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SALAM REDAKSI

Salam perkenalan dari kami untuk 
Edisi Pertama Buletin Semen Baturaja 
‘S-Magz’. Kami segenap redaksi bule-
tin 'S-Magz' mengucapkan puji syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenann-
ya sehingga dapat menerbitkan buletin untuk 
seluruh keluarga besar Semen Baturaja 
dimana pun berada. S-Magz yang telah dinan-
tikan akhirnya selesai dan dapat diterbitkan 
perdana pada akhir April 2019 ini.

 Kehadiran ‘S-Magz’ tentunya didasari 
oleh keinginan kami segenap keluarga besar 
Semen Baturaja untuk menyediakan wadah 
berekspresi dan berkreasi. Meskipun kita 
ketahui bersama bahwa kita sudah punya 
portal Intranet yang selama ini menjadi 
jendela informasi utama bagi keluarga besar 
Semen Baturaja untuk mendapatkan infor-
masi mengenai perusahaan. Namun ‘S-Magz’ 
tidak akan menggantikan posisi Intranet 
sebagai jendela informasi perusahaan, akan 
tetapi menjadi pelengkap agar informasi 
tersebut juga dapat disebarluaskan kepada 
pihak eksternal. Kami sangat optimis, ke-
beradaan ‘S-Magz’ akan mendapat tempat di 
hati keluarga besar Semen Baturaja.

Why ‘S-Magz’ sih? 
 Kenapa namanya ‘S-Magz’? Oke, jadi 
‘S-Magz’ ini sendiri merupakan singkatan 
dari Semen Baturaja Magazine. Kami meng-
gunakan huruf S untuk menjadi simbol dari 
Semen Baturaja itu sendiri. Selain itu, as we 
know that huruf S biasanya dianalogikan 
sebagai logonya Superman, salah satu karak-
ter superhero legendaris dan digandrungi 
oleh sebagian besar generasi zaman ‘Now’. 
Huruf S kami analogikan sebagai perwujudan 
dari kata SUPER, karena kami menciptakan 
‘S-Magz’ dengan semangat dan kerja keras 
yang super pula. Dan tentunya kami ingin 
menjadikan ‘S-Magz’ selain sebagai jendela 

informasi bagi seluruh keluarga besar SMBR, 
selain itu juga kami berharap ‘S-Magz’ bisa 
raising public awareness about Semen Batu-
raja. Tidak cuma tahu bahwa Semen Baturaja 
itu pabrik semen, tetapi juga sisi unik lain-
nya dari Semen Baturaja. Karena ‘S-Magz’ 
akan menjadi buletin yang lengkap mengulas 
semua hal tentang Semen Baturaja, menya-
jikan rubrik yang menarik, desain per-hala-
man yang eye-catching, dan menggunakan 
bahasa yang luwes serta dikemas dengan 
konsep yang millennials banget

 Nah, di Edisi Pertama ini, kami men-
gusung tampilan ‘S-Magz’ dengan konsep 
yang colourful agar pembaca senang dan 
excited saat membaca rubrik-rubrik dalam 
buletin ini. Kami juga menyajikan berbagai 
kilas balik kegiatan Semen Baturaja dari Jan-
uari hingga April 2019. Kami juga berharap 
agar ulasan mengenai tips & trik, teknologi, 
travelling serta quiz bisa menghibur Dulur 
SMBR sekalian, terutama dalam mengisi 
waktu luang. 

 Finally, kami berharap Dulur SMBR 
tertarik dengan ulasan rubrik pada bule-
tin ‘S-Magz’ ini dan nantikan rubrik-rubrik 
menarik lainnya diedisi berikutnya. Oh iya, 
berhubung bulan Ramadhan kan sebentar 
lagi nih Dulur SMBR, kami segenap redaksi 
‘S-Magz’ memohon maaf apabila terdapat 
kesalahan kata ataupun penulisan dalam 
buletin ini. 

Let’s make Semen Baturaja ‘GREATS’ with 
‘S-Magz’. Happy Reading Guys!
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DAFTAR ISI
APRIL

MILLENIALS
ON 

ACTION

Pasti kita sudah tidak 
asing lagi dengan isti-
lah “Millennial”. Sebet-
ulnya tidak ada definisi 
khusus dalam menen-
tukan generasi Millen-
nial. 

13

SMBR 
KEMBALI RAIH  

PENGHARGAAN 
ZERO 

ACCIDENT

Semen Baturaja kem-
bali meraih penghar-
gaan atas prestasinya 
melaksanakan Pro-
gram Keselamatan 
kerja (K3). 

7

Perusahaan PT Semen Baturaja 
(Persero) Tbk atau SMBR meng-
gelar Kelas Kreatif BUMN 2019 
yang melibatkan ratusan peserta 
di Soma Grand Ballroom pada 
hari Senin (25/03). 

13

KELAS
KREATIF 
BUMN

Awal tahun 2019 ini, Semen 
Baturaja melakukan Digitalisasi 
Proses Bisnis bekerja sama den-
gan PT Telkom Indonesia

11

SMBR 
IMPLEMENTASI 

SAP
Direktur Utama Semen Batura-
ja (SMBR), Jobi Triananda Hasjim 
baru saja bertemu dengan Bu-
pati Sarolangun, H Cek Endra, 
pada hari Senin, (25/02) di Ru-
mah Dinas Bupati Sarolangun. 

DIREKSI SMBR 
TEMUI 

BUPATI 
SAROLANGUN

9

csrtechnologyseputar smbr

millenials

seputar smbr
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HUMAN RESOURCES
SISTEM MANAJEMEN 
SUMBER DAYA MANUSIA
DI SEMEN BATURAJA
Perusahaan memiliki SDM dengan kemampuan 
kerja, keahlian, kompetensi dan inovasi kerja yang 
kompetitif. Dukungan jumlah karyawan sejum-
lah 761 orang berkontribusi terhadap produksi 

gcg
MELIHAT FAKTA PRAKTIK GCG 
(GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE) 
DI PERUSAHAAN PUBLIK

TIPS & TRICK
TIPS BERBISNIS 
DALAM MEMULAI USAHA

25

TRAVEL 
PARAS INDAH BELITUNG
DENGAN GRADASI TIGA 
WARNANYA

27

SAFETY TALK
WORKSHOP SAFETY LEADERSHIP 
PROGRAM
Membangun Budaya SAFETY di area kerja merupakan 
proses yang berkesinambungan, hal ini tentunya
membutuhkan dukungan dari semua lini di Manajemen 

1919

23

17

27
Good Corporate Governance di Indonesia 
mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat 
krisis ekonomi menerpa Indonesia. Sulit 
dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, 
istilah Good Corporate Governance (GCG) 
kian populer. Tak hanya populer, istilah terse-
but juga ditempatkan di posisi terhormat. 
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Januari 2019

HIGHLIGHTSMBR

PENGANTONGAN 
TERAKHIR 2018 & 
PENGANTONGAN 
PERDANA 2019

Baturaja, Pada Jumat dan Sab-
tu (18-19 Januari 2019) lalu, 
SMBR menggelar Workshop 

bertajuk "Strengthening Organi-
zation & Talent Development for 
Sustainable Business Growth - 
Appreciative Inquiry". Workshop 
digelar di Aula Wisma Ganesha 
Baturaja. Kegiatan diikuti oleh 
seluruh jajaran Direksi dan 300 
karyawan/ti dari berbagai jabatan 
di Semen Baturaja.

APPRECIATIVE 
INQUIRY - 
STRENGHTENING 
ORGANIZATION

Baturaja, Pada hari Senin 
(31/12) Momen penghujung 
tahun 2018 ini, manajemen 

Semen Baturaja juga melak-
sanakan seremonial pengantongan 
semen terakhir 2018 dan perdana 
2019 di Pabrik Baturaja I. Sere-
monial ini ditandai dengan penan-
datangan kantong semen zak yang 
diharapkan menjadi simbol bahwa 
seluruh elemen Keluarga Besar 
Semen Baturaja siap mencapai 
target dan memenuhi kebutuhan 
pasar semen di tahun 2019.

