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Skor Indeks Pencapaian RML Semen Gresik Lampaui Target
Rembang, 31 Januari 2021 - PT. Semen Gresik (SG) melakukan penilaian risk maturity level
(RML) di lingkup organisasi perusahaan. Tujuannya untuk mengevaluasi kematangan
penerapan enterprise risk management (ERM) yang telah dan sedang dijalankan perusahaan.
Kepala Biro Legal dan GRC Semen Gresik, Ahmad Jibril mengatakan, penilaian RML dilakukan
untuk menyajikan hasil evaluasi awal (pengukuran dan pengujian) berupa gambaran kondisi
aktual penerapan ERM di PT. Semen Gresik.
Sebagai bagian dari PT. Semen Indonesia Tbk. (Persero) atau SIG, katanya, penilaian ini juga
bermaksud untuk mengidentifikasi dan menunjukkan aspek-aspek ERM yang telah berjalan
baik maupun yang masih memerlukan penyempurnaan dan/atau pengembangan serta
usulan rekomendasinya termasuk roadmap tiga tahun ke depan.
"Supaya bisa lebih mengoptimalkan penerapan ERM di PT. Semen Gresik. Selain itu juga
untuk mengetahui dan me-review tingkat kematangan (maturity level) implementasi ERM di
lingkup perusahaan," kata pria yang akrab disapa Jibril itu dalam siaran persnya, Minggu,
(31/01).
Dia melanjutkan, penilaian RML di lingkup Semen Gresik baru pertama kali dilakukan pada
tahun 2020 kemarin. Hasilnya Semen Gresik mendapatkan skor pencapaian total 51 persen
dengan indeks pencapaian senilai 3,49 dan tingkat maturitasnya repeatable.
Jibril mengatakan, level repeatable menjelaskan kerangka sistem manajemen risiko telah
dikembangkan dan dijamin dapat dijalankan secara repetitive. Hal ini ditandai oleh
kapabilitas para pelaku sistem yang telah ditingkatkan secara bertahap dan alokasi anggaran
untuk pengendalian risiko pun telah dilakukan.
"Ini sudah cukup bagus karena target awal kami berada di level initial. Kami bekerja sama
dengan konsultan independen untuk RML assessment supaya menghasilkan penilaian yang
objektif," kata Jibril.
Jibril menggarisbawahi Semen Gresik punya banyak peluang dan sumber daya untuk
meningkatkan indeks pencapaian yang diraih tahun 2020 kemarin. Terpenting yang perlu
dilakukan yaitu menanamkan budaya manajemen risiko ke seluruh pegawai dan
membiasakan mereka untuk melakukan analisis risiko pada setiap pengambilan keputusan.
Selain itu, diperlukan juga meningkatkan kompetensi untuk masing-masing risk officer di
setiap unit. Tujuannya untuk mengkatalisasi percepatan budaya manajemen risiko. "Untuk
tahun 2021 kami menargetkan bisa mendapatkan indeks pencapaian senilai 3,6," pungkas
Jibril.
***
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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