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Semen Gresik Targetkan Emas untuk Sertifikasi Green Label
Rembang, 26 Oktober 2020 - PT Semen Gresik (SG) menargetkan pencapaian level
emas dalam proses sertifikasi green label product berstandar internasional. System
Management Officer Semen Gresik Nurhadi mengatakan, saat ini kebutuhan produk
semen bersertifikat label hijau semakin meningkat karena semakin menipisnya bahan
baku konvensional dan bahan bakar tak tergantikan (fosil). Maka dibutuhkan produk
semen berlabel hijau yang memiliki kualitas berstandar internasional untuk memenuhi
kebutuhan itu.
Nurhadi melanjutkan, untuk mencapai hal tersebut pihaknya akan terus berupaya
untuk memenuhi seluruh target poin dari 14 kriteria penilaian agar mencapai level
emas yakni: informasi produk, bahan baku, kualitas produk, bahan baku alternatif,
logam berat, manajemen energi, bahan bakar alternatif, sistem manajemen
lingkungan, emisi CO2, emisi udara lainnya, pengelolaan limbah padat dan B3,
konsumsi air, bahan kemasan, serta pengemasan dan penandaan.
Sebagai bagian dari PT Semen Indonesia Group (SIG), nilai verifikasi Semen Gresik
saat ini telah mencapai 94,6% untuk persyaratan GLI-01-10-SP-2709-2019 versi 1.0
berdasarkan penilaian yang dilakukan badan sertifikasi global yang diakui dan
berstandar internasional. Selain itu, SG juga telah menorehkan prestasi berupa
penghargaan industri hijau level 5 atau yang tertinggi dari Kementerian Perindustrian
dan sertifikasi hijau dari Lembaga Sertifikasi Balai Besar Barang Bahan dan Teknik
(B4T) meskipun usianya masih muda.
"Hal ini karena kerja sama tim yang bagus dari semua fungsi di Semen Gresik dan
dukungan penuh dari manajemen," kata Nurhadi dalam siaran persnya, Senin (26/10).
Dia melanjutkan, urgensi sertifikat produk berlabel hijau bagi Semen Gresik di
antaranya untuk mendukung program pemerintah sebagaimana komitmen Presiden
RI dalam kesepakatan G-20 Pittsburgh dan COP15 untuk menurunkan emisi gas
rumah kaca sebesar 26 persen. Kemudian untuk mendukung road map dari Bappenas
tentang penurunan CO2 di sektor industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
12/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengurangan
Emisi CO2 Industri Semen di Indonesia.
Kehadiran produk semen bersertifikat hijau juga memudahkan konsumen serta
profesional untuk memilih produk hijau yang ramah lingkungan serta berperan serta
dalam usaha menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sejauh ini produk SG yang telah
didaftarkan untuk bersertifikat hijau yaitu semen jenis portland Composite Curah
bermerk Power Pro dan merk semen gresik kemasan 40kg serta kemasan 50kg.
"Pasar produk bersertifikat hijau terus berkembang dan semakin meningkat. Untuk
memenuhinya, para pemilik, pengguna, konsultan, serta pengembang bangunan
memilih dan menginginkan produk yang bersertifikat hijau," pungkas Nurhadi.
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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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:
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