
Kendati masih baru berdiri PT Sansho 
Rubber Indonesia (SRI) berhasil 
menjelma menjadi sebuah perusahaan 
komponen karet yang disegani di 
Indonesia. Pesatnya perkembangan 
industri pabrikan di Indonesia, terutama 
dalam satu dekade akhir, khususnya di 
bidang otomotif, peralatan rumah tangga, 
perlengkapan kantor dan peralatan 
industri membutuhkan ketepatan serta 
komponen karet yang berkualitas tinggi. 
Tidak banyak perusahaan komponen 
karet yang mampu memberikan produk 
yang berkualitas tinggi dan tetap selalu 
menjaga konsistensi kualitasnya. SRI 
berhasil melihat kondisi tersebut sebagai 
suatu peluang untuk menjadi yang 
terdepan. 

SRI didirikan pada bulan Mei 2013 
dan memulai operasinya pada bulan 
Januari 2014 dengan bisnis utamanya 
sebagai pabrik pembuat komponen 
karet untuk digunakan bagi berbagai 
macam Industri terutama otomotif 
dan perlengkapan rumah tangga. SRI 
memiliki motto Quality Protect Jobs yang 
bersinergi dengan visi menjadi pabrik 
komponen karet terdepan serta supplier 
yang terpercaya. 

Sebagai perusahaan yang terhitung baru 
di Indonesia, SRI tentunya menghadapi 
berbagai macam tantangan dan 
kendala usaha. Sebagai sebuah pabrik 
yang memiliki 50 karyawan SRI selalu 
dihadapkan pada tuntutan bisnis yang 
setiap waktu persaingannya semakin 
ketat. Untuk dapat memiliki daya saing 
yang tinggi serta terus mampu menjadi 
yang terdepan SRI harus terus mampu 
menjaga kualitas produknya. Tak salah 
motto Quality Protects Jobs dipegang 
teguh oleh segenap karyawan dan 
manajemen perusahaan.

Menjaga Kualitas Produk Lewat Efisiensi

Sebagai produsen komponen karet 
seperti Rubber Seal, Gasket, RubberO-
Ring/Packing, Gromet SRI harus 
menjaga kualitasnya namun tetap 
menjalankan bisnisnya secara efisien 
dan efektif. Tantangan terbesar SRI 
adalah menjalankan bisnis yang 
menghasilkan produk berkualitas tinggi  
dengan memiliki pabrik yang efisien dan 
inovatif serta mampu menjaga kepuasan 
pelanggan sehingga target penjualan 
dan keuntungan tetap berjalan dengan 
baik. Untuk menjadi perusahaan yang 
memiliki integritas bisnis dan komitmen 
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“Sebagai perusahaan baru kami 
memiliki keterbatasan dalam 
menyelaraskan visi perusahaan 
dan komitmen kerja karyawan. 
Implementasi SCORE mampu 
membawa perubahan signifikan, 
manajemen dan karyawan saat ini 
memiliki visi dan komitmen yang 
selaras dalam bekerja”

Budi Sapto Aji
Manager Produksi

Lokasi
    Jl. Palem Manis III No. 66,  
    Kawasan Industri Manis II 
    Jatiuwung Tangerang 15137

Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan 



terhadap peningkatan produktivitas yang 
berkesinambungan pihak manajemen 
mencari  berbagai cara agar tujuan tersebut 
tercapai. SRI akhirnya bertemu dengan 
tim SOI (Sentra Otomotif Indonesia) dan 
Kementerian Perindustrian Indonesia yang 
memperkenalkan program SCORE serta 
cerita-cerita sukses perusahaan lain yang 
menerapkan SCORE dalam perusahaan 
mereka. Setelah melihat presentasi tentang 
program SCORE, pihak manajemen sepakat 
untuk bergabung pada Agustus 2016. 

“Sebagai perusahaan baru kami masih 
memiliki keterbatasan dalam menyelaraskan 
visi perusahaan dan komitmen kerja 
karyawan”ujar Budi Sapto Aji, Manager 
Produksi. “Kerap kali dilapangan, para pekerja 
masih bekerja tanpa adanya komunikasi satu 
sama lain dan ruang penyimpanan masih 
belum rapih. Hal ini berpengaruh besar 
terhadap efisiensi kerja dan kalau dibiarkan 
tentu juga akan mempengaruhi produktivitas 
perusahaan” lanjut Budi. 

