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Halo Dulur SMBR,  Sinergi dan Kerjasama 
Tim dalam sebuah perusahaan menjadi 
bagian terpenting dalam mencapai target 
yang telah ditetapkan manajemen. Begitu 

pula dengan Semen Baturaja, Kerjasama atau Team-
work menjadi salah satu nilai budaya perusahaan 
yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi seluruh 
Karyawan/ti Semen Baturaja dalam bekerja. Untuk 
itulah kami redaksi S-Magz mengangkat tema “Sin-
ergi dan Kerjasama Dalam Bekerja” pada edisi kali 
ini. Kami harapkan rubrik-rubrik yang kami hadir-
kan pada edisi kali ini bermanfaat dan dapat menja-
di bacaan yang menarik bagi para pembaca sekalian.

 Kami sangat bersyukur edisi perdana S-Magz 
mendapatkan sambutan yang luar biasa hangat. Oleh 
karena itu, pada edisi kali ini kami akan menampilkan 
review dari Manajemen dan Karyawan/ti Semen Batu-
raja mengenai edisi perdana S-Magz.  Kami juga meng-
hadirkan berbagai update berita kegiatan perusahaan 
yang menarik selama Bulan Mei sampai dengan Juli, 
mulai dari sinergi Semen Baturaja dengan berbagai 
BUMN dan anak usaha, acara Rapat Umum Peme-
gang Saham Tahunan beserta berbagai kegiatan CSR 
selama bulan Ramadhan dan kegiatan Halal Bi Halal.

 Rubrik mengenai Safety, Health & Environment 
tetap menjadi prioritas kami agar menjadi reminder 

agar seluruh Karyawan/ti Semen Baturaja menerapkan 
budaya bekerja aman dan selamat. Tentunya rubrik-ru-
brik mengenai  Tips & Trick , Kuis dan Hobi kembali kami 
suguhkan agar menjadi penyegar bagi para pembaca.

 Pada edisi kali ini, kami pun menghadirkan 
rubrik Figur yang akan menghadirkan hasil wawan-
cara Redaksi S-Magz dengan sosok-sosok penting 
di Semen Baturaja, tentunya membahas mengenai 
isu dan topik yang berbeda-beda di setiap edisinya.

 Nah, di Edisi Kedua ini, kami dari Redaksi 
S-Magz juga ingin mengajak seluruh pembaca yang 
mempunyai minat menulis artikel maupun fotogra-
fi, kalian dapat mengirimkan karya tulisan dan foto 
yang berkaitan dengan seluruh aktivitas Semen 
Baturaja kepada Redaksi S-Magz. Nantinya karya 
tulisan dan foto yang terpilih akan dimuat pada 
S-Magz edisi berikutnya dan tentunya kalian akan 
mendapatkan merchandise menarik dari S-Magz. 

 At last but not least, kami berharap 
Dulur SMBR terus menjadi pembaca se-
tia S-Magz dan terus nantikan rubrik-rubrik 
menarik lainnya di edisi berikut-berikutnya.

Selamat membaca!
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 Sosok lelaki berumur 
46 tahun yang akrab disapa 
Kartha ini berkenan menjadi 
narasumber pada rubrik Fig-
ur di S-Magz Edisi Juli 2019. 
Dalam wawancara singkat re-
daksi S-Magz bersama Bapak 
Kartha disela-sela kesibukan-
nya memimpin Pabrik Batu-
raja I, beliau banyak bercerita 
mengenai suka citanya selama 
16 tahun bergabung di Semen 
Baturaja. Bagaimana beliau be-
radaptasi dengan lingkungan 
pekerjaan yang sangat dinamis. 
Bagaimana beliau menghadapi 
berbagai perbedaan-perbe-
daan karakter personil yang 
dipimpinnya. Selain itu, beliau 
juga banyak berbagi mengenai 
pentingnya sinergi dan team-
work yang menjadi kunci un-
tuk membuat Semen Batura-
ja terus eksis hingga saat ini.

 Semen Baturaja 
menurut Kartha memiliki 
keunikan dan karakter yang 
khusus, baik dari sisi SDM, Bu-
daya, SDA, Lingkungan yang 
kesemuanya membentuk pola 
yang mengakar dalam keseha-
riannya. Namun meskipun de-
mikian, Semen Baturaja tetap 
mampu mengikuti perubahan 
sesuai dengan perkembangan 

“Mewujudkan Sinergi dan 
Teamwork adalah Keberhasilan 
Bersama yang terbina dari Ke-
biasaan.  Mewujudkan Sinergi 
bukan berarti ber-Kompromi di 
tengah, melainkan mencari alter-
natif ketiga dan mencapai pun-
cak.  Sinergi adalah menyatukan 
perbedaan. Adanya sinergi akan 
membangun Kerjasama-kerjasa-
ma Kreatif dengan cara meng-
hormati perbedaan, membangun 
kekuatan dan mengkompen-
sasikan kelemahan”

lingkungan dan tuntutan zaman. 
Budaya kekeluargaan diantara 
Karyawan/ti tidak menghalangi 
sikap profesionalisme sehingga 
memberikan pengaruh posi-
tif terhadap Semen Baturaja.

 Ini tak terlepas dari 
pengaruh kelima nilai perusa-
haan yaitu Integrity, Teamwork, 
Innovative, Agility dan Safety 
yang menurutnya kelima nilai 
tersebut merupakan satu ke-
satuan yang saling memban-
gun dan tidak dapat dipisahkan 
terutama dalam mencapai VISI 
dan MISI perusahaan, sehingga 
dengan kesatuan dan imple-
mentasi nilai perusahaan terse-
but dapat membawa Semen 
Baturaja terus berkembang.

Arti 5 Nilai Perusahaan 
Menurut Bapak?

1. Integrity, menciptakan 
suatu kepribadian ses-
orang menjadi berkualitas, 
jujur, berwibawa dan selalu 
berusaha bertindak benar. 
Kemudian secara kon-
sisten mempertahankan 
setiap prinsip yang di-
pegangnya menjadi kesat-
uan yang utuh di dalam 
dirinya, meskipun berada 
pada kondisi yang sangat 
bertentangan.

2. Teamwork, menciptakan 
suatu kondisi yang efisien 
karena mengarah pada 
tujuan yang sama, melahir-
kan ide-ide yang merupa-
kan hasil dari berdiskusi, 
meningkatkan sharing pen-
getahuan sehingga mas-
ing-masing individu dapat 
saling mengupgrade diri 
satu sama lain, meningkat-
kan keterampilan komuni-
kasi, membagi beban kerja 

sesuai dengan kapasitas 
dan tanggung jawab dan 
saling mendukung.

3. Innovative, melahirkan 
perspektif dan ide-ide 
baru yang membangun 
karyawan/ti dan perusa-
haan sehingga memiliki 
daya saing.

4. Agility, merupakan ke-
mampuan karyawan/ti dan 
perusahaan untuk beru-
bah sesuai kondisi secara 
cepat.

5. Safety, menjadikan oper-
asional perusahaan dapat 
berjalan dengan aman 
dengan adanya analisa 
risiko kerja yang dihadapi 
karyawan/ti terutama da-
lam aktifitas sehari hari.

Apa pandangan Bapak 
mengenai “Sinergi dan 
Teamwork dalam 
bekerja” yang merupakan 
tema yang kami angkat 
pada edisi kali ini ?

Sinergi  dan Teamwork ada-
lah suatu kolaborasi/keter-
libatan seluruh pihak tanpa 
adanya perasaan Kalah. Siner-
gi dan teamwork harusnya sa-
ling mengisi dan melengkapi 
perbedaan untuk mencapai 
tujuan dan memperoleh hasil 
yang lebih besar. Sinergi dan 
teamwork hendaknya beror-
ientasi pada hasil yang positif 
meskipun melalui paradig-
ma yang berbeda. Ber-Siner-
gi berarti saling menghargai 
perbedaan ide, pendapat dan 
bersedia untuk saling berbagi. 

Menurut pandangan Ba-
pak, apakah memang “Sin-
ergi Dan Teamwork Dalam 
Bekerja” terutama di pe-
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rusahaan seperti Semen 
Baturaja sangat penting?

Dalam bekerja Sinergi dan 
Teamwork merupakan hal 
yang sangat penting karena :
1. Kita harus mampu berin-

teraksi dengan beberapa 
bidang yang berbeda-beda 
untuk mencapai suatu 
tujuan

2. Hasil akhir yang diperoleh 
dapat lebih sempurna 
karena sudah melalui buah 
pikiran dan proses dari 
berbagai pihak yang kom-
peten di bidangnya.

3. Sinergi dan Teamwork 
dapat menekan cost atau 
biaya operasional tanpa 
mengurangi pendapa-
tan operasional.  Bahasa 
umum didunia bisnis ada-
lah Sharing Budget.

4. Sinergi dan Teamwork 
adalah proses dan perlu 
waktu dalam membangun-
nya. Sekali terbangun maka 
sinergi akan menjadikan 
bentuk-bentuk Teamwork 
yang Kreatif dan Inovatif

Bapak termasuk salah 
satu Karyawan yang 
sudah mondar-mandir 
menduduki berbagai 
posisi strategis. Menurut 
pengalaman Bapak, Apa 
perubahan selama bekerja 
di pabrik dan di kantor?

Bekerja di pabrik dan di kantor 
memiliki tantangan dan seni 
tersendiri, di Pabrik kita lebih 
banyak berinteraksi dan ber-
diskusi tentang performance 
peralatan, rate produksi dan 
pencapaian produksi, di kantor 
seperti procurement yang diba-
has adalah date line, bagaimana 
proses pengadaan, terbit PO, 

kontrak, delivery, dan keterse-
diaan barang jasa, di Human 
resources, yang dibahas ada-
lah jumlah, kompetensi , mo-
tivasi dan program program 
yang menyangkut peningkatan 
soft dan hard skill karyawan 
termasuk budaya kerja.

Namun dari perbedaan dan 
ciri khusus pada masing-mas-
ing bidang tersebut tetap ter-
dapat beberapa kesamaan:
1. Memerlukan kompetensi 

di bidang masing-masing 
yang memadai karena dun-
ia industri telah memasuki 
era kompetisi yang crowd-
ed dan menuntut sesorang 
harus mempelajari bidang 
keahlian khusus secara 
dalam,  jika kita study di 
bidang mesin, jadilah ahli 
mesin yang benar, begitu 
pula dengan bidang lainn-
ya kimia, elektonika, per-
tambangan, arsitektur, sipil, 
IT, Keuangan, Hukum dll, 
Proses Belajar bidang ter-
tentu jangan hanya untuk 
merubah mindset tapi juga 
merupakan transformasi 
dari tidak bisa menjadi bisa 
untuk bidang-bidang terse-
but secara terspesialisasi

2. Bekerja di Pabrik dan Non 
pabrik, keduanya member-
ikan kesempatan bagi kita 
meng-update pengetahuan 
diri secara gratis dengan 
terlibat langsung dalam 
berbagai project inovasi dan 
lingkungan sosial masing 
masing. Kita juga berke-
sempatan mengetahui 
perkembangan budaya, te-
knologi, dan pengetahuan 
diluar perusahaan dari 
para expert secara gratis.

3. Bekerja di Pabrik dan non 
pabrik memiliki tuntutan 
yang sama dalam siner-

gi dan Teamwork untuk 
mencapai tujuan perusa-
haan, sehingga seluruh unit 
kerja harus professional 
di bidang masing mas-
ing dan memahami kebu-
tuhan unit kerja lainnya.