GO LIVE SAP 2019

STUDI 
BANDING 
PETROKIMIA 
GRESIK KE SEMEN 
BATURAJA 

Baturaja, Awal tahun 2019 
ini, tepatnya pada hari Rabu 
(09/01) Semen Baturaja 

baru saja menerima kunjungan 
studi banding dari  rekan-rekan 
Petrokimia Gresik. Pada Studi 
Banding kali ini, SMBR kedatangan 
tamu spesial yaitu Direktur Utama 
Petrokimia Gresik, Rahmad Prib-
adi, yang datang bersama dengan 
Direktur Pemasaran Petrokimia 
Gresik, Meinu Sadaryo dan jaja-
rannya. Kehadiran rekan-rekan 
dari Petrokimia Gresik, disambut 
oleh Direktur Utama SMBR, Jobi 
Triananda Hasjim dan Direktur 
Pemasaran SMBR, M. Jamil.

RAPAT 
KORDINASI 
PEMASARAN 
TAHUN 2019

Baturaja, Pada awal tahun ini, 
Tim Marketing, Sales & Lo-
gistic Semen Baturaja baru 

saja menggelar Rapat Kerja Direk-
torat Pemasaran Tahun 2019 pada 
Jumat hingga Sabtu, 25-26 Januari 
2018 di Aula Wisma Ganesha 
Pabrik Baturaja. Tema Rapat Kerja 
Direktorat Pemasaran tahun 2019 
yang dipandu langsung oleh Direk-
tur Pemasaran, M. Jamil ini adalah 
ONE TARGET ONE MISSION TO 
GLORY.
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FEBRUARI 2019

MARET 2019

SAFETY
LEADERSHIP
PROGRAM 
(BOD & VP) 2019

ACARA BAZAR 
BUTIK ANTIK IIP 
BUMN

Palembang, Pada hari Selasa 
(12/02) bertempat di Hala-
man Parkir PT Semen Batu-

raja (Persero) Tbk telah diseleng-
garakan Acara Bazar Butik Antik. 
Acara ini diselenggarakan oleh IIP 
BUMN Wilayah Sumsel beker-
jasama dengan IIKSB (Ikatan Isteri 
Karyawan Semen Baturaja).

PENYERAHAN 
IZIN LOKASI 
PABRIK 
SAROLANGUN

PELANTIKAN & 
SERAH TERIMA 
JABATAN ESELON 
I, II & III

KELAS KREATIF 
BUMN SMBR

MILLENIAL 
ROAD SAFETY
FESTIVAL

april 2019

SMBR 
KEMBALI RAIH  
PENGHARGAAN ZERO 
ACCIDENT

Pada Hari Senin, 4 Maret 2019 
telah berlangsung Upacara 
Pelantikan dan Serah Terima 

Jabatan Eselon I, II dan III di Ruang 
Rapat Kantor Pusat dan Pabrik 
Palembang.

SMBR GELAR 
PROGRAM KAMPUNG 
SEHAT BUMN 2019
DENGAN SUKSES

Semen Baturaja bersinergi 
dengan PT ASDP dan PT 
Sarinah menggelar program 
Kampung Sehat BUMN di 

Desa Cakung, Kampung Jati Gede 
pada Rabu, 10 April 2019.
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SEMEN 
BATURAJA 

KEMBALI RAIH PENGHARGAAN 
ZERO ACCIDENT K3 AWARD 

DARI KEMENAKER RI
Ditulis oleh Dept. Public, Government and Media Relation

SEPUTAR SMBR 
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Semen Baturaja kembali meraih peng-
hargaan atas prestasinya melaksanakan 
Program Keselamatan kerja (K3). Peng-

hargaan diterima secara simbolis oleh Vice 
President Safety, Health & Environment (VP 
SHE), Jogy Alpha Mediarta Gumay, Senin (21/4).

 Pabrik Baturaja berhasil mencapai 
6.335.307 Jam Kerja Orang Tanpa Kecelakaan 
Kerja (Zero Accident), terhitung sejak 6 Juni 
2016 hingga 31 Desember 2018. Pabrik Lampung 
mencapai 2.946.820 Jam Kerja Orang Tanpa Ke-
celakaan Kerja (Zero Accident) terhitung sejak 1 
Januari 2012 hingga 31 Januari 2019. Sedangkan 
Pabrik Palembang mencapai 3.859.490 Jam Kerja 
Orang Tanpa Kecelakaan Kerja (Zero Accident) 
sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2018.

 

 Selain itu, Semen Baturaja juga proaktif me-
menuhi kewajiban, pelaporan, dan dokumentasi ke 
BPJS Ketenagakerjaan. Setiap tahun, Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menganugerahkan 
Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

 Dalam Penghargaan K3 Tahun 2019 kali 
ini, penghargaan kecelakaan nihil (zero accident) 
diberikan kepada 1.052 perusahaan. Penghargaan 
SMK3 diberikan kepada 1.466 perusahaan. Peng-
hargaan program pencegahan HIV - AIDS di tempat 
kerja di berikan kepada 172 perusahaan, dan peng-
hargaan pembina K3 terbaik untuk 17 Gubernur.[]
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SAROLANGUN - Direk-
tur Utama Semen Batura-
ja (SMBR), Jobi Triananda 
Hasjim baru saja bertemu 
dengan Bupati Sarolan-

gun, H Cek Endra, pada hari Senin, 
(25/02) di Rumah Dinas Bupati 
Sarolangun. Bersama dengan Di-
rektur Produksi & Pengembangan, 
Daconi dan Direktur Umum & 
SDM, Amrullah beserta jajaran staf.

 Agenda pertemuan jajaran 
Manajemen SMBR dengan Bupati 
Sarolangun ini, selain sebagai sila-
turahmi juga penyerahan izin lo-
kasi pembangunan pabrik SMBR 
dan membicarakan perkembangan 
rencana investasi SMBR di Saro-
langun tersebut. Ini merupakan 
kali pertama Jobi bertatap muka 
secara langsung dengan Bupati 
Sarolangun, usai dirinya didaulat 
menjadi Direktur Utama SMBR 
pada akhir bulan Oktober tahun 
lalu. "Sekaligus ingin memperke-
nalkan diri dan silaturahmi den-
gan pak Bupati" ujar Jobi. 

 Selain itu, pertemuan 
tersebut juga membahas mengenai 
perkembangan rencana pemban-
gunan Pabrik SMBR di Kabupaten 
Sarolangun yang saat ini progres-
nya terus dikebut. Ditambah den-
gan telah diterbitkannya izin lokasi 
pembangunan Pabrik SMBR yang 
pada momen pertemuan ini juga 
diserahkan secara langsung oleh 
Bupati Sarolangun, H Cek Endra.

 "Ini menjadi kabar baik 
bagi kami Semen Baturaja, kare-
na dengan telah diterbitkan nya 
izin lokasi pembangunan Pabrik 
ini sangat membantu progres 
percepatan pembangunan pabrik 
di Sarolangun, " tambah Jobi.

 Jobi pun mengucapkan ter-
ima kasih terutama kepada pihak 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun, 

DIREKSI 
SEMEN
BATURAJA 
TEMUI BUPATI 
SAROLANGUN

Ditulis oleh Dept. Public, Government and Media 

"Silaturahmi Sekaligus Serahkan Izin Lokasi 
Pembangunan Pabrik SMBR di Sarolangun"

SEPUTAR SMBR 
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khususnya Bupati Sarolangun yang 
selalu siap membantu dan men-
dukung penuh proyek strategis 
tersebut, yang nantinya pasti akan 
berdampak luas pada masyarakat. 

