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SG Tutup 2021 dengan Berbagai Prestasi Gemilang
Rembang, 03 Januari 2022 - PT Semen Gresik (PTSG) meraih berbagai pencapaian gemilang selama tahun
2021, di antaranya Proper Hijau, Industri Hijau, penghargaan pemberdayaan masyarakat dan inovasi.
Capaian pada tahun ini membuktikan Semen Gresik tetap kokoh sebagai perusahaan persemenan
terpercaya di Tanah Air yang terus berkomitmen pada pengelolaan lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan.
Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum sekaligus Sekretaris Perusahaan PTSG, Gatot Mardiana,
mengungkapkan setidaknya ada delapan pencapaian membanggakan yang berhasil dicatat perusahaan
ini selama kurun waktu 2021, baik pencapaian berskala nasional hingga pengakuan internasional.
Pencapaian penting pertama adalah penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Penghargaan ini merupakan peningkatan predikat dari sebelumnya yaitu Proper Biru, karena
keberhasilan Semen Gresik melakukan beyond compliance atau pengelolaan lingkungan melampaui dari
yang dipersyaratkan.
‘’Penghargaan Proper Hijau kami syukuri, karena merupakan bukti dan komitmen Semen Gresik pada
pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan pemberdayaan masyarakat secara
berkelanjutan,’’ kata Gatot dalam siaran persnya, Senin (3/1).
Selanjutnya, lanjut Gatot, PTSG juga mendapatkan penghargaan Industri Hijau dari Kementerian
Perindustrian dengan pencapaian Level Tertinggi (Level 5) dan Surveillance Sertifikasi Industri Hijau.
Penghargaan Ini menegaskan visi PTSG sebagai perusahaan persemenan terkemuka yang komitmen atas
keberlanjutan lingkungan dan paling efisien di kawasan Asia Tenggara.
Tahun 2021 ini, karyawan milenial Semen Gresik juga sukses di bidang inovasi baik skala nasional maupun
internasional. Yaitu penghargaan 2 Platinum dan 6 Gold di ajang Temu Karya Mutu dan Produktivitas
Nasional (TKMPN) 2021, capaian 3 Stars di ajang APQO (Australia) serta predikat Excellence di Kompetisi
ICQCC (India).
Pencapaian selanjutnya Semen Gresik memborong tiga penghargaan sekaligus di ajang GRC dan
Performance Excellence untuk The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2021, The Best
CEO dan The Best Corporate Secretary.
Selain itu, kata Gatot, di bidang kehumasan, PTSG juga memperoleh penghargaan prestisius, yaitu dua
Gold di ajang Public Relations Indonesia Award (PRIA) untuk Kategori Anak Usaha BUMN yaitu Best
Company Profile Video dan Best Community Based Development.
Pencapaian cemerlang berikutnya yaitu naiknya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil riset dari pihak

independen, menunjukkan IKM atas kehadiran Semen Gresik naik signifikan dari 82,13 di tahun 2020 naik
drastis menjadi 87,70 pada tahun 2021 dengan kategori Memuaskan.
‘’Angka IKM melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kami di tahun 2021 diambang kategori
Sangat Memuaskan. Kami terus terpacu untuk meningkatkan program pelibatan dan pemberdayaan
masyarakat,’’ tandasnya. Kehadiran dan kontribusi Semen Gresik yang mendapatkan kepercayaan penuh
dan lisensi sosial dari masyarakat juga ditandai pencapaian Social Licence Index (SLI) sebesar 3,94.
Ditambahkan Gatot, dalam program pelibatan masyarakat, PTSG juga dianugerahi TOP CSV Award 2021
atas keberpihakannya dalam pembangunan berkelanjutan. Program CSR unggulan di antaranya Forum
Masyarakat Madani, Edupark Semen Gresik bersama BUMDes, SG Sahabat Petani, dan Program Beasiswa
Prasejahtera Berprestasi.
***
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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