Semenjak bergabung dengan program SCORE, 
SRI sedikit demi sedikit mampu memperbaiki 
permasalahan mendasar dalam pabrik. Ketika 
SCORE di implementasikan, SRI langsung 
membentuk tim Enterprise Improvement Team 
(EIT) atau Tim Peningkatan Produktifitas 
Perusahaan. Tim ini secara bersama 
membantu SRI untuk membangun kembali 
komitmen para karyawan agar solid dalam 
bekerja, memperkuat komunikasi karyawan 
lewat briefing pagi yang dilakukan rutin dan 
yang paling penting hadirnya program SCORE 
semakin mendukung tumbuhnya budaya 
5S; Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke 
atau yang dalam bahasa Indonesianya dikenal 
dengan Pemilahan, Penataan, Pembersihan, 
Penjagaan dan Penyadaran diri yang sudah 

menjadi bagian penting dalam SRI. 
Sebelum masuknya program SCORE 
sudah ada beberapa karyawan SRI yang 
mengikuti pelatihan tentang 5S di Jepang 
namun masih sulit menerapkannya di 
SRI. Dengan diimplementasikannya 
program SCORE para karyawan tersebut 
semakin tahu bagaimana menerapkan 
dan menumbuhkan budaya 5S. 

Dampak dari implementasi SCORE  
tersebut sangat positif. Yang paling terasa 
adalah hematnya waktu pencarian barang 
dalam gudang saat proses produksi. 
Sebelum SCORE diimplementasikan 
para pekerja membutuhkan waktu 
berjam-jam untuk mencari barang, 
namun sekarang hanya memerlukan 
empat sampai lima menit saja. Efisiennya 
waktu pencarian barang berpengaruh 
besar bagi para pekerja dibagian packing 
atau pembungkusan akhir baik packing 
element maupun cover. Dulu satu pekerja 
dibagian ini hanya bisa menghasilkan 
barang siap jual sebanyak 7000 buah, 
sekarang mereka rata-rata mampu 
mem-packing 10000 buah per hari.  
Jumlah pekerja di bagian packing ada 
delapan orang, artinya satu hari mereka 
menghasilkan 80000 produk siap jual. Ini 
jauh lebih banyak dari sebelumnya yang 
hanya 56000. Produk-produk Sansho 
Rubber paling rendah bernilai Rp 5000 
per satu produk. Dengan peningkatan 
produksi sebanyak 80000 buah per hari, 
maka SRI  menghasilkan kurang lebih Rp 
400 juta rupiah perhari dari sebelumnya 
yang hanya berkisar Rp 280 juta. 

Dampak positif SCORE juga terjadi di 
sisi efisiensi. Penghematan penggunaan 
energi listrik misalnya, saat bergabung 

Apa Kata Mereka

“SCORE membawa perubahan 
bagi SRI. Secara bisnis saat 
ini mereka berkembang pesat, 
produktivitas meningkat 
yang diikuti peningkatan 
pendapatan. Selain itu para 
pekerja SRI juga memiliki 
semangat baru dan motivasi 
tinggi dalam bekerja”

Ir.Abdullah Santosa Rahardjo
Instruktur SCORE dari SOI 
(Sentra Otomotif Indonesia)

“Suasana perusahaan saat 
ini sangat menyenangkan. 
Komunikasi atar pekerja 
meningkat lebih baik. 
Perusahaan juga saat ini 
menjadi lebih rapih dan 
teratur. Pekerja jadi lebih 
semangat dan termotivasi. Ini 
semua buah dari implementasi 
SCORE.” 

Eny Fatimah S 
HR&GA

“Semenjak SCORE 
diimplementasikan, saya dan 
teman operator lainnya lebih 
fokus dalam bekerja serta 
tidak menghabiskan banyak 
waktu dalam mencari barang” 

Yudhi Tri Asmoro
Staff Operator

Aktifitas Produksi



pertama kali di bulan Agustus 2016 SRI 
tercatat menggunakan energi listrik 
per unit produksi sebanyak 3,1 kwh/kg, 
angka ini turun di akhir program pada 
bulan Oktober 2016 sebanyak 2,7 kwh/
kg. 