 Selain peningkatan pere-
konomian masyarakat, keberadaan 
Pabrik SMBR tersebut nantinya 
akan berdampak pada peningka-
tan pendapatan daerah dengan 
kontribusi pajak dan retribusi. 
Ditambah dengan peningkatan 
penyerapan tenaga kerja dan ten-
tunya menunjang kebutuhan se-
men bagi proyek infrastruktur 
pemerintah dan swasta. Selain 
peningkatan perekonomian mas-
yarakat, keberadaan Pabrik SMBR 
tersebut nantinya akan berdampak 
pada peningkatan pendapatan 
daerah dengan kontribusi pajak 
dan retribusi. Ditambah dengan 
peningkatan penyerapan tena-
ga kerja dan tentunya menunjang 
kebutuhan semen bagi proyek in-
frastruktur pemerintah dan swasta.

 "Ini kan investasinya be-
sar, pasti multiplier effect-nya 
pun besar, bukan hanya Ka-
bupaten Sarolangun saja teta-
pi Provinsi Jambi," terang Jobi.

 Senada dengan yang disam-
paikan Jobi, Pemerintah Kabupat-
en Sarolangun pun memberikan 
dukungan penuh terhadap per-
cepatan rencana investasi SMBR 
tersebut. Dalam pertemuan itu, 
Bupati Sarolangun, H Cek Endra 
menyampaikan bahkan dalam upa-
ya percepatan pembangunan Pabrik 
Sarolangun tersebut, pemerin-
tah daerah siap membantu segala
bentuk perizinan yang diperlukan.

 “Semua izinnya sudah di-
urus. Semoga rencana ini secepat-
nya bisa terealisasi. Karena banyak 
manfaat yang bisa dirasakan den-
gan kehadiran pabrik ini di Sa-
rolangun,” ungkap H Cek Endra.
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Ditulis oleh Dept. Public Government & Media Reation

Awali 2019, Semen Baturaja
Implementasikan ERP
Berbasis SAP

Awal tahun 2019 ini, Semen Baturaja melaku-
kan Digitalisasi Proses Bisnis bekerja sama 
dengan PT Telkom Indonesia. Masuk hari 

kedua Januari ini, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 
mulai mengimplementasikan sistem Enterprise Re-
source Planning (ERP) terdepan berbasis System 
Application and Product In Data Processing (SAP).

 Hal itu dikemukakan Direktur Utama (Di-
rut) SMBR, Jobi Triananda Hasjim yang akrab disapa 
Jobi di Baturaja, Rabu, 2 Januari 2019. Jobi menge-
mukakan sistem yang digunakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang dipimpinnya juga banyak dit-
erapkan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka di 
dunia.

 “Jadi tidak berlebihan jika saya mengatakan 
SMBR siap menghadapi revolusi industri 4.0 dan 
menuju perusahaan kelas dunia,” katanya.

 Jobi mengemukakan proyek implementasi 
ERP berbasis SAP di SMBR bernama GADING Proj-
ect, yang merupakan singkatan dari Great Achieve-
ment, Absolute Team Work & Respect, Do your Best, 
Integration All, Never Give Up, Go Success. ERP Ber-

technology 
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basis SAP ini diterapkan agar manajemen data/infor-
masi menjadi lebih terintegrasi dan teratur.

 Jobi menambahkan jika SMBR menjalin ker-
ja sama dengan PT Telkom Indonesia sebagai salah 
satu bentuk Sinergi antar Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dalam mengimplementasikan sistem ERP 
berbasis SAP di SMBR.

 “Kick off project ini sendiri telah dilaksanakan 
pada 12 Februari 2018 yang lalu, dan project ini men-
jadi salah satu project yg on schedule karena berhasil 
diselesaikan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan 
saja” katanya.

 Jobi mengutarakan jika setelah dilakukan riset 
yang lebih mendalam, BUMN yang dipimpinnya me-
merlukan sebuah sistem ERP yang mampu mengin-
tegrasikan proses bisnis perusahaan yang semakin 
kompleks.

 “Sehingga perlu ditangani dengan bantuan te-
knologi informasi (TI) yang lebih memadai, terinte-
grasi dan mutakhir,” katanya.

 Karena itu, manajemen SMBR akhirnya 
memutuskan mencari solusi baru yang bisa mengin-
tegrasikan proses bisnis dari hulu ke hilir. Jobi mene-
gaskan jika manajemen berkeinginan memiliki sistem 

informasi yang bisa dipakai untuk menunjang aspek 
operasional, taktis bahkan strategis. 

 Jobi merasa jika sistem ERP tersebut juga 
harus mampu menciptakan kemudahan, kecepatan 
dan kenyamanan bagi mata rantai bisnis di lingkungan 
perusahaan. Baik bagi pemasok, pelanggan, unit-unit 
kerja di lingkungan SMBR, serta stakeholder lainnya. 

 Jobi menilai ERP berbasis SAP dinilai mampu 
mengakomodir kebutuhan tersebut juga merupakan 
sistem aplikasi kelas dunia yang telah memiliki stan-
dar proses bisnis “best practice” yang dapat diadopsi 
agar SMBR ke depannya menjadi perusahaan yang 
mampu bersaing di bisnis global. Selain itu, ERP ber-
basis SAP menurut Jobi juga memilik tata kelola yang 
baik. 

 Saat ini beberapa modul SAP yang telah dit-
erapkan meliputi Finance, Controlling, Fund Manage-
ment, Budget Planning & Consolidation (Planning), 
Sales & Distribution, Material Management, Produc-
tion Planning & Quality Management, Plant Mainte-
nance, Human Capital Management (Payroll).[]
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millennial
on
action
Ditulis oleh : SMILES SMBR 

Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan istilah 
“Millennial”. Sebetulnya tidak ada definisi khu-
sus dalam menentukan generasi Millennial. Gen-

erasi yang akrab disebut generation me atau echo 
boomers ini dikelompokan berdasarkan tahun awal 
dan akhir kelahiran. Penggolongan generasi Y terben-

tuk bagi mereka yang lahir pada 1980-1990 atau awal 
tahun 2000 dan seterusnya. Milenial identik dengan 
penguasaan teknologi dan mengandalkan media so-
cial sebagai tempat mendapatkan informasi.

 Semen Baturaja sendiri memiliki kurang lebih 
60% karyawan yang masuk ke dalam generasi millen-
nial. Dari 1000 orang karyawan SMBR terhitung ada 
sekitar 600 karyawan dengan kelahiran antara 1980-
2000 dari segala jenjang pendidikan S2, S1, D3 dan 
SMA. Millennial dinilai memiliki kekuatan up to date 
terhadap informasi dan tekhnologi, selalu ekspresif, 
memiliki inovasi dan ide baru, kreatifitas tanpa batas, 
dan multi tasking dalam bekerja.

 Sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian 
BUMN Nomor SE-08/MBU/11/2018 tentang Pem-

Dengan pikiran yang fresh dan jiwa 
muda para millennial Semen Batura-
ja siap untuk mendukung kemajuan 
perusahaan dan membawa Semen 
Baturaja lebih jauh ke depan memba-
wa masa depan yang lebih baik. 

millennial 
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bentukan Wadah/Perkumpulan bagi Generasi Mile-
nial di Badan Usaha Milik Negara, Semen Baturaja 
telah membentuk SMILES (Semen Baturaja Millen-
nials). Organisasi ini merupakan salah satu wadah 
bagi karyawan/ti Semen Baturaja untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan Gen Milenial yang bersifat kreatif, 
inovatif dan produktif. 

