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Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tangung Jawab Sosial 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.
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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.
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 2020, 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 memiliki Visi “Menjadi Perusahaan Perkebunan Yang Terkemuka
Di Indonesia Dan Berkelas Dunia” dalam rangka merealisasikan Visi tersebut Perusahaan
mencanangkan Misi Antara Lain ;
1.
2.
3.
4.
5.

Membangun bisnis perkebunan secara profesional
Meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan
Melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang sempurna
Menggunakan teknologi maju ramah lingkungan
Mengembangkan sumber daya manusia dan potensi daerah dalam semangat kemitraan”.
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Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan selalu mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan
yang ditekankan dalam 3 (tiga) motto utama perusahaan, yaitu Profit, People & Planet, di samping
juga memegang teguh pelaksanaan praktik-praktik bisnis terbaik.
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TENTANG CSR

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 PELAKSANAAN CSR
“Berkah untuk Lingkungan Sekitarnya”
MISI PELAKSANAAN CSR
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.
4. Membantu pemerintah Indonesia dalam
meningkatkan kesejahteran masyarakat.
5. Membangun hubungan yang harmonis
dan kondusif dengan semua pemangku
kepentingan (stakeholder) untuk mendukung perkembangan dan reputasi
perusahaan.
KRETERIA PELAKSANAAN CSR
1. Tepat Sasaran
2. Bermanfaat
3. Berkelanjutan
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Secara 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.
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KOMITMEN CSR
Corporate Social Responsibility (CSR) pada 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program Sosial Budaya
Program Pemberdayaan Pendidikan
Program Pemberdayaan Kesehatan
Program Pemberdayaan Lingkungan
Program Infrasrtuktur
Program Pemberdayaan Masyarakat
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Di SSMS, CSR perusahaan kami memiliki komitment pada enam program
ruang lingkup kinerja, yaitu :
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PROGRAM
SOSIAL
BUDAYA
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BANTUAN BENCANA COVID-19
Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap penanggulangan virus corona yang
melanda dunia di 2020. Perusahan ikut andil dalam pemberian bantuan
kepada masyarakat terdampak serta kepada tenaga medis sebagai garda
terdepan dalam penanggulangan virus ini.

Penyaluran bantuan ditujukan untuk masyarakat terdampak & tenaga medis
di sekitar wilayah kerja perusahaan. Bantuan tersebut berupa Sembako,
Masker, Mesin semprot berikut Cairan disinfektannya, Sabun cuci tangan,
Handsanitizer, APD Lengkap untuk petugas medis, Susu & Multivitamin,
perlengkapan dapur umum penyedia logistik untuk team medis dll. Bantuan
diserahkan perusahaan ke beberapa Puskesmas di Kotawaringin Barat dan
RSUD baik di Kobar sendiri bahkan sampai ke Lamandau.
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Kelumpuhan aktifitas ditengah pandemi virus ini membuat beberapa
masyarakat mengalami penurunan pendapatan drastis di beberapa sector.
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BANTUAN SEMBAKO
Program ini dilakukan setiap menjelang hari Raya Idul Fitri
atau pada Bulan Ramadhan, namun karena bersamaan
dengan kondisi bencana covid -19 kegiatan bantuan ini sangat
membantu meringankan kebutuhan masyarakat Kalimantan
Tengah terdampak Pandemi Virus Corona (Covid-19).

Kegiatan ini berjalan lancar dan tepat sasaran, dikarenakan
team terjun langsung ke beberapa desa yang menjadi target
dari perusahaan untuk diberikan bantuan.
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Pada tahun 2020 PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk dan Group
memberikan bantuan Bahan Pokok sebanyak 450 Ton Beras,
45.000 liter Minyak Goreng dan 10.000 masker kain yang
dibagi menjadi dua tahap distribusi kemudian dibagikan
kepada 70 desa diwilayah operasional perusahaan
(Stakeholders) serta beberapa wilayah di Kalimantan Tengah
yang terdampak covid-19.
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BANTUAN BENCANA ALAM

Menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah
1441 Hijriyah Tahun 2020, PT SSMS Tbk.
memberikan bantuan hewan qurban sejumlah
77 ekor Sapi yang disebar disemua kabupaten
dan kota seluruh Kalimantan Tengah. Hewan
qurban itu didistribusikan langsung ke
berbagai daerah penerima.

