Press Release:

3 Tahun Beroperasi, Semen Gresik Kokoh Gunakan Teknologi Canggih
dan Ramah Lingkungan
Rembang, 31 Oktober 2020 - PT Semen Gresik (SG) berkomitmen penuh menjaga kualitas
produknya yaitu dengan menggunakan teknologi mutakhir dan proses yang ramah lingkungan
dan didukung sumber daya manusia terbaik serta kontrol kualitas yang terjaga. Kepala
Departemen Komunikasi dan Hukum SG Gatot Mardiana mengatakan, hasilnya pabrik bisa
memproduksi semen yang berdaya saing tinggi.

Gatot menjelaskan sebagai bagian dari PT Semen Indonesia Group (SIG), Semen Gresik selama
tiga tahun beroperasi telah menunjukkan keunggulannya dalam memproduksi semen yang
berkualitas tinggi dan berupaya optimal menjawab tantangan industri semen dengan
menggunakan dukungan teknologi dan sertifikasi berstandar internasional.

"Demi mewujudkan visi dan kompetensi inti perusahaan untuk menyediakan produk semen
terbaik dengan menggunakan teknologi dan proses yang efisien serta ramah lingkungan," kata
Gatot dalam siaran persnya, Sabtu (31/10).

Adapun beberapa teknologi mutakhir yang dimiliki SG untuk menjaga kualitas produknya dan
tetap memperhatikan lingkungan yaitu di antaranya: Mekanisasi Storage (penyimpanan)
untuk menghemat konsumsi bahan bakar alat berat, Regenerative Drive System Long Belt
Conveyor yang berfungsi menghemat konsumsi listrik sampai 20%, Bag Filter Technology
untuk menurunkan emisi debu sampai dengan <30mg/m3, dan 5 stages preheater yang didesign untuk menghemat konsumsi energi secara signifikan per tahunnya.

Gatot melanjutkan, kompetensi inti SG yaitu menyediakan produk semen terbaik dengan
menggunakan teknologi dan proses yang efisien serta ramah lingkungan. Program unggulan
ini terbukti berhasil menekan emisi dan berkontribusi terhadap konservasi lingkungan di
sekitar PT Semen Gresik yang berlokasi di Rembang.

"Bahkan, salah satu teknologi ramah lingkungan yang ada di PT Semen Gresik Pabrik Rembang
ini merupakan teknologi persemenan generasi terbaru di kawasan Asia Tenggara," pungkas
Gatot.

***
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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