 Tujuan pembentukan SMILES diharapkan 
mampu mendorong gen milenial di perusahaan 
menjadi sumber daya manusia penggerak kemajuan 
bangsa, dan sebagai calon pimpinan BUMN di masa 
mendatang. Selain itu, ada pun penciptaan nilai-nilai 
positif bagi perusahaan dengan meningkatkan sinergi 
antar BUMN, menjadi mitra perusahaan dalam kegia-
tan-kegiatan di bidang social, budaya dan lingkungan, 
yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

ACTION
 Kegiatan SMILES sebagai organisasi millennial 
sudah berjalan semenjak surat edaran dari Kemen-
terian BUMN terbit. Banyak kegiatan milenial yang 
melibatkan masyarakat. Kemampuan milenial dalam 
penyebaran informasi dimanfaatkan dengan baik da-
lam membantu mengekspos kegiatan yang ada. Tahun 
lalu berbagai kegiatan diselenggarakan oleh BUMN 
seperti Spirit Milennial di Surabaya, BUMN Millenni-
als Summit di Bontang Kalimantan Timur, Expanding 
Cargo & Lifestyle Bussinness di PT PELNI Jakarta, 
Glowing Night Run di Jakarta, Islamic Next Gen Fes-
tival di Bandung, Program Bersih Desa di Banten, dan 
banyak lainnya. Teman-teman milenial dari Semen Ba-
turaja telah berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan 
tersebut sebagai bentuk sinergi antar BUMN.

 SMILES sendiri saat ini masih terhitung baru. 
Terlahir di bulan Desember 2018 lalu, SMILES telah 
mampu menyajikan desain kalender Semen Baturaja 
dengan wajah baru dan sentuhan millennial. Dimulai 
dari brainstorming ide, kreatifitas dan mencari inova-
si baru untuk desain kalender, hingga talent foto yang 
diambil dari teman-teman millennial sendiri.

 Kalender Semen Baturaja 2019 ini ternyata 
mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai peru-
sahaan rekanan dan internal Semen Baturaja. Secara 
bangga Bapak Jobi Triananda Hasjim selaku Direktur 

Utama Semen Baturaja merasa jika hasil dari kalen-
der tahun 2019 ini memuaskan dan fresh berbeda 
dari tahun sebelumnya.

 Tak hanya itu, saat ini setiap kegiatan perusa-
haan akan melibatkan gen millennial. Mulai dari pem-
buatan foto Annual Report, Video Company Profile, 
hingga TV Commercial Ramadhan. Disinilah Semen 
Baturaja ingin membuktikan jika milenial selalu aktif 
dan selalu mendukung kegiatan perusahaan. Tak ha-
nya itu dukungan dari seluruh karyawan/ti dan unit 
kerja untuk kegiatan milenial menjadi harapan sema-
kin berkembangnya kemampuan SDM Semen Batu-
raja untuk hubungan secara internal maupun ekster-
nal antar BUMN dan masyarakat.

 Dengan pikiran yang fresh dan jiwa muda 
para millennial, Semen Baturaja siap untuk men-
dukung kemajuan perusahaan dan membawa Semen 
Baturaja lebih jauh ke depan membawa masa depan 
yang lebih baik. Mari bangkitkan semangat muda dan 
jiwa milenial untuk bersama-sama memberikan kon-
tribusi terbaik untuk perusahaan. Salam Millennial ! 
Semen Baturaja Jaya !(Dea)
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Perusahaan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 
atau SMBR menggelar Kelas Kreatif BUMN 
2019 yang melibatkan ratusan peserta di Soma 

Grand Ballroom pada hari Senin (25/03). Acara ini 
diikuti oleh peserta dari usia remaja sampai dengan 
dewasa, mulai dari siswa SMA/SMK, mahasiswa, or-
ganisasi/komunitas dan masyarakat umum.

 Kegiatan kelas kreatif BUMN ini dilak-
sanakan dalam rangka menyambut dan memeri-
ahkan HUT ke-21 Kementerian BUMN yang jatuh 
pada tanggal 13 April 2019 nanti. Rangkaian per-
ayaan HUT Kementerian BUMN kali ini mengang-
kat tema “Kerja Nyata BUMN Untuk Negeri” yang 
kegiatannya telah digelar dari bulan Maret s.d April 
2019 nanti. Kegiatan ini diselenggarakan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta 
menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya bagi gen-
erasi millennial. 

 Kelas kreatif BUMN ini dibuka dengan Sem-
inar Motivasi dengan tema Entrepreneurship yang 
menghadirkan Owner Bakso Granat Mas Azis, Ab-
dul Anzisy. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksa-
naan Kelas Kreatif BUMN yang dibagi menjadi em-
pat kelas dengan topik dan narasumber inspiratif 
yang berbeda-beda pula, yakni kelas public speak-
ing dengan pembicara Dian Mirza yang merupakan 
News Anchor di stasiun televisi nasional, kemudian 
kelas digital marketing/E-commerce dengan pem-
bicara Rahmad Priadi sebagai penggerak BukaLapak 
wilayah Sumatera, ada juga kelas make up dengan 
pembicara Aby Salam sebagai salah satu profession-
al make up artist, dan yang terakhir kelas fashion 
design dengan pembicara Brilianto yang merupakan 
Fashion Designer. 

 Dalam sambutannya, Vice President Cor-
porate Services Management Semen Baturaja, 
Ade Chitra Kusuma yang juga membuka acara 
Kelas Kreatif BUMN menyampaikan bahwa acara 
ini digelar sebagai salah satu upaya Semen Batura-
ja dalam mendorong generasi muda untuk terus 

berkreasi dan berinovasi sehingga meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi 
era revolusi industri 4.0.

 Acara yang membawa semangat millennial 
ini juga diharapkan mampu membantu dan men-
dorong masyarakat agar bisa belajar hal baru, men-
ciptakan peluang usaha baru dengan tujuan akhir 
meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian 
masyarakat. 

 “Kami berharap selain mendapat tambahan 
motivasi dari para narasumber, peserta juga mem-
peroleh pengetahuan dan pengalaman baru den-
gan bertatap muka secara langsung dengan para 
pembicara yang memang sudah ahli di bidang mas-
ing-masing” tambah Ade Chitra.

 Semen Baturaja sebagai salah satu bagian 
dari keluarga besar BUMN mengemban misi se-
bagai Agent of Change khususnya bagi pemerataan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

 “Dengan misi tersebut, kami dari Semen 
Baturaja berkomitmen penuh tidak hanya konsis-
ten untuk mengembangkan industri semen sebagai 
core bussiness perseroan tetapi juga mengemban 
mandat untuk memberikan edukasi dan mengarah-
kan masyarakat untuk menciptakan peluang bisnis 
baru melalui pengembangan industri kreatif sehing-
ga lapangan pekerjaan semakin terbuka luas” tutup 
Ade Chitra.[]

Tumbuhkan Jiwa Wirausaha,
Semen Baturaja Gelar
Kelas Kreatif BUMN
Ditulis oleh Dept. Public, Government and Media Relation
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workshop 
safety leadership Program 

PALEMBANG - Membangun Budaya SAFE-
TY di area kerja merupakan proses yang 
berkesinambungan, hal ini tentunya membu-

tuhkan dukungan dari semua lini di Manajemen 
perusahaan mulai dari jajaran direksi hingga staf. 
Sikap positif dalam mengembangkan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) akan berdampak baik 
dalam mengurangi tingkat kecelakaan di area kerja. 

 Oleh karena itu, Manajemen PT.Semen Ba-
turaja (Persero) Tbk khusus nya SHE Division tel-
ah bekerja sama dengan Konsultan Dupont dalam 
rangka pengayaan pemahaman terhadap safety telah 
Mengadakan Workshop Safety Leadership Program : 
Key Issue & Strategy dengan pembicara dari DuPont 
Indonesia, Bpk. Animan Inoe & Bpk. Yusuf Odang 
dan sudah di ikuti oleh BOD-Manager dan akan 
sampai pada level Spesialis melalui program TOT
 
 Oleh karena itu, Manajemen PT.Semen 
Baturaja (Persero) Tbk telah Mengadakan Work-
shop Safety Leadership Program : Key Issue & 
Strategy dengan pembicara dari DuPont Indo-

nesia, Bpk. Animan Inoe & Bpk. Yusuf Odang dan 
sudah di ikuti oleh BOD-Manager dan akan sam-
pai pada level Spesialis melalui program TOT
 
 Melalui workshop ini diharapkan semua 
bisa bersama-sama berdiskusi untuk menentu-
kan key issues terkait SAFETY serta bagaimana 
strategi penanganan dan pembentukan budaya 
SAFETY terutama di lingkungan Semen Baturaja.

