
 SIARAN PERS 
PG REALISASIKAN  
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Acara   : Konvensi Inovasi Petrokimia Gresik (KIPG) ke-XXX 
Tempat  : Gresik 
Hari/ Tanggal  : Rabu, 13 April 2016 
 
Guna meningkatkan daya saing perusahaan di tengah kompetisi global, PT Petrokimia 
Gresik (PG) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Salah satunya 
melalui kegiatan inovasi, baik produk, proses bisnis, teknologi, pelayanan, organisasi, dan 
sebagainya. 
 
Upaya peningkatan daya saing ini terwujud dalam kegiatan tahunan Konvensi Inovasi 
Petrokimia Gresik (KIPG) ke-XXX di SOR Tri Dharma PG, Gresik, Rabu (13/4). Selain 
apresiasi, kegiatan yang pada tahun ini mengambil tema “Inovasi Berkelanjutan untuk 
Hasilkan Kinerja Unggul” ini juga merupakan ajang berbagi pengetahuan atau sharing 
knowledge. 
 
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini panitia juga menggelar Petrokimia 
Gresik Innovation Expo (PGIE) 2016 yang merupakan ajang untuk memamerkan hasil 
karya inovasi oleh inovator terbaik. 
 
Direktur Produksi PG I Ketut Rusnaya menyatakan bahwa tujuan utama KIPG dan PGIE 
2016 adalah untuk semakin mengokohkan budaya inovasi di lingkungan PG. Karena 
inovasi sudah terbukti berhasil menciptakan berbagai perbaikan, baik sistem maupun 
proses kerja. 
 
“Berbagai perbaikan telah terbukti berdampak pada efisiensi dan efektivitas sumber daya 
perusahaan dan memberikan nilai tambah di segala aspek operasional kami,” ujar Dirprod 
PG I Ketut Rusnaya. 
 
Salah satu nilai tambah dimaksud adalah nilai penghematan yang diperoleh. Berdasarkan 
verifikasi internal PG, tercatat realisasi penghematan sebesaar Rp 30,9 miliar dan masih 
berpotensi hemat sekitar Rp 84,4 miliar yang berasal dari kegiatan inovasi selama tahun 
2014/2015. 
 
Nilai efisiensi ini merupakan hasil kegiatan inovasi dari 1003 gugus inovasi karyawan PG. 
Jumlah gugus inovasi ini meningkat 22% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
(820 gugus inovasi). 
 
“Melalui penghematan ini, kami akan mengarahkanya untuk mendukung berbagai 
program pengembangan perusahaan, sehingga Petrokimia Gresik bisa memperkuat 
struktur bisnisnya,” tambah Dirprod PG I Ketut Rusnaya 
  
Sukses Inovasi 
 
Sejumlah hasil karya inovasi karyawan PG tidak hanya mendapat apresiasi dari 
manejemen perusahaan saja, melainkan juga pihak eksternal, baik di tingkat nasional 
maupun internasional. 
 
Berikut daftar gugus inovasi PG yang mendapat penghargaan dalam ajang nasional Temu 
Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXIX tahun 2015 di Jogjakarta pada 22 
s.d 26 November 2015 : 



 SIARAN PERS 
 

a. Sistem Saran (SS) BB meraih medali GOLD. 
b. Sistem Saran (SS) Guava meraih medali GOLD. 
c. Sistem Saran (SS) Sludgy meraih medali Platinum. 
d. Gugus Inovasi Organisasi (GIO) Steam Power Batubara meraih medali Platinum. 

 
Selain tingkat nasional, gugus inovasi PG juga mendapat apresiasi pada ajang 
internasional Asia Pacific Quality Conference (APQC) 2015 di Shanghai, China pada 8 s.d 
12 November 2015. Dimana Gugus Inovasi Organisasi (GIO) SIP3 berhasil meraih 
kategori SILVER. 
 
“Kami bertekad agar budaya inovasi ini dapat diterapkan secara konsisten dan 
berkelanjutan. Sehingga setiap tahun diperoleh proses bisnis dan kerja inovatif yang 
berujung pada penghematan sumber daya perusahaan,” tutup Dirprod PG I Ketut 
Rusnaya 
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Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 
 
Sekretaris Perusahaan  : Wahyudi 
Kantor : 031-398181 

     ext. 2218 
Handphone     : 0812 31976000 
Email      : wahyudi@petrokimia-gresik.com 

     whywahjudi61@gmail.com
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