Bencana banjir yang kembali terjadi di
beberapa desa dan wilayah di Kalimantan
Tengah membuat perusahaan PT. SSMS
Group tergerak untuk menyalurkan bantuan.
Tim CSR yang bertugas mendistribusikan
bantuan menghadapi tantangan masingmasing. Mulai dari medan yang terendam
sampai harus menyerahkan bantuan di tepi
sungai

Kegiatan ini selalu dilaksanakan oleh
perusahaan sebagai perwujudan syukur dan
komitmen Perusahaan dalam menjalin
hubungan dengan masyarakat yang harmonis.

Desa terdampak banjir tersebar di beberapa
wilayah, mulai dari Desa Natai Baru sampai
dengan Desa Nanga Palikodan kabupaten
Lamandau.
Bantuan
yang
diberikan
perusahaan berupa Beras, Minyak Goreng dan
Mie Instan.
Pihak Perusahaan memang berkomitmen
untuk membantu desa-desa sekitar perusahaan yang terdampak bencana banjir sebagai
bentuk kepedulian bersama.
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BANTUAN HEWAN QURBAN
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PROGRAM 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 kerap menjadi kendala perusahaan
dalam penyerapan aspirasi masyarakat.
Penerapan Tim Desa yang masuk dalam
struktural organisasi CSR menjadi salah 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 aspirasi dan keluhan masyarakat
memiliki wadah yang sesuai dan dapat
disampaikan ke Perusahaan.
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Tim Desa terdiri dari tokoh Masyarakat,
Aparatur Desa dan lainnya yang dipandang
sesuai oleh desa.
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PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PENDIDIKAN
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FASILITAS PENDIDIKAN 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.
Adapun sekolah-sekolah yang telah dibangun sebanyak 18 sekolah antara lain:
PENDIDIKAN DASAR (SD)
1. SDS Sumbermas Sarana Kenambui | PT SSMS Tbk
2. SDS Sumbermas Sarana Kondang | PT SSMS Tbk
3. SDS Sumbermas Sarana Selangkun | PT SSMS Tbk
4. SDS Mitra Mendawai Sejati Suayap | PT MMS
5. SDS Sawit Multi Utama Nanga Kiu | PT SMU
6. SDS 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 2020 siswa sekolah tercatat sebanyak 2.520 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.
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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
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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.
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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.
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GURU DESA
Pendidikan menjadi bekal masyarakat dan termasuk kebutuhan dasar masyarakat untuk
peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan tenaga pendidik 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.
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.

BANTUAN SARANA PENDIDIKAN

PENDIDIKAN & PELATIHAN GURU

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,

Dalam mengembangkan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM), pemerintah perlu
memperhatikan mengenai kesiapan guru.
Terutama para guru pada anak usia dini, hal
tersebut penting karena pada usia ini anak
mulai belajar untuk mengembangkan
karakternya.

Bantuan yang diberikan diantaranya; Papan
Tulis, Bangku & Kursi, Kebutuhan sanitasi &
Air bersih dan lainnya.

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.
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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.
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BEASISWA D1, D3 HINGGA S3

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:
1. Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang
2. Institut
Pertanian
Stiper
Instiper
Yogyakarta
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - YKPN
Yogyakarta
4. STIKES Telogorejo Semarang
5. Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi
– Bekasi
6. Universitas
Lambung
Mangkurat
Kalimantan Selatan
7. Universitas Terbuka Pangkalan Bun
8. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
9. Universitas Merdeka Malang
10. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

