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Semen Gresik Raih Apresiasi Proper Hijau dari Kementerikan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI
Rembang, 30 Desember 2021 - PT Semen Gresik (PTSG) pabrik Rembang di penghujung tahun
2021 meraih apresiasi Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
secara virtual pada Selasa (28/12). Acara penghargaan tersebut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf
Amin dan Menteri LHK Siti Nurbaya.
Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum sekaligus Sekretaris Perusahaan PTSG Gatot
Mardiana mengungkapkan, capaian Semen Gresik memperoleh Proper Hijau adalah bukti
bahwa perusahaan ini melakukan beyond compliance atau pengelolaan lingkungan melampaui
dari yang dipersyaratkan. Penghargaan ini sekaligus peningkatan prestasi Semen Gresik dari
sebelumnya yang baru mencapai Proper Biru di tahun 2019 dan 2020.
''Kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak terkait yang mendukung dan
membina kami, sehingga Semen Gresik mendapatkan Proper Hijau dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,'' kata Gatot dalam siaran persnya, Rabu (29/12).
Ditambahkan Gatot, Proper adalah penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah untuk
industri-industri yang memiliki kinerja terbaik di kategori lingkungan serta pengembangan
masyarakat di sekitar area operasional perusahaan. Pada tahun 2021 ini, ada 2.593 industri
yang dievaluasi, dan Semen Gresik masuk dalam 186 yang menerima penghargaan Proper
Hijau.
Penghargaan ini, lanjut dia, diterima PTSG karena komitmen dalam tiga hal yang mencakup
pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan memiliki tanggung jawab
sosial secara berkelanjutan.
Lanjut Gatot, PTSG dinilai unggul dalam pengelolaan lingkungan karena memiliki sistem
manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, efisiensi air dan penurunan beban
pencemar air, sistem 3R limbah bahan bahaya beracun, 3R limbah padat non-B3, perlindungan
keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat dan tanggap kebencanaan.
Dia berharap penghargaan ini memacu Semen Gresik untuk menjaga keseimbangan antara
kinerja bisnis, lingkungan, pelestarian alam, dan pemberdayaan masyarakat.
Pencapaian ini juga diyakini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan
meningkatkan reputasi korporasi sehingga menambah kepercayaan dari para pemangku
kepentingan.

''Harapannya, kami selalu konsisten dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan dampak
positif bagi lingkungan sekitar melalui pengembangan program pemberdayaan masyarakat, ''
tandasnya.
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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