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Capai Skor TPM 100%, Operasional Semen Gresik Semakin Unggul
Rembang, Jumat 16 Oktober 2020 - PT Semen Gresik (SG) menggelar ‘Total Productive
Maintenance (TPM) Awards for Quarterly Performance Q3 - 2020’ yang ditujukan untuk
seluruh anggota pelaksana terbaik. Kepala Departemen Produksi dan Pemeliharaan SG
Ahmad Zulaihan mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi
dari manajemen atas kegiatan TPM yang telah berlangsung di pabrik Rembang, Jawa
Tengah.
"Berkat dukungan manajemen serta partisipasi seluruh karyawan Semen Gresik, target score
TPM tahun 2020 bisa tercapai 100 persen," kata Zulaihan, Jumat (16/10).
Dia melanjutkan, Semen Gresik mengimplementasikan program TPM dengan
mengoptimalkan keefektifan, meminimalisasi gangguan sejak dini, difokuskan kepada 5R
(ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin), autonomous maintenance, planned maintenance, dan
focus improvement dengan melibatkan semua karyawan di jajaran direktorat produksi.
Semen Gresik sebagai bagian dari PT Semen Indonesia Group (SIG), kata Zulaihan, telah
menggariskan untuk menerapkan TPM sebagai salah satu upaya atau metode agar mencapai
target yang unggul dalam pengendalian operasional pabrik. "Sebagai salah satu bisnis unit
persemenan dalam lingkup SIG, tentunya PT Semen Gresik memiliki komitmen yang tinggi
untuk mengimplementasikan TPM," katanya.
Dia menambahkan, di tengah-tengah persaingan industri semen yang semakin ketat dan
over supply, program TPM sangat penting bagi SG. Sebab dengan mengimplementasikan
TPM yang baik maka diharapkan peralatan produksi terawat dengan benar dan dapat
beroperasi sesuai prosedur. "Sehingga mendukung pencapaian biaya produksi yang efisien
dan utilasi peralatan pabrik dalam kondisi yang optimal," ujar Zulaihan.
Dampak langsung yang terlihat dari pengimplementasian TPM, ujar Zulaihan, yaitu area
kerja dan peralatan produksi yang lebih terkelola serta tertata. Sehingga mampu
meningkatkan kenyaman/keamanan karyawan dalam bekerja di lapangan.
Menurut TPM officer Semen Gresik Wahyu Saptadi Sampurno, keunggulan program ini yaitu
dapat membuat seluruh personel atau karyawan di level apapun selama masih dalam
direktorat produksi untuk ikut peduli dan ambil bagian dengan membentuk small group
activity (SGA) yang berperan aktif untuk meningkatkan performa di areanya.
"Jadi, yang dulu hanya ditangani sektoral oleh operator produksi, sekarang dengan adanya
SGA yang anggotanya lintas fungsi, semakin mendorong efektivitas dan produktivitas proses
produksi," kata Saptadi.
Penerapan program TPM, lanjutnya, membuat semua personel dapat semakin luwes dalam
bekerja sama untuk memecahkan masalah yang muncul. Sehingga jika masalah-masalah itu
dapat diatasi lebih dini maka akan membuat produktivitas semakin meningkat.

"Dengan menerapkan TPM, ketersediaan peralatan meningkat dan masalah cepat diatasi,
sehingga pada akhirnya operasional akan semakin optimal dan efisien," ujarnya.
***
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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