11. Universitas Antakusuma
12. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis
Perkebunan (STIPAP)
13. Universitas Palangka Raya
14. Universitas Padjadjaran - Bandung
15. Universitas Malahayati Lampung
Sampai dengan tahun 2020, perusahaan
memberikan beasiswa kepada 119 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.
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 Management trainee (MT) mendidik
Selama 6 (enam) Bulan di Training Institute.
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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.
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PROGRAM
PEMBERDAYAAN
KESEHATAN
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PROGRAM JAMBAN SEHAT
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.
Program bantuan tersebut diberikan kepada warga Kelurahan Raja Seberang, Pangkalan Bun berupa
material pendukung pembuatan jamban sehat. Bantuan ini merupakan bagian dari program
“Jamban Sehat”, salah satu program pemberdayaan SSMS melalui Corporate Social Responsibility
(CSR) perusahaan. Program ini diberikan kepada masyarakat disepanjang bantaran sungai agar
mereka dapat menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkunganya.

POLIBUN UNTUK MASYARAKAT SEKITAR
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.
Pada 2020 total pasien yang berobat secara
gratis mencapai 683 pasien, dari berbagai
Desa yang berdekatan dengan operasional
perusahaan.
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Poliklinik Perkebunan Sawit Sumbermas Sarana Tbk
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DONOR DARAH
Kegiatan donor darah ini merupakan
kegiatan rutin tahunan yang diadakan
Sawit Sumbermas Sarana Tbk – Citra
Borneo Indah Group. Hal ini sebagai nilai
perusahaan (Corporate Velue) yakni peduli
terhadap sesama (Care for People).
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Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk membantu unit transfusi darah yakni
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten
Kotawaringin Barat, selain dengan
mendonorkan darah kita juga ingin
meningkatkan rasa kepedulian sosial dari
karyawan Citra Borneo indah Group – SSMS
Tbk supaya lebih terdorong untuk berbagi
dan membantu sesama.
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PROGRAM
PELESTARIAN
LINGKUNGAN
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BANTUAN BAK SAMPAH
Bantuan beberapa Bak sampah Portable dengan kapasitas 1.100 liter/Bak Sampah yang diberikan
perusahaan diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di wilayah
Nanga Bulik Kabupaten Lamandau . Melalui bantuan tersebut, Perusahaan berharap masyarakat
taat dan tertib untuk membuang sampah pada tempatnya.

PROGRAM 1 JUTA POHON

Beberapa jenis pohon yang ditanam tersebut
yaitu pohon Mahoni, Trembesi, Bengkirai dan
beberapa pohon buah-buahan.

Khusus untuk areal internal kebun,
perusahaan tidak hanya sekedar menanam
pohon saja. Namun juga melakukan
pengayaan (enrichment) keanekaragaman
hayati. Hal tersebut, tentu memerlukan basic
study dan itu sudah dilakukan yaitu dengan
menjalin kerjasama dengan akademisi di
beberapa Universitas di Kalimantan.
Hingga akhir periode pelaporan ditahun 2020
ini perusahaan masih berkomitmen untuk
mampu menumbuhkan dan memelihara
pohon-pohon tersebut agar pohon tetap
terjaga dengan baik.
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Sebagai perusahaan yang berkomitmen dan
berpegang teguh pada prinsip “care for the
environment”, PT Sawit Sumbermas Sarana
Tbk melalui CSR perusahaan sudah
menjalankan program penanaman 1 juta
pohon yang telah terealisasi sejak tahun 2017
lalu dan mampu tumbuh hingga saat ini di
sepanjang jalan/ pinggir jalan lintas
Kalimantan-Lamandau dan juga dibagikan
kepada masyarakat disekitar perusahaan yang
membutuhkan.

