Press Release
51/HM.01.02/SUP/50048642/5000/01.2021

Peringati HUT Ke-7, Semen Gresik Wujudkan Komitmen Menjadi yang
Terdepan
Rembang, 12 Januari 2021 - PT. Semen Gresik (SG) meyambut tahun 2021 dengan penuh
optimisme meskipun pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan tantangan di dunia
industri semen nasional akan semakin ketat. Direktur Utama SG, Subhan, mengatakan
peringatan HUT Semen Gresik Ke-7 ini menjadi momentum perusahaan untuk semakin
menunjukkan komitmen menjadi yang terdepan dalam proses bisnis dan operasional yang
ramah lingkungan serta efisien.
Sebagai bagian dari PT. Semen Indonesia Tbk. (Persero) atau SIG, jelas Subhan, SG juga akan
terus berkomitmen dalam menyediakan produk yang berkualitas dan layanan prima kepada
pelanggan serta pemangku kepentingan.
“Usaha teman-teman di Semen Gresik dalam menghadapi pandemi tahun 2020 kemarin dari
segi kesiapan, koordinasi, sinergi, dan inisiatif strategis yang dilakukan sangat baik hingga
mencatat berbagai pencapaian nasional maupun international. Ini bisa menjadi modal
bagaimana kita membangun optimisme untuk kinerja unggul di tahun 2021,” ucap Subhan
dalam momen Hari Ulang Tahun ke-7 PT Semen Gresik yang dirayakan virtual bersama
seluruh manajemen dan karyawan yang dilaksanakan pada Senin 11 Januari.
Menurutnya, secara strategis perusahaan masih akan menjadikan sektor cost, quality,
capacity, dan realibility sebagai acuan utama dalam menjalankan operational excellence
perusahaan untuk melewati tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2021
mendatang.
“Semen Gresik telah berhasil mendapatkan pencapaian best practices untuk menjadikan kita
sebagai perusahaan terdepan, dan ini harus kita perkuat dengan future practices untuk
meraih peluang-peluang yang ada ditengah pandemi covid-19,” kata Subhan.
Tren global industri semen di masa mendatang akan lebih mengedepankan inovasi dan
kelestarian lingkungan yang berkesinambungan mengingat semakin meningkatnya
permintaan semen berlabel hijau dan menipisnya bahan bakar tak tergantikan (fosil). Maka
menurut Subhan, kedua hal ini tentunya menjadi keunggulan kompetitif Semen Gresik untuk
dapat meraih opportunity yang ada sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan paling
efisien sesuai visi perusahaan.
“Saya yakin dengan membangun komitmen yang baik maka tantangan apapun yang akan
kita hadapi akan mampu dilewati dengan baik. Sehingga Semen Gresik mampu menjadi
bagian penting yang mendukung kinerja strategis SIG Grup dan sekaligus menjadi yang
terdepan di industri Semen nasional dan regional, kata Subhan.
Di usia Semen Gresik yang ketujuh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika
Wirjoatmodjo berharap SG dapat mencapai visi dan misinya menjadi perusahaan semen
yang paling efisien dan teramah lingkungan di Asia Tenggara. “Kami juga senantiasa

mendukung komitmen nyata Semen Gresik untuk berkontribusi bagi masyarakat sekitar,
lingkungan, dan kemajuan negara Indonesia,” katanya.

***

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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