Bagaimana Bapak 
beradaptasi dengan 
perubahan-perubahan 
tersebut ?

Pada saat memasuki suatu unit 
kerja baru yang harus dipahami 
adalah :
1. Bisnis proses dan prosedur 

yang ada di unit tersebut.
2. Budaya  dan kebiasaan yang 

ada
3. Sumberdaya dan potensi 

yang ada
Setelah memahami hal terse-
but maka dibutuhkan peruba-
han ke arah yang lebih positif 
dengan tetap berpegang kepa-
da Tujuan dan Nilai nilai Peru-
sahaan

Menurut pandangan Ba-
pak bagaimana mengha-
dapi berbagai perbedaan 
karakter pribadi personil 
di unit kerja?

Seorang pimpinan seharusn-
ya memahami karakter orang 
yang mereka pimpin. Pemi-
mpin harus memahami bu-
daya dan sumberdaya di unit 
kerjanya, Karakter dapat ter-
bentuk oleh lingkungan kerja, 
termasuk pimpinannya. Apabila 
budaya tersebut sesuatu yang 
positif maka nantinya akan 
berdampak baik bagi perusa-
haan sebaliknya apabila budaya 
tersebut mengarah ke negatif, 
tentunya harus ada effort un-
tuk merubahnya.
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Dengan adanya perbedaan 
dan perubahan tersebut, 
apa saja kiat-kiat sukses 
yang telah bapak lakukan 
untuk membangun siner-
gi dan teamwork dalam 
tim tentunya dalam kurun 
waktu yang cukup singkat?

Perbedaan harus kita pandang 
sebagai suatu asset yang mer-
upakan potensi dalam mem-
bangun suatu tim kerja untuk 
menghasilkan produk dan jasa 
yang berkualitas. 
1. Perubahan Mindset, Tim 

harus dibawa untuk paham 
tentang tujuan besar pe-
rusahaan meskipun tidak 
secara detil dan member-
ikan pemahaman terha-
dap kondisi sekitar yang 
merupakan kekuatan dan 
ancaman bagi perusahaan, 
dan memberikan pemaha-
man bagaimana kontribusi 
tim dalam hal tersebut.

2. Selalu mengajak tim me-
mandang suatu permas-
alahan merupakan per-
masalahan bersama untuk 
diselesaikan.

Sinergi adalah proses yang ha-
rus dilalui masing-masing pi-
hak, yang mana perlu waktu 
dan konsistensi.  
Sinergi dimulai dari rasa saling 
percaya. Banyak langkah yang 
perlu dilakukan untuk mem-
bangun rasa saling percaya 
tersebut sehingga sinergi dapat 
terbangun sebagai Kerjasama 
Kreatif diantaranya:
1. Berbuatlah kepada orang 

lain sebagaimana Anda in-
gin diperlakukan orang lain

2. Jangan menilai buruk terh-
adap pihak lain

3. Jangan memberikan Janji 
yang Anda tak yakin me-
menuhinya

4. Jangan mengecewakan 
harapan orang lain

Mewujudkan Sinergi adalah 
Keberhasilan Bersama yang 
terbina dari Kebiasaan.  Mewu-
judkan Sinergi bukan berar-
ti ber-Kompromi di tengah, 
melainkan mencari alternatif 
ketiga dan mencapai puncak.  
Sinergi adalah menyatukan 
perbedaan.  Sinergi akan mem-
bangun Kerjasama-kerjasama 
Kreatif dengan cara menghor-
mati perbedaan, membangun 
kekuatan dan mengkompen-
sasikan kelemahan.

Menurut pandangan Ba-
pak seberapa besar per-
anan setiap anggota tim 
dalam membangun siner-
gi dan teamwork dalam 
bekerja?

Setiap anggota tim memiliki 
kontribusi yang sama dalam 
membangun sinergi dan team-
work, karena sinergi dan team-
work merupakan kolaborasi 
seluruh pihak dan membutuh-
kan konsistensi, disamping itu 
sinergi memang merupakan 
kumpulan perbedaan yang 
diselaraskan untuk menghasil-
kan sesuatu yang lebih besar, 
sehingga ini artinya harus mel-
ibatkan dan menuntut peran 
aktif seluruh anggota tim.

Menurut bapak adakah 
tantangan lainnya da-
lam membangun sinergi 
dan teamwork yang baik 
dalam sebuah tim? Dan 
kira-kira bagaimana pen-
anganannya ? 

Tantangan yang pasti diha-
dapi dalam membangun sin-
ergi dan teamwork adalah :
1. Karakter individu masing 

masing, manusia mempu-
nyai kecenderungan untuk 
mementingkan diri dan 
kelompoknya, dan ber-
prasangka negative terha-
dap orang lain.

2. Kebiasaan atau budaya 
yang sudah menahun, 
sehingga muncul kalimat , 
“biasanya ini tugasnya ini 
……”.

Penanganannya adalah dengan 
membangun karakter dan 
budaya dengan cara :
1. Memberikan contoh dan 

pandangan positif secara 
TOP DOWN, 

2. Menciptakan suatu system 
kerja yang membentuk 
karakter individu yang 
inovatif, toleransi.

Ada pesan-pesan yang 
ingin disampaikan untuk 
para pembaca?

Seluruh pembaca S-Magz khu-
susnya segenap Karyawan/ti 
Semen Baturaja perlu meman-
dang penting sinergi dan team-
work. Sinergi dan teamwork 
dapat dibangun dengan dilan-
dasi oleh rasa saling percaya 
yang tinggi sehingga menjad-
ikan perbedaan-perbedaan da-
lam sebuah tim sebagai warna 
yang saling melengkapi secara 
harmonis. Sinergi dan team-
work yang terbangun hen-
daknya dapat meningkatkan 
kemauan seluruh Karyawan/
ti Semen Baturaja untuk ter-
us berkarya dan memberi-
kan yang terbaik bagi peru-
sahaan bangsa dan Negara. {}
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Mari kita dengar opini dari pembaca setia S-MAGZ
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BANDARLAMPUNG – PT 
Semen Baturaja (Perse-
ro) Tbk atau SMBR siap 
bersinergi dan mendukung 

pembangunan infrastruktur di 
Lampung, itulah salah satu pesan 
utama pada audiensi antara SMBR 
dengan Gubernur Lampung pada 
Senin (17/06) di Ruang Kerja Gu-
bernur Lampung. Audiensi den-
gan Gubernur Lampung dilaku-
kan oleh Direktur Utama SMBR, 
Jobi Triananda Hasjim bersama 
dengan Direktur Umum & SDM, 
Amrullah dan Vice President Cor-
porate Secretary, Basthony Santri.

 Selain sebagai ajang perke-
nalan usai Arinal Djunaidi dilantik 

sebagai Gubernur Lampung,, Jobi 
juga menyampaikan keyakinan-
nya bahwa kepemimpinan Gu-
bernur Arinal Djunaidi mampu 
mengoptimalkan potensi sum-
ber daya alam (SDA) dan sumber 
daya manusia (SDM) yang ada di 
Provinsi Lampung. Pada kesem-
patan yang sama, Jobi juga men-
yampaikan perkembangan BUMN 
semen di Indonesia, khususnya di 
wilayah Sumatera bagian Selatan 
dan menjelaskan kondisi SMBR 
saat ini serta berbagai rencana 
pengembangan SMBR kedepannya.

 Jobi juga mengharapkan 
adanya sinergi antara SMBR den-
gan Pemerintah Provinsi Lampung 

terutama pada pembangunan infra-
struktur di Provinsi Lampung. Jobi 
menambahkan bahwa SMBR siap 
mensupport kebutuhan semen di 
Provinsi Lampung, mengingat pem-
bangunan infrastruktur di Provinsi 
Lampung saat ini luar biasa besarnya.

 Arinal Djunaidi selaku 
Gubernur Lampung juga ingin 
menjadikan SMBR sebagai salah 
satu ikon perusahaan BUMN ke-
banggaan di Provinsi Lampung.{}

Direksi 
Semen 
Baturaja 
Audiensi 
Dengan 
Gubernur 
Lampung

"SMBR Nyatakan 
Siap Bersinergi 
dan Dukung 
Pembangunan 
Infrastruktur 
di Lampung"

penyerahan cindermata dari pt semen baturaja kepada 
gubernur lampung 

sinergi

Ditulis oleh Dept. Public, 
Government and Media Relation

Mari kita dengar opini dari pembaca setia S-MAGZ
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sinergi bumn

TINGKATKAN SINERGI BUMN, SEMEN BATURAJA 
GANDENG PGASCOM KERJASAMA DI BIDANG ICT

J
AKARTA – PT Semen 
Baturaja (Persero) 
Tbk (SMBR) meng-
gandeng salah satu 

anak perusahaan PT Peru-
sahaan Gas Negara Tbk yai-
tu PT PGAS Telekomunikasi 
Nusantara (PGASCOM). 

 Kerja sama dilakukan 
di bidang Information and 
Communication Technology 
untuk meningkatkan kinerja 
masing-masing perusahaan.

 Penandatanganan 
kesepakatan kerja sama 
dilakukan langsung oleh Di-
rektur Utama (Dirut) SMBR, 
Jobi Triananda Hasjim, 
dan Direktur Utama PGAS-
COM, Dwika Agustianto di 
Ruang Multimedia, Kom-
pleks Perkantoran PGN, 
Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.

 Kerja sama ini ber-
tujuan meningkatkan sin-

ergi antar Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dan/
atau anak perusahaannya 
untuk memberikan value 
bagi masing-masing pihak. 

 Realisasi kerja sama 
antara lain adalah penye-
waan jaringan internet 
melalui penyewaan band-
width pabrik SMBR, baik 
di Palembang, Baturaja, 
Panjang dan juga Kantor 
Perwakilan Jakarta. Se-
lain itu, juga meliputi jasa 
layanan maintenance un-
tuk peralatan jaringan 
dan perangkat ICT lain-
nya selama satu tahun. 
 
 Semen Baturaja se-
bagai produsen semen 
memiliki salah satu tugas 
utama menjamin kelanca-
ran ketersediaan semen di 
berbagai wilayah di Indo-
nesia. Khususnya di Suma-
tera Bagian Selatan. Kap-

asitas produksi Perseroan 
saat ini  mencapai 3,85 
juta ton semen per tahun.

 Sinergi BUMN di-
harapkan dapat men-
dukung ekspansi pasar 
yang dilakukan Perseroan. 
Selain itu, peningkatan vol-
ume penjualan dapat dica-
pai apabila pabrik dapat 
beroperasi dengan lancar. 
Mengingat sistem penjualan 
dan pendistribusian semen 
yang saat ini mulai terinte-
grasi secara online, maka 
dibutuhkan jaringan inter-
net yang cepat dan stabil.

 Saat ini sistem E-Pro-
curement di SMBR telah 
menggunakan jaringan dari 
PGASCOM, sehingga di-
harapkan dengan jaringan 
yang stabil dapat memper-
cepat proses pengadaan 
barang dan jasa di SMBR.  {}

sinergi

Ditulis oleh Dept. Public, Government and Media Relation
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J
AKARTA – Semen Baturaja (SMBR) tel-
ah menandatangani perjanjian kerja sama 
dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Kementerian Keuangan terkait Pembinaan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui 
Program Business Development Services di Kantor 
Pusat DJP, Jakarta Selatan, Selasa, 30 April 2019. 

