI.  

“Kebun buah yang dikelola Kelompok Tani Pandohop 

melebihi target yang sudah direncanakan, namun 

kelebihan itu tak menjadi masalah. Kelompok tani siap 

bertanggungjawab dan akan memanfaatkannya 

dengan baik. Prinsip mereka sederhana, semakin luas 

kebun, maka semakin banyak tanaman bisa ditanam 

dan dipanen. Walau demikian, pemanfaatan kebun 

dilakukan secara bertahap” tambah Vallauthan. 

Pada awal tahun 2021, area kebun yang digarap ke-

lompok tani seluas 3 hektare. Tidak 

hanya buah Semangka, Rambutan, Pisang, Nanas, 

Pepaya dan Jeruk, mereka juga menanam Terong,  

Tomat, Timun, Jagung dan Tebu.  

Hingga saat ini total jenis buah dan sayur yang telah 

dipanen sebanyak 1,6 ton. Dari berbagai jenis buah 

dan sayur tersebut, hasil terbanyak adalah terong. 

Umur terong yang hanya 3-4 bulan memudahkan  

kelompok tani Pandohop untuk melakukan rotasi 

tanam. Sesuai dengan tujuan awal, hasil penen dari 

kebun buah dan sayur ini sudah dimasukkan ke Pulau 

Salat untuk pakan orangutan.  
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Pandemi Covid-19 semakin memberikan semangat  
terhadap PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), juga 
Citra Borneo Indah (CBI) Group dalam menjalankan 
Corporate Social Responsibility (CSR). Banyaknya warga 
terdampak akibat penyebaran virus SARS-CoV-19 itu, 
terus memacu perseroan dalam mewujudkan tanggung 
jawab sosial perusahaan. 

Head of CSR SSMS, Kharis Nuryanto, mengungkapkan, 
sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap 
keberlangsungan pendidikan masyarakat sektar,  
termasuk di dalamnya, anak-anak karyawan, perus-
ahaan berkomitmen memajukan pendidikan di sekitar 
operasional perusahaan. “Sampai April 2021, 
perseroan menyalurkan bantuan kepada sebanyak 
2.520 siswa pada 18 sekolah, mulai jenjang TK/PAUD, 
SD, SMP & SMK, dengan total biaya sekitar Rp2,2 mil-
iar.” 

Tidak itu saja. SMS dan CBI Group juga memfasilitasi 
peserta didik untuk dapat magang dan praktek industri 
di linkup Perusahaan. Peserta program praktek kerja 
lapangan ini mendapat kesempatan mengikuti proses 
pelatihan dan pemagangan dengan selang waktu mulai 
satu hingga tiga bulan lamanya. Para peserta magang 
juga dibekali dengan pengalaman di bidang operasional 
perkebunan, administrasi perkantoran dan  
pengetahuan terkait ilmu lainnya sebagai bekal yang 
berguna bagi peserta di dunia kerja kelak. 

Pandemi Covid-19 Makin Kukuhkan Semangat SSMS 

Menjalankan Tanggung Jawab Sosial 

Kharis melanjutkan, “Sampai pada bulan Juni 2021, 
Program Magang tercatat sebanyak 51 peserta, dari 
jenjang SMK sampai Diploma dan Strata 1 (S1). SSMS 
juga memberikan bantuan kepada peserta magang 
dengan nilai total sebesar Rp76,5 juta,” tambahnya.  

Kepeduliaan perseroan terhadap tenaga pendidik juga 
diwujudkan dengan menyediakan insentif kepada guru 
honor di desa-desa sekitar wilayah operasional SSMS. 

Pemberian insentif ini dilatarbelakangi oleh minimnya, 
atau tidak adanya anggaran pemerintah daerah  
untuk guru honor desa. Bahkan, pada beberapa daerah 
para tenaga pendidik hanya menerima honor dari 
pemerintah daerah dalam tiga atau enam bulan sekali.  

SSMS sangat peduli terhadap keberlanjutan pendidikan 
di desa, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
dan Pendidikan awal anak (TK), baik melalui  
peningkatan kapasitas keterampilan mengajar para  
guru, maupun dengan menerapkan guru honor untuk 
di desa.  

Sampai pada kuartal I tahun 2021, Perusahaan telah  
menginvestasikan biaya untuk para tenaga pendidik 
sebesar Rp294,8 juta.  



