
SERAHKAN PEMPEK: Kepala Departemen Komu-
nikasi  &  Hukum  Perusahaan  PT  Semen Padang
Oktoweri  (kanan)  pada  Rabu  (17/3/2021) menye-
rahkan pempek kepada salah seorang pedagang
kaki lima di Jalan Pemuda, Kota Padang, dalam
rangka HUT ke-111 PT Semen Padang.

DIREKTUR Operasi PT Semen Padang Asri Mukhtar
diabadikan bersama anak-anak yatim dan pengurus
Yayasan Mubarakah Yatama usai menyerahkan bantu-
an beras sebanyak 111 paket,  Senin (15/3/2021) sore.

SERAHKAN MASKER: Direktur Keuangan PT Se-
men Padang Tubagus Muhammad Dharury (empat
dari kiri) menyerahkan 1.111 masker untuk mas-
yarakat di lingkungan pabrik pada 17 Maret 2021

PADA 18 Maret 2021, PT Semen
Padang genap berusia 111 tahun.
Peringatan HUT tahun ini dilaksana-
kan secara sederhana, namun pe-
nuh makna. Disebut penuh makna
karena diperingati dalam suasana
keprihatinan akibat  wabah COVID-
19 yang berdampak pada semua
aspek kehidupan bangsa.   Dalam
kondisi itu, perusahaan yang berdiri
sejak 18 Maret 1910 masih terus ber-
tumbuh (growth) dan  menunjukkan
dharma baktinya kepada bangsa
dan negara.

“Sejarah mencatat bahwa di si-
nilah awal mulanya pabrik semen  di
Indonesia dan Asia Tenggara berdiri.
Sebuah perjalanan panjang yang
sarat dengan nilai sejarah dan penuh
makna,” kata Direktur Utama PT Se-
men Padang Yosviandri yang di-
dampingi Direktur Keuangan, Tu-
bagus Muhammad Dharury, dan
Direktur Operasi,  Asri Mukhtar.

PT Semen Padang  secara resmi
dibangun pada  1910, pertama bero-
perasi tahun 1913, dengan kapasistas
produksi 22.900 ton/tahun.  Perusa-
haan berkembang dengan pesat.
Jumlah pabrik aktif saat ini 5 plant.
Beroperasi dengan kapasitas 8,9 juta
ton/tahun.

Upgrade teknologi terus me-
nerus dilakukan untuk beradaptasi
dengan perkembangan zaman. Di

antaranya sistem informasi pabrik
yang terintegrasi, labor kualitas yang
canggih dengan sistem robotik, raw
mill terbesar di dunia, digitalisasi
monitoring peralatan pabrik dan lain
sebagainya. Hal ini sejalan dengan
visi misi kita untuk menjadi peru-
sahaan yang ramah lingkungan.

PT Semen Padang sangat men-
yadari, bahwa inovasi adalah daya
saing perusahaan dalam mengha-
dapi persaingan di industri semen
yang sangat sengit. “Saya sangat
bangga kita telah menghasilkan
banyak inovasi yang bermanfaat
bagi perusahaan dan telah diakui di
kancah internasional,” kata Yos-
viandri.

Selain membidik bisnis semen,
perusahaan  telah mengembangkan
bisnis non semen,  di antaranya :
workshop yang mampu mempro-
duksi peralatan pabrik, jasa pengu-
jian labor,  memproduksi produk
turunan semen seperti poros kon-
krit, rumah cepat bangun, dan lain
sebagainya.

“Komitmen perusahaan melak-
sanakan program Corporate Social
Responsibility (CSR) tak pernah su-
rut.  Kita  menyadari bahwa kesinam-
bungan (sustainability) dan penca-
paian kerja perusahaan ditentukan
di antaranya oleh hubungan har-
monis  antara perusahaan dengan

masyarakat,” kata Yosviandri.
Transformasi organisasi terus

dilakukan melalui langkah-langkah
strategi untuk tetap bertahan dan
berkembang di tengah kompetisi
yang kian ketat, seperti sentralisasi
fungsi strategis dalam hal penjualan,
didukung Supply Chain Manage-
ment (SCM) yang baik, pengadaan,
distribusi, ekspor semen dan klinker
masih berjalan baik.

Yosviandri mengucapkan terima-
kasih kepada seluruh karyawan  yang
telah mencurahkan tenaga, pikiran
dan waktu untuk  membesarkan
perusahaan ini.  “Terimakasih juga
kami sampaikan kepada seluruh sta-
keholder perusahaan yang selalu
mendukung perusahaan ini sehingga
bisa bertahan di tengah kondisi sulit,”
jelasnya.

“Tak lupa pula kami menyampai-
kan penghargaan setinggi-tingginya
kepada para pendahulu yang telah
mengantarkan estafet kepemimpi-
nan kepada generasi saat ini.  Seperti
Kata Bung Karno, jangan sekali-kali
melupakan sejarah. Kita doakan
para pendahulu kita yang masih
hidup agar diberi kesehatan oleh
Allah, Swt, dan yang telah ber-
pulang dilapangkan kuburnya, dan
ditempatkan di tempat yang paling
mulia di sisi Allah Swt. Aamiin,” de-
mikian Yosviandri. (*)

DIREKTUR UTAMA PT Semen Padang Yosviandri ketika menyampaikan sambutan pada HUT ke-111 PT Semen Padang, pada 18 Maret 2021.

AA Gym menyampaikan tausiah pada acara Tabligh
Akbar dalam rangka HUT ke-111 PT Semen Padang,
pada Kamis (18/3/2021).

Semen Padang
Paling Mantap

SELAMAT Ulang Ta-
hun PT Semen Padang ya-
ng ke-111. Semoga PT Se-
men Padang semakin ber-
jaya terus memberi man-
faat bagi Sumbar. Dan ber-
sama pemerintah daerah
membantu Sumbar  bang-
kit dari efek Covid 19, serta
tumbuh berkembang
menjadi perusahaan ke-

banggaan urang awak dan kebanggaan Indo-
nesia yang semakin kuat bersama masyarakat.

Pasang antena di atas atap. Antena baru
saling bertautan. Semen Padang paling mantap.
Jaminan Mutu dan Kekuataan. 111 tahun PT
Semen Padang, Kekuatan Dalam Kebersa-
maan. (*)

TESTIMONI

Banyak Prestasi
Ditorehkan

Terus Mengabdi untuk Negeri
MAHYELDI ANSHARULLAH,

Gubernur Sumbar

MOHAMAD AGUS SAMSUDIN
Komisaris Utama

SELAMAT Ulang Tahun
ke-111 kepada seluruh insan
PT Semen Padang. Saya
memahami banyak sekali
tantangan yang dihadapi ke
depan. Saya mengapresiasi
di masa pandemi ini, banyak
prestasi yang telah ditoreh-
kan PT  Semen Padang.
Meski menghadapi pande-
mi, kita harus tetap optimis
bahwa masa depan akan

lebih baik.  Tetap jaga kesehatan, karena pandemi
ini bisa berlangsung 1 hingga 2 tahun. Aset utama
kita adalah  manusia. Maka dari itu  jaga sebaik-
sebaiknya.

 Tahun 2020 sudah kita lalui dengan  prestasi
bagus, baik di sisi keuangan dan operasional. Ini
harus dipertahankan. Dimasa sulit  ini kita harus
lebih kuat, sehingga dapat mengarungi berbagai
“lautan persoalan”. Insya Allah  tahun ini kita bisa
berprestasi lagi. (*)

PENYERAHAN Kesetiaan Kerja kepada 138 karyawan de-
ngan masa kerja 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 tahun pada 18
Maret 2021.

TALKSHOW Vaksin Covid-19  dengan narasumber dr. Siti
Nadia Tarmizi, M.Epid selaku Juru Bicara Vaksin Covid-19
Kementerian Kesehatan RI pada  "Sunday Stream Festi-
val HUT 111 PT Semen Padang", Minggu, 21 Maret 2021.

ACARA hiburan dengan penampilan band lokal pada "Sun-
day Stream Festival HUT 111 PT Semen Padang", Minggu,
21 Maret 2021.

KIM Virtual pada kegiatan "Sunday Stream Festival HUT
111 PT Semen Padang" pada Minggu, 21 Maret 2021.

SENAM Virtual pada kegiatan "Sunday Stream Festival
HUT 111 PT Semen Padang" yang dilaksanakan Minggu,
21 Maret 2021.

RANGKAIAN
KEGIATAN HUT KE-111
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ACARA Senam Pagi, Talkshow, KIM Virtual. Ke-

giatan dihadiri  Komisaris PT Semen Padang, dan pe-
rangkat Direksi PT Semen Padang, Karyawan Semen
Padang dan Semen Padang Group pada Minggu, 21
Maret 2021. Untuk kegiatan Talkshow Vaksinasi
menghadirkan dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid (Jubir
Vaksinasi Ke-menkes RI) dengan Topik Bahasan:
Pentingnya Vaksinasi Covid19 Vaksin halal dan aman,
Tahapan vaksinasi di Indonesia, Progres vaksinasi di
Indonesia, Kriteria penerima vaksin, Efeksamping
yang sudah terkonfirmasi.

Rangkaian kegiatan ini dimeriahkan KIM Virtual
yang diikuti Karyawan & Outsourcing yang bekerja di
PT Semen Padang. Hadiah KIM ini berupa Peralatan
dan perlengkapan olahraga (sepeda, helm sepeda,
voucher sepatu), Voucher perlengkapan olahraga,
dan Oximeter.

EGIATAN Tabligh Akbar bersama KH. Abdullah
Gymnastiar (AA Gym) via zoom dengan topik “Me-
ningkatkan Iman dan Taqwa Di Masa Pandemi”
pada18 Maret 2021. Kegiatan diikuti jajaran Komisaris
PT Semen Padang, jajaran Direksi, Karyawan Semen
Padang Group, dan SIG Group.

Selanjutnya, juga ada acara Penyerahan Ke-
setiaan Kerja kepada 138 karyawan dengan masa
kerja 10, 15,20, 25, 30 dan 35 tahun. Karyawan
penerima penghargaan kesetiaan kerja ditampilkan
dalam bentuk penayangan foto secara bergantian.
Prosesi dilakukan secara virtual kepada perwakilan
masing-masing dari penerima kesetiaan kerja (10, 15,
20, 25 tahun) berupa emas. Untuk penerima kesetiaan
kerja 30 & 35 tahun mendapatkan apresiasi berupa
uang tunai.

PENYERAHAN bantuan 1.111 masker ke-
pada sebanyak 12 perwakilan Forum Nagari
Lubuk Kilangan, sebagai bentuk partisipasi
perusahaan dalam memutus mata rantai
COVID-19.  Penyerahan masker secara simbolis
dilakukan oleh Direktur Keuangan PT Semen
Padang Tubagus M Dharury kepada perwakilan
Forum Nagari pada 17 Maret 2021 di Gedung
Serba Guna Semen Padang.

PENYERAHAN bantuan tali asih kepada 111
anak yatim di Kota Padang. Kegiatan ini
dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan
Mubarakah Yatama Peduli. Bantuan tali asih
berupa beras itu diserahkan  Direktur Operasi PT
Semen Padang Asri Mukhtar kepada Ketua
Yayasan Mubarakah Yatama Peduli, Rayusman
pada Senin, 15 Maret 2021.

RANGKAIAN Kegiatan HUT ke-111 Kompe-
tisi foto  dan  video  aktivitas olahraga keterkaitan
dengan angka 111 sesuai dengan  umur  pendirian
pabrik  PT  Semen Padang, seperti jalan santai
dengan jarak 1,11 km, Jogging 11,1 km, push up
sebanyak 111x. Aktivitas tersebut  diposting  di
Media  Sosial  Instagram masing-masing.  Total
hadiah 11,1 Juta rupiah : Juara 1 : 3 Juta Rupiah,
Juara 2 : 2,5 Juta Rupiah,Juara 3 : 1,6 Juta Rupiah
dan  Hadiah hiburan untuk 8 orang : @ Rp500.000.
Lomba dilaksanakan pada 1 Maret – 18 Maret 2021.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 218 peserta.