 UMKM yang tergabung dalam Ru-
mah Kreatif BUMN (RKB) binaan SMBR akan 
mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari 
Business Development Services DJP dalam 
rangka meningkatkan kualitas produk dan ma-
najemen untuk mengembangkan usahanya.

 Acara dihadiri oleh Menteri Keuan-
gan, Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak Ke-
menterian Keuangan, Robert Pakpahan, serta 
pimpinan instansi, asosiasi bersama 21 BUMN. 

 Direktur Utama SMBR, Jobi Triananda 
Hasjim melakukan penandatanganan kerja sama 
mewakili SMBR. Nantinya, DJP akan memberikan 
layanan perpajakan serta pelatihan dan bimbin-
gan terkait materi perpajakan, pembukuan, pen-
catatan atau materi lainnya sesuai dengan ke-
butuhan pembinaan UMKM dalam program RKB. 

 SMBR melalui Rumah Kreatif Baturaja, saat 
ini siap membantu dan mendorong mitra binaan 
RKB dan UMKM binaan BUMN agar lebih berkem-
bang untuk kemajuan perekonomian di Indonesia. {}

sinergi

BINA UMKM, SEMEN BATURAJA JALIN KERJASAMA DENGAN DIRJEN PAJAK
Ditulis oleh Dept. Public, Government and Media Relation

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR

12EDISI JULI 2019     



Gelar RUPS 
Tahunan, 
Semen Baturaja 
Laporkan 
Volume 
Penjualan 
Meningkat 
di 2018

Jakarta – PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 
(SMBR) menggelar Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) Tahunan, Tahun Buku 2018. 
Rapat digelar di Wisma Antara, Jakarta Pu-

sat, Kamis, 16 Mei 2019.

 Direktur Utama (Dirut) SMBR, Jobi Tri-
ananda Hasjim, mengemukakan terdapat sem-
bilan mata acara pada RUPS kali ini, antara lain 
persetujuan laporan tahunan direksi mengenai 
keadaan dan jalannya perseroan selama tahun 
buku 2018, termasuk Laporan Pelaksanaan Tu-
gas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun 
Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan 
Tahun Buku 2018. 

 Selain itu, RUPST juga mengagendakan 
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) 
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang 
telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.

 RUPST yang digelar pada bulan suci Rama-
dan ini juga mengagendakan pengesahan laporan 
tahunan. Termasuk laporan keuangan program 
kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2018. 
Rapat juga sekaligus mengagendakan pemberi-
an pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan penga-
wasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018. 

 “RUPST juga menetapkan penggunaan 
laba bersih perseroan, termasuk pembagian divi-
den untuk tahun buku 2018” katanya.

 Selain beberapa agenda yang telah 
dikemukakan di atas, masih ada penetapan tan-
tiem untuk direksi dan dewan komisaris perse-
roan tahun buku 2018 dan penghasilan direksi 
serta dewan komisaris untuk tahun buku 2019, 
penunjukan kantor akuntan publik untuk men-
gaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan 

korporasi
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2017 yang saat ini market share sudah mencapai 
5 persen.

 Dengan peningkatan volume penjual-
an tersebut, kinerja pendapatan perseroan juga 
berhasil ditingkatkan sebesar 29 persen. Begitu 
pula dengan laba kotor sebesar Rp707 miliar 
atau naik 49 persen dibanding tahun lalu. Untuk 
Laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan tahun 
2018 tergerus karena adanya biaya bunga Kredit 
Investasi Pabrik Baturaja II dan bunga pinjaman 
MTN.

 SMBR berhasil meningkatkan efisiensi 
produksi dengan peningkatan EBITDA margin 
sebesar 18 persen meskipun harga bahan baku 
dan penolong seperti batubara dan lainnya naik. 

 Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 
ini, SMBR menetapkan laba bersih sebesar 
Rp76,072 miliar dengan dividen payout ratio se-
besar 25 persen dengan total nilai dividen sebe-
sar Rp18,971 miliar. Sisa sebesar Rp57,1 miliar 
ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

 Tak kalah penting, pada RUPS Tahunan Ta-
hun Buku 2018 ini, juga dilakukan perubahan pen-
gurus perseroan yang disampaikan setelah rapat 
berakhir dan keputusan telah diambil. Perubahan 
pengurus perseroan dilandasi oleh kebutuhan 
dalam menghadapi tantangan terhadap BUMN ke 
depannya. Perseroan mengucapkan terima kasih 
atas kontribusi pengurus perseroan yang diganti 
dalam menjaga kinerja keuangan dan operasional 
SMBR. {}

Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkun-
gan Tahun Buku 2019. Termasuk pelimpahan we-
wenang kepada Dewan Komisaris Perseroan un-
tuk melakukan peningkatan modal ditempatkan 
dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan 
program Manajemen Stock Option Program 
(Mesop). 

 Selain itu, Jobi mengatakan masih ada 
agenda penting lainnya dalam RUPST pada tahun 
ini yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Pen-
awaran Umum Perdana Saham dan Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan 
pengurus perseroan.

 RUPST dipimpin langsung oleh Komisaris 
Utama Perseroan, Harjanto, dan dilanjutkan oleh 
paparan kinerja perusahaan tahun 2018 oleh Di-
rektur Utama Perseroan, Jobi Triananda Hasjim, 
serta pembahasan seluruh Mata Acara RUPS oleh 
Direktur dan Komisaris Perseroan yang hadir.

 Dalam paparannya, Jobi menyampaikan 
jika berdasarkan data dari Asosiasi Semen Indo-
nesia (ASI), total pertumbuhan permintaan (de-
mand) semen untuk wilayah Sumatera Bagian 
Selatan pada tahun 2018 mencapai 9,4 persen.

“Pertumbuhan didominasi semen curah dengan 
peningkatan sebesar 10,7 persen, yang didukung 
oleh pembangunan infrastruktur terutama 
proyek jalan tol,” ujarnya.

 Menurut Jobi, pertumbuhan volume pen-
jualan SMBR selama tahun 2018 mencapai 24 
persen. Di tengah kondisi oversupply dan per-
tumbuhan demand nasional yang masih rendah 
(5,2 persen), SMBR mampu menunjukkan kinerja 
penjualan yang positif dengan berhasil melampaui 
pertumbuhan 
demand di seluruh wilayah pemasaran perseroan.

 Jobi menegaskan jika Badan Usaha Mi-
lik Negara (BUMN) yang dipimpinnya berhasil 
meningkatkan market share rata-rata sebesar 4 
persen di seluruh wilayah pemasaran perseroan. 
SMBR juga tetap mendominasi di Sumatra Sela-
tan dan Lampung. Bahkan melalui strategi per-
seroan yang efektif, SMBR juga berhasil mening-
katkan penjualan di Jambi sebesar 47 persen. Tak 
berhenti di situ, perseroan juga melakukan ek-
spansi pasar ke Bangka Belitung sejak November 
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P
ALEMBANG – Anak perusahaan 
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 
(SMBR) yaitu PT Baturaja Multi Usa-
ha (BMU) baru saja menggelar Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 
Tahun Buku 2018 pada Kamis 27 Juni 2019.  

 RUPST BMU Tahun Buku 2018 dip-
impin oleh Bapak Dede Parasade selaku Ko-
misaris Utama BMU dan Direktur Pemasaran 
SMBR. Didampingi oleh Bapak Daconi se-
laku Komisaris BMU dan Direktur Produksi 
& Pengembangan SMBR, Ardiansyah Fa-
jeri selaku Direktur Utama BMU serta Oka 
Wiryadi selaku Direktur Operasional BMU.

 Sejak didirikan pada 2016, BMU yang 
bergerak di bidang pengelola jasa distri-
busi, penjualan, logistik dan bisnis lainnya 
telah memberikan kontribusi yang besar 
dalam mendukung core business Semen 
Baturaja sebagai produsen semen yang 
berkualitas, serta mengutamakan kepua-
san pelanggan dan pelayanan prima.{} direktur utama pt baturaja multi usaha 

adriasnyah fajeri

BATURAJA MULTI USAHA GELAR RAPAT UMUM PEMEGANG 
SAHAM TAHUNAN buku 2018
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BANDARLAMPUNG – PT Semen Ba-
turaja (Persero) Tbk atau SMBR, pro-
dusen semen milik negara dan Kejak-
saan Negeri Bandar Lampung (Kejari 

Bandar Lampung) menandatangani nota kes-
epakatan kerjasama Tentang Penanganan Ma-
salah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Us-
aha Negara di PT Semen Baturaja (Persero) 
Tbk Pabrik Panjang pada hari Selasa (18/06).

 Penandatanganan kesepakatan kerjasa-
ma tersebut dilakukan langsung oleh Direktur 
Utama SMBR, Jobi Triananda Hasjim yang hadir 
mewakili manajemen SMBR didampingi oleh Di-
rektur Umum & SDM SMBR, Amrullah dan Vice 
President Corporate Secretary SMBR, Basthony 
Santri. Begitu pula dengan Kepala Kejaksaan Neg-
eri Bandarlampung, Hentoro Cahyono beserta 
jajaran yang juga turut hadir pada acara tersebut.

Nota kesepakatan kerjasama antara SMBR dan 
Kejari Bandar Lampung ini berupa kerjasama 
dalam bentuk penanganan masalah hukum di 
Bidang Perdata & Tata Usaha Negara yang ruang 
lingkupnya adalah pemberian bantuan hukum; 
pemberian pertimbangan hukum; serta tinda-
kan hukum lainnya yang diperlukan oleh SMBR.

Direktur Utama SMBR, Jobi Triananda Hasjim 
menegaskan nota kesepakatan kerjasama den-
gan Kejaksaan Negeri Bandarlampung yang 
ditandatangani tersebut merupakan perpanjan-
gan dari nota kesepakatan kerjasama yang telah 
ditandatangani sebelumnya. Hal ini menjadi san-
gat penting untuk menjaga Perseroan sebagai 
salah satu aset negara dan objek vital nasional.

 Jobi berharap dengan penandatanga-
nan kerjasama ini, rencana investasi dan oper-
asional Perseroan kedepannya dapat berjalan 
dengan lancar. Selain itu, sebagai Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), SMBR memiliki tang-
gung jawab dan komitmen yang kuat untuk 
memastikan setiap kegiatan bisnis yang dilaku-
kan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik 
atau good corporate governance (GCG).{}

Semen Baturaja TANDATANGANI Kerjasama Bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara Dengan Kejari Bandar Lampung

penandatanganan nota kesepakatan 
bersama kejari bandar lampung 

penyerahan cinderamata dari semen 
baturaja ke kejari bandar lampung

Ditulis oleh Dept. Public,  Government and Media Relation
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Semen Baturaja 
Raih 7 
Outstanding 
Award 
Kategori 
BUMN/BUMD 
di Sumsel

PALEMBANG – Semen Baturaja (SMBR) 
baru saja meraih tujuh outstanding 
award kategori Badan Usaha Milik Neg-
ara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) in South Sumatra, pada Selasa, 3 Juli 
2019 di Ballroom Hotel Excelton Palembang.

 Penghargaan diserahkan langsung oleh 
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), H. Herman 
Deru, kepada Manajemen SMBR yang diwakili 
oleh Senior Manager Public, Government & Me-
dia Relation, Zulman Jamal dan disaksikan Kepala 
Newsroom Tribun Sumsel, Wenny Ramdiastuti.
A
 Bersama tujuh BUMN dan BUMD 
di Provinsi Sumsel, penghargaan diberi-
kan kepada SMBR atas kontribusinya se-
lama ini dalam mendukung program-pro-
gram pemerintah untuk memajukan Sumsel.