SSMS Newsletter 5/2021| 02 

 

 

Sejak tahun 2013 sampai saat ini, SSMS  
tetap memberikan kontribusinya kepada masyarakat 
melalui Program Listrik Masuk Desa. Program ini  
merupakan salah satu bidang CSR SSMS, dengan  
memberikan bantuan yang terletak di beberapa desa 
dan dusun. Antara lain Dusun Suayap, Desa Umpang, 
dan Dusun Pulau. 

Program ini mampu memberikan dampak positif yang 
besar kepada masyarakat di sekitar wilayah  
operasional SSMS. Termasuk dari berbagai aspek,  
seperti ekonomi, pendidikan dan sosial  
kemasyarakatan lainnya.  

Sepanjang kuartal I tahun 2021, SSMS telah  
memberikan bantuan pengelolaan Program Listrik  
Masuk Desa sebesar Rp100 juta. Termasuk turut  
membantu penerangan pada jalan umum di  
Kabupaten Lamandau, dan wilayah lain  
penghubung Kabupaten Kotawaringin Barat  

Untuk memastikan mobilitas, dan aktivitas masyarakat 
terjamin, setiap tahun perusahaan melakukan  
perbaikan, dan, atau melakukan pembuatan jalan, 
maupun jembatan yang telah terdistribusi di desa-desa 
sekitar perusahaan. 

Perbaikan jalan, dan jembatan sampai pada Kuartal I 
tahun 2021, perusahaan telah berkomitmen  
memberikan investasi sebesar Rp200 juta. 

Infrastruktur jalanan merupakan bagian vital dari  
mobilitas warga dalam setiap melakukan aktivitasnya, 
sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat. 

Selain perbaikan jalan dan jembatan, program  
infrastruktur perusahaan juga menyasar pemberian 
bantuan pembangunan dan perbaikan sarana ibadah 
kepada masyarakat. Tujuannya, menurut COO SSMS 
Nasarudin Bin Nasir menjelaskan adalah untuk  
memenuhi kebutuhan tempat ibadah yang layak dan 
dibutuhkan oleh masyarakat. 

Untuk memajukan ekonomi masyarakat dan karyawan, 
Nasarudin melanjutkan, setiap bulan perusahaan  
menyediakan tempat untuk bertransaksi niaga, di lahan 
area tertentu Perusahaan. Lokasi ini difungsikan  
sebagai tempat jual beli antara karyawan dan  
masyarakat yang dapat menjual hasil pertanian, barang 
maupun produk UKM. 

SSMS bersama CBI Group akan tetap berkomitmen 
untuk menjalankan program CSR di masa mendatang. 
Semua ini merupakan wujud dari tanggung jawab sosial 
perusahaan untuk ikut dalam pemberdayaan  
masyarakat.  

Dengan komitmen tersebut, SSMS akan mewujudkan  
karyawan yang sejahtera, serta masyarakat makmur 
berkat andil dan hasil dari operasional perseroan. 

Komitmen Melanjutkan Program  

Listrik Masuk Desa 
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Menciptakan Sinergi Positif Antara Peneliti dan 
Praktisi Perkebunan  

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 

Dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip  
berkelanjutan, hal ini tentunya tidak terlepas dari 
komitmen PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) 
untuk menjaga keharmonisan antar sumber daya 
manusia dan juga lingkungan hidup di sekitar lokasi 
usaha perseroan. Keberlanjutan yang tentunya  
membuktikan komitmen penuh dari seluruh karyawan 
untuk menjalankan praktik usaha sesuai prinsip  
keberlanjutan di seluruh lini usaha, termasuk juga  
dalam kerja sama bersama antara peneliti dan praktisi 
Perkebunan.  

Melalui sinergi ini, diharapkan akan tercipta satu visi 
yang sama baik peneliti dan praktisi perkebunan untuk 
bersama-sama mewujudkan goals Perseroan. Untuk 
mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik 
dalam praktik bisnis Perseroan, Sulung  
Research Station (SRS) sebagai lini peneliti melakukan 
field day bersama dengan praktisi perkebunan terkait 
praktik pengelolaan terbaik untuk mendapatkan 
produktivitas optimal di lahan Perkebunan perusahaan. 

Produksi merupakan salah satu tujuan yang harus di-
capai, namun terdapat banyak faktor yang 
mempengaruhi pencapaian produksi. Secara umum, 
salah satu fator yang mengakibatkan produksi tidak 
mencapai potensial progeninya adalah iklim dan tanah, 
hal ini akan mengakibatkan munculnya potensial 
produksi yang dapat dicapai pada kondisi iklim dan 
tanah tertentu yang sesuai dengan lingkungan  
Perkebunan SSMS. (site yield potential).  

