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Cegah Klaster Covid-19 Perkantoran, Semen Gresik Disiplin Jaga
Protokol Kesehatan
Rembang, 19 Oktober 2020 -- PT Semen Gresik (SG) tetap menjaga kedisiplinan dalam lingkup kawasan
pabrik dan perkantoran untuk mencegah terjadinya penularan virus SARS-CoV-2 atau Covid-19. Kepala
Unit SDM dan Sarana Umum Semen Gresik Taufik Santoso mengatakan, ada beberapa strategi yang
dilakukan SG agar seluruh karyawannya baik yang organik ataupun outsourcing tidak terinfeksi virus
corona.
Sebagai bagian dari PT Semen Indonesia Group (SIG), Semen Gresik menerapkan program cosmic yaitu
melaporkan setiap fasilitas protokol kesehatan yang mereka miliki seperti wastafel, hand sanitizer,
media sosialisasi, dan sebagainya kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui
pelaporan terpusat SIG.
Fasilitas-fasilitas itu harus dilaporkan secara berkala setiap satu minggu sekali kepada Kementerian
BUMN sebagai upaya kontrol dan koordinasi terkait pencegahan penularan Covid-19 di kawasan
perkantoran. "Laporannya harus up to date," kata Taufik dalam siaran persnya, Selasa (20/10).
Selain itu, Semen Gresik juga menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar
seluruh karyawan dapat bekerja dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan dari
pemerintah seperti wastafel untuk cuci tangan di area kerja, hand sanitizer di setiap ruangan kerja serta
media sosialisasi seperti poster.
Kemudian, SG juga secara konsisten melakukan sosialisasi dan penguatan kepada karyawan dan
keluarganya melalui webinar yang berkaitan dengan pencegahan penularan Covid-19 melalui program
BISIK (Bincang Asik Bersama Semen Gresik).
SG sebagai bagian dari SIG juga konsisten melakukan pencegahan penularan Covid-19 secara berkalan
dan memantau kesehatan seluruh karyawan setiap harinya. Jika dari mereka atau keluarganya ada yang
sakit akan segera ditindaklanjuti apapun itu penyakitnya. "Tracing juga diperketat jika ada karyawan
dan keluarganya yang terdampak atau bergejala," kata Taufik.
Dia menjelaskan program pencegahan penularan Covid-19 di kawasan pabrik Semen Gresik sudah
dimulai sejak bulan Maret 2020 yang lalu ketika pemerintah secara resmi mengimbau masyarakat
Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan tetap berdiam diri di rumah jika
tidak ada kepentingan mendesak.
Namun jauh sebelum pengumuman resmi itu, ujar Taufik, SG telah mengantisipasi pencegahan
penularan Covid-19 di kawasan perkantoran. Berbagai media komunikasi, informasi, dan sosialisasi
pencegahan Covid-19 di kawasan perkantoran telah disiapkan manajemen SG dengan matang. "Ketika
ada satu orang yang dikonfirmasi positif di Kota Solo kami sudah melakukan melakukan persiapan
langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19 di kawasan pabrik," katanya.
Menurutnya langkah strategi pencegahan penularan Covid-19 di pabrik SG sudah tepat. Sebab sampai
saat ini tidak ada kasus karyawan yang positif terinfeksi di kawasan perkantoran. Jika ada karyawan
atau keluarganya yang terdampak Covid-19, SG mengimbau mereka untuk terbuka kepada manajemen.
"Supaya mendapatkan penanganan dan juga bantuan," katanya.
SG tidak henti-hentinya terus mengingatkan seluruh karyawan mereka agar tetap menjaga kedisiplinan
selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir. "Yang terpenting adalah selalu menjaga jarak dan

mematuhi protokol kesehatan lainnya seperi menggunakan masker, serta mencuci tangan pakai sabun
dan air mengalir. Jangan bosan-bosan untuk menerapkan protokol kesehatan," 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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