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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Perusahaan diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus1957 oleh 

Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per 

tahun, dan di tahun 2014 kapasitas terpasang mencapai 31,8 juta ton/tahun. 

Pada tanggal 8 Juli 1991 saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta 

dan Bursa EfekSurabaya (kini menjadi Bursa Efek Indonesia) serta 

merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar 

saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang saham pada saat itu: 

Negara RI 73% dan masyarakat 27%. 

Pada bulan September 1995, Perseroan melakukan Penawaran Umum 

Terbatas I (Right Issue I), yang mengubah komposisi kepemilikan saham 

menjadi Negara RI 65% dan masyarakat 35%. Pada tanggal 15 September 

1995 PT Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT 

Semen Tonasa.Total kapasitas terpasang Perseroan saat itu sebesar 8,5 juta 

ton semen per tahun. 

Pada tanggal 17 September 1998, Negara RI melepas kepemilikan 

sahamnya di Perseroan sebesar 14% melalui penawaran terbuka yang 

dimenangkan oleh Cemex S. A. de C. V., perusahaan semen global yang 

berpusat di Meksiko. Komposisi kepemilikan saham berubah menjadi 
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Negara RI 51%, masyarakat 35%, dan Cemex 14%. Kemudian tanggal 30 

September 1999 komposisi kepemilikan saham berubah menjadi: 

Pemerintah Republik Indonesia 51,0%, masyarakat 23,4% dan Cemex 

25,5%. 

Pada tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex 

Asia Holdings Ltd. kepada Blue Valley Holdings PTE Ltd. sehingga 

komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Negara RI 51,0% Blue 

Valley Holdings PTE Ltd. 24,9%, dan masyarakat 24,0%. Pada akhir Maret 

2010, Blue Valley Holdings PTE Ltd, menjual seluruh sahamnya melalui 

private placement, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan berubah 

menjadi Pemerintah 51,0% dan publik 48,9%. 

Pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, resmi mengganti nama dari PT 

Semen Gresik (Persero) Tbk, menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Penggantian nama tersebut, sekaligus merupakan langkah awal dari upaya 

merealisasikan terbentuknya Strategic Holding Group yang ditargetkan dan 

diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional dan 

memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menjamin dicapainya 

kinerja operasional maupun keuangan yang optimal. 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan produsen semen terbesar 

dan tercatat sebagai BUMN Multinasional pertama di Indonesia yang 
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memiliki anak usaha di luar negeri yang hingga saat ini konsisten 

merealisasikan program pengembangan usaha memantapkan posisi di pasar, 

mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka membangun bangsa serta 

meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan. 

4.1 Visi dan Misi Perusahaan 

4.1.1 Visi 

Menjadi Perusahaan Persemenan Internasional Yang Terkemuka Di Asia 

Tenggara  

4.1.2 Misi  

1. Mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang 

berorientasikan kepuasan konsumen. 

2. Mewujudkan perusahaan berstandar internasional dengan keunggulan 

daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara 

berkesinambungan. 

3. Mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. 

4. Memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

5. Membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia 

4.2 Keunggulan Perusahaan 

a. Jangkauan Distribusi  

Keunggulan jaringan distribusi Perseroan didukung oleh 30 unit gudang 

penyangga, pengoperasian 23 packing plant di lokasi yang strategis serta 
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didukung oleh 651 distributor nasional untuk menjamin kelancaran 

pasokan semen ke seluruh penjuru Nusantara.  

b. Bahan Baku 

Area-area tambang Perseroan memiliki cadangan bahan baku dengan 

kualitas terbaik dan dalam jumlah besar. 

c. Brand Image 

Perseroan memiliki tiga merk yang lekat di hati konsumen. Pangsa pasar 

domestik (Indonesia) terbesar, mencapai sekitar 43,0%. 

d. Fundamental keuangan  

Perseroan berhasil mengelola fundamental keuangan yang tetap kuat. 

4.3 Jenis-Jenis Produk yang Dihasilkan 

Berikut ini penjelasan mengenai jenis semen yang diproduksi serta 

penggunaannya. 

a. Semen Lportland Tipe I, dikenal pula sebagai Ordinary Portland Cement 

(OPC), merupakan semen hidrolis yang dipergunakan secara luas untuk 

konstruksi umum, seperti konstruksi bangunan yang tidak memerlukan 

persyaratan khusus, antara lain bangunan perumahan, gedung-gedung 

bertingkat, landasan pacu, dan jalan raya. 

b. Semen Portland II, adalah semen yang mempunyai ketahanan terhadap 

sulfat dan panas hidrasi sedang. Misalnya untuk bangunan di pinggir laut, 

tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, beton, massa dan bendungan. 
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c. Semen Portland Tipe III, semen jenis ini merupakan semen yang 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan yang memerlukan 

kekuatan tekan awal yang tinggi setelah proses pengecoran dilakukan dan 

memerlukan penyelesaian secepat mungkin, seperti pembuatan jalan raya 

bebas hambatan, bangunan tingkat tinggi dan bandar udara. 

d. Semen Portland Tipe V, semen ini dipakai untuk konstruksi bangunan-

bangunan pada tanah/air yang mengandung sulfat tinggi dan sangat 

cocok untuk instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, 

jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga nuklir. 

e. Special Blended Cement (SBC), adalah semen khusus yang diciptakan 

untuk pembangunan megaproyek jembatan Surabaya-Madura 

(Suramadu) dan sesuai digunakan untuk bangunan di lingkungan air laut, 

dikemas dalam bentuk curah. 

f. Super Masonry Cement (SMC), adalah semen yang dapat digunakan 

untuk konstruksi  perumahan dan irigasi yang struktur betonnya 

maksimal K225, dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan 

genteng beton  hollow brick, paing block  dan tegel. 

g. Portlandt Pozzolan Cement (PPC), adalah bahan pengikat hidrolis yang 

dibuat dengan menggiling terak, gypsum,  dan bahan pozzolan. 

Digunakan untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan 

ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang, seperti : jembatan, jalan raya, 
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perumahan, dermaga, beton massa, bendungan, bangunan irigasi, dan 

fondasi pelat penuh. 

h. Portland Composite Cement (PCC), adalah bahan pengikat hidrolis hasil 

penggilingan bersama-sama terak, gypsum, dan satu atau lebih bahan 

anorganic. Kegunaan semen jenis ini sesuai untuk konstruksi beton 

umum, pasangan batu bata, plesetan bangunan khusus seperti beton para-

cetak, beton para-tekan dan paving block. 

i. Oil Well Cement (OWC) Class G HRC, merupakan semen khusus yang 

digunakan untuk pembuatan sumur minyak bumi dan gas alam dengan 

konstruksi sumur minyak di bawah permukaan laut dan bumi. OWC yang 

telah diproduksi adalah Class G, High Sulfat Resistant (HSR) disebut 

juga sebagai “Basic OWC”. Aditif dapat ditambahkan untuk pemakaian 

pada berbagai kedalaman dan temperatur tertentu. 

j. Semen Thang Long PCB40, semen yang dapat meningkatkan daya kerja 

concrete, meningkatkan daya tahan terhadap penyerapan air, erosi 

lingkungan dan bertahan lama, dan sangat cocok untuk iklim di Vietnam. 

k. Semen Thang Long PC50, semen jenis ini sesuai untuk bangunan 

berspesifikasi tinggi atau beton khusus yang digunakan untuk proyek-

proyek besar, sesuai dengan standar negara-negara pengimpor semen di 

Asia, Eropa dan Amerika. Produk ini cocok diaplikasikan pada jenis 

proyek konstruksi dengan persyaratan rumit, misalnya: jembatan, jalan, 
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proyek pembangkit listrik tenaga air, konstruksi beton bertulang, maupun 

konstruksi beton dengan kuat tekan tinggi.  

l. Super White Cement, adalah semen putih berkualitas tinggi yang dapat 

diaplikasikan untuk keperluan dekorasi baik interior maupun eksterior, 

serta melapisi nat sambungan keramik, profile, dan lainnya. Selain lebih 

putih, produk semen putih Semen Gresik memiliki banyak keunggulan 

seperti lebih hemat, lebih rekat dan lebih kuat. 

4.4 Struktur Organisasi Perusahaan  

Struktur organisasi memberikan wewenang pada setiap bagian 

perusahaan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan padanya juga 

mengatur sistem dan hubungan struktural antara fungsi-fungsi atau orang-

orang dalam hubungan satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan 

fungsi mereka. Adapun struktur organisasi PT. Semen Indonesia (Persero) 

Tbk berbentuk organisasi garis (line organization) yang tertuang dalam 

Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/Kpts/Dir/2014, tentang Struktur 

Organisasi di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.  
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Gambar 3.1  

Struktur Organisasi PT. Semen Indonesia, Tbk 
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Berikut ini adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Direksi 

yang ada di PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk, yaitu : 

• Direktur Utama  

Tugas, Tanggung jawab dan wewenang direktur utama adalah : 

1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi 

perusahaan 

2. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan 

3. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan 

dunia luar perusahaan 

4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan 

• Direktur Pemasaran 

Tugas direktur pemasaran adalah  merencanakan, mengarahkan dan 

mengawasi seluruh kegiatan pemasaran perusahaan. Selain itu, bertugas 

untuk meningkatkan permintaan serta bertanggung jawab dalam masalah 

penjualan dan perencanaan transportasi dan berhak mengambil kebijakan 

tertentu tanpa dicampuri pihak lain dalam sistem pemasarannya.  

• Direktur Produksi 

Bertugas mengawasi kegiatan proses produksi serta bertanggung 

jawab pada pelaksanaan kegiatan produksi mulai dari pengadaan bahan 

baku sampai dihasilkan produk semen. 

• Direktur Sumber Daya Manusia 

Tugas, tanggung jawab dan wewenang direktur SDM adalah: 
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1. Melakukan seleksi penerimaan tenaga kerja.  

2. bentuk evaluasi terhadap karyawan mengenai hasil kerja yang telah 

dikerjakan karyawan selama setahun 

3. Memberikan penghargaan.  

• Direktur Pengembangan Usaha Dan Strategi Bisnis 

Bertugas dan bertanggung jawab dalam pengembangan usaha dan 

strategi baru dengan mengembangkan perusahaan, pengembangan energi, 

dan perluasan bahan baku sehingga dapat menghasilkan produk-produk 

yang lebih baik. 

• Direktur Keuangan 

Bertugas dan bertanggung jawab dalam keseluruhan keuangan 

pabrik, termasuk urusan hutang maupun piutang, serta mengelola 

teknologi informasi.  

• Direktur Litbang dan Operasional  

Bertugas untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru untuk 

peningkatan efisiensi pabrik. Bertanggung jawab terhadap segala 

peralatan yang digunakan atau kondisi sekitar pabrik dalam menunjang 

peningkatan mutu produk. 

Susunan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan, Komite Audit, Kepala 

Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 

dan 2014 adalah sebagai berikut: 
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 Tahun 2015  Tahun 2014 

Dewan Komisaris  

Komisaris Utama Mahendra Siregar  Mahendra Siregar  

Komisaris  Achmad Jazidie  Achmad Jazidie  

Komisaris  Marw anto  Marw anto  

 Harjow irjono  Harjow irjono 

Komisaris  Wahyu Hidayat Wahyu Hidayat  

Komisaris  Sony Subrata  -  

Komisaris Hadi Waluyo  Hadi Waluyo 

Independen   

Komisaris  -  Farid Praw iranegara 

Independen   

Komisaris  Muchammad Zaidun  Muchammad Zaidun 

 Independen  

Direksi  

Direktur Utama  Suparni  Suparni   

Direktur Ahyanizzaman  Ahyanizzaman  

Direktur  Rizkan Chandra  Suparni 

Direktur  Amat Pria Darma Amat Pria Darma  

Direktur  Aunur Rosyidi Suharto  

Direktur  Gatot Kustyadji  Gatot Kustyadji  

Direktur  Johan Samudra  Johan Samudra  

Komite Audit  

Ketua  Hadi Waluyo  Hadi Waluyo  

Anggota  Achmad Jazidie  Achmad Jazidie  

Anggota  Sahat Pardede  Sahat Pardede  

Anggota  -  Farid Praw iranegara 

Anggota Elok Tresnaningsih  Elok Tresnaningsih  

Kepala Internal Ginarko Isnubroto  Hera Milarti 

Audit    
Sekretaris  Agung Wiharto  Agung Wiharto 

Perusahaan   
 


