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Semen Gresik Berjaya di Ajang GRC Awards 2021, Borong Tiga
Penghargaan
Rembang, 06 Agustus 2021- PT Semen Gresik (SG) menorehkan prestasi gemilang dengan memborong
tiga penghargaan sekaligus di ajang GRC & Performance Excellence Award 2021 pada malam penghargaan
yang digelar di Hotel JHL Solitaire- Gading Serpong, Tangerang, Kamis (5/8/2021). Ketiga penghargaan itu
meliputi The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2021, The Best CEO dan The Best
Corporate Secretary.
Direktur Utama SG, Subhan, mengungkapkan pencapaian ini membuktikan bahwa SG tetap konsisten dan
memiliki komitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Transparancy,
Accountabilty Responsibility, Independency, dan Fairness) dalam setiap aktivitas bisnisnya.
“Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini merupakan
pelecut dan pompa semangat bagi korporasi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.
Sehingga Semen Gresik selalu mampu menjadi perusahaan persemenan terdepan dan terpercaya di
Indonesia," kata Subhan dalam siaran persnya, Jumat, (06/08).
Subhan melanjutkan, penghargaan ini tak lepas dari komitmen bersama mulai dewan komisaris, direksi,
jajaran manajemen dan seluruh insan SG dalam menjalankan praktik GRC serta komitmen seluruh lini
perusahaan untuk berkontribusi seoptimal mungkin dalam menjalankan dan memenuhi kepuasan seluruh
pemangku kepentingan.
Di bagian lain, Kepala Departemen dan Hukum/Sekretaris Perusahaan SG, Gatot Mardiana, menambahkan
pihaknya telah menerapkan strategi dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.
Adapun strategi GRC yang dilakukan antara lain, prosedur tanggap darurat, penyusunan panduan Covid19, pelaksanaa RML dan GCG Assessment, pembaruan prosedur manajemen krisis, dan pengukuran risiko
pada setiap karyawan (personal risk assessment).
Governance, Risk, Compliance (GRC) & Performance Excellence Award merupakan ajang tahunan di
bidang Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan yang digagas Majalah
BusinessNews Indonesia serta didukung pakar profesional di bidang GCG. Tujuannya untuk mendorong
peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola
perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi. Ajang ini diikuti
sekitar 400 perusahaan BUMN dan swasta di Indonesia.
Adapun bertindak selaku dewan juri dalam award ini di antaranya, Ir. Irnanda Laksanawan, MSc.Eng
(MBM), PhD. (Chairman For GRC & Performance Excellence Award 2021), Dr. Dewi Hanggraeni, SE, MBA,

CA, CACP (Deputy Chairperson of the Indonesian Risk Professional Association), Dr. Pandu Patriadi, SE,
MBA, MH (Chairman of Indonesian Multidisiplinary Doctoral Forum (FDM-I), Dr. Eddy Iskandar, B.Eng, MSc
(CEO CPM Consulting), dan Wira Perdana, BSc, MSc (CEO MB Solution, IT Expert for Enterprise Resources
Planning (ERP) Integrated IT & Database System).
***
Tentang Semen Gresik
PT Semen Gresik (SG) adalah salah satu anak usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG yang
berdiri pada 10 Januari 2014. Memiliki pabrik yang berlokasi di Rembang, Jawa Tengah, SG telah dipercaya
dalam menyediakan produk semen yang berkualitas tinggi yang dihasilkan dari proses produksi dengan
teknologi mutakhir serta ramah lingkungan.

Sebagai produk seratus persen asli Indonesia, SG turut berkontribusi membangun negeri dengan berbagai
mahakarya kelas dunia yang menjadi bukti nyata kekokohan produknya bagi jutaan keluarga dan
pelanggan secara luas di Indonesia.
SG selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik, mulai dari inovasi teknologi berkelanjutan, hingga
komitmen kami dalam melestarikan lingkungan dan bersinergi dengan masyarakat sekitar. Prinsip Triple
Bottom Line: People, Profit, dan Planet menjadi nilai bersama antara perusahaan dengan masyarakat.
Dengan memberikan nilai tambah yang berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan, melalui
budaya kerja keras dan semangat inovasi segenap elemen perusahaan, Semen Gresik telah menjadi
pemain utama dalam industri persemenan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah regional.
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