"Workshop Safety Leadership 
Training  Sudah diterapkan mulai dari 

BOD s.d Manager  dan akan sampai 
pada Level Specialist melalui 

Program TOT"

YUSUF 
ODANG 

Pembicara 
Dupont Indonesia

Ditulis oleh : Division SHE

SAFETY TALK 
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SAFETY 
SEBAGAI 
NILAI 
PERUSAHAAN
 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk telah mem-
buat Safety sebagai Nilai Budaya perusahaan  yang 
tentunya harus di junjung tinggi dengan Komitmen 
seluruh elemen yang ada di Perusahaan. Dengan mak-
sud Melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan 
kami, pelanggan kami, dan lingkungan alam adalah nilai 
budaya di PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk. Kami ti-
dak akan puas apabila sekedar sampai tempat kerja 
kita aman dari bahaya. Namun, karyawan kami yang 
bebas cedera, layanan dan produk kami yang aman, 
dan komitmen kami serta harus patuh sesuai dengan 
peraturan dan perlindungan lingkungan yang berlaku.

ANiMAN 
INOE 
Pembicara 

Dupont Indonesia
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Perusahaan memiliki SDM dengan kemampuan 
kerja, keahlian, kompetensi dan inovasi ker-
ja yang kompetitif. Dukungan jumlah karyawan 

sejumlah 761 orang berkontribusi terhadap produk-
si semen menghasilkan produktivitas sebesar 2.608 
ton/tahun. Produktifitas kerja yang tinggi mampu 
mendukung operasional Perusahaan dalam memper-
tahankan pasokan produk di pasar wilayah Sumatera 
Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu maupun Bangka 
Belitung dan juga perluasan wilayah tambang bah-
an baku semen untuk mendukung produksi semen 
yang berkelanjutan dan menjawab tantangan bisnis 
di Indonesia khususnya di Sumatera Bagian Sela-
tan dengan mengembangkan beberapa anak usaha.
 Keterikatan karyawan dengan perusahaan 
cukup kuat dilihat dari penurunan jumlah pegawai 
yang rendah dari 772 orang di awal tahun 2018 men-
jadi 761 orang di awal tahun 2019. Hal ini didukung 
oleh tingkat kepuasan karyawan yang cukup tinggi yai-
tu sekitar 76,08% berdasarkan hasil survey kepuasan 
karyawan di tahun 2018 meningkat sebesar 3,02% 
dari tahun sebelumnya, terutama pada aspek organ-
isasi, remunereasi, pekerjaan dan lingkungan kerja.
 Perusahaan menetapkan elemen-ele-
men untuk kelompok dan segmen tenaga kerja

Ditulis Oleh Div. Human Resources 

sistem 
manajemen 
sumber
daya manusia 
PT semen baturaja (PERSERO) TBK

Ditulis Oleh Div. Human Resources

human resources 
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yang berbeda melalui kegiatan survey keterikatan 
yang terdiri dari variabel semangat tinggi, dedikasi, 
konsentrasi, kompensasi, lingkungan kerja dan bu-
daya kerja. Dengan memahami & menjunjung tinggi 
Nilai Budaya perusahan karyawan terdorong untuk 
dapat mencapai Visi, Misi dan Target Perusahaan se-
baik mungkin yang juga didukung oleh sistem mana-
jemen kinerja yang mampu meningkatkan motivasi 
karyawan berupa pemberian kompensasi, penghar-
gaan, pengakuan serta pemberian insentif tenaga kerja.

1. Struktur Organisasi
 Gambarkan struktur organisasi, baik sebagai 
individu maupun organisasi induk yang dijadikan kon-
solidasi. Jelaskan ide dasar rancangan struktur or-
ganisasi dan pola hubungan kerja di antara dewan 
governansi (Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan 
Rapat Umum Pemegang Saham), organisasi beser-
ta cabang dan lokasi produksi, serta anak perusa-
haan, yang berbadan hukum maupun berbadan usaha.
 Perusahaan mempunyai plant produksi berada 
di 3 tempat yaitu di Baturaja, Palembang dan Lam-
pung, serta mempunyai kantor perwakilan di Jakarta. 
Struktur Organisasi disusun berdasarkan persain-
gan usaha yang semakin ketat dan terbuka, penam-

struktur 
organisasi 
semen 
baturaja 
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bahan kapasitas produksi, perlua-
san daerah tambang bahan baku, 
pengembangan usaha baik organik 
maupun nonorganik, pengemban-
gan pusat distribusi dan perlua-
san wilayah pemasaran. Dengan 
demikian struktur organisasi dis-
usun dengan tujuan antara lain :
1. Penguatan fungsi perencanaan 

dan pengelolaan korporasi dan 
supply chain.

2. Penguatan fungsi Safety Health 
& Environment

3. Optimalisasi pengelolaan 
pabrik dengan pembagian 
pengelolaan end to end proses 
berdasarkan lokasi pabrik

4. Peningkatan fokus pada penge-
lolaan penambangan

5. Peningkatan fokus dalam pe-
layanan pelanggan dan distri-
busi.

6. Peningkatan agresifitas pen-
jualan

7. Peningkatan fokus dalam pen-
gendalian biaya

8. Penguatan peran teknologi 
informasi

9. Peningkatan fokus dalam 
pengembangan SDM

10. Sentralisasi pengelolaan stake-
holder.

 Dalam Pengembangan 
diri karyawan PT Semen Batura-
ja (Persero) Tbk terdapat sistem 
pengukuran dan evaluasi program 
kerja Perusahaan yang mem-
perkuat keselarasan seluruh el-
emen Perusahaan dengan cara 
melakukan pengukuran pencapaian 
KPI Individu dan KPI Perusahaan, 
Rapat Tinjauan Manajemen, Rapat 
Kinerja Bulanan (Staf dan Direksi), 
Rapat Dekom (Direksi dan Komis-
aris) dan RUPS. Metode pengem-
bangan sistem manajemen sum-
ber daya manusia sebagai berikut.

A.  Perencanaan, Pembinaan, 
dan Pengembangan SDM
• Tinjauan Organisasi
• Kompetensi SD

• Perencanaan Kebutuhan SDM 
berdasarkan kepada:

1. Strategi Perusahaan
2. Komposisi Karyawan
3. Kebijakan Manajemen
4. Usulan Unit Kerja
5. Penyusunan Program Pela-

tihan, Pelaksanaan, Laporan, 
Evaluasi Pasca evaluasi terse-
but didokumentasikan, disim-
pan, dan dipelihara oleh Unit 
Kerja Human Resource.

B.  Penerimaan / Seleksi 
Karyawan
Tahapan seleksi dilakukan melalui 
seleksi administrasi, Pre Test (Tes 
kejuruan / TPA dan Bahasa Inggris), 
Core Test (Tes kejuruan / TPA dan 
Bahasa Inggris), Psikotest & dan 
Assessment, Tes Kesehatan dan 
Wawancara manajemen. Adapun 
jalur penerimaan yang terdapat di 
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
•  Penerimaan Karyawan Tetap 

Jalur Management Trainee 
dengan kategori Experience, 
regular, dan vokasi;

• Penerimaan Karyawan Tetap 
Jalur Pengalaman;

• Penerimaan Karyawan Kon-
trak.

