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“Para pemangku kepentingan yang terhormat,
Menghadapi gejolak di pasar global, strategi Perusahaan diarahkan
untuk mempertahankan kelangsungan pertumbuhan bisnis dengan
tetap fokus untuk mendorong perbaikan di sisi profitabilitas, sumber
daya manusia maupun lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha
perusahaan.”

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Sekilas Tentang

SSMS
VISI

MISI

“Menjadi Perusahaan Perkebunan Yang
Terkemuka Di Indonesia Dan Berkelas
Dunia”

1. Membangun bisnis perkebunan secara
profesional
2. Meningkatkan nilai tambah bagi
seluruh pemangku kepentingan
3. Melaksanakan prinsip tata kelola
perusahaan yang sempurna
4. Menggunakan teknologi maju ramah
lingkungan
5. Mengembangkan
sumber
daya
manusia dan potensi daerah dalam
semangat kemitraan”.

“S

ejak awal, SSMS selalu

memprioritaskan keseimbangan antara
pencapaian kinerja ekonomi,
lingkungan dan sosial.”

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Gambaran Perusahaan
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk didirikan
di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah,
pada 22 November 1995, berdasarkan
Akta No. 51 tanggal 22 November 1995
yang dibuat di hadapan Notaris Enimarya
Agoes Suwarko, S.H., yang telah
memperoleh pengesahan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik
Indonesia
melalui
Surat
Keputusan No. C2-8176.HT.01.01.TH.96
tanggal 26 Juli 1996, dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 839, Tambahan No. 36 tanggal 22
Februari 2011.

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan
selalu menge-depankan prinsip-prinsip
keberlanjutan yang ditekankan dalam 3
(tiga) motto utama perusahaan, yaitu
Profit, People, Planet, di samping juga
memegang teguh pelaksanaan praktikpraktik bisnis terbaik.
Seluruh perkebunan dan pengolahan
kelapa sawit SSMS terletak di Provinsi
Kalimantan Tengah, Indonesia. Kantor
Pusat Perusahaan berada di Pangkalan
Bun, Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk
keperluan koordinasi, terdapat Kantor
Perwakilan di Jakarta.

Perusahaan secara resmi memulai
operasinya pada tahun 2005. Perusahaan
melaksanakan penawaran umum saham
perdana (Initial Public Offering/ IPO) pada
12 Desember 2013 dan mencatatkan
sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI),
dengan kode saham SSMS. SSMS memiliki
saham mayoritas di enam perusahaan
perkebunan kelapa sawit, yakni PT Mitra
Mendawai Sejati (MMS); PT Kalimantan
Sawit Abadi (KSA); PT Mirza Pratama Putra
(MPP); PT Menteng Kencana Mas (MKM);
PT Tanjung sawit Abadi (TSA); dan PT Sawit
Multi Utama (SMU).
Hingga akhir tahun 2019, luasan wilayah
yang menjadi lokasi stakeholder SSMS
berdasarkan data statistik Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau
dan sekitarnya yaitu seluas 4.122,50 km²
atau 4.122.500 Ha yang terdiri dari 6
kecamatan dan 30 desa.

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
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Tentang CSR SSMS

S

ecara umum Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan
kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku
kepentingan (stakeholders). Menjalin harmoni, memberikan nilai tambah, peningkatan
pendapatan masyarakat yang berkelanjutan, serta keseimbangan antara kinerja ekonomi,
sosial dan lingkungan menjadi hal utama dari komitmen dan kepedulian kami.
Untuk itu Perseroan menetapkan program Tanggung Jawab Sosial sebagai upaya strategis
dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara
perusahaan dengan masyarakat sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung
pengembangan usaha dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.
Corporate Social Responsibility (CSR) dalam tugasnya memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Kriteria:
VISI

“Berkah untuk Lingkungan Sekitarnya”
MISI

1. Melaksanakan komitmen perusahaan atas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang
akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan
2. Menciptakan hubungan harmonis yang mendukung perkembangan komunitas sekitar,
seimbang dengan pertumbuhan perusahaan
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan masyarakat
yang berkelanjutan.
TUJUAN

1. Membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat
2. Membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku
kepentingan (stakeholder) untuk mendukung perkembangan dan reputasi
perusahaan.
KRITERIA

1. Tepat Sasaran
2. Bermanfaat
3. Berkelanjutan

Program Kami
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Komitmen
CSR SSMS
CSR Perusahaan direalisasikan melalui
berbagai pelaksanaan program kegiatan
kemasyarakatan, hal ini sebagai peran
perusahaan dalam menjalin hubungan
yang sinergi dan harmonis dengan
stakeholder dan masyarakat guna
mendukung
perkembangan
dan
menciptakan masyarakat yang harmonis
dan mandiri, seimbang dengan pertumbuhan
usaha perusahaan

