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SRITEX ‘Karya Indonesia Untuk Dunia’ 

Sukohardjo, 16 Agustus 2018 -Untuk memeriahkan acara HUT PT Sri Rejeki Isman Tbk 
yang ke-52 dengan tema SRITEX ‘Karya Indonesia Untuk Dunia’ dan bertepatan dengan 
Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73, keluarga besar SRITEX akan mengadakan 
malam Resepsi yang digelar di Diamond Solo Convention Center dan dihadiri oleh 3,000 
tamu undangan. Acara ini akan diisi dengan pagelaran fashion show dari POP U, Suqma, 
Asian Games 2018, dan Asia New Generation Fashion Award. Tidak kalah menarik, 
performance dari artis papan atas Judika dan dipandu oleh MC kondang Indra 
Herlambang juga ikut meramaikan acara akbar ini.  

Pada acara upacara yang akan diadakan pada 17 Agustus pagi, keluarga besar SRITEX 
siap memecahkan rekor MURI untuk 2 kategori; Tarian Gemu Famire dan Tarian Sajojo 
terbesar sepanjang sejarah yang diikuti oleh 20.000 orang dari satu perusahaan. 

Tarian Gomu Famire dan Sajojo yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 
dan Papua dipilih untuk acara HUT SRITEX tahun ini karena melambangkan persatuan 
dan kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Hal ini sejalan dengan rencana 
pemerintah untuk terus membangun negara yang tidak hanya Jawa-sentris, tapi merata 
hingga ke Indonesia timur.  

Pada sambutan hari ini, Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan Setiawan 
Lukminto memaparkan beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh perusahaan 
selama 12 bulan terakhir. 

“Pada tahun ini, PT Sri Rejeki Isman Tbk berhasil meraih pencapaian sebagai ‘The Best 
Blue 2017’ dari Bursa Efek Indonesia; ‘Top Emiten 2017’ oleh majalah BusinessNews 
Indonesia dan ABRC; ‘The Most Powerful Company 2017’ dan ‘Indonesia’s Best Excellent 
Public Company 2018’ versi Warta Ekonomi; “The Most Influential Company Of The Year” 
dari OCI Awards Indonesia; “Excellent Growth 2018” untuk sektor Aneka Industri dan “Best 
CEO 2018” dari Bisnis Indonesia; Juara I Lomba KB Perusahaan Tingkat Nasional 
Regional Jawa Bali; Tahun ini, SRIL juga terpilih menjadi Official Partner untuk 
merchandise 18th Asian Games 2018, dan mempertahankan posisi sebagai 45 saham  
yang likuid pilihan tahun ini (LQ45) di IDX.” paparnya. 

Iwan S Lukminto mengatakan penghargaan tersebut tidak lepas dari kinerja SRITEX 
GROUP yang kini memiliki aset lebih dari$ 2,2 miliar atau Rp 33 triliun. Sepanjang 
semester pertama tahun ini, SRITEX sendiri telah membukukan penjualan sebesar $544 
juta, atau meningkat 35,6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. 



Awal tahun ini, SRITEX berhasil menyelesaikan proses akuisisi 2 pabrik Spinning yaitu PT. 
Primayudha Mandirijaya dan PT. Bitratex Industries. Kami sangat bersyukur karena proses 
akuisisi berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. “Dengan akuisisi 2 perusahaan 
tahun ini, kami memiliki 38 pabrik Spinning, 7 pabrik Weaving, 4 pabrik Finishing, dan 11 
pabrik Garment. Penambahan kapasitas produksi yang terus kami jajaki ini, membuat 
kami optimis dapat menjadi produsen Tekstil dan Garmen Terbesar dan Terbaik di dunia.” 
ulas Iwan S Lukminto. 

