
Sawit 
Sumbermas 
Sarana 

Karya Nyata Untuk Negeri 

KEBIJA N MUTU, LINGKUNGAN, 

KESELAMATAN, & KESEHATAN KERJA 

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit yang berpusat di Pangkalan Bun, 
- Kalimantan Tengah. Manajemen mengembangkan konsep QHSE Terpadu melalui
tata nilai perusahaan (Care for the Company, Care for the People, Care for the
Environment) serta memiliki kepedulian dan komitmen untuk peningkatan yang
berkelanjutan terhadap Mutu, Lingkungan, Keselamatan, & Kesehatan Kerja melalui upaya
Peningkatan Mutu, Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Pencegahan Kecelakaan Kerja
dan Pencegahan Penyakit Aki bat Kerja dalam lingkup kegiatan, produk, maupun pelayanan.

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Perlindungan lingkungan dan pencegahan polusi udara, tanah, dan air

2. Meningkatkan Kinerja Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. Menerapkan konsep produksi bersih dalam setiap proses dan unit pendukung

4. Memaksimalkan produksi dan mengoptimalkan biaya produksi

5. Pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk membentuk tenaga 
profesional berbasis kompetensi dan memiliki integritas yang tinggi

6. Menyempurnakan kriteria kinerja yang terkait pada bisnis dan operasi serta menerapkan 
karya-karya inovatif terkait peningkatan Mutu, Lingkungan dan K3 dengan pendayagunaan 
kemajuan tehnologi

7. Mematuhi dan melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, dan persyaratan lain 
yang berhubungan dengan Mutu, Lingkungan, dan K3 sesuai persyaratan 
dari pihak yang berkepentingan dan persyaratan standar termasuk standar manajemen 
sistem ISO 9001 :2015, 14001 :2015, dan OHSAS 18001 :2007

8. Penyadaran terhadap karyawan, masyarakat, dan pihak berkepentingan, sehingga tercipta 
lingkungan kerja yang bersih, aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat 
kerja 

Kebijakan Mutu, Lingkungan, dan K3 ini tersedia untuk masyarakat dan pihak -pihak lain yang 
membutuhkan. 

Management, Karyawan, dan Pihak Lain yang terkait wajib melaksanakan Kebijakan Mutu, 
Lingkungan, dan K3 ini dengan penuh tanggung jawab. 
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