Di SSMS, CSR perusahaan kami memiliki
komitment pada enam program ruang
lingkup kinerja, yaitu:

1. Program Sosial Budaya
2. Program Pendidikan
3. Program Kesehatan
4. Program Lingkungan
5. Program Infrasrtuktur
6. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Kami
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METODOLOGI
PENGEMBANGAN CSR

Identifikasi
Stakeholder

TAHAP I
Penetapan Kegiatan
ComDev

Pemetaan Kegiatan
ComDev

Analisis
Data

Pengumpulan
Data

TAHAP II
Penyusunan Rencana
Tindak dan Pembiayaan

Adopsi dalam Dokumen
Rencana Daerah
P.E.L
(Pembangunan
Ekonomi Lokal)

TAHAP III
Pelaksanaan
Kegiatan

TAHAP IV
Monitoring &
Evaluasi

TAHAP V
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agaimana Kegiatan CSR Dilakukan?
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Metode Pelaksanaan CSR
HASIL
MUSREMBANG
DESA

Identifikasi
Stakeholder

PADUSERASI CSR

PROPOSAL CSR

PELAKSANAAN CSR

Skema
Keluhan Masyarakat
PROSES
(YA/TIDAK)

DEPT CSR

ESTATE
TERDEKAT
WARGA/
MASYARAKAT/
ORGANISASI DESA

TIM DESA

DEPT CSR

PKS TERDEKAT

PROSES
(YA/TIDAK)

DEPT CSR

PEMERINTAH
DESA

ESTATE
TERDEKAT
PKS TERDEKAT

DEPT CSR

Program Kami
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Sosial
Budaya
TIM DESA
Tim Desa adalah susunan masyarakat yang
terdiri dari tiga sampai empat orang lebih
yang dibentuk oleh setiap desa, sebagai
perwakilan desa dan masyarakat yang
berfungsi
untuk
menghubungkan
komunikasi antara masyarakat dengan
perusahaan,
Kesibukan warga dalam bekerja dan
kegiatan lainnya kadang menjadi kendala
perusahaan dalam penyerapan
aspirasi masyarakat.

Penerapan Tim Desa yang masuk dalam
struktural organisasi CSR menjadi slah satu
strategi perusahaan untuk menciptakan
rasa harmonis dan sinergi antara
perusahaan
dengan
masyarakat,
perusahaan melalui CSR memaksimalkan
tim desa ini dalam kegiatan diskusi dan
komunikasi serta memastikan bahwa
asprasi dan keluhan masyarakat memiliki
wadah yang sesuai dan dapat disampaikan
ke Perusahaan. Tim Desa terdiri dari tokoh
Masyarakat, Aparatur Desa dan lainnya
yang dipandang sesuai oleh desa.
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BANTUAN BENCANA ALAM
(GEMPA LOMBOK)
Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap
bencana alam, gempa bumi di Lombok
Nusa Tenggara Barat. Perusahan ikut andil
dalam pemberian bantuan bencana alam
kepada masyarakat Dusun Yatemat di
wilayah Desa Selubung, Kecamatan Batu
Kliang, Lombok Tengah dan kecamatan
sembalun, Lombok Timur.
Penyaluran bantuan ditujukan untuk para
korban gempa Lombok di Kecamatan
Sembalun, Lombok Timur di Dusun
Longken Daya, Dusun Karya, Desa Sajang,
Dusun Sajang, Dusun Daya Longken yang
semuanya berada di Desa Sajang; dan
Dusun Jorong Utara di Desa Sembalun
Bumbung.
BANTUAN SEMBAKO
Program ini dilakukan setiap menjelang
hari Raya Idul Fitri atau pada Bulan
Ramadhan, hal ini bertujuan untuk dapat
membantu
meringankan
kebutuhan
masyarakat yang saat itu harga sembako
cenderung meningkat.
Pada tahun 2018 PT Sawit Sumbermas
Sarana Tbk dan Group memberikan
bantuan Bahan Pokok sebanyak 750 Ton
yang diberikan kepada 50 desa diwilayah
operasional perusahaan (Stakeholders).
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BANTUAN HEWAN QURBAN
Menyambut Hari Raya Idul Adha 10
Dzulhijjah 1439 Hijriyah Tahun 2018, PT
SSMS Tbk. memberikan bantuan hewan
qurban sejumlah 50 ekor Sapi, Hewan
qurban yang disampaikan kepada
Masyarakat Sekitar Perusahaan.
Kegiatan ini selalu dilaksanakan oleh
perusahaan sebagai perwujudan syukur
dan komitmen Perusahaan dalam menjalin
hubungan dengan masyarakat yang
harmonis.