 Sebagai salah satu BUMN yang berop-
erasi di Sumsel, SMBR selalu berusaha tanpa 
kenal lelah untuk menggerakkan sektor-sek-
tor strategis domestik melalui pembangunan 
infrastruktur untuk Indonesia yang lebih baik.{}

penerima penghargaan diwakili oleh senior 
manager public, government & media relation

zulman jamal

penghargaan diserahkan langsung oleh 
gubernur sumater selatan

herman deru
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Jakarta – Pada 18 Juli 2019 yang lalu, Semen 
Baturaja bersama dengan 41 emiten lainnya 

dari 648 emiten yang terdaftar di IDX menerima 
CSA Awards, penghargaan emiten dengan kiner-
ja terbaik hasil kerjasama antara Asosiasi Analis 
Efek Indonesia (AAEI) dengan CSA Research. 
Penyerahan penghargaan dilakukan di kampus 
Perbanas Institute Jakarta.

 Penghargaan untuk Semen Baturaja dis-
erahkan kepada Vice President Corporate Secre-
tary, Basthony Santri. Semen Baturaja mendapa-
tkan penghargaan kelompok Growth Stock dari 
tiga kelompok utama yaitu Income Stock, Growth 
Stock dan Value Stock. Peraih penghargaan CSA 
Awards ini merupakan hasil kajian yang dilakukan 
CSA Research dan melibatkan anggota CSA Com-
munity.

 Menurut Ketua Pelaksana sekaligus Ang-
gota Dewan Juri CSA Awards, Haryajid Ramelan, 
CSA Awards ini diberikan sebagian dari memper-
ingati 42 tahun diaktifkannya kembali Pasar Mod-
al Indonesia. “Kami memiliki perhatian besar bagi 
perkembangan pasar modal Indonesia, khususn-
ya dalam memberikan kesempatan kepada inves-
tor untuk memilih saham yang memiliki kinerja 
fundamental yang baik,” kata Haryajid. 

 "Saham-saham yang menjadi pilihan para 
analis untuk meraih CSA Awards ini telah lolos 
seleksi awal yang meliputi lima kriteria, yaitu per-
tama memenuhi aspek going concern. Keempat 
aspek lainnya adalah profitabilitas emiten di masa 
yang akan datang, likuiditas saham, good corporate 
governance, serta aspek keterbukaan terhadap 
pemegang saham."{}

Semen Baturaja Meraih CSA Award 2019 
Kelompok Growth Stock

award
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Semen 
Baturaja 
Mendapatkan 
Penghargaan 
Dari ICSB 
Wilayah 
Sumatera 
Selatan Tahun 
2019

PALEMBANG – Semen Baturaja meraih 
penghargaan yang diberikan oleh Interna-
tional Council For Small Business Indone-
sia (ICSB) Wilayah Sumatera Selatan beru-

pa penghargaan sebagai perusahaan yang peduli 
dan mempunyai perhatian terhadap pengemban-
gan UMKM di Sumatera Selatan melalui program 
CSR dan PKBL.

 Penghargaan yang diberikan saat aca-
ra pembukaan Hari UMKM International 2019 
dan diserahkan langsung oleh Gubernur Suma-
tera Selatan, Herman Deru pada 03 Juli 2019 di 
Grand Inna Daira Hotel Palembang.

 Semen Baturaja selalu memberikan 
dukungan kepada masyarakat sekitar perusahaan 
melalui bantuan sosial pada program-program 

award
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pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini 
diharapkan Semen Baturaja mampu memberi-
kan manfaat bagi masyarakat sekitar terutama 
para pelaku usaha mikro, kecil dan menenagh 
(UMKM).{}
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Semen 
Baturaja 
Mendapatkan 
Penghargaan 
Dari ICSB 
Wilayah 
Sumatera 
Selatan Tahun 
2019

pb semen 
baturaja 
semakin 
berprestasi

Raih 3 Medali Emas, 

1 Medali Perak 

dan 5 Medali 

Perunggu di PB 

Sakti Open 2019

PALEMBANG - Persatuan Bulutangkis 
Semen Baturaja (PBSB) kembali meraih 
prestasi di bidang olahraga bulutangkis. 
Baru-baru ini, tepatnya pada 04 s.d 07 Juli 

2019 kemarin, para atlet yang tergabung di PBSB 
berhasil merebut berbagai gelar juara pada Tur-
namen PB Sakti Open Ketiga - 2019. Turnamen 
Bulutangkis PB Sakti Open 2019 diikuti oleh 498 
atlet dari berbagai Persatuan Bulutangkis Se-Su-
matera Bagian Selatan dan Bangka Belitung. 

Total sebanyak 19 orang atlet binaan PBSB 
dikirimkan untuk berpartisipasi pada Turnamen 
Bulutangkis PB Sakti Open 2019, mulai dari ke-
las potensi sebanyak 13 orang dan 6 orang dari 
kelas reguler. Atlet binaan PBSB berhasil meraih 
prestasi gemilang dengan membawa pulang 3 
medali emas, 1 medali perak dan 5 medali pe-
runggu dari kelas usia dini sampai dengan ganda 
veteran.

award

Ditulis oleh Dept. Public, Government and Media Relation
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Berikut daftar lengkap atlet binaan PBSB yang 
menjadi pemenang Turnamen PB Sakti Open 
2019:
1. Juara 1 Ganda Dewasa Putra (Satria Perdana 

/ Irfan Efendi)
2. Juara 1 Tunggal Remaja putra (M Adrie Al 

Afuw)
3. Juara 1 Tunggal Usia Dini Putra (Satrio Atha)
4. Juara 2 Tunggal Pemula Putra (M Agung Fub-

by)
5. Juara 3 Tunggal Anak Putri (Belva Almira)
6. Juara 3 Tunggal Anak Putra (M Attar Maisan)
7. Juara 3 Tunggal Usia Dini Putri (Nabila)
8. Juara 3 Tunggal Remaja Putra (M Afif Al Afuw)
9. Juara 3 Ganda Dewasa Putra (Indra Fernanda 

/ Heru)

 PBSB yang telah berdiri sejak tahun 2016 
dan dikelola oleh manajemen PT Semen Baturaja 
(Persero) Tbk telah banyak menghantarkan para 
atlet pemula untuk menggapai prestasinya. Salah 
satu kisah sukses atlet binaan PBSB adalah Satrio 
Atha. Atlet yang akrab disapa Atha ini sejak umur 
7 tahun telah bergabung di PBSB sebagai pemula 
dan setelah melakukan serangkaian pelatihan in-
tensif di kelas potensi selama kurang lebih 3 ta-
hun, akhirnya Atha berhasil menyabet gelar Juara 
1 pada kategori Tunggal Usia Dini Putra di Tur-
namen PB Sakti Open 2019.
 
"Dengan dukungan Manajemen Semen Baturaja, 
serta pelatih yang telah berpengalaman di bidangn-
ya dan rekan sesama atlet yang kompak, PBSB tel-
ah berhasil mengantarkan Atha memperoleh gelar 
Juara" tutur Ricky Syahrial selaku Manager PBSB 
didampingi Pelatih Kepala, Rudi susanto.

 Selain Rudi, PBSB juga diisi oleh pelatih 
profesional yang sebelumnya juga telah meraih 
berbagai prestasi di bidang olahraga bulutangkis, 
seperti Satria Darma, Yogi Pranata, Satria Per-
dana, Irfan E dan Ali Zair.
Tentunya dengan dukungan dan kesolidan para 
pengurus dan anggota, PBSB akan terus beru-
saha meningkatkan prestasi para atletnya pada 
berbagai Turnamen baik berskala lokal maupun 
nasional.{}
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award

PALEMBANG – Semen Baturaja (SMBR) 
dianugerahi penghargaan oleh Gubernur 
Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, 
atas kontribusinya sebagai Pembina Pro-

gram Kampung Iklim di Desa Lekis Rejo Keca-
matan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering 
Ulu.

 Didukung oleh Pemerintah Kabupaten 
OKU, Program Kampung Iklim di Desa Lekis 
Rejo sukses menjadi salah satu Kampung Iklim 
terbaik tingkat Provinsi Sumsel.

 Penghargaan diterima langsung oleh Di-
rektur Umum & Sumber Daya Manusia SMBR, 
Amrullah pada Peringatan Hari Lingkungan Hid-
up Sedunia 2019 Tingkat Provinsi Sumsel. Perin-
gatan digelar di Taman Kota Pangkalan Balai, Ka-
bupaten Banyuasin, Sumsel, Selasa, 23 Juli 2019. 

 Program Kampung Iklim adalah program 
berlingkup nasional yang dikembangkan Kement-
erian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong 
partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak 
dalam melaksanakan aksi lokal untuk mening-
katkan ketahanan terhadap dampak perubahan 
iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. 
Melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim, 
Pemerintah memberikan penghargaan terhadap 
masyarakat di lokasi tertentu yang telah melak-
sanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Proklim 
mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kam-
pung Iklim. {}

Semen 
Baturaja 
Dianugerahi 
Penghargaan 
Pembina 
Program 
Kampung Iklim

award
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P
alembang – Suasana Idul Fitri ma-
sih sangat terasa di lingkungan ker-
ja Semen Baturaja (SMBR). Dalam 
rangka menyambut Hari Raya Idul 

Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, Keluarga Besar 
SMBR kembali menggelar Halal bi Halal yang 
rutin diadakan setiap tahunnya di tiga site 
yaitu Baturaja, Palembang dan Lampung.

 Acara ini digelar secara ber-
turut-turut mulai pada Selasa (11/06) di Ru-
ang Rapat OPC Lantai 1 Kanpus & Pabrik 
Palembang, kemudian pada Rabu (12/06) di 
Aula Wisma Ganesha Pabrik Baturaja dan 
di Ruang Rapat Lantai 3 Pabrik Panjang.

Semen Baturaja 
Gelar Halal 
Bi Halal Bersama 
Karyawan/ti & 
Mitra Kerja

“Memperkokoh 
Keimanan dengan 

Saling Memaafkan”
tema acara

 Acara bertema “Memperkokoh Kei-
manan dengan Saling Memaafkan” yang 
digelar secara sederhana ini dihadiri De-
wan Komisaris, Direksi, karyawan/ti SMBR. 
Selain itu, acara ini juga mengundang Pen-
siunan beserta Mitra Kerja SMBR yang 
meliputi para distributor, ekspeditur, per-
bankan dan rekanan unit kerja lainnya.

 Acara Halal Bi Halal menjadi salah 
satu media yang digunakan perusahaan 
untuk saling memaafkan, memupuk, dan 
memperbaiki silaturahmi. Melalui aca-
ra ini pula diharapkan dapat mencip-
takan sinergi yang baik antar manajemen, 
karyawan, stakeholder dan mitra kerja.

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR
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ACara HALAL Bi HALAL SITE PALEMBANG

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR

 Direktur Utama SMBR, Jobi Trian-
anda Hasjim dalam sambutannya men-
yampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul 
Fitri 1 Syawal 1440 H kepada seluruh tamu 
undangan yang hadir. Beliau pada kes-
empatan itu juga mengajak semua keluar-
ga besar Semen Baturaja kembali ke fitrah. 

