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Dukung Operasional Unggul, Semen Gresik Lakukan Inovasi pada Mesin
Pengemasan
Rembang, 15 Desember 2021 - PT Semen Gresik (PTSG) melaksanakan Manajemen Visit Implementasi
Perbaikan Berkelanjutan Meminimalkan Dampak Spout Filling Out pada Mesin Pengemasan di area PTSG
pabrik Rembang, Rabu, 8 Desember 2021. Kegiatan tersebut dihadiri Plt Direktur Utama SIG, Fadjar
Judisiawan, dan jajaran manajemen Semen Gresik.
Kunjungan ini sekaligus menyaksikan lebih dekat inovasi karyawan PTSG dalam melakukan perbaikan
berkelanjutan (continuous improvement) pada operasi pengemasan (packing). Kelancaran proses
pengemasan dinilai sangat krusial karena menunjang bagian akhir dari proses produksi.
Direktur Utama PTSG, Subhan, mengapresiasi segala inovasi dan perbaikan berkelanjutan guna
mewujudkan operasional unggul. Inovasi di mesin packing adalah bukti karyawan telah berbuat yang
terbaik sebagai upaya menjawab tantangan industri persemenan dan menghasilkan benefit bagi
perusahaan.
‘’Manajemen mengapresiasi inovasi sangat berharga ini, karena berhasil menekan berbagai gangguan di
area packer seperti pengisian zak semen tidak penuh, kantong semen pecah dalam mesin packer, serta
meminimalisasi emisi debu,’’ kata Subhan dalam siaran persnya, Rabu (15/12).
Lanjut Subhan, ada penciptaan nilai yang dihasilkan dalam inovasi pada mesin pengemasan ini.
Diantaranya kapasitas produksi lebih meningkat sekitar 12 persen, proses operasional packer lebih bersih
karena begitu ada zak semen yang pecah langsung terbuang, menghemat cost karena menjadikan
sparepart tak terkontaminasi debu sehingga lebih awet, serta operator packer bekerja lebih nyaman.
Di tengah dinamika industri semen yang sangat menantang, lanjut dia, pihaknya berkomitmen untuk
lebih kreatif dalam berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.
“Kami terus mendorong para inovator muda yang mayoritas generasi milenial ini sebagai agen perubahan
dengan ide inovasi dengan metode continuous improvement program yang berorientasi pada value
creation atau penciptaan nilai tambah agar memberikan manfaat langsung bagi perusahaan,’’ tandasnya.
Menurutnya, persaingan bisnis ke depan sarat tantangan dan kompetitif. Subhan melihat journey PTSG
pada masa mendatang, sangat ditentukan oleh innovation capability, kolaborasi, dan sikap proaktif. Dia
berharap, inovator Semen Gresik
selalu berinovasi pada produk, layanan, dan proses dengan
menyesuaikan tren bisnis, sehingga mampu menjawab kebutuhan pelanggan.
''Sebagai perusahaan semen paling efisien dan ramah lingkungan di Asia Tenggara, Semen Gresik akan

terus melanjutkan kepemimpinan transformasi serta menguatkan ekosistem inovasi di semua lini bisnis
perusahaan,'' pungkasnya.
***
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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