Seluruh pencapaian ini tentu tidak luput dari Sumber Daya Manusia (SDM) PT Sri Rejeki 
Isman Tbk yang baik. Seperti kita ketahui, Industri Teksil dan Produk Tekstil (TPT) adalah 
industri padat karya dan menyerap banyak lapangan pekerjaan. Seiring dengan 
perkembangan perusahaan, di awal 2018, SRITEX GROUP memiliki lebih dari 50,000 
karyawan.  

Pertumbuhan kinerja yang kuat dan berkelanjutan inilah yang menjadi sumber tenaga 
perusahaan untuk terus berinovasi memberikan pelayanan dan kualitas terbaik di bidang 
Teksil dan Produk Tekstil (TPT). Saat ini, produk SRITEX GROUP mulai dari Benang, kain 
Greige, Kain Jadi, produk Fashion, seragam Korporasi, Pemerintah, TNI/POLRI, hingga 
Militer telah membawa nama SRITEX ke lebih dari 100 negara di dunia.  

Bukan hanya meningkatkan kapasitas, namun efisiensi juga merupakan salah satu hal 
yang dikedepankan oleh perusahaan hingga saat ini. Hal ini bisa terlihat dari laba bersih 
perusahaan yang meningkat pesat sepanjang semester 1 tahun ini sebesar 67,6%. Tentu 
besar harapan bagi Perusahaan untuk tetap memaksimalkan tingkat produksi yang 
kompetitif agar bisa membawa nama baik TPT Indonesia di kancah internasional. 

Masih banyak ruang bagi Perusahaan untuk terus bertumbuh khususnya dengan situasi 
perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan meningkatnya biaya 
produksi di Tiongkok. Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia dinilai memiliki daya saing lebih 
tinggi dibandingkan negara lain seperti Vietnam karena memiliki infrastruktur penunjang 
produksi yang semakin mumpuni. 

Visi dan Misi yang Berkelanjutan 

Pada tahun ini, PT Sri Rejeki Isman Tbk memiliki fokus untuk bergerak ke arah yang 
mengutamakan sustanability. Faktor-faktor seperti sumber daya manusia, sumber daya 
alam, dan pelestarian lingkungan merupakan fokus yang kami utamakan. Beberapa 
komitmen yang telah kami jalani telah sesuai dengan komitmen Indonesia menuju target 
Sustainable Development Goals 2030 yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa 
Bangsa (PBB) yaitu dengan mengolah limbah sampah yang aman bagi masyarakat, 
mengaktifkan pelatihan komunitas difabel, dan melestarikan alam sekitar yang merupakan 
tanggung jawab kita bersama. Salah satu bentuk aktifitas CSR SRITEX yang 
dilaksanakan sebagai wujud sustanability adalah ‘Rumah Harmoni Alam’ yang digagas 



dan dilaksanakan oleh masyarakat Kelompok Tani ‘Boga Tani’ Kabupaten Sukoharjo 
bersama SRITEX. 

Tentang PT Sri Rejeki Isman Tbk. 
PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) merupakan perusahaan Tekstil dan Garmen nasional 
yang terintegrasi dalam satu atap, dengan 4 proses produksi utama: Spinning, Weaving, 
Finishing, dan Garment. PT Sri Rejeki Isman Tbk. yang didirikan Alm. HM Lukminto pada 
tahun 1966, memiliki fasilitas yang terletak di Semarang dan Sukoharjo Jawa Tengah. 
Klien SRIL saat ini tersebar diseluruh dunia yaitu di Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan 
Afrika. 
SRIL tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 dan merupakan satu-satunya 
perusahaan tekstil yang terdaftar pada LQ45. Perseroan juga termasuk dalam IDX 30 
yang diumumkan pada Januari 2017 serta mendapatkan penghargaan sebagai salah satu 
IDX Top 10 Blue 2016 dan The Best Blue 2017. Penghargaan prestigius ini berdasarkan 
kinerja saham SRIL atas faktor likuiditas, pertumbuhan, dan shareholders depth.  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