PARTISIPASI PERAYAAN HARI
BESAR KEAGAMAAN DAN
NASIONAL
Perpartisipasi
perusahaan
terhadap
kegiatan sosial kemasyarakatan selalu
dilakukan oleh perushaan baik peringatan
hari besar Islam (PHBI) dan Peringatan Hari
Besar Nasional (PHBN) yang dilaksanakan
di beberapa desa sekitar operasional
perusahaan .
Kegiatan seperti perayaan keagamaan dan
hari besar Nasional ini diharapkan dapat
memberikan
nilai
positif
dalam
perkembangan hubungan sosial antar
warga sehingga terciptanya keharmonisan,
khususnya para pemuda yang hobi dan
kesukaannya nantinya bisa disalurkan
melalui program kegiatan yang ada di desa
termasuk kegiatan perlombaan dan olah
raga.

Program Kami
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NIKAH MASSAL
Sebagai bentuk kepeduliaan terhadap
keadaan sosial dan budaya sekitar,
perusahaan juga memiliki aktivitas yang
dimaksudkan
untuk
memfasilitasi
masyarakat dengan mengadakan program
sidang Itsbat Nikah Massal.
Program ini bertujuan untuk membantu
warga di sekitar perusahaan yang kurang
mampu menggelar acara pernikahan.
Sehingga, di nikah massal tersebut, peserta
tidak dikenakan biaya sepeserpun oleh
perusahaan. Program sidang itsbat nikah
ini diadakan di Desa Rangda, Kecamatan
Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin
Barat, yang diikuti oleh 22 pasangan suami
istri yang sudah menikah namun masih
belum memiliki buku nikah.
KONTRIBUSI PENATAAN
KAWASAN LOKAL
Program ini merupakan terobosan terbaru
dari CSR SSMS di tahun 2019. Aktivitas
utamanya adalah pemberianbantuan
berupa kios serbaguna bagi masyarakat
disekitar lingkungan
perusahaan.

Tujuan utama dilaksanakannya program ini
adalah turut serta menata kawasan lokal
masyarakat. Program ini diaksanakan
dengan bekerja sama dengan pihak
kelurahan setempat.
Selain ikut serta dalam penataan
lingkungan, program ini juga bermaksud
agar dapat membantu meningkatkan
pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar
perusahaan. Perusahaan juga berharap
agar kegiatan seperti ini dapat menjadi
motivasi dan menggerakkan instansi lain
untuk mensejahterakan masyarakat.
Sesuai
aturan
perundang-undangan,
pasutri yang belum memiliki surat nikah
bisa mendapatkan legalitas tersebut
dengan mengajukan permohonan sidang.
Walaupun secara agama pernikahan yang
dilakukan sudah sah, namun terdapat
kesulitan bagi pasutri tersebut bila tidak
memiliki surat nikah. Dengan adanya isbat
nikah ini secara resmi pernikahan mereka
tercatat di lembaran negara, meskipun
pernikahan tersebut sudah dilakukan
berpuluh tahun lalu.

Program Kami
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Pendidikan
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SEKOLAH GRATIS 13 TAHUN
(PAUD, SD, SMP, SMK)
Sebagai bentuk kepedulian perusahaan
terhadap keberlangsungan pendidikan
masyarakat sektar termasuk anak-anak
karyawan, perusahaan berkomitmen
memajukan
pendidikan
di
sekitar
operasional perusahaan, bentuk komitmen
tersebut juga dengan membangun sekolah
yang terletak di dalam perkebunan dan
menjadi bapak angkat diwilayah disekitar
perusahaan.



2. SD Swasta Sumbermas Sarana
Kondang | PT SSMS Tbk
3. SD Swasta Sumbermas Sarana
Selangkun | PT SSMS Tbk
4. SD Swasta Mitra Mendawai Sejati
Suayap | PT MMS

Adapun sekolah-sekolah yang telah
dibangun sebanyak 18 sekolah antara lain:


Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. TK Sumbermas Sarana Kenambui
| PT SSMS Tbk
2. TK Sumbermas Sarana Sulung | PT
SSMS Tbk
3. TK Sumbermas Sarana Kondang |
PT SSMS Tbk
4. TK Sumbermas Sarana Selangkun
| PT SSMS Tbk
5. TK Mitra Mendawai Sejati Suayap
| PT MMS
6. TK Kalimantan Sawit Abadi Natai
Baru | PT KSA
7. TK Bhakti Utama Nanga Kiu | PT
SMU
8. TK Purnama Pedongatan | PT
SMU
9. TK Abadi Malata | PT TSA
10. TK Tenera Nanuah | PT TSA

Pendidikan Dasar (SD)
1. SD Swasta Sumbermas Sarana
Kenambui | PT SSMS Tbk

5. SD Swasta Sawit Multi Utama
Nanga Kiu | PT SMU
6. SD Swasta Tanjung Sawit Abadi | PT
TSA


Pendidikan Menengah (SLTP/SLTA)
1. SMP Sumbermas Sarana Kenambui
| PT SSMS Tbk
2. SMK Sumbermas Sarana Kenambui
| PT SSMS Tbk

di akhir tahun 2018 siswa sekolah tercatat
sebanyak 2.445 siswa/siswi dari mulai
jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai
dengan Siswa Sekolah menenggah
Kejuruan.
Selain dari pada fasilitas sekolah,
perusahaan juga memberikan fasiltas
Transportasi antar jemput, baik dari anak
karyawan maupun anak masyarakat di
wilayah sekitar perusahaan untuk
mempermudah akses belajar dari tempat
asal menuju sekolah.

Program Kami

Laporan Tahunan SSMS 2019

MAGANG DAN KUNJUNGAN
INDUSTRI
Pada Program CSR Bidang Pendidikan
SSMS Group memfasilitasi peserta didik
untuk dapat magang dan praktek Industri
di perusahaan hal ini sudah dimulai sejak
tahun 2010 hingga saat ini, peserta
magang, praktek industry dan penelitian
dilakukan oleh siswa jenjang SMK /
Sederajat, Diploma, sarjana dan Pasca
sarjana.
Peserta pada program ini mendapat
kesempatan mengikuti proses pelatihan
dan permagangan dengan selang waktu
mulai 1 Bulan hingga 6 Bulan lamanya.
Selain itu, peserta magang juga dibekali
dengan pengalaman di bidang operasional
perkebunan, Administrasi perkantoran dan
pengetahuan terkait lainnya.

Program Magang siswa/I SKM/Sederajat
ini
diberikan
kesempatan
untuk
mendapatan pengalaman operasional
kebun sebagai mandor kebun ataupun
staff perkebunanan.
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 lain
sebagainya. Selain itu, peserta magang
juga dibekali pelatihan soft skill, seperti
motivasi dan ilmu ilmu terkait perkebunan.
Sampai dengan akhir tahun 2018 Program
Magang tercatat sebanyak 210 peserta
dari jenjang SMK sampai dengan Strata.

Program Kami
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BEASISWA D1, D3 HINGGA S1
Tujuan program beasiswa ini adalah dalam
rangka meningkatkan kualitas sumber
daya
manusia
dibidang-bidang
perkebunan
dan
bidang
yang
mendukungnya. Program beasiswa ini
diperuntukkan kepada putra-putri daerah
yang memiliki kemampuan dan keinginan
yang kuat untuk melanjutkan jenjang
pendidikannnya namun terhalang oleh
keterbatasan biaya dan fasilitas lainnya.
Perusahaan
memberikan
bantuan
beasiswa
berupa
bantuan
biaya
pendidikan, biaya pemondokan serta
bantuan biaya hidup selama menempuh
pendidikan.














STIKES Telogorejo Semarang
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya
Edukasi – Bekasi
Universitas Lambung Mangkurat
Kalimantan Selatan
Universitas Terbuka Pangkalan Bun
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Universitas Merdeka Malang
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Universitas Antakusuma
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian
Agrobisnis Perkebunan (STIPAP)
Universitas Palangka Raya
Universitas Padjadjaran - Bandung
Universitas Malahayati Lampung

Sampai dengan tahun 2018, perusahaan
memberikan beasiswa kepada 104 peserta
mahasiswa dengan berbagai jurusan yang
berbeda antara lain ; Budidaya Perkebunan
Kelapa Sawit, Teknologi Pengolahan Hasil
Perkebunan Kelapa Sawit, Managemen
Akuntansi, Pendidikan Usia Anak Dini &
Keguruan, Agronomi, Agroteknologi,
Keperawatan, kebidanan dan kedokteran.
Peserta beasiswa yang telah lulus
menjalankan studinya SSMS Group
memberikan kesempatan langsung untuk
bergabung ke perusahaan sesuai dengan
kebutuhan / formasi yang ada.

Program ini mulai dilaksanakan oleh
perusahaan sejak tahun 2012 sampai
dengan saat ini, program ini telah
memberikan beasiswa kepada peserta
yang melaksanakan studi diperguruan
tinggi nasional diantaranya:




Akademi Kesehatan Asih Husada
Semarang
Institut Pertanian Stiper Instiper
Yogyakarta
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - YKPN
Yogyakarta

Sebelum bergabung keperusahaan peserta
beasiswa yang telah lulus diberikan
pelatihan kemampuan soft skill dan hard
Skill yang dibutuhkan untuk persiapan
memasuki dunia kerja.
Dalam pelatihan ini perusahaan melalui
Program Managemen trainee (MT)
mendidik Selama 6 (enam) Bulan di
Training Institute.
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BANTUAN SARANA PENDIDIKAN
Perusahaan melalui program perbaikan
kualitas pendidikan ini juga memberikan
bantuan sarana pendidikan kepada para
stakeholder
perusahaan,
sarana
pendidikan yang diberikan perusahaan
berupa sarana pendukung proses Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM) baik ditingkat
PAUD/TK maupun Sekolah dasar,
Bantuan yang diberikan diantaranya;
Papan Tulis, Bangku & Kursi, Kebutuhan
sanitasi & Air bersih dan lainnya.
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Terutama para guru pada anak usia dini,
hal tersebut penting karena pada usia
ini
anak mulai belajar untuk
mengembangkan karakternya.
Guna mendukung peningkatan kualitas
para
guru
PAUD
tersebut
maka perusahaan juga turut berpartisipasi
dalam penyelenggaraan acara pelatihan
pendidikan
(Diklat)
kepada
guru
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk
sekolah di dalam dan sekolah di drsa
sekitar operasional perusahaan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
GURU

INSENTIF UNTUK GURU HONOR

Dalam mengembangkan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM), pemerintah perlu
memperhatikan mengenai kesiapan guru.

Pendidikan menjadi bekal masyrarakat dan
termasuk kebutuhan dasar masyarakat
untuk peningkatan taraf kehidupan yang
lebih baik. Kebutuhan tenaga pendidik

Program Kami

yang kurang di beberapa desa sekitar
perusahaan, menjadi kendala desa
tersebut dalam peningkatan pendidikan.
Dalam hal ini perusahaan menyediakan
insentif kepada mereka yang menyandang
sebagai guru honor desa dengan
ditetapkan sebagai guru honor perusahaan
yang berdinas di desa-desa sekitar wilayah
operasi SSMS.
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Pemberian insentif ini dilatarbelakangi
oleh minim dan kadang-kadang tidak ada
anggaran pemerintah daerah untuk guru
honor desa. Bahkan, jika pun ada para guru
honor desa ini biasanya menerima honor
dari pemerintah daerah tiga atau enam
bulan sekali.
Perusahaan peduli terhadap keberlanjutan
pendidikan di desa khususnya PAUD dan
TK, baik melalui peningkatan kapasitas
keterampilan mengajar guru-guru PAUD
dan TK, maupun dengan menerapkan para
guru honor desa ini sebagai guru honor
perusahaan yang berdinas di desa-desa
sekitar wilayah operasi SSMS.

Program Kami
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Kesehatan
POLIBUN
(Poliklinik Perkebunan)
Pada 2015 total pasien yang berobat
secara gratis mencapai 159 pasien, dengan
total biaya yang dikeluarkan perusahaan
sebesar Rp 9.544.113. Sedangkan pada
2016, hingga akhir semester pertama
mencapai 228 pasien dengan kontribusi
biaya yang dikeluarkan perusahaan senilai
Rp 7.807.038,-.

Guna
meringankan
beban
biaya
pengobatan pada masyarakat di sekitar
operasional perusahaan, maka untuk
keperluan penanganan langsung masalah
kesehatan, CSR perusahaan berkomitmen
selalu menyelenggarakan pengobatan
gratis di Poliklinik Perkebunan (POLIBUN),
yakni klinik kesehatan milik perusahaan
yang juga dimanfaatkan oleh warga
sekitar.

Jumlah pasien yang
berobat gratis

Sampai Juni
2018

Jumlah biaya pengobatan
gratis yang ditanggung
perusahaan

Sampai Juni
2018

Pasien
Pasien/

Sampai Juni
2019

Pasien

Sampai Juni
2019
Pasien

Program Kami
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SUNAT MASSAL

PROGRAM JAMBAN SEHAT

Aktivitas lain dari program kesehatan
Corporate Social Responsibility
(CSR)
perusahaan adalah sunatan massal. Selain
untuk menjaga kesehatan masyarakat juga
membantu masyarakat yang kurang
mampu untuk mendapatkan fasilitas
sunatan secara gratis. Di periode
pelaporan kegaiatan ini,
program
difokuskan di Desa Rangda, Kec. Arut
Selatan, Kab. Kotawaringin Barat. Kegiatan
yang berlangsung di Taman Pendidikan Alquran (TPA) Desa Rangda ini merupakan
program yang sudah dinanti-nanti oleh
masyarakat di desa ini dan terdapat 14
anak yang mengikuti program sunatan
massal tersebut.

Program kesehatan lainnya adalah progam
Bebas Buang Air Besar Sembarangan
(BABS). Masih banyak warga yang harus
disadarkan tentang pentingnya menjaga
kesehatan dengan tidak buang air besar di
sungai. Selain karena sudah membudaya,
masyarakat merasa memiliki keterbatasan
ekonomi untuk membangun toilet
dirumah mereka. Sehingga lebih memilih
untuk menggunakan jamban umum
seadanya di pinggir sungai. Oleh karena itu,
CSR perusahaan bekerjasama dengan
Puskesmas dan Koramil Arut Selatan
membantu kelurahan ini membangun
Jamban Sehat (toilet) di rumah warga.

Sunatan massal ini dianggap sangat
memberikan manfaat untuk anak-anak di
Desa Rangda, karena masih banyak anak
yang
belum
sunat
disebabkan
keterbatasan
biaya.
Kegiatan
ini
dilaksanakan karena adanya usulan dari
warga. Harapannya dengan adanya acara
tersebut dapat meningkatkan kesehatan
masyarakat Desa Rangda.

Program bantuan tersebut diberikan
kepada warga Kelurahan Raja Seberang,
Pangkalan Bun sebanyak 35 sak semen.
Bantuan ini merupakan bagian dari
program “Jamban Sehat”, salah satu
program pemberdayaan SSMS melalui
Corporate Social Responsibility (CSR)
perusahaan. Program ini diberikan kepada
tujuh kepala keluarga di kelurahan ini.
Karena ketujuh kepala keluarga inilah yang
telah siap untuk membangun toilet di
rumah mereka. Biaya yang dikeluarkan
untuk pengadaan material tersbut sebesar
Rp 19.843.000,-.

Program Kami
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AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT
Program kesehatan CSR selanjutnya adalah
penyediaan sarana air bersih untuk
masyarakat disekitar perusahaan. Hal ini
juga dilakukan sebagai salah satu bentuk
kepeduliaan
perusahaan
terhadap
kesejahteraan warga yang berada
disekitarnya. Ditahun ini, perusahaan
memberikan program bantuan fasilitas air
bersih ini kepada salah satu sekolah
disekitar perusahaan yaitu SDN 1 Natai
Baru yang berlokasi di Desa Natai Baru,
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Program ini menjadi penting untuk
dilakukan, mengingat air merupakan salah
satu kebutuhan pokok manusia yang harus
dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu,
perusahaan
memberikan
bantuan
penyediaan fasilitas air bersih ini dengan
memberikan sejumlah tower yang berguna
untuk menampung air bersih yang selama
ini tidak dimiliki oleh warga di desa
tersebut.
Program penyediaan fasilitas air bersih ini
juga tentu disambut baik oleh masyarakat
sekitar, dan masih terus berlanjut dengan
baik hingga saat ini.

Program Kami
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Lingkungan

S

ebagai

perusahaan

berkomitmen

dan

yang

Khusus

untuk

areal

internal

kebun,

berpegang

perusahaan tidak hanya sekedar menanam

teguh pada prinsip “care for the

pohon saja. Namun juga melakukan

environment”, PT Sawit Sumbermas Sarana

pengayaan (enrichment) keanekaragaman

Tbk melalui CSR perusahaan su dah

hayati. Hal tersebut, tentu memerlukan

menjalankan program penanaman 1 juta

basic study dan itu sudah dilakukan yaitu

pohon yang telah terealisasi pada tahun

dengan

2017 lalu dan mampu tumbuh hingga saat

akademisi Universitas Mulawarman.

ini di sepanjang jalan/ pinggir jalan lintas
Kalimantan-Lamandau dan juga dibagikan
kepada masyarakat disekitar perusahaan
yang membutuhkan. Beberapa jenis pohon
yang ditanam tersebut yaitu pohon
Mahoni, Trembesi, Bengkirai dan beberapa
pohon buah-buahan.

menjalin

kerjasama

dengan

Hingga akhir periode pelaporan ditahun
2019 ini perusahaan masih berkomitmen
untuk

mampu

memelihara

menumbuhkan

pohon-pohon

dan

tersebut

dengan total biaya perawatan yang
dikeluarkan sebesar Rp 41. 296.730,-.

Program Kami
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Infrastruktur
PERBAIKAN JALAN & JEMBATAN

Hingga akhir periode tahun 2019 ini
perusahaan sudah melakukan perbaikan

Jalan adalah bagian dari mobilitas warga
sehingga warga dapat melakuan kegiatan
ekonominya

secara

tidak

langsung.

Meskipun begitu, setiap bulan perusahaan
menyediakan tempat untuk bertransaksi di
dalam area perusahaan yang difungsikan
sebagai tempat jual beli antara karyawan
dan masyarakat yang dapat menjual hasil
pertaniannya. Setiap tahunnya perusahaan
melakukan perbaiakan atau pembuatan
jalan/jembatan
terdistribusi
perusahaan.

di

sepanjang

yang

desa-desa

sekitar

jalan di Desa SP 6 yang melewati Portal
Sungai Kuning di Kecamatan Sematu Jaya,
Kabupaten Lamandau yang selesai pada 11
Mei 2019 dengan total biaya sebesar Rp
6.179.824,-. Biaya ini merupakan biaya
yang

ditimbulkan

dari

operasional

beberapa unit alat berat seperti Grader,
Compactor, Latride dan Backhoe loader.

Program Kami
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Kemudian perbaikan jalan juga dikerjakan

Jembatan ini telah selesai dikerjakan dalam

di Desa Nangamua, Kecamatan Arut

waktu 100 hari dengan total biaya yang

Selatan, Kotawaringin Barat. Perbaikan

dikeluarkan selama operasional yaitu

jalan yang dilakukan meliputi kegiatan

sebesar

Rolling alat, Sapu jalan roliing, Kupas jalan

dibangunnya jembatan ini, maka aktivitas

rolling dan Servis jalan MR yang selesai

masyarakat dan karyawan sekitar Desa

pada 7 September 2019 dengan total biaya

Toka maupun Desa Spondam menjadi

yang dikeluarkan sebesar Rp 4.513.083,-.

sangat

Selain pembangunan jalan, ditahun ini juga

jembatan ini merupakan akses terdekat ke

dilakukan pembangunan jembatan di

arah Batu Tunggal Estate dari arah PT.

regional dua perusahaan yakni di Desa

Sawit Multi Utama (SMU) wilayah IV.

Toka, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten
Lamandau.

Rp

373.764.223,.

terbantu.

Karena

Dengan

selain

itu,

Program Kami
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LISTRIK MASUK DESA

Sejak tahun 2017 sampai saat ini program
listrik masuk desa masih bisa dinikmati
oleh masyarakat selama 24 Jam. Program
ini mampu memberikan dampak positif
yang besar kepada masyarakat disekitar
perusahaan diantaranya adalah dari aspek
Ekonomi, Pendidikan dan beberapa aspek
kemasyarakatan lainnya. Dalam program
infrastruktur,
program

listrik

perusahaan
masuk

desa

memiliki
melalui

program CSR dengan memberikan bantuan
di beberapa desa dan dusun.

Seperti pengadaaan Genset listrik untuk
Dusun Pulau yang terletak di Desa Sulung
Kecamatan Arut Selatan dan Desa Runtu
Kecamatan Arut Selatan Listrik dialirkan
kepada masyarakat melalui instalansi listri
yang ada di site/ estate pulau. Selain itu,
perusahaan melalui progrm CSR juga
memberikan bantuan pengadaan listrik
untuk Dusun Suayap, program yang
diimpikan oleh seluruh warga akhirnya bisa
diterima dan dinikmati oleh masyarakat.
Sampai saat ini, listrik desa masih bisa
dinikmati oleh 31 KK selama 24 jam
sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi
dan pendidikan serta aspek-aspek
kemasyarakatan lainnya yang ada di desa
tersebut.

Program Kami

Selain Dusun Suayap, desa di sekitar
perusahaan (PT Mitra Mendawai Sejati)
lainnya juga mendapatkan program Listrik
Masuk Desa yaitu Desa Umpang yang juga
termasuk stakeholder dari PT Mitra
Mendawai Sejati, perusahaan dalam
program ini memberikan bantuan
instalansi listrik 87 KVA. Berbeda dengan
konsep desa lainnya, Desa Umpang
melakukan konsep kemandirian dengan
cara iuran perbulan di setia warga yang
memasang listrik ini, perusahaan dalam hal
ini membantu pengadaan genset dan
mekanik mesin apabila ada kerusakan.
Program listrik masuk desa ini merupakan
program yang sudah sejak lama diimpikan
oleh warga, yang akhirnya dapat terealisasi
dan dinikmati oleh masyrakat. Dengan
adanya bantuan listrik ini, masyarakat
diharapkan mampu meningkatkan taraf
ekonomi,
pendidikan
dan
aspek
kemasyarakatan lainnya yang ada di desa
tersebut.
PERBAIKAN SARANA IBADAH
Selain perbaikan jalan dan jembatan,
program infrastruktur perusahaan juga
memberikan bantuan pembangunan dan
perbaikan
sarana
ibadah
kepada
masyarakat, hal ini untuk memenuhi
kebutuhan tempat ibadah yang layak dan
dibutuhkan oleh masyarakat disekitar
perusahaan.
Pada
tahun
2019
perusahaan
berpartisipasi
dalam
pembangunan
dibeberapa tempat ibadah antara lain ;
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1. Pembangunan pura agung dharma
santhi di Pangkalan Bun (KSA)
2. Musholla Nurul Iman Desa Natai Baru
(PT KSA)
3. Masjid Al Muhajirin Desa Runtu (PT
SSMS)
4. Masjid Ainul Yakin Desa Rangda (PT
SSMS)
5. Masjid At Taubah di Kel. Madurejo
Pangkalan Bun (PT KSA)
6. Musholla Nurul Ikhsan Desa Runtu
(SSMS)
7. Pembangunan masjid Nurul Hidayah
desa sungai rangit jaya kec pangkalan
lada (SSMS)
8. Masjid Al Amin Desa Tahai Jaya (MKM)
9. Pembangunan langgar Alhijrah Desa
Kujan Kec.Bulik Kab.Lamandau (SSMS)
10. Pembangunan Masjid Nurul Falah
Desa Sulung (SSMS)
11. Pembangunan Gereja Majelis Jemaat
GKE Merambang (SMU).

Program Kami
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Pemberdayaan
Masyarakat
Kami berupaya mengembangkan program
pemberdayaan masyarakat (community
development) dengan mengutamakan
pada kebutuhan, berorientasi pada
kemandirian, serta mengedepankan polapola pemberdayaan yang partisipatif demi
keberlanjutan
program.
Pola
pemberdayaan mengutamakan proses
kemitraan antara perusahaan dengan para
penerima manfaat.

Untuk program bersama masyarakat,
dipilih kegiatan yang sesuai dengan latar
belakang

dan

skill

yang

dimiliki

masyarakat. Berbasiskan pada penilaian
ini,

perusahaan

kepentingan

bersama
lainnya

pemangku
membatu

memberikan atau menyediakan bibit ikan
untuk dibudidayakan oleh masyarakat.
Program ini sudah dilakukan di Desa
Kenambui.

Program Kami

Menetapkan
Stakeholder
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Pengumpulan
Data Primer &
Sekunder

Melakukan
analisa data
Primer &
Sekunder

Pemetaan
dilakukan
dengan
menetapkan
kriteria CSR

TAHAP I

Penetapan
kegiatan
melalui
kegiatan FGD

Penyusunan
Rencana
Kegiatan

Melakukan
Sinkronisasi
Kegiatan
terhadap
Program
Pemerintah

TAHAP III
TAHAP II

Pelaksanaan
Kegiatan

Monitoring
dan Evaluasi

TAHAP V
TAHAP IV

Hingga periode pelaporan, program ini sudah berjalan sampai pada tahap ketiga dari lima
tahap proses yang dilakukan berdasarkan metodologi pelaksanaan program kegiatan. Yaitu
berupa penyediaan bibit Ikan Keramba lengkap dengan pakannya untuk satu siklus hidup ikan
tersebut. Aktivitas selanjutnya adalah rencana untuk mempersiapkan siklus peternakan ikan
selanjutnya, yang harapannya warga di Desa Ragda dapat melaksanakannya secara mandiri
dan dapat melanjutkan budidaya ikan tersebut. Sehingga mampu meningkatkan ekonomi
warga dan mendorong keikutsertaan warga lainnya dalam mengembangkan potensi-potensi
alam di sekitarnya.

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk,
Jl. H. Udan Said No.47 Pangkalan Bun
74113. Kotawaringin Barat - Kalimantan
Tengah
 :+62 532 21297
 :+62 532 21396
 : www.ssms.co.id