20

Laporan Tahunan CSR- 2020

PROGRAM
INFRASTRUKTUR
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PERBAIKAN JALAN & JEMBATAN

Hingga akhir periode tahun 2020 ini
perusahaan sudah melakukan perbaikan jalan
di Lima Desa Kecamatan Menthobi Raya,
Kabupaten Lamandau yaitu Desa Bukit
Makmur, Desa Bukit Raya, Desa Mukti
Manunggal, Desa Sumber Jaya, dan Desa Bukit
Harum
Perbaikan jalan juga dikerjakan di Desa Tarung
Manuah,
Kecamatan
Basarang,
yang
menghubungkan Tujuh desa di Kabupaten
Pulang Pisau. Yaitu Desa Tahai Jaya, Tahai
Baru,Desa Sanggang,Desa Belanti Siam, Desa
Gadabung,Desa Pabrik dan Desa Karya
Bersama. Perbaikan jalan yang dilakukan
sepanjang 10 Km yang telah selesai pada
Oktober 2020

Selain pembangunan jalan, ditahun ini juga
dilakukan pembangunan jembatan di regional
dua perusahaan yakni di Desa Toka,
Kecamatan
Bulik
Timur,
Kabupaten
Lamandau.
Jembatan ini telah selesai dikerjakan dalam
waktu 100 hari dengan total biaya yang
dikeluarkan selama operasional yaitu sebesar
Rp 373.764.223,. Dengan dibangunnya
jembatan ini, maka aktivitas masyarakat dan
karyawan yang berasal dari Desa Toka
maupun Desa Spondam menjadi sangat
terbantu.
***
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Jalan adalah bagian penting dari lancarnya
mobilitas warga sehingga warga dapat
melakuan kegiatan ekonominya dengan
lancar. Setiap tahunnya perusahaan selalu
melakukan perawatan, perbaikan dan
pembuatan jalan/jembatan di desa-desa
sekitar operasional perusahaan.
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LISTRIK MASUK DESA
Program listrik masuk desa melalui program CSR
dengan memberikan bantuan di beberapa desa ini
dimulai sejak tahun 2013. Sampai dengan saat ini
program listrik masuk desa masih bisa dinikmati oleh
masyarakat selama 24 Jam.

Sampai Saat ini Perusahaan telah merealisasikan
bantuan listrik masuk Desa di 7 Desa disekitar
operasional perusahaan.
Dengan adanya bantuan program listrik masuk Desa
ini, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan
taraf
ekonomi,
pendidikan
dan
aspek
kemasyarakatan lainnya yang ada di desa tersebut.
***
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Program ini mampu memberikan dampak positif
yang besar kepada masyarakat disekitar perusahaan
diantaranya adalah dari aspek Ekonomi, Pendidikan
dan beberapa aspek kemasyarakatan lainnya.
Bantuan yang diberikan dalam program ini
diantaranya adalah daya listrik yang bersumber dari
Pabrik Kelapa Sawit . Selain itu bantuan juga berupa
pengadaaan Genset listrik, Jaringan perkabelan dan
juga material pendukung lainya.
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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 2020 perusahaan berpartisipasi
dalam pembangunan dibeberapa tempat
ibadah antara lain ;
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 Nur Awaliyyah (KSA)
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).
12. Masjid Al-amin Dusun Sido Mulyo Desa
Tahai Jaya (MKM)
13. Masjid Sabilul Rosyad Bahaur Batu raya
Pulang Pisau (MKM)
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PERBAIKAN SARANA IBADAH
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PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
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BUDIDAYA IKAN MANDIRI

Untuk program bersama masyarakat,
dipilih kegiatan yang sesuai dengan latar
belakang dan skill yang dimiliki
masyarakat. Berbasiskan pada penilaian
ini, perusahaan bersama pemangku
kepentingan
lainnya
membatu
memberikan atau menyediakan bibit ikan
untuk dibudidayakan oleh masyarakat.

Program ini sudah dilakukan di Dusun
Pulau & Desa Kenambui Hingga periode
pelaporan, program ini sudah berjalan
sampai pada tahap ke-empat dari lima
tahap proses yang dilakukan berdasarkan
metodologi
pelaksanaan
program
kegiatan. Yaitu Pelaksanaan kegiatan 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 Sulung 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.
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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.
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DOKUMENTASI
PROGRAM CSR
TAHUN 2021
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