ACara HALAL Bi HALAL SITE Baturaja

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR

ACara HALAL Bi HALAL SITE PANJANG

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR

“Pada kesempatan ini saya pribadi 
dan mewakili manajemen Semen 
Baturaja memohon maaf lahir 
batin.  Selain itu kami ucapkan 

terima kasih kepada mitra kerja 
yang selama ini telah 

mendukung SMBR”

 Ia mengharapkan, kedepan sal-
ing menjaga semangat ibadah dan mak-
na bulan Ramadan dapat diimplementa-
sikan dalam ibadah sehari-hari. Makna 
Ramadan ini hendaknya mampu merefor-
masi mindset agar dapat mewujudkan pe-
layanan yang prima kepada stakeholder, 
pelanggan dan mitra kerja dengan baik.
Acara Halal Bi Halal ditutup dengan sal-
ing bersalam-salaman antara manajemen 
SMBR dengan tamu undangan yang had-
ir dan santap siang bersama. Semoga Halal 
bi Halal dapat merekatkan tali silaturahmi 
di antara Keluarga Besar Semen Baturaja.{}

jobi triananda hasjim

direktur utama pt semen baturaja
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BATURAJA – Pada hari Senin (29/4), PT 
Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) 
menggelar acara peresmian pemba-
ngunan Masjid At-Taqwa di Dusun III 

Desa Pusar Baturaja. Masjid tersebut diresmi-
kan secara langsung oleh Vice President Corpo-
rate Services Management, Ade Chitra Kusuma 
disaksikan oleh pejabat pemerintahan, tokoh 
masyarakat serta warga sekitar Desa Pusar.

 Acara peresmian Masjid At-Taqwa terse-
but dihadiri oleh pejabat pemerintahan, tokoh 
masyarakat serta warga sekitar Desa Pusar di-
antaranya Sekretaris Camat Baturaja Barat, 
Danramil Kota Baturaja, Kapolsek Baturaja 
Barat, Kepala Desa & Dusun di Desa Pusar. Da-
lam sambutannya, Sekretaris Camat Baturaja 
Barat, Syamsurizal Fikri mengatakan bahwa pe-
merintan daerah beserta segenap masyarakat 
Desa Pusar menyambut baik bantuan pem-
bangunan masjid yang diberikan oleh SMBR.

 “Apalagi sebentar lagi, memasuki bulan 
ramadhan, sehingga pada saat tarawih dan sholat 
idul fitri sudah bisa digunakan” sambung Fikri."

JELANG RAMADHAN 1440 HIJRIYAH, SMBR RESMIKAN 
MASJID AT-TAQWA DESA PUSAR BATURAJA

 Bantuan yang diberikan SMBR yai-
tu revitalisasi pembangunan masjid At-Taqwa 
Desa Pusar berupa pembongkaran bangunan 
masjid yang telah dimulai dari tahun 2014 dan 
100% dibangun kembali yang baru. Akhirn-
ya pada tahun 2019 ini pembangunan masjid 
tersebut sudah dapat diselesaikan dan dires-
mikan bersama-sama masyarakat Desa Pusar.

 Peresmian Masjid At-Taqwa tersebut 
ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh 
Vice President Corporate Services Manage-
ment, Ade Chitra Kusuma. Pada kesempatan 
yang sama, diserahkan pula bantuan berupa 
alat penyedot debu kepada pengurus masjid.

 Dalam sambutannya, Ade Chitra men-
gungkapkan bahwa SMBR selama ini senantia-
sa berkomitmen untuk mendukung program 
pembangunan baik itu pembangunan infras-
truktur maupun pembangunan berbagai sara-
na umum di lingkungan sekitar Semen Baturaja. 

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR
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 “Manajemen SMBR melalui Unit Ker-
ja Corporate Social Responsibility (CSR) sen-
antiasa membantu lingkungan sekitar SMBR 
yang ditunjukan melalui program-program 
nyata. Tak hanya di bidang pendidikan, kese-
hatan, dan sosial saja.” Tambah Ade Chitra.

 Pembangunan Masjid At-Taqwa ini 
diharapkan menambah kenyamanan mas-
yarakat Desa Pusar dalam menjalankan iba-
dah sehingga meningkatkan tali silaturahmi. {}

 

momen foto PT SEMEN BATURAJA BERSAMA perangkat PEMERINTAHAN 
DAN TOKOH MASYARAKAT di baturaja DALAM PERESMIAN MASJID AT-TAQWA

vp csm pt semen baturaja bersalaman 
dengan kepala desa pusar dalam peresmian 
masjid at-taqwa 

pemotongan pita bersama dengan perangkat 
pemerintah di baturaja dalam peresmian 
masjid at-taqwa

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR
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Semen 
Baturaja 
Ajak Ratusan 
Anak Yatim Buka 
Puasa 
Bersama Baturaja - PT Semen Baturaja (Per-

sero) Tbk (SMBR) berbagi kebaha-
giaan dengan anak yatim di wilayah 
Baturaja, OKU dengan mengadakan 

kegiatan buka puasa bersama di Aula Wis-
ma Ganesha Semen Baturaja, Selasa (21/05).

 Acara buka puasa bersama yang men-
gusung tema "Membangun Kebaikan Untuk 
Meraih Keberkahan" ini tampak berbeda dari 
tahun sebelumnya karena menghadirkan lebih 
dari 200 anak yatim yang berasal dari berb-
agai panti asuhan dan masyarakat di Baturaja.

 Para Direksi dan Manajemen 
SMBR bersama dengan segenap tamu un-
dangan dari Pemda dan berbagai instan-
si di Kabupaten OKU tampak duduk 
membaur dengan sejumlah anak yatim.

 Direktur Utama SMBR, Jobi Trianan-
da Hasjim dalam sambutannya mengatakan 
bahwa acara pada tahun ini dikemas sedik-
it berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

 "Kami mengundang anak yatim dari 
berbagai panti asuhan dan warga ring 1 ses-

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR
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PEMBACAAN AL-quran juz 30 dalam rangka 
peringatan nuzulul quran
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penyerahan bantuan kepada anak yatim baturaja kapubaten oku 
dari direksi pt semen baturaja & pemerintah KABUPATEN oku 

ma-sama oleh seluruh tamu undangan yang 
hadir bertepatan dengan peringatan Nu-
zulul Quran yang jatuh pada 17 Ramadhan.
 Achmad Tarmizi mengungkapkan bah-
wa SMBR selama ini telah banyak berkontri-
busi terhadap pembangunan Kabupaten OKU.

 "SMBR telah mengantarkan Kabupaten 
OKU memperoleh berbagai prestasi dikancah 
nasional, bahkan bisa dibilang SMBR merupakan 
BUMN terbaik di Kabupaten OKU" ujarnya.{}

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR
uai dengan tujuan acara kali ini yaitu memper-
oleh berkah dengan amal baik. Jadi kami ingin 
mendapatkan keberkahan dengan berbagi keba-
hagiaan bersama anak-anak yatim dengan menja-
dikan mereka sebagai tamu kehormatan" ujar Jobi.

 Jobi menyebut bahwa pada acara tahun 
ini, SMBR memberikan sejumlah bantuan yai-
tu berupa dana santunan untuk anak yatim dan 
paket sembako untuk warga kurang mampu.

Selain santunan untuk 200 anak yatim, ada lebih 
dari 25000 paket sembako yang akan dibagikan 
kepada warga kurang mampu di tiga site yaitu 
20500 paket di Baturaja, 3500 paket di Palem-
bang dan 1000 paket di Lampung" tambahnya.

 SMBR melalui unit kerja CSR se-
cara konsisten memberikan bantuan kepa-
da warga ring 1 di masing-masing site. Selain 
bantuan sembako dan santunan, SMBR pada 
bulan ramadhan ini juga menjalankan pro-
gram mudik bareng dan bantuan Al-quran ke-
pada masjid & mushollah disekitar pabrik.
 
Acara buka puasa bersama kali ini juga dibu-
ka dengan pembacaan al-quran Juz 30 bersa-
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Palembang – Sebanyak 
200 warga Palembang, 
Baturaja dan Lampung 
mengikuti program mu-

dik bareng idul fitri 1440 H ber-
sama PT Semen Baturaja (Per-
sero) Tbk (SMBR) dengan moda 
transportasi bus, Sabtu (01/06).

 Direktur Umum & SDM 
SMBR, Amrullah hadir secara 
langsung untuk melepas pe-
serta mudik yang berangkat 
dari Palembang menuju Padang.

 Selain rute tersebut, pro-
gram mudik bareng bersama SMBR 
juga melayani rute pemberangkatan 
dari Baturaja menuju Palembang 
dan Padang serta rute dari Lampung 
menuju Palembang dan Baturaja. Amrullah menerangkan 

bahwa Program Mudik Bareng 
SMBR ini adalah salah satu bagian 
dari rangkaian kegiatan Mudik 
Bareng Bersama BUMN yang dii-
nisiasi oleh Kementerian BUMN.

 Menurutnya pula, ani-
mo masyarakat untuk mengi-
kuti Mudik bareng bersa-
ma BUMN ini sangat besar.
“Jumlah pemudik yang mendaft-
ar di minggu pertama ketika 
pendaftaran dibuka sudah menca-
pai hampir 100 orang” tambahnya.

 Selain karena tidak dike-
nakan biaya, antusiasme masyarakat 
ini juga didukung dengan kemuda-
han cara pendaftaran untuk menja-
di peserta program Mudik Bareng.

Semen Baturaja Berangkatkan 
Ratusan Pemudik di Tiga Lokasi 

Melalui Program Mudik
 Bareng BUMN

DIREKTUR UMUM & SDM PT SEMEN BATURAJA 
AMRULLAH 

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR
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"Para peserta yang ingin mendaft-
arkan diri cukup mengisi formulir 
pendaftaran dan membawa KTP, 
KK, pas foto serta memfollow akun 
media sosial SMBR" terangnya.

 Ditambahkannya pula bah-
wa tujuan pelaksanaan kegiatan mu-
dik bareng bersama SMBR ini untuk 
mengurangi kepadatan arus mudik.

 "Karena selama ini ban-
yak pemudik yang menggunakan 
kendaraan pribadi" ujarnya.

 Amrullah pun menyam-
paikan bahwa para peserta mu-
dik bareng bersama SMBR juga 
mendapatkan fasilitas asuransi 
selama diperjalanan dari Asur-
ansi Jasindo dan dibekali dengan 
fasilitas obat-obatan yang lengkap.

"Tentunya berbagai fasilitas diber-
ikan untuk menambah kenya-
manan dan keamanan para pe-
serta mudik bareng" imbuhnya.

 Pada bulan ramadhan ta-
hun ini, SMBR telah melaksanakan 
berbagai macam program yang ma-
suk dalam rangkaian kegiatan Safa-
ri Ramadhan, diantaranya adalah 
bantuan pemberian sembako un-
tuk warga kurang mampu dan san-
tunan untuk anak yatim, serta pem-
berian bantuan 1000 Al-Qur’an 
untuk masjid dan mushollah.{}

 

bumn mudik bareng 
pelepasan di
site panjang

bumn mudik bareng 
pelepasan di 

site palembang

bumn mudik bareng 
pelepasan di 
site baturaja
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Sarolangun – PT Semen Baturaja (Per-
sero) Tbk (SMBR) bersama dengan 
PTPN 6 dan Jiwasraya yang berada 
dibawah naungan Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) melaksanakan 
kegiatan Safari Ramadhan di Masjid As-Sul-
thon, Sarolangun, pada hari Jumat (17/5).

