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Dukung Percepatan Infrastruktur Nasional, Semen Gresik Pasok
Kebutuhan Semen Proyek Strategis KIT Batang
Rembang, 17 Juni 2021- PT Semen Gresik (SG) kembali mendukung Proyek Strategis Nasional
(PSN) dengan memasok bahan baku untuk pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang,
Jawa Tengah seluas 4.300 ha tersebut. Vice President of Corporate Sales PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk (SIG), Joni Gunawan menjelaskan, sebagai bagian dari SIG, SG telah menyuplai 100%
kebutuhan semen sejak awal pembangunan KIT Batang pada bulan Februari 2021 hingga saat ini.
"Kami selalu berusaha menjaga mutu dan ketersediaan semen untuk kebutuhan pembangunan
proyek, percepatan proyek dapat didukung dengan kemampuan supply SG yang mumpuni dalam
ketersediaan armada dan stok semen '' kata Joni Gunawan dalam siaran persnya, Kamis (17/6).
Lanjut dia, dalam pembangunan jalan akses dan jembatan, pengembangan kawasan dan fasilitas
penunjang di KIT Batang, SG menyuplai dengan produk pilihan yaitu UltraPro yang memiliki
banyak keunggulan.
''UltraPro memadukan kemudahan pengerjaan dan hasil akhir dengan kekuatan maksimal
sehingga cocok untuk konstruksi kokoh yang membutuhkan kuat tekan awal dan akhir yang lebih
tinggi yang disesuaikan dengan spesifikasi mutu proyek. Dengan demikian aman untuk dilewati
kendaraan-kendaraan bermuatan besar yang melintasi kawasan industri ini,'' tandasnya.
Selain itu Ultrapro juga memiliki waktu kering yang optimal serta kuat lentur yang lebih baik
sehingga mempunyai performa beton terbaik dengan hasil akhir yang lebih halus.
''Kepercayaan kepada kami merupakan bukti bahwa proyek ini memiliki concern utama dalam
menjaga kualitas konstruksi infrastruktur, mulai dari akses jalan, pengembangan kawasan hingga
fasilitas penunjangnya,'' tegas Joni.
Joni menambahkan, SG berkomitmen memberikan support dalam percepatan pengembangan
KIT Batang yang dijadikan upaya Pemerintah dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional
akibat pandemi Covid-19. Sebagi proyek nasional, KIT Batang sendiri dibangun sebagai pusat
pertumbuhan (grow center) baru dan diharapkan mendatangkan investor asing sehingga
menciptakan lapangan pekerjaan di sektor konstruksi, elektronik, logistik, transