
Manajer HR & GA PT Sinar Surya 
Bajaprofilindo (SSBP), Vicky Ferdinand, 
mengaku awalnya skeptis saat 
diundang untuk mengikuti presentasi 
SCORE. “Bagaimana bisa membantu 
meningkatkan efisiensi perusahaan 
hanya dalam beberapa bulan?” ujarnya.

Didorong oleh keingintahuan yang 
tinggi, Ia hadir dalam presentasi tersebut 
dan ketika tim Sentra Otomotif Indonesia 
(SOI), partner implementasi SCORE, 
mempresentasikan bagaimana pelatihan 
SCORE mengubah kondisi suatu pabrik 
yang tidak terorganisir menjadi lebih 
baik dengan pelatihan ini, Ia akhirnya 
bersemangat untuk bergabung.  “Saat 
tim SOI menunjukkan gambar salah satu 
pabrik sebelum pelatihan SCORE, Saya 
melihat kondisi yang sama di pabrik 
SSBP saat itu” kata Ferdinand. Segera 
setelah itu, SSBP setuju untuk mengikuti 
pelatihan SCORE.

Helmi Salim, pelatih SCORE yang juga 
kepala bidang pendidikan dan pelatihan 
dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
mengunjungi pabrik SSBP untuk pertama 
kalinya pada bulan November 2015. 
Dia mengadakan pertemuan dengan 
manajemen SSBP dan perwakilan serikat 

pekerja. “pertemuan itu berlangsung 
sangat kaku” katanya. “Para pekerja hanya 
diam. Mereka enggan untuk berbicara 
sehingga kami mendorong mereka untuk 
lebih terbuka. “

Helmi Salim yakin bahwa pelatihan 
SCORE membantu menghilangkan 
asumsi negatif tentang serikat pekerja. 
“Banyak perusahaan melihat serikat 
pekerja sebagai ancaman. Tapi melalui 
pelatihan ini mereka menyadari bahwa itu 
tidak benar. Serikat pekerja, sebaliknya, 
membantu menyampaikan pesan kepada 
pekerja. Kami membantu menjembatani 
komunikasi antara manajemen dan pekerja 
untuk menciptakan kondisi kerja yang 
lebih positif dan sehat yang pada akhirnya 
akan meningkatkan kinerja perusahaan.”

Meskipun perusahaan telah menerima 
ISO 9001: 2008 mereka menghadapi 
tantangan dalam mempertahankan 
konsistensi kerja karena banyak pekerja 
yang tidak menyadari pentingnya prosedur 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 
“Kami hanya menyampaikan informasi 
tentang K3 dalam pelatihan awal tetapi 
kami tidak mengawasi penerapannya “ kata 
Ferdinand. Hal ini mengakibatkan angka 
kecelakaan tinggi. Pada 2015, perusahaan 
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Apa Kata Mereka

“Pelatihan SCORE membantu 
manajemen dan serikat pekerja 
untuk memecahkan masalah 
melalui diskusi dan kolaborasi. 
Pelatihan ini juga mendorong kita 
untuk terus belajar satu sama lain 
setiap hari. “

Vicky Ferdinand
Manajer HR & GA
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tersebut menghabiskan hampir 20 juta 
rupiah untuk biaya kecelakaan terkait 
kecelakaan kerja. Angka ini turun 
setelah pelatihan SCORE menjadi 83,5%, 
atau turun sebesar 3,3 juta rupiah pada 
tahun 2016.

Terciptanya Hubungan Kerja Yang 
Lebih Baik

Masalah lain yang muncul adalah 
komunikasi satu arah yang diterapkan 
perusahaan. Komunikasi satu arah 
yang diterapkan perusahaan dalam 
memberikan instruksi membuat para 
pekerja cenderung tidak responsif dan 
hanya menerima saja. Hal ini berubah 
setelah pelatihan SCORE diadakan. 
Saat  ini, perusahaan  berkomunikasi 
lebih intensif melalui briefing pagi 
dan pertemuan dua mingguan. “ 
Setiap kami punya masalah, kami 
diskusikan bersama. Solusi untuk 
masalah diputuskan dan disepakati 
oleh manajemen dan pekerja. Ini bukan 
lagi instruksi satu arah saja, “kata 
Ferdinand.

Komunikasi intensif antara pekerja dan 
manajemen menciptakan lingkungan 
kerja yang lebih kondusif. “Sejak 
pelatihan SCORE diadakan, manajemen 
menjadi lebih terbuka berdiskusi 
dengan pekerja. Pekerjaan menjadi 
lebih efisien serta banyak fasilitas baru 
dibangun seperti kantin dan lapangan 
bulutangkis,” kata Tukiyo, salah satu 
pekerja SSBP.

Selain komunikasi intensif dengan 
karyawan, perusahaan juga melakukan 
banyak perbaikan di dalam pabrik 
seperti dibuatnya rute pejalan kaki baru, 
tag nama bagi para pekerja, identifikasi 
produk dengan label warna berbeda, 
papan panduan baru, pita pengikat 
peralatan dan masih banyak lagi.

Pendekatan ini secara drastis 
mengubah cara kerja para pekerja. 
Mereka mengerti masalah yang terjadi 
dan bersedia bekerja sama untuk 
memecahkan masalah tersebut. “Saat 
ini mereka bekerja sepenuh hati 
dan hasilnya luar biasa” komentar 

Ferdinand. Misalnya, mereka sekarang 
bersedia teratur dan menjaga lingkungan 
kerja serta mengenakan APD (alat 
perlindungan diri) seperti topi dan sarung 
tangan tanpa diingatkan sepanjang waktu 
seperti dulu. Hal ini membantu mengurangi 
resiko kecelakaan dan meningkatkan 
produktivitas.

Dari segi produksi, salah satu isu utamanya 
adalah tidak semua pelanggan SSBP 
memiliki kapasitas yang cukup untuk 
menyimpan barang mereka. “Banyak 
pelanggan kami memesan sejumlah besar 
pipa tapi mereka menyimpan pipa tersebut di 
pabrik kami karena mereka tidak memiliki 
gudang penyimpanan” kata Manajer 
Pabrik Agus Handoyo. Setelah pelatihan 
SCORE kami berhasil memisahkan barang-
barang para pelanggan dan material pabrik 
sehingga kondisi area lebih rapi dan luas. 
Berkat SCORE kami juga mampu bekerja 
lebih produktif dan efisien sehingga angka 
cacat dan reject rate bisa ditekan. 

Pelatihan SCORE membantu menurunkan 
tingkat produk cacat di SSBP. Dari 0,58% 
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Apa Kata Mereka
“Sebelum pelatihan SCORE, sulit 
bagi pekerja untuk memahami 
manajemen. Sepertinya ada tembok 
di antara kami. Setelah pelatihan, 
kami bisa mengadakan pertemuan  
dan bisa berbicara secara informal 
kepada manajemen kapan pun. “

Catur Widhi Saputra
Kepala Serikat Pekerja di SSBP

“Pelatihan SCORE mengubah 
dua hal utama: menghilangkan 
citra negatif serikat pekerja, dan 
membantu manajemen untuk 
menghargai peran serikat pekerja 
dalam menjembatani komunikasi 
positif dengan pekerja mereka.”

Helmi Salim
Pelatih SCORE, Konfederasi Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia

“Sejak SCORE diimplementasikan, 
manajemen kami sekarang lebih 
terbuka untuk diskusi dengan 
pekerja. Pekerjaan kami lebih 
efisien dan banyak fasilitas baru 
telah dibangun seperti kantin dan 
lapangan  bulutangkis”

Tukiyo
Pekerja

pada bulan November 2015 menjadi 
hanya 0,16% pada bulan April 2016. 
Angka ini juga berdampak positif 
terhadap tingkat efisiensi yang naik 
secara signifikan sebesar 80,43% 
pada bulan April 2016 dari 49,37% 
pada bulan November 2015.

Sistem yang efisien juga membantu 
meningkatkan kenyamanan kerja. 
Kepala Serikat Pekerja SSBP, Catur 
Widhi Saputra, mengatakan bahwa 
rasa memiliki pekerja terhadap 
perusahaan meningkat drastis. 
Sebagian besar dari mereka 
menikmati banyak manfaat dari 
pelatihan SCORE. Ini terbukti ketika 
mereka sepakat untuk bekerja 
sama membangun kantin baru. 
“Perusahaan tidak mempekerjakan 
kontraktor untuk membangun 
kantin, semua pekerjaan konstruksi 
dilakukan oleh pekerja sendiri” 
katanya.

Saputra juga memperhatikan 
bagaimana hubungan antar pekerja 

semakin erat setiap harinya. “Saat ini kami 
memiliki dua kegiatan olahraga untuk 
para pekerja yang didukung penuh oleh 
pihak manajemen. Kami mengadakan 
latihan bulutangkis setiap malam dan 
bela diri tarung derajat setiap hari Selasa 
dan Jumat malam”kata Saputra. “SSBP 
memiliki 19 pekerja wanita yang bekerja 
di kantor dari total 183 karyawan dan 
mereka juga ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan olahraga” tambah Ferdinand.

Hubungan harmonis antara manajemen 
dan serikat pekerja telah meningkatkan 
kesadaran pekerja terhadap kebijakan 
manajemen. “Serikat pekerja sangat 
membantu kita dalam memberikan 
informasi yang akurat terkait produksi 
atau kebijakan baru perusahaan. 
Beberapa bulan yang lalu, setiap ada 
kebijakan baru para pekerja menanggapi 
dengan curiga dan ragu. Dengan  
komunikasi yang intensif, sekarang  
pekerja SSBP lebih terbuka terhadap 
perubahan dan merespon secara positif. 
Ini telah memperbaiki keseluruhan 
kinerja pabrik kami “ tutup Ferdinand.

Para karyawan SSBP tengah bermain 
badminton seusai jam kerja. Lapangan 
badminton dibangun atas permintaan 

karyawan setelah implementasi SCORE
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Setelah pelatihan SCORE, SSBP sekarang telah membangun gedung kantin yang baru dan lebih baik 
agar para karyawan SSBP dapat menikmati istirahat makan siang dengan lebih nyaman. Selain itu, 

SSBP juga membangun garis jalan untuk para pekerja di dalam pabrik. 
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