 Dalam kegiatan yang bertajuk “BUMN 
Hadir Untuk Negeri” ini, pihak perusahaan 
menyerahkan bantuan kepada 1000 anak ya-
tim dan masyarakat tidak mampu dari em-
pat kecamatan di Kabupaten Sarolangun. 
Direktur Umum dan SDM Semen Baturaja, 

 Amrullah dalam sambutann-
ya mengatakan bahwa kegiatan yang 
dilaksanakan tersebut merupakan salah satu 
program dari Kementerian BUMN dan pada ke-
sempatan ini Semen Baturaja ditunjuk sebagai 
PIC bersama dengan PTPN 6 dan Jiwasraya se-
bagai Co-PIC untuk melaksanakan kegiatan Sa-
fari Ramadhan di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

 Amrullah menambahkan bahwa, pem-
berian bantuan santunan pada kegiatan sa-
fari ramadhan ini merupakan bagian dari 
kewajiban dan tanggung jawab pihak perusa-
haan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. 
 
 “Dengan berbagi kepada 1000 anak 
yatim dan orang tidak mampu, kita ber-
harap sedikit banyaknya ini bisa menguran-

gi beban saudara-saudara kita yang kurang 
beruntung dan membutuhkan” ungkapnya.

 Terdapat 1000 anak yatim dan warga 
kurang mampu yang mendapatkan bantuan be-
rupa santunan, terdiri dari Kecamatan Sarola-
ngun sebanyak 200 anak, Kecamatan Pelawan 
sebanyak 200 anak, Kecamatan Singkut sebanyak 
200 anak dan Kecamatan Limun sebanyak 400 anak.
 
 Sementara itu, Bupati Sarolangun H 
Cek Endra yang diwakili oleh Asisten I Arif 
Ampera menyambut baik kegiatan tersebut.

 “Terima kasih kepada BUMN yang telah 
melaksanakan kegiatan semacam ini, kita harapkan 
apa yang diberikan dapat bermanfaat” katanya.

 Senada dengan yang disampaikan 
oleh Asisten I Arif Ampera, Camat Sarolan-
gun Huzairin Saman usai kegiatan juga men-
yampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat 
membantu, terutama bagi 200 anak yatim di 
Kecamatan Sarolangun tempatnya menjabat.

 Hadir pula dalam acara tersebut, para 
Kepala SKPD Kab. Sarolangun, Kemenag Kab. Sa-
rolangun, Camat Sarolangun, tokoh masyarakat 
dan tokoh agama beserta para tamu undangan. {}
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Gelar Safari Ramadhan, Tiga BUMN  Santuni 1000 
Anak Yatim di Kabupaten Sarolangun

Ditulis oleh Dept. Public,  Government and Media Relation

31EDISI JULI 2019     



Risk Management adalah suatu pendeka-
tan sistematis untuk menentukan 
tindakan terbaik dalam kondisi keti-
dakpastian melalui identifikasi, pema-

haman, tindakan dan komunikasi isu-¬isu risiko. 

 Dasar penerapan Risk Management PT 
Semen Baturaja (Persero) Tbk, sebagaimana 
dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Nega-
ra Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/
MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Pe-
rusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) 
pada Badan Usaha Milik Negara pasal 25 ayat 
2,”Direksi wajib membangun dan melaksanakan 
program manajemen risiko korporasi secara ter-
padu yang merupakan bagian dari pelaksanaan 
program GCG”. Dari pernyataan tersebut dapat 
dipahami bahwa Risk Management merupakan 
bagian integral dari Good Corporate Governance.

 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk sebagai 
BUMN dihadapkan pada risiko bisnis yang ber-
sumber dari lingkungan eksternal maupun inter-
nal yang berkaitan dengan pengelolaan usahanya. 
Dalam rangka meminimalkan risiko yang ber-
dampak pada pencapaian Tujuan Perseroan. PT 
Semen Baturaja (Persero) Tbk mempunyai unit 
kerja Risk Management. Adapun fungsi Risk Man-

agement melekat pada struktur organisasi Division 
Corporate Secretary. Tepatnya berada di Departe-
ment Governance & Risk Management, Section Risk 
Management, berikut struktur Organisasi Risk 
Management PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

 

 Prinsip penerapan Risk Management PT 
Semen Baturaja (Persero) Tbk merujuk pada stan-
dar Risk Mangement terbaru yaitu ISO 31000:2018. 
Proses Risk Management yang lengkap dimulai dari 
penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi 
dan penanganan risiko. Selain itu, proses terse-
but dilengkapi dengan adanya monitoring dan 
evaluasi, serta konsultasi dan komunikasi risiko

Penerapan 
Risk 
Management 
di PT Semen 
Baturaja 
(Persero) Tbk

RISK MANAGEMENT 

Ditulis oleh Dept. Governance & Risk Management
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Pelaksanaan Risk Management PT Semen Batu-
raja (Persero) Tbk, yang dilaksanakan selama ta-
hun 2019 ini, dijelaskan dibawah sebagai berikut : 
• Memiliki Profil Risiko Korporat tahun 2019, 

yang terdapat sebanyak 21 Profil Risiko 
beserta Mitigasinya dengan 17 Division Pemi-
lik Risiko.

• Berkoordinasi dengan Division Operation 2 
untuk pembuatan 1 Profil Risiko Loss Event.

• Monitoring Mitigasi Profil Risiko Korporat 
dan Investasi 2019 yang dilaksanakan per se-
mester.

• Melakukan pelatihan Risk Management untuk 
Tim Risk Officer dan personil di Departement 
Governance & Risk Management.

• Menindaklanjuti rekomendasi Maturity Level 
Assessment tahun 2019.

• Pendampingan monitoring Komite Manaje-
men Risiko.

• Sebagai supporting Unit untuk pelaksanaan 
Maturity Level Assessment tahun 2019

• Penyusunan Profil Risiko Korporat dan In-
vestasi untuk Tahun 2020, dengan tahapan 
penyusunun Profil Risiko dari tingkat Manag-
er, Senior Manager dan Vice President, dengan 
jumlah 704 Profil Risiko. Pada saat ini peny-
usunan Profil Risiko 2020 sudah pada tahap 
pengukuran Profil Risiko di tingkat Direk-
torat dan akan dilanjutkan pengukuran Profil 
Risiko tingkat Korporat, untuk menetapkan 
Profil Risiko Korporat tahun 2020.

• Membentuk Tim Risk Officer, berikut na-
ma-nama Risk Officer PT Semen Baturaja 
(Persero) Tbk :

Evaluasi penerapan Risk Management dilaku-
kan dengan tujuan untuk menilai ting-
kat Maturity penerapan Risk Management. 
Hingga saat ini, penerapan Risk Manage-
ment PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, tel-
ah berjalan dalam koridor yang semestin-
ya. Berikut pencapaian Risk Matrurity Level 
Assessment PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

 Evaluasi penerapan Risk Manage-
ment dilakukan dengan tujuan untuk menilai 
tingkat Maturity penerapan Risk Manage-
ment. Hingga saat ini, penerapan Risk Man-
agement PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, 
telah berjalan dalam koridor yang semesti-
nya. Berikut pencapaian Risk Matrurity Level 
Assessment PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Arah Pengembangan Risk Management PT Se-
men Baturaja (Persero) Tbk
• Terwujudnya budaya sadar risiko dan ter-

implementasinya Risk Management secara 
patuh dan konsisten di seluruh unit kerja 
Perseroan dan Anak Usaha”.

• lntegrasi Manajemen Risiko dalam upaya 
pengembangan Enterprise Risk Management, 
dengan melakukan penyusunan kebijakan 
strategis RJPP, RKAP dengan menginte-
grasikan Risk Management ke dalam Sistem 
Manajemen Semen Baturaja (SMSB) sebagai 
salah satu bentuk pengendalian internal. 

• Pengembangan aplikasi Risk Management 
berbasis Teknologi Informasi melalui peng-
gunaan aplikasi Risk Management berbasis 
teknologi informasi, pengintegrasian aplikasi 
Risk Management dengan sistem informasi 
lainnya. {}
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PALEMBANG – Event Con-
struction Service Week 
(CSW) 2019 digelar di Ho-
tel Santika Palembang se-

jak Selasa, 2 Juli hingga Rabu, 3 Juli 
2019 dan mengusung tema “Sinergi 
Membangun Jasa Konstruksi’’.

 Semen Baturaja bersinergi 
dengan Direktorat Jenderal Bina 
Konstruksi Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) mendukung penuh event 
tersebut untuk mempercepat 
sertifikasi tenaga ahli dan terampil 
di bidang jasa konstruksi sehing-
ga dapat meningkatkan daya saing 
pekerja konstruksi di Sumatra Se-
latan.

 Construction Service 
Week 2019 dibuka oleh Direktur 
Jenderal Bina  Konstruksi  Kemen-
terian PUPR, Syarif Burhanuddin.
 
 Sementara Manajemen 
SMBR diwakili Vice President Mar-
keting, M. Yunus memberikan sam-
butan dan dukungan untuk acara 
ini. Dukungan diberikan agar para 
pekerja konstruksi dapat resmi 
menjadi tenaga ahli dengan adanya 
sertifikasi.

 SMBR sebagai salah satu 
badan usaha jasa konstruksi di 
Sumsel mendorong perkembangan 
sektor usaha konstruksi dengan 
menghasilkan produk infrastruk-
tur yang berkualitas serta proses 
konstruksi yang lebih efektif dan 
efisien.

 Kegiatan juga menggandeng 
sejumlah perguruan tinggi, asosiasi 
pengusaha dan pekerja konstruk-
si dalam melaksanakan sertifikasi. 
Tentunya dengan dukungan pe-
merintah daerah serta Lembaga 
jasa konstruksi di Sumsel.{}

penyerahan cindermata dari pt semen baturaja kepada direktur 
jenderal bina konstruksi kementerian pupr (syarif burhanudin)

Semen 
Baturaja 
Mendukung 
Penuh Event 
Construction 
Service Week 
2019

vp marketing pt semen baturaja

m. yunus

direktur jenderal bina konstruksi

syarif burhanudin

pelatihan diberikan kepada pekerja 
konstruksi 

marketing

Ditulis oleh Dept. Public, 
Government and Media Relation

sU
M

BE
R 

: D
OK

UM
EN

TA
SI

 D
EP

T. 
PG

M
R

sUMBER : DOKUMENTASI DEPT. PGMR

34EDISI JULI 2019     



internal audit

Secara struktur, Division In-
ternal Audit berada dibawah 
Direktorat Utama PT Semen 
Baturaja (Persero) Tbk. Divi-

sion Internal Audit terdiri dari 2 (dua) 
Department, yaitu Department Audit 
Planning, Monitor & Evaluation dan De-
partment Auditor. Masing-masing De-
partment terdiri dari Senior Manager, 
Manager serta Junior Manager.

 Division Internal Audit memili-
ki 14 orang personil yang terdiri dari 
1 (satu) orang Vice President (VP), 5 
(lima) orang Senior Manager, 4 (em-
pat) orang Manager dan 4 (empat) 
orang Junior Manager.

 Terhitung sejak Maret 2018, 
Division Internal Audit dipimpin oleh 
Heru Rusdiansyah sebagai Vice Presi-
dent. Department Audit Planning, Mon-
itor & Evaluation terdiri dari 2 (dua) 
orang Senior Manager (Azhar dan Il-
man Jauhari), 1 (satu) orang Manager 
(RA Fifin Zulva) dan 1 (satu) orang 
Junior Manager (Tedy Suwandhi). Se-
mentara itu, Department Auditor ter-
diri dari 3 (tiga) orang Senior Manag-
er (Muhammad Furqon, Arpani dan 
Tobok H. Hutabarat), 3 (tiga) orang 

Manager (Surya Andita nasution, Kms 
Muhammad Toha dan Andri Firnan-
do) dan 3 (tiga) orang Junior Manager 
(Herman Lubis, Tedy Suwandhi dan Li-
anita Fuji Kharisma).

