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Capai Skor TKDN 98%, Komitmen SG Dukung Kemajuan Industri dan Produk
dalam Negeri
Rembang, 14 Juni 2021- PT Semen Gresik (PTSG) sukses meraih capaian skor sangat memuaskan
hingga 97.80 % dalam pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dari tujuh jenis produk
yang didaftarkan melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
Kementerian Perindustrian. Adapun tujuh produk SG yang tersertifikat TKDN ini di antaranya, Klinker
Curah (skor 97.80%); UltraPro (skor 97.01%); PowerPro (skor 96.99%); DuPro+ LH (skor 96.99%); EzPro
(96.95%); Portland Composite Cement (PCC) Kemasan 40kg (skor 86.82%); dan Portland Composite
Cement (PCC) Kemasan 50kg (skor 86.00%).
Pgs. Senior Manager SMSG PTSG menyampaikan bahwa capaian skor TKDN yang diperoleh,
memperkokoh konsistensi SG sebagai bagian dari BUMN dalam mendukung upaya pemerintah
memperkuat kemajuan industri dan produk-produk dalam negeri.
“Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) P3DN Kementerian Perindustrian tahun 2019, terdapat
ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa dengan penggunaan Produk Dalam Negeri yang memiliki
nilai TKDN paling sedikit 25%. Dengan target sebelumnya pencapaian skor TKDN PTSG adalah 70%,
sehingga capaian saat ini telah jauh melebihi target yang ditetapkan perusahaan,” kata Taufik dalam
siaran persnya, Senin (14/06).
Taufik menambahkan, dalam proses penilaian yang dilakukan surveyor, dalam hal ini PT Sucofindo
(Persero), berbagai komponen penilaian meliputi bahan dan material produksi, tenaga kerja, hingga
berbagai biaya secara struktural. “Tentunya capaian skor ini menjadi gambaran bahwa Semen Gresik
telah memenuhi syarat perindustrian dalam negeri dengan sangat baik,” pungkas Taufik.
Sebagai bagian dari Semen Indonesia Group (SIG), keikutsertaan SG dalam TKDN ini juga menjadi
kewajiban pemenuhan regulasi yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018
tentang Tim Nasional P3DN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan
Industri.
***
Tentang Semen Gresik
Semen Gresik merupakan salah satu anak usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG.
Entitas yang berdiri pada 10 Januari 2014 dan beroperasi melalui pabriknya yang berlokasi di
Rembang, Jawa Tengah ini, telah dipercaya dalam menyediakan produk semen yang berkualitas bagi
jutaan keluarga dan pelanggan secara luas di Indonesia. Berbagai mahakarya kelas dunia menjadi bukti
nyata kekokohan produk Semen Gresik yang diproduksi melalui proses yang ramah lingkungan dan
menggunakan teknologi mutakhir. Semen Gresik selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik.
Mulai dari inovasi teknologi berkelanjutan, produk semen dengan kualitas terbaik, hingga komitmen
kami dalam melestarikan lingkungan dan bersinergi dengan masyarakat sekitar. Melalui budaya kerja
keras dan semangat inovasi segenap elemen perusahaan, Semen Gresik mampu menjadi pemain
utama dalam industri persemenan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah Regional.
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