Implementasi SCORE juga ditanggapi 
positif oleh para pekerja. Kendati 
diawal sempat terjadi resistensi, 
namun seiring program berjalan para 
pekerja diajak ikut berperan serta 
aktif dalam kegiatan SCORE sehingga 
mereka menjadi lebih terbuka dan 
bersemangat. Mereka menyambut 
baik dan mau bekerjasama dalam 
Entreprise Improvement Team (EIT) 
atau Tim Peningkatan Produktivitas 
Perusahaan yang dibentuk. Berkat 
SCORE pula, manajemen SRI 
mengubah cara kerja para operator 
pabrik. Saat ini para operator dibantu 
pekerjaannya dengan disediakannya 
material yang dibutuhkan dekat 
dengan posisi kerja mereka sehingga 
para operator mampu menghemat 
waktu kerja dan pekerjaan menjadi 
efektif dan efisien. “Semenjak SCORE 

diimplementasikan, saya dan teman 
operator lainnya lebih fokus dalam 
bekerja serta tidak menghabiskan 
banyak waktu dalam mencari 
barang” ujar Yudhi Tri Asmoro, Staff 
Operator. Implementasi SCORE 
juga meninggalkan kesan yang 
mendalam bagi pekerja lainnya. 
Saat ini di pabrik mereka memiliki 
papan informasi yang menyediakan 
berbagai informasi terkait kebijakan 
perusahaan, kegiatan karyawan dan 
lainnya. Hal ini memiliki imbas postif 
terhadap angka absensi karyawan 
yang sempat naik sebesar 1,6% 
pada September 2016, namun turun 
sebanyak 1,1% pada Oktober 2016. 
“SCORE membawa perubahan bagi 
SRI. Secara bisnis saat ini mereka 
berkembang pesat, produktivitas 
meningkat yang diikuti peningkatan 
pendapatan. Selain itu para pekerja 
SRI juga memiliki semangat baru 
dan motivasi tinggi dalam bekerja” 
ujar Ir.Abdullah Santosa Rahardjo, 
Instruktur SCORE dari SOI (Sentra 
Otomotif Indonesia). 

Selain itu, pihak manajemen juga 
memberlakukan pemberian warna 
pada proses checking dan sortir. Yang 
dapat memudahkan pekerja dalam 
mengidentifikasi produk. Pada tingkat 
komunikasi, para pekerja dan manajemen 
setuju untuk melakukan musyawarah 
bersama dalam memutuskan suatu 
kebijakan atau peraturan. Bahkan saat ini, 
diadakan arisan dan kegiatan olahraga 
bersama setelah bekerja untuk semakin 
mengeratkan hubungan kerja dan saling 
mengenal satu sama lain. Program 
SCORE membawa suasana baru dalam 
perusaahaan. “Suasana perusahaan saat 
ini sangat menyenangkan. Komunikasi 
antar pekerja meningkat lebih baik. 
Perusahaan juga saat ini menjadi lebih 
rapi dan teratur. Pekerja jadi lebih 
semangat dan termotivasi. Ini semua 
buah dari implementasi SCORE.”kata Eny 
Fatimah S, HR&GA.  

Gudang Penyimpanan yang tertata 
rapi setelah implementasi SCORE, 

menghasilkan efisiensi waktu 
dalam pencarian material/barang
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 SEBELUM SESUDAH

Menara Thamrin Level 22 ILO, Jakarta - Indonesia
Phone: +62 21 3913112, Fax : + 62 21 3100766 +62 21 39838959

E-mail: scoreindonesia@gmail.com, website: scoreindonesia.net, Facebook: SCORE. Indonesia, Twitter : @SCORE_Indonesia

Produk PT Sansho 
Rubber Indonesia

“Melalui program SCORE pekerja menerapkan 5S di gudang. Saat ini gudang tertata rapi, 
bersih dan lebih luas.