Visi dari Division Internal Audit adalah 
Menjadi unit Internal Audit yang ber-
peran sebagai strategic partner yang 
profesional, independen, obyektif, ter-
percaya dan mampu memberikan nilai 
tambah bagi Perusahaan dengan prin-
sip-prinsip Good Corporate Governance 
(GCG). Untuk mencapai visi tersebut, 
Division Internal Audit menerapkan 
misi-misi, yaitu :
• Membantu manajemen untuk 

mencapai tujuan Perusahaan den-
gan

• memberikan assurance & consult-
ing yang independen dan obyektif 
serta memberikan nilai tambah.

• Mengevaluasi efektifitas pengen-
dalian internal, manajemen risiko, 
dan proses tata kelola perusahaan 
melalui penerapan Risk Based Au-
dit.

• Meningkatkan dan mengembang-
kan kompetensi agar menjadi au-
ditor internal yang profesional.

• Mengelola aktivitas audit internal 
secara efektif dan efisien (opera-
tional excellence).

• Meningkatkan sinergi fungsi audit 
internal dengan audit eksternal.

 Dalam penyelenggaraan pen-
gendalian Internal SMBR, Division 
Internal Audit melakukan beberapa 
program, antara lain Program Kerja 
Pemeriksaan Tahunan (PKPT), Pe-
meriksaan Khusus (Riksus) dan Audit 
Internal yaitu Audit SMSB. Selain itu 
juga, Division Internal Audit melaku-
kan mitra dan sinergi dengan Audit 
Eksternal seperti Audit ISO, Audit 
SMK3, OHSAS, SNI, Kriteria Penilaian 
Kinerja Unggul (KPKU) dan Kantor 
Akuntan Publik (KAP).

 Agar proses pengendalian 
internal dapat berjalan dengan efek-
tif dan efisien, personil Internal Audit 
(auditor) melakukan pendekatan yang 
menekankan pada peran “assurance 
& consulting” dimana auditee dapat 
menyampaikan informasi dengan lebih 
komunikatif dan kooperatif.

 
 Selain pekerjaan rutin terkait 
kendali internal SMBR, Division Inter-
nal Audit juga menyadari pentingnya 
safety dalam kehidupan sehari-hari, 
baik di lingkungan rumah, kerja dan 
sekitar. Pentingnya safety tidak dapat 
dipahami hanya dengan satu kali edu-
kasi. Untuk itu, Division Internal Audit 
rutin melakukan Safety Meeting Com-
mittee setiap minggunya. 

 Agenda pada Safety Commit-
tee Meeting ini adalah Safety briefing, 
Safety Contact dan pembahasan pro-
gram kerja Safety Committee Division 
Internal Audit.

 Selain itu, Division Internal Au-
dit juga rutin melakukan House Keep-
ing setiap Hari Jumat dan Observasi 
untuk memastikan tidak terdapat hal-
hal yang berpotensi pada fatality.

mengenal divisi 
internal audit 
di semen baturaja

 Selain mendukung penerapan 
safety, Division Internal Audit juga ber-
partisipasi dalam program Cost Cutting 
perusahaan. Dalam hal ini, Division In-
ternal Audit melakukan penghematan 
dengan memadamkan lampu Ruang 
Internal Audit selama penerangan 
dapat disupport oleh sinar matahari 
dari luar kaca jendela ruangan. {}

Ditulis oleh Div. Interal Audit
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 Salah satu upaya untuk meningkatkan peng-
etahuan akan keselamatan bekerja terutama dalam 
keselamatan radiasi, Departemen Quality Control dari 
Division Research & Development berkesempatan 
mengadakan sharing knowledge mengenai safety di 
laboratorium dengan judul Keselamatan Radiasi da-
lam Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Semen Baturaja.
 
Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019 
di Gedung SMBR Learning Academy Baturaja ini dii-
kuti oleh beberapa peserta perwakilan dari unit kerja 
Quality Control, Produksi, dan Pemeliharaan. Kegia-
tan Sharing Knowledge ini menambah pengetahuan 
tentang pemanfaatan lain dari tenaga nuklir.
 
 Tenaga nuklir ternyata memiliki manfaat be-
rupa pengendalian kualitas. Sebagai unit kerja yang 
bertugas menjaga dan mengendalikan kualitas dalam 
menjaga mutu, Unit Kerja Quality Control menggu-
nakan X-Ray Spectorometer dan Cross Belt Analyz-
er yang memanfaatkan zat radioaktif berupa Cf-252. 
Inilah bagian dari pemanfaatan tenaga nuklir yang 
memiliki potensi bahaya radiasi. 
 

PROTEKSI RADIASI EKSTERNAL
 Proteksi radiasi eksternal adalah upaya protek-
si terhadap segala macam sumber radiasi yang bera-
da di luar tubuh manusia, dan dapat dilakukan dengan 
menggunakan satu atau beberapa teknik berikut, yai-
tu membatasi waktu pajanan, memperbesar jarak dari 
sumber, dan menggunakan penahan radiasi
Waktu
Pembatasan waktu pajanan untuk mengurangi bahaya 
radiasi eksternal didasarkan pada asumsi bahwa un-
tuk suatu laju dosis yang konstan, dosis serap total 
sebanding dengan lamanya pajanan
Jarak
Jika lama operasi kerja sudah tertentu, upaya pengu-
rangan bahaya radiasi eksternal dapat dilakukan den-
gan bekerja sedapat mungkin pada jarak yang sebe-
sar-besarnya dari sumber 
Penahan
Ketebalan bahan penahan radiasi tergantung pada je-
nis dan energi radiasi

PROTEKSI RADIASI INTERNAL
 Bahaya radiasi internal dapat timbul akibat 
penggunaan sumber radiasi terbuka, yaitu sumber 
yang tidak terikat dalam suatu bahan atau terbungkus 
oleh suatu wadah tertutup yang cukup kuat. Bahan 
radioaktif yang terlepas dari sumber terbuka ini dise-
but sebagai kontaminan, sedang peristiwanya disebut 
kontaminasi.

 Jika suatu bahan radioaktif masuk ke dalam 
tubuh manusia, bahan tersebut akan terus menyinari 
tubuh sampai radioaktivitasnya meluruh atau tubuh 
mengeluarkan bahan tersebut. Laju peluruhan radio-
aktif bergantung pada waktu paro, yang bervariasi dari 
sekitar nano detik sampai ribuan tahun.

 Bahan radioaktif, seperti halnya agen toksik 
yang lain, dapat masuk ke dalam tubuh melalui tiga 
jalan:
1. Inhalasi - melalui penghirupan debu atau gas.
2. Ingesi - melalui makanan atau minuman terkon-

taminasi yang masuk melalui mulut.
3. Penyerapan melalui kulit atau luka yang terbuka 

.{}

 Dalam sesi sharing knowledge inipun 
karyawan/ti juga diberikan pengetahuan mengenai 
Batasan radiasi berpengaruh buruk terhadap pekerja 
dan lingkungan. Selain itu sebagai salah satu tindakan 
keselamatan untuk selalu meningkatkan dan menjaga 
sikap kehati-hatian bekerja di tempat radiasi.

Research & development

Keselamatan Radiasi 
dalam Pemanfaatan
Tenaga Nuklir

Ditulis Oleh Division Research & Development
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KENALI 
PENYAKIT 
HEPATITIS A, 
PENYAKIT 
BERBAHAYA 
YANG MEWABAH 
DI PACITAN

Saat ini Pacitan sedang darurat penyakit Hepatitis A. Awal mula 
merebaknya isu mengenai wabah Hepatitis A di Pacitan ini 
berdasarkan laporan dari Puskesmas Sudimoro yang merawat 
24 pasien dengan gejala dan keluhan yang sama pada tanggal 

14 Juni 2019. 
 Kemudian pada tanggal 18 Juni 2019, jumlah pasien yang men-
galami gejala dan keluhan yang sama melonjak menjadi 161 pasien, 
sehingga Dinas Kesehatan setempat berupaya melakukan pemerik-
saan lanjutan dengan memeriksakan sampel darah pasien ke Balai 
Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
Pada tanggal 24 Juni 2019, dikabarkan sudah terdapat sekitar 513 
pasien yang juga mengalami gejala dan keluhan yang sama. Hasil tes 
sampel darah sejumlah pasien pun telah dikeluarkan dan mereka din-
yatakan positif terkena Hepatitis A.
 Pemerintah Kabupaten Pacitan pun segera berupaya untuk 
mengendalikan dan melakukan penanganan terhadap wabah Hep-
atitis A, namun jumlah pasien terus bertambah dikarenakan masa 
inkubasi penyakit yang cukup lama yaitu sekitar 14-28 hari.

Kemudian, apa sebenarnya penyakit Hepatitis A itu 
dan bagaimana cara pencegahannya?

Biasanya fase inkubasi penyakit Hepatitis pada ma-
nusia adalah berkisar antara 2 s.d 6 minggu dari 
paparan virus tersebut dan proses penyembuhan 
pada penderita dapat dilakukan dengan istirahat to-
tal. Orang yang terinfeksi Hepatitis A dapat menu-
larkan virus ini kepada orang lain dari dua minggu 
sebelum timbulnya gejala sampai seminggu setelah 
timbulnya penyakit kuning (kira-kira tiga minggu se-
cara keseluruhan).

Jadi kalian harus tetap waspada dan jaga diri yah, jika 
kalian mengetahui ada teman-teman atau kerabat 
kalian yang terjangkit Hepatitis A.

Lalu bagaimana langkah pencegahan agar 
tidak terjangkit virus Hepatitis A?

Karena virus ini mampu hidup 
di lingkungan maka kita dapat 
melakukan tindakan pencegahan 
melalui :
1. Suplai air minum yang aman 

dikonsumsi yang cukup
2. Praktek keamanan pangan
3. Pembuahan limbah yang 

tepat dalam masyarakat
4. Perbaikan sanitasi, keamanan 

pangan dan imunisasi adalah 
cara yang efektif untuk mela-
wan hepatitis A.

Hepatitis A adalah penyakit 
peradangan yang menyerang 
organ hati pada manusia 
yang disebabkan oleh virus 
Hepatitis A (HAV). Gejala 
klinis Hepatitis A meliputi :
1. Demam
2. keletihan/ malaise
3. Hilang nafsu makan
4. Diare
5. Mual
6. Rasa tidak nyaman pada 
perut
7. kulit berubah menjadi 
kuning
8. warna BAB menjadi pucat 
dan warna BAK seperti teh.

Lalu bagaimana langkah pencegahan agar 
tidak terjangkit virus Hepatitis A?