C.  Penilaian Karyawan
• Penilaian Performance 
• Penilaian Pengukuhan Jabatan

D.   Mutasi, Promosi dan 
Demosi Karyawan
• Mutasi Karyawan
• Promosi Karyawan
• Demosi Karyawan

E.   Pelaksanaan Penggajian 
Karyawan
• Gaji dasar
• Tunjangan Pengabdian
• Tunjangan Jabatan
• Tunjangan Penyesuaian
• Tunjangan Sewa Rumah
• Tunjangan Kasir
• Tunjangan BOD Secretary

F.    Pelaksanaan Cuti 
Karyawan
• Cuti Tahunan
• Cuti Besar
• Cuti Sakit
• Cuti Bersalin
• Cuti Haid
• Izin karena peristiwa tertentu

G.  Pelayanan Perawatan Kes-
ehatan Karyawan
• Pelayanan Kesehatan (Rawat 

Jalan & Rawat Inap) Karyawan
• Perawatan Diluar Tempat 

Kedudukan
• General Check Up Berkala
• Evaluasi Penyelenggara Jasa 

Layanan Asuransi Kesehatan

H.   Pelaksanaan Pensiun 
Karyawan
• Karyawan yang telah menca-

pai usia pensiun diberhenti-
kan dengan hormat sebagai 
karyawan perusahaan

• Karyawan yang mencapai 
batas usia pensiun tidak dapat 
diperpanjang masa kedinasann-
ya sebagai karyawan

• Perusahaan akan memberikan 
hak-hak pensiun yang bersang-
kutan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku

I.    Reward / Punishment
Pelaksanaan mengacu kepada 
ketentuan yang berlaku di peru-
sahaan dan sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan yang 
dijadikan sebagai acuan atau ref-
erensi. Pengelolaan ini terdapat 
unit khusus melalui Section Re-
ward dan Section Industrial Re-
lation (Hubungan industrial)

J.   Pengembangan Karyawan
Pengembangan kompetensi yang 
dimiliki oleh karyawan pada saat 
menduduki jabatan melalui as-
sessment sehingga diketahui gap 
kompetensi individu dengan kom-
petensi jabatan. Pemenuhan gap 
kompetensi dilakukan dengan 



EDISI APRIL 2019     22

melalukan pemenuhan training / 
sharing knowledge di unit kerja.

 Sistem  manajemen  SDM  
di  PT  Semen  Baturaja  (Persero)  
Tbk  tertuang  dalam  SOP Per-
encanaan, Pembinaan, Pengemban-
gan & Pemeliharaan SDM. Dalam 
setiap perubahan atau pengem-
bangan organisasi, maka aspek-as-
pek yang terdapat pada sistem 
manajemen SDM juga akan be-
rubah atau berkembang. Adapun 
sistem manajemen SDM meliputi
1. Man Power Planning atau pe-

rencanaan kebutuhan tenaga 
kerja yang produktif / optimal

2. Pengembangan sistem ma-
najemen talenta dimulai dari 
pengembangan 

• kamus kompetensi jabatan 
(inti dan teknis), 

• siklus pola karir yang baik 
melalui kegiatan promosi / 
mutasi / demosi didasarkan 
pada hasil penilaian yang 
dilakukan setiap bulan / triwu-
lan / semester 

• pembinaan karyawan melalui 
training / workshop guna 
pemenuhan gap kompetensi 
jabatan dengan kompetensi 
individu dan sampai pada men-
getahui talenta perusahaan 
terbaik

3.   Pemberian reward / punishment 
kepada setiap karyawan sebagai 
bentuk motivasi dan kedisiplinan 
yang diharapakan oleh perusahaan 

agar perusahaan menjadi lebih baik.
4.   Key Performance Indicator / 
KPI di masing-masing unit kerja 
guna memacu semangat

 Metode pengembangan 
karyawan melalui sistem mana-
jemen SDM yang dikelola oleh 
Division Human Resource dire-
view sesuai perkembangan peru-
sahaaan dan diselaraskan dengan 
Core  Competence Perusahaan 
yaitu berdasarkan budaya peru-
sahaan “GREAT” yang terdiri dari 
Integrity, Teamwork, Innovative, 
Agility, dan Safety serta strategi 
pencapaian kinerja perusahaan.

 Organisasi menentukan 
pendekatan dan metode un-
tuk meningkatkan pengetahuan 
dan pembelajaran organisasi 
dari hasil pengukuran dan anal-
isis data dan informasi kinerja 
seluruh fungsi organisasi melalui 
• Mengumpulkan dan mentrans-

fer pengetahuan Tenaga Kerja 
dengan cara mengadakan 
Inhouse  Training  dan  Exter-
nal  Training,  dengan  Instruk-
tur  dari  Internal  Perusahaan 
maupun Expert Peralatan yang 
terkait;

• Merangkai  &  mentransfer  
pengetahuan  yang  relevan  
digunakan  untuk  inovasi dan  
proses  perencanaan  strategis  
melalui  Sosialisasi  di  Intranet  
PT  Semen Baturaja,  Inhouse  

Training,  mengikuti  Seminar 
• Seminar  di  External  guna 

menambah  Kapabilitas  Tena-
ga  kerja  dan  meningkatkan  
Produktivitas Perusahaan;

• Menggunakan  pengetahuan  &  
sumber  daya  untuk  melekat-
kan  Pembelajaran agar  pe-
rusahaan  beroperasi  dengan  
cara  melakukan  inhouse  
Training  dan external  Training  
dan  Sharing  Knowledge  baik  
di  unit  kerjanya  atau  lintas  
unit kerja  untuk  mening-
katkan  Kompetensi  dari  
Karyawan  guna  peningkatan 
Produktivitas Perusahaan;

• Pengembangan sistem knowl-
edge management di perusa-
haan untuk melakukan sharing 
pengetahuan seputar proses 
bisnis, masalah-masalah yang 
terjadi pada setiap unit kerja, 
hingga berbagi pengalaman 
tentang hal-hal di luar peker-
jaan yang bermanfaat bagi 
pengembangan pengetahuan 
dari karyawan perusahaan. []
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Good Corporate Governance di 
Indonesia mulai ramai dikenal pada 
tahun 1997, saat krisis ekonomi 
menerpa Indonesia. Sulit dipungki-
ri, selama sepuluh tahun terakhir 
ini, istilah Good Corporate Gov-
ernance (GCG) kian populer. Tak 
hanya populer, istilah tersebut juga 
ditempatkan di posisi terhormat. 
Pertama, GCG merupakan salah 
satu kunci sukses perusahaan un-
tuk tumbuh dan menguntungkan 
dalam jangka panjang, sekaligus 
memenangkan persaingan bisnis 
global. Kedua, krisis ekonomi di 
kawasan Asia dan Amerika Lat-
in yang diyakini muncul kare-
na kegagalan penerapan GCG 

 Perlu dipahami bahwa un-
tuk memenangkan persaingan 
global antar negara yang makin 

kompetitif  hanya dapat dilalui 
melalui kemenangan korporat/
perusahaan/organisasi dinegara 
tersebut terhadap korporat neg-
ara lain. Jadi kunci kemenangan 
adalah memenangkan persaingan 
antarkorporat. Jadi menang atau 
kalah, kuat atau terpuruknya, pu-
lih atau tetap terpuruknya pere-
konomian suatu negara tergantung 
pada kualitas korporat di negara 
masing-masing. Khusus Indone-
sia, tahun 1998, indeks corporate 
governance dengan skors 2,88 
jauh dibawah Singapura (8,93), 
Malaysia (7,72), Thailand (4,89). 

 Good Corporate Gover-
nance (GCG) secara teori mer-
upakan sebuah konsep/paham yang 
akhirnya dapat membuat sebuah 
sistem yang mengatur dan mengen-

dalikan perusahaan/organisasi da-
lam menciptakan value added (nilai 
tambah) untuk semua stakehold-
ers. Good Corporate Governance 
(GCG) sudah pasti dapat memas-
tikan manajemen berjalan dengan 
baik, tetapi manajemen tidak boleh 
cukup puas hanya dengan memas-
tikan bahwa proses pengelolaan 
manajemen berjalan secara efisien.

 Studi empiris, membukti-
kan praktik GCG merupakan lang-
kah pencegahan (preventif) atas 
berbagai risiko pada perusahaan.