 

Head Of Research (SRS) SSMS Fizrul Indra Lubis  
memaparkan bahwa, terdapat beberapa faktor  
pembatas produksi yang perlu diketahui bersama 
selain iklim dan tanah, seperti jenis tanah, bahan 
tanam, status hara, rekomendasi pemupukan serta 
management practice (panen, perawatan, aplikasi 
pupuk, konservasi tanah dan air, dll).  

Menurut Fizrul, Mangement Practice memiliki 
pengaruh terbesar dalam pencapaian produksi kelapa 
sawit dengan persentase sekitar 20%. Faktor ini sangat 
dapat diperbaiki dengan pengelolaan serta perlakuan 
yang tepat dan baik. Untuk mengoptimalkan hal  
tersebut, SRS menyampaikan rekomendasi baik jangka 
pendek maupun jangka panjang kepada praktisi  
Perkebunan. Beberapa hal yang perlu untuk dilakukan 
yaitu aplikasi pupuk tepat waktu, tempat, dosis dan 
metode, senantiasa menjaga kelembaban tanah 
dengan melakukan selektif weeding dan konsistensi 
penyusunan pelepah, serta konsistensi melakukan  
tindakan konservasi tanah dan air dengan aplikasi  
bahan organik secara regular serta water management. 

Dengan adanya sinergi positif yang dibangun antara 
peneliti dan praktisi perkebunan kelapa sawit milik 
SSMS, diharapkan bisa memberikan dampak positif 
pada peningkatan produktivitas tanaman dan lahan, 
pengolahan hasil produksi maupun kegiatan penunjang 
lainnya.  
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Mewujudkan Perusahaan Sawit Berkelanjutan dan Berkelas Dunia 

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) sepakat 
membangun perkebunan kelapa sawit berlandaskan 
pada prinsip dan kriteria berkelanjutan. Tak hanya 
menjadi kebun sawit yang ramah lingkungan,  
Perseroan turut mendukung petani sawit menerapkan 
praktik sawit berkelanjutan. Ini sesuai dengan 
Rencana Penerapan Keberlanjutan SSMS 
(Sustainability Roadmap). 

Melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit yang 
menganut prinsip people, profit dan  
planet, maka masa depan perkebunan kelapa sawit 
bakal dapat terjaga dengan sendirinya.  
Industri perkebunan kelapa sawit mesti memiliki visi 
besar untuk mengembangkan industrinya. Dengan 
dukungan SDM yang mumpuni dan handal, maka  
perusahaan dapat berkembang dengan menghasilkan 
keuntungan besar untuk kesejahteraan bersama. 

Kesejahteraan yang diperoleh itu akan di  
distribusikan kembali kepada lingkungan dan 
masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit hingga 
tingkat nasional. Sebab itu, pengelolaan perkebunan 
kelapa sawit harus efisien dan efektif guna 
menghasilkan pengelolaan yang berorientasi kepada 
peningkatan ekonomi. 

Secara bersamaan, pembangunan perkebunan kelapa 
sawit juga harus menghasilkan kesejahteraan bagi 
lingkungan dan sosial masyarakat. Kesejahteraan  
lingkungan dapat dilakukan melalui pengelolaan 
keberadaan satwa langka, seperti Orangutan. Dimana 
keberadaannya kerap menjadi isu negatif bagi  
perkebunan kelapa sawit. 

Melalui kerjasama dengan organisasi perlindungan 
orangutan seperti Yayasan Borneo Orangutan  
Survival Foundation (BOSF ), BKSDA dan SSMS turut 
membantu menyelamatkan hidup Orangutan dari 
ancaman kepunahan.  

Areal-areal yang masih bernilai konservasi tinggi, ha-
rus benar dijaga melalui konservasi sesuai peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku. SSMS juga 
berkomitmen telah mempersiapkan dana kegiatan  
Program Remediasi dan Kompensasi selama periode 
25 Tahun kedepan, dengan estimasi Budget sekitar 
Rp30 Miliar. 

Selain itu, SSMS juga mengajak masyarakat  
untuk melakukan pengelolaan kebun sawit secara 
berkelanjutan. Melalui kemitraan strategis, upaya 
mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang ramah 
lingkungan bukan hanya sekadar mimpi, dan perke-
bunan kelapa sawit bukan lagi menjadi  
komoditas yang kerap menghadapi tudingan negatif, 
fakta di lapangan selain bermanfaat bagi masyarakat  
secara bersamaan mampu melindungi lingkungan 
dan mahkluk hidup lainnya. 

SSMS sangat mendukung Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
Mandiri (APKSM) untuk memperoleh Sertifikat 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). APKSM 
menerapkan praktik sawit berkelanjutan sesuai 
dengan P&C RSPO, dan berhasil mendapatkan  
sertifikat kelapa sawit berkelanjutan RSPO di tahun 
2019, hal ini menjadi harapan baru bagi  
asosiasi. 

Dasar penerapan prinsip keberlanjutan 
(sustainability) telah ditetapkan SSMS  
sejak tahun 2011 silam, diawali dengan komitmen 
SSMS yang comply dengan prinsip dan kriteria praktik 
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. SSMS telah 
berupaya untuk mengikuti seluruh skim sertifikasi 
minyak sawit berkelanjutan, seperti skim Indonesian 
Sustainable Palm Oil (ISPO) dan skim Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), bahkan melakukan pen-
erapan ISO Certification Series (9001, 14001 & 
45001), Proper hingga memberlakukan penerapan  
kebijakan zero accident. 
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Dividen yang dibagikan ini setara dengan 50% laba SSMS 

tahun lalu sebesar Rp 580,85 miliar. Perseroan juga akan 

menyisihkan Rp116,79 miliar dari laba tahun lalu sebagai 

cadangan wajib. Sedangkan sisa laba Rp 174,26 miliar akan 

dibukukan sebagai laba ditahan.  

Pada agenda RUPST lainnya yaitu persetujuan pemegang  

saham atas pengangkatan Hartono Jap sebagai Direktur, 

merangkap sebagai CFO Perseroan. 

Setelah itu, Pada RUPSLB SSMS mendapat persetujuan atas 

Rencana Penawaran umum berkelanjutan efek bersifat 

utang dengan denominasi Rupiah dengan nilai secara kese-

luruhan sebanyak-banyaknya Rp2,5 triliun.  

Agenda lainnya SSMS juga mendapat persetujuan atas  

penjaminan asset untuk pengajuan pinjaman dari PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk, dengan nilai secara keseluruhan 

sebanyak-banyaknya Rp4 triliun. 

Selain itu, Perseroan juga mendapatkan restu dari 

pemegang saham untuk Persetujuan atas penyesuaian  

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 

April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 

Rapat yang dipimpin oleh Dewan Komisaris menyatakan 

mayoritas pemegang saham telah menyetujui seluruh  

agenda RUPST dan RUPSLB SSMS hari ini. Dalam laporannya 

Dewan Komisaris SSMS menilai bahwa Direksi sepanjang 

tahun 2020 telah menjalankan dengan baik seluruh arahan 

dan bimbingan yang disampaikan. Serta Dewan Komisaris 

juga memberikan dukungan dan kepercayaan terhadap 

Direksi dalam menyusun prospek bisnis untuk tahun 

mendatang. Terutama rencana ekspansi ke industri hilir 

maupun ekspansi secara horisontal yang akan  

diimplementasikan di tahun 2021. Langkah ini diperlukan 

untuk menjaga pertumbuhan perusahaan tetap stabil dan 

solid di masa depan. 

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pada tanggal 28 

Mei 2021 yang lalu telah melaksanakan Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Setelah itu  

dilanjutkan dengan Paparan Publik, yang bertempat di  

Financial Hall Gedung Graha Niaga, Jakarta.  

Pada kesempatan tersebut, manajemen SSMS memaparkan   

kinerja positif sepanjang 2020, yang membanggakan karena 

telah dicapai saat di tengah pandemi Covid-19. 

Vallauthan Subraminam mengungkapkan, kinerja Perseroan 

yang positif pada tahun 2020 baik di sisi operasional  

maupun finansial merupakan suatu prestasi tersendiri. 

Pasalnya, semua itu dapat tercapai pada saat situasi makro 

ekonomi global yang bergejolak. Menyusul merebaknya 

situasi pandemi Covid-19, yang berdampak pada  

pelemahan kinerja dunia usaha secara global. “Hal itu yang  

membuat manajemen Perseroan bersinergi untuk  

mengelola dengan menetapkan strategi dan kebijakan yang 

tepat”. 

Pada agenda kedua RUPST, SSMS mendapatkan 

persetujuan atas penggunaan laba bersih tahun 2020,  

salahsatunya akan membagikan dividen sebesar Rp290,42  

miliar atau sejumlah Rp30,49/saham.  

RUPST & RUPSLB Tahun 2021 

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 