Karena virus ini mampu hidup 
di lingkungan maka kita dapat 
melakukan tindakan pencegahan 
melalui :
1. Suplai air minum yang aman 

dikonsumsi yang cukup
2. Praktek keamanan pangan
3. Pembuahan limbah yang 

tepat dalam masyarakat
4. Perbaikan sanitasi, keamanan 

pangan dan imunisasi adalah 
cara yang efektif untuk mela-
wan hepatitis A.
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Vaksinasi Hepatitis A

Tak hanya itu, kita juga harus melakukan tindakan 
pencegahan dengan selalu menjaga kebersihan 
pribadi yang baik misalnya:
1. Membersihkan tangan sesering mungkin, 

terutama sebelum makan atau menangani 
makanan, dan setelah menggunakan toilet 
atau menangani materi muntahan atau feses.
Cuci tangan dengan sabun cair dan air setida-
knya selama 20 detik, lalu keringkan dengan 
tisu sekali pakai atau pengering tangan. Jika 
tidak ada fasilitas pencuci tanganatau tangan 
tidak terlihat kotor, handrub berbasis alkohol 
70 - 80% adalah alternatif yang efektif.

2. Kenakan sarung tangan dan masker saat 
membuang atau menangani materi muntah-
an dan feses, lalu cuci tangan hingga bersih 
setelahnya.

3. Gunakan sumpit dan sendok saat makan. 
Jangan berbagi makanan dan minuman dengan 
orang lain.

4. Hindari masuk kerja atau sekolah, dan segera 
cari bantuan dokter saat muntah-muntah atau 
diare.

5. Jangan biarkan orang yang terinfeksi dan 
carrier (pembawa) yang tidak menunjukkan 
gejala menangani makanan dan merawat 
anak-anak, orang tua serta orang yang system 
imunnya tidak baik

6. Terakhir jangan lupa lakukan Vaksinasi Hep-
atitis A karena dengan vaksinasi Hepatitis 
A adalah cara yang aman dan efektif untuk 
mencegah infeksi. Orang yang berisiko tinggi 
terinfeksi Hepatitis A dan orang yang berisiko 
tinggi mengalami konsekuensi negatif parah 
harus berdiskusi dengan dokter mengenai 
vaksinasi hepatitis A demi perlindungan diri. 

Menurut Komite Ilmiah Pusat Per-
lindungan Kesehatan, Hepatitis A 
merupakan salah satu penyakit yang 
dapat dicegah dengan Vaksinasi. Nah 
berikut kelompok orang yang disa-
rankan untuk mendapatkan vaksinasi 
hepatitis A:

1. Orang yang berpergian ke daer-
ah endemik hepatitis A

2. Penderita kelainan faktor pem-
bekuan darah yang menerima 
pengganti faktor pembekuan 
darah Berbasis plasma

3. Penderita penyakit liver kronis
4. Homosekual

Mari kita bersama-sama mencegah 
penyebaran penyakit Hepatitis A baik 
bagi diri sendiri maupun lingkun-
gan sekitar. Selalu jaga kebersihan 
dan kesehatan, karena mence-
gah lebih baik daripada mengobati.

Virus Hepatitis A ini dapat hidup 
di lingkungan selama beberapa 
minggu dengan keadaan yang be-
nar (misalnya, dalam saluran air). 
Hepatitis A biasanya ditularkan 
sewaktu virus dari orang yang 
terinfeksi tertelan oleh orang 
lain disekitarnya. Penularan virus 
Hepatitis A dapat melalui:
1. Makan makanan tercemar,
2. Minum air tercemar,
3. Menyentuh lampin, seprai dan 

handuk yang dikotori tinja 
dari orang yang sedang terke-
na penyakit,

4. Hubungan langsung (termasuk 
seksual) dengan orang yang 
terinfeksi.
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PALEMBANG - Kebakaran besar sering 
kali bermula dari api kecil. Asal tak panik, 
kebakaran besar bisa dicegah dengan Alat 
Pemadam Api Ringan (APAR) dan pera-

latan yang sudah ada seperti karung goni atau 
handuk yang sudah dibasahi air. Demikian salah 
satu trik yang diajarkan dalam kegiatan simulasi 
cara memadamkan api menggunakan APAR, 12 
Juli 2019.

Kegiatan ini diselenggarakan Semen Baturaja un-
tuk warga di sekitar area Kantor Pusat & Pabrik 
Palembang, khususnya ibu rumah tangga. Dipan-
du secara langsung oleh Direktur Utama SMBR 
Jobi Triananda Hasjim, warga juga diajarkan cara-
cara menghadapi situasi apabila terjadi bencana 
kebakaran. 

 Warga tampak sangat antusias mengiku-
ti kegiatan ini karena sebagian besar dari mer-
eka masih sangat awam dalam menggunakan 
APAR terutama saat terjadi bencana kebakaran. 
Semen Baturaja sengaja menggelar kegiatan ini 
setelah bencana kebakaran yang menghanguskan 
lebih dari 100 rumah warga di Kelurahan Ogan 
Baru, berdekatan dengan Kantor Pusat & Pabrik 
Palembang.

 Jobi mengungkapkan bahwa Semen Batu-
raja ingin mengedukasi seluruh karyawan peru-

sahaan dan warga sekitar pabrik untuk tanggap 
dalam menghadapi situasi dan kondisi ketika ter-
jadi bencana kebakaran, terutama dalam penggu-
naan APAR.{}

SMBR Gelar Simulasi Cara Memadamkan Api Untuk 
Warga Sekitar Pabrik Palembang

safety, health & environment
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Sobat Smagz, bagi milenial cenderung akr-
ab dengan budaya konsumtif seperti aktivitas 
nongkrong di café, travelling, dan konsumsi ba-

rang mewah lainnya untuk menopang popularitas 
di social media. Kebanyakan millenial menggunakan 
prinsip “kamu hidup sekali/you only live once” yang 
membuat gaya hidup serta biaya pergaulan mereka 
semakin meningkat dan sulit membedakan antara ke-
butuhan dan keinginan. Ketika melihat barang bagus 
di mall, mereka langsung membeli tanpa memikirkan 
apakah barang tersebut dibutuhkan atau tidak, dan 
pada akhirnya menyesal telah memberi barang terse-
but. Hindari membeli barang karena dasar keinginan 
bukan kebutuhan.

 Namun, faktanya saat ini banyak juga gener-
asi milenial yang mulai memikirkan investasi untuk 
mendapatkan pendapatan pasif. Ada istilah “Let your 
money works for you, not you work for money.” Hal 
ini membuat banyak media investasi seperti saham, 
emas, deposito, obligasi dan sebagainya dilirik oleh 
kaum milenial.

 Salah satunya yang menarik bagi sobat Smagz 
adalah investasi saham. Jadi, yuk simak tips berikut ini 
bagaimana kita bisa pintar dalam berinvestasi saham :

 Sebelum mulai menanamkan modal, kita ha-
rus cari tahu dulu karaktermu seperti apa. Jika kamu 
termasuk orang yang nekat, bisa memilih saham-sa-
ham yang memiliki kapasitas pasar menengah atau 
kecil. Sebaliknya jika kamu tipe yang hati-hati kamu 
bisa memilih saham BUMN dan saham-saham blue 

chip. Karena saham-saham ini lebih stabil dan likuid 
sehingga resikonya pun lebih kecil.

 Apa tujuanmu berinvestasi saham untuk jang-
ka Panjang, menengah, atau pendek. Bagi investor pas-
tilah setidaknya untuk jangka menengah. Karena akan 
lebih mudah untuk me-manage modal yang telah di-
tanamkan.

 Menurut hasil analisis dari tim moneysmart.id 
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, waktu yang 
tepat untuk menjual saham adalah di bulan Mei dan 
beli di bulan September atau Oktober.

 Saat gaji masuk ke rekening, usahakan agar So-
bat dapat menyikapi dalam membuat rencana keuan-
gan sesuai skala prioritas. Triknya bisa dengan mener-
apkan rumus 40-30-20-10 dalam rencana keuangan. 
40% adalah anggaran untuk keperluan sehari-hari, 
30% untuk kebutuhan utang, 20% untuk investasi dan 
tabungan, serta 10% untuk keperluan sosial. Kamu 
harus mempertimbangkan jumlah investasi agar tepat 
dan bijak. Setelah paham cara bermain saham, baru 
deh sedikit-sedikit bisa kita naikan jumlah investasin-
ya secara berkala.  {}

Ketahui
Profil
Resiko

TENTUKAN 
TUJUAN
INVESTASI

KETAHUI
WAKTU yang 
TEPAT UNTUK 
BELI DAN JUAL

JUMLAH
INVESTASI

Menjadi sobat Smagz 
yang cerdas
keuangan
Ditulis oleh Dept. Investor Relation
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Nah, ada tiga strategi memilih saham agar uangmu 
tidak hilang secara cuma-cuma, berikut ini caranya:

Fundamental Perusahaan
 Coba cek laporan keuangan dari perusahaan 
yang sahamnya akan kamu beli. Jika kondisi keuan-
gan perusahaan bagus, ada peningkatan penjualan dan 
profit maka itu perusahaan yang cocok dan prospek-
tif untuk dibeli sahamnya.

 Salah satu ukuran paling dasar dalam analisis 
saham yang biasanya digunakan sebagai indikator oleh 
investor dan analis saham adalah price-earning-ratio/
PER. Sebagai informasi PER adalah salah satu bentuk 
analisis fundamental perusahaan dengan cara mem-
bagi harga saham saat ini dengan keuntungan tahunan 
per saham.

 Perhitungan ini mengimplikasikan berapa 
harga yang bersedia dibayarkan oleh pasar hari ini 
berdasarkan perolehan pendapatan perusahaan. 
Bisa juga diartikan berapa ekspektasi investor ter-
hadap return (perolehan) emiten. Emiten dikatakan 
relatif mahal (overvalued) ketika PER-nya lebih besar 
dibanding PER Industri. Sebaliknya emiten disebut 
relatif murah (undervalued) ketika nilai PER-nya leb-
ih rendah dibanding PER industri. Perlu diingat, jika 
perusahaan mencatatkan kerugian, maka PER tidak 
dapat dihitung.

Analisa Teknikal Saham
 Setelah kamu cek laporan keuangannya, kamu 
juga lihat grafik saham dari perusahaan tersebut. Jika 
pergerakan naik turun sahamnya tidak terlalu ek-

strim, kamu bisa membeli saham di perusahaan itu. 
Karena itu tandanya saham tersebut stabil dan tidak 
rawan akan spekulasi pasar.

 Beberapa investor/analis profesional men-
yarankan untuk tidak mengkombinasikan antara anal-
isis fundamental dan teknikal, karena menurut mere-
ka hasil analisisnya bisa sangat berlawanan. Jadi kalau 
anda pake fundamental, maka ya sudah, anda pake 
fundamental saja. Sebaliknya kalau anda suka trad-
ing cepat pake teknikal, maka jangan lagi liat laporan 
keuangan perusahaan dll, melainkan cukup liat chart 
saja. Kalau anda pake analisis fundamental dan tekni-
kal secara bersamaan, maka anda akan bingung ketika 
fundamental sebuah perusahaan menunjukkan bah-
wa saham tersebut layak buy, misalnya karena laba 
perusahaan naik dll, tapi teknikalnya justru menun-
jukkan sebaliknya (downtrend). Selain itu di bagian 
dunia manapun, belum pernah ada investor/analis 
yang cukup ahli dalam dua bidang tersebut (funda-
mental dan teknikal) secara sekaligus.

Nasihat Broker atau Pi-
alang
 Penting untuk kamu untuk minta nasihat dari 
broker atau pialang untuk mengetahui apakah saham 
tersebut memiliki prospek yang bagus atau tidak. 
Umumnya, broker akan menjelaskan mengenai fun-
damental dan analisa teknikal dari perusahaan yang 
sahamnya ingin kamu beli.
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