 Indonesian Institute for 
Corporate Directorship (IICD) 
telah melakukan penilaian GCG 
emiten sebagai bagian dari upaya 
meningkatkan daya saing emit-
en. IICD ditunjuk OJK sebagai 

MELIHAT FAKTA PRAKTIK GCG 
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 

DI PERUSAHAAN PUBLIK
Ditulis oleh Dept. Public, Government and Media Relation

good corporate governance
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Domestic Ranking Body (DRB) 
untuk melakukan penilaian pe-
rusahaan-perusahaan terbuka di 
Indonesia berdasarkan pendeka-
tan Asean Corporate Gover-
nance Scorecard sejak 2015.

 Hasil studi menunjukkan 
fakta bahwa prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik atau Good 
Corporate Governance(GCG) pe-
rusahaan publik (emiten) di Indone-
sia perlu ditingkatkan. Sebanyak 25 
persen dari total 200 emiten dinilai 
masih di bawah standar minimum.
 
 Sebanyak 200 emiten 
dinilai itu terbagi dua kategori. 
Sebanyak 100 emiten di antara-
nya masuk kategori emiten den-
gan nilai kapitalisasi pasar besar 
(big cap) dan 100 emiten lain-
nya merupakan medium cap.

 Penilaian dilakukan In-
donesian Institute for Corpo-
rate Directorship (IICD) selama 
enam bulan dan hasilnya telah 
diumumkan pada 10 Desember 
2018. Riset sudah dilakukan se-
jak enam bulan sebelumnya.

 Direktur Eksekutif IICD 
Vita Diani Satiadhi mengungkapkan 
biasanya penilaian GCG emiten 
dengan mengikuti standard Orga-
nization for Economic Coopera-
tion & Development (OECD) itu 
dilakukan hanya kepada emiten den-
gan nilai kapitalisasi pasar terbesar.

 ”Tapi tahun ini kami ini-
siatif untuk melibatkan mid cap 
(emiten dengan nilai kapitalisasi 
pasar menengah) supaya terjadi 
pemerataan. Kasihan kalau han-
ya big cap terus. Supaya literasi 
juga semakin dalam,” ungkapnya.

 Hasilnya, sekitar 25 pers-
en emiten masih di bawah stan-
dar nilai minimum yaitu sebesar 
66 poin. Nilai minimum tersebut 

merupakan asumsi tercapain-
ya minimal satu poin pada setiap 
item penilaian dari praktik GCG.

 Secara rinci, para emiten 
dengan performa tata kelola ku-
rang mumpuni itu sekitar 20 emit-
en di antaranya dari kelompok big 
cap dan sekitar 30 emiten dari 
kelompok mid cap. ”Saya kira ini 
perlu menjadi perhatian semua pi-
hak dan menjadi bahan review bagi 
regulator terutama OJK (Otor-
itas Jasa Keuangan) untuk men-
dorong para emiten tentang pent-
ingnya penerapan GCG,” paparnya.
Semen Baturaja menjadi salah satu 
emiten yang dinilai praktiknya oleh 
IICD pada tahun 2018 dan berha-
sil masuk menjadi Top 50 Big Cap-
italization Public Listed Company 
dengan penerapan GCG yang baik.

 Selama Tiga tahun tera-
khir, SMBR telah mendapatkan 
predikat Sangat Baik dalam pen-
erapan Tata Kelola Perusahaan/ 
Good Corporate Governance 
(GCG). Pada 2016, SMBR meraih 
skor 87,84. 2017, sebesar 88,06. 
Terakhir, pada 2018, sebesar 89,16.

 Peningkatan skor dari tahun 
ke tahun menunjukkan SMBR se-
bagai produsen semen yang berop-
erasi di Sumatra bagian Selatan 
(Sumbagsel) konsisten menerapkan 
prinsip-prinsip GCG yang semakin 
membaik seiring berjalannya waktu.

 Ada lima prinsip GCG yang 
diterapkan SMBR. Kelima prinsip 
diterapkan dalam upaya mening-
katkan pengelolaan perusahaan ke 
arah praktik-praktik bisnis terbaik 
(best practice). Kelimanya juga ses-
uai prinsip-prinsip GCG yaitu TARIF.

 Seperti yang tercantum 
dalam Salinan Peraturan Men-
teri Negara Badan Usaha Mi-
lik Negara Tentang Tata Kelo-
la Perusahaan yang Baik, TARIF 

merupakan akronim dari Trans-
parency, Accountability, Respon-
sibility, Independency, Fairness.
perundang-undangan dan prin-
sip-prinsip korporasi yang sehat;
1. Transparancy (Transparansi)

Keterbukaan dalam melak-
sanakan proses pengambilan 
keputusan dan keterbukaan 
dalam mengungkapkan in-
formasi material dan relevan 
mengenai perusahaan.

2. Accountability (Akuntabilitas)
Kejelasan fungsi, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban 
Organ sehingga pengelolaan 
perusahaan terlaksana secara 
efektif;

3. Responsibility (Pertanggung 
Jawaban) Kesesuaian di da-
lam pengelolaan perusahaan 
terhadap peraturan perun-
dang-undangan dan prin-
sip-prinsip korporasi yang 
sehat;Accountability (Akunt-
abilitas)Kejelasan fungsi, 
pelaksanaan dan pertanggu-
ngjawaban Organ sehingga 
pengelolaan perusahaan 
terlaksana secara efektif;

4. Independency (Kemandirian) 
Keadaan di mana perusahaan 
dikelola secara profesional 
tanpa benturan kepentingan 
dan pengaruh/tekanan dari 
pihak manapun yang tidak 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan 
prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat;

5. Fairness (Kewajaran) Keadilan 
dan kesetaraan di dalam 
memenuhi hak-hak Pemangku 
Kepentingan  (stakeholders) 
yang timbul berdasarkan per-
janjian dan peraturan perun-
dang-undangan. []
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TIPS BERBISNIS
HAL YANG SEBAIKNYA TIDAK DILAKUKAN  SAAT BERBISNIS

 Seorang pengusaha pasti mengalami jatuh-bangun dalam berbisnis. Ka-
lau Anda sekarang dalam posisi ini, jangan berkecil hati. Kesalahan dalam 
berbisnis bisa jadi pengalaman terbaik. Anda cukup beruntung jika pernah 
mengalami hal tersebut, asalkan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Jangan terburu-buru membuat kemitraan

1
Anda seharusnya tidak membuat kemitraan profesional hanya kare-
na hubungan pertemanan, rekan kerja, atau keluarga. Sangat penting 
mencari rekan yang sempurna untuk menjaga bisnis tetap berjalan.
Banyak orang cenderung terbawa euforia memulai sebuah us-

aha. Namun, ketika bisnis sudah berjalan, sangat sulit menangani re-
alitas sehari-hari. Pastikan Anda mendapat mitra yang terampil dan 
memiliki pendekatan kebalikan dari Anda. Hal ini bertujuan supaya 
Anda dan mitra itu bisa sama-sama mempertahankan naluri bisnis.

JANGAN BERKECIL HATI

2
Menjalankan bisnis merupakan suatu jalan yang berkelok-kelok pan-
jang. Nikmati semua prosesnya. Anda akan mengalami jatuh-bangun. 
Anda mungkin mendapat klien menakjubkan atau menjengkelkan 
dalam sehari. Yang perlu diingat, bisnis Anda tidak akan stabil. Sela-

lu ada kegagalan, kekecewaan, dan keraguan. Alih-alih merasa sedih, Anda 
harus fokus menjadi tangguh dan belajar menangani stres yang produktif.

Ditulis Oleh Elsa A / AH   

TIPS & TRICK 
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JANGAN LUPAKAN ALASAN ANDA UNTUK BERBISNIS

3
Anda harus selalu ingat apa tujuan memulai bisnis. Apa-
kah mengikuti gairah atau ingin menghabiskan wak-
tu lebih banyak untuk keluarga. Sangat mudah melupa-
kan tujuan itu ketika waktu dan energi Anda habis 

untuk berbisnis.Tapi sedikit pengorbanan akan memba-
yar Anda dengan hal yang paling diinginkan, yaitu kesuksesan.

JANGAN LUPAKAN ALASAN ANDA UNTUK 
BERBISNIS

4
Anda harus selalu ingat apa tujuan memulai bisnis. 
Apakah mengikuti gairah atau ingin menghabiskan 
waktu lebih banyak untuk keluarga. Sangat mudah 
melupakan tujuan itu ketika waktu dan energi Anda 

habis untuk berbisnis.Tapi sedikit pengorbanan akan memba-
yar Anda dengan hal yang paling diinginkan, yaitu kesuksesan.

JANGAN BERHENTI BERKEMBANG

5
Strategi, rencana pemasaran, dan target 
pasar tidak terukir di batu. Dunia beru-
bah cepat saat ini. Sebagai pengusaha Anda 
mungkin berada di posisi tidak menguntung-

kan karena sumber daya terbatas. Tapi Anda pun-
ya keuntungan kalau mampu mengubah arah dan 
beradaptasi dengan cepat. Pasang mata dan ter-
uslah membuka pikiran Anda terhadap ide-ide baru. 

Source : 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2413435/5-hal-yang-sebaiknya-tidak-dilakukan-saat-berbisnis
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Gusong Bugis, Belitung Timur

Danau di Manggar Belitung Timur

Pulau Lengkuas, Belitung Barat

Pantai Tanjung Kelayang. Belitung Barat

Danau Kaolin

hobby 
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Danau Kaolin

Pantai Tanjung Tinggi. Belitung Barat

Pantai Laskar Pelangi, Belitung Barat
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Pulau Laskar Pelangi ini menjadi rekomendasi 
untuk para pecinta pantai dan liburan alam yang 
menyegarkan mata dari penatnya pekerjaan. Yak, 
Pulau Belitung yang terletak di lepas pantai timur 

Sumatera, Indonesia. Belitung atau Belitong diambil dari 
nama sejenis siput laut dan dulunya Belitung dikenal den-
gan nama Billitong. Kekayaan laut menjadi sumber mata 
pencaharian oleh masyarakat Belitung.

 Setelah adanya film Laskar Pelangi yang memang 
menceritakan kisah nyata dari penulis handal Andrea Hi-
rata akan masa kecilnya, kini pulau Belitung menjadi salah 
satu tempat wisata alam pantai yang sangat direkomen-
dasikan. Bahkan pulau Belitung dipersiapkan sebagai 
Kawasan UNESCO Global Geopark.

 Meskipun Pulau Belitung belum seterkenal Pulau 
Bali, namun keindahannya melebihi apa yang kita duga. 
Segalanya terlihat cantik disana. Cukup untuk menyem-
buhkan kepenatan setelah bekerja. Bahkan, lautnya memi-
liki tiga gradasi warna yang tidak akan terlupakan. Sangat 
direkomendasikan untuk para pecinta pantai. So, berikut 
ini list wajib singgah wisata Pulau Laskar Pelangi ini :

Pantai Tanjung Tinggi
 Pasti tidak asing lagi dengan Film Laskar Pelangi 
yang dibintangi oleh Ikal, Lintang dan teman-temannya. 
Adegan dimana mereka berlarian diantara bebatuan besar 
dan tinggi disinilah mereka berada. Salah satu tempat 
shooting ini bernama Pantai Tanjung Tinggi, Belitung. 

 

Paras Indah
Belitung

dengan Gradasi 
Tiga Warnanya

Disini semuanya keliatan
cantik. Healing banget 

pokoknya. Gradasi tiga 
warna lautnya bikin susah 
move on. Recommended 
buat yang suka ke pantai !

Dea Rohmah
Dept. Public, Government and 

Media Relation

"
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 Pantai ini memiliki pasir putih dan mempu-
nyai batu granit yang paling besar diantara pantai 
lainnya. Pantai ini sangat popular karena bebatuan 
tinggi yang bisa didaki dan foto dengan background 
lautan dengan 3 gradasi warna yang indah. Jangan 
terlewatkan untuk mengunjungi Pantai Tanjung Ting-
gi jika sudah berada di Pulau Belitung.

 Tunggu sensasi sunset diatas bebatuan den-
gan langsung menghadap ke lautan lepas. Indahnya 
perpaduan warna biru dan orange membuat siapap-
un terpana melihatnya. Romantis kok kalo kesini 
bersama pasangan, Hihi..

Pantai Tanjung Kelayang
 Dari pantai ini dapat kita lihat tersebar ratu-
san batuan granit di laut maupun di pantai, pantai ini 
diberi nama pantai tanjung kelayang, karena dapat 
kita lihat batu granit besar yang bentuknya seperti 
burung kelayang. Yang memang burung ini banyak 
dapat dijumpai di pantai ini.

 Pantai Tanjung Kelayang memiliki laut yang 
berair biru kehijauan, bergelombang tenang dengan 
pasir pantai yang putih dan halus. Karena itu, pantai 
ini juga menjadi tempat berenang yang menyenang-
kan dan cukup aman.  Di sisi pantai juga banyak 
terdapat pohon kelapa.

 Di seberang pantai terdapat pulau yang ter-
diri dari tumpukan batu granit raksasa. Tumpukan 
granit ini membentuk formasi kepala burung. Oleh 
karena itu, pulau granit ini kemudian disebut Batu 
Garuda. Batu Garuda menjadi salah satu landmark 
Pulau Belitung. Wisatawan sebaiknya memiliki foto 
dengan latar belakang Batu Garuda ini.

Danau Kaolin
 Bukan wisata umum namun banyak potensi 
fotografi dengan pemandangan yang cantik disini. 
Bekas lahan tambang ini menjadi pemandangan 
indah dengan genangan air berwarna biru muda. 
Kaolin adalah salah satu kekayaan tambang di pulau 
Belitung. 

 Keindahan tempat ini merupakan perpaduan 
antara air danau berwarna biru dan kaolin berwar-
na putih. Pemandangan di sini hampir sama dengan 
pemandangan Kawah Putih di Bandung.

Gusong Bugis
 Gusong Bugis adalah nama sebuah pantai 
yang terletak di seberang sungai Cerucuk yang 
melewati kota Tanjung Pandan. Pantai ini adalah pan-
tai yang masuk dalam HKm (Hutan Kemasyaraka-
tan) dimana masyarakat sekitar mengelola tempat 
ini menjadi obyek wisata. Karena jaraknya yang 
dekat dengan kota, pantai ini cukup banyak dikun-
jungi oleh masyarakat kota Tanjungpandan.

 Ada jembatan kayu yang menuju ke lautan 
yang membuat semakin dekat berada di laut. Pantai 
tanpa ombak ini sangat jernih dengan pasir putihnya. 
Saat sunset menjadi waktu idaman para pengunjung 
untuk duduk dan menikmati senja.

Pulau Lengkuas
 Objek wisata ketiga yang terkenal di Belitung 
adalah Pulau Lengkuas. Pulau ini berada di sebelah 
utara Pulau Belitung, Anda hanya perlu menempuh 
jarak sekitar 30 menit untuk menyeberang ke pulau 
ini. Hal yang menarik dari Pulau Lengkuas adalah 
mercusuar yang menjulang tinggi di tengah-tengah 
pulau.

 Mercusuar ini sudah berdiri sejak tahun 
1882. Dari atas mercusuar ini, Anda bisa menikmati 
pemandangan keindahan pantai-pantai di Belitung 
dari ketinggian. Namun, saat ini Mercusuar sudah 
tidak dapat dimasuki diakibatkan ada perbaikan.

 Begitulah keindahan pulau Belitung, 
kekayaan alam Indonesia yang harus selalu dile-
starikan oleh kita semua. Sempatkan waktumu 
untuk memperkaya diri dengan pengalaman 
melalui travelling. Jadi, jangan lupa liburan ya! []
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Carilah 5 Kata 
yang terkait 
Semen 
Baturaja ? 

kirim jawaban kamu segera ke 
humas@semenbaturaja.co.id, 

dapatkan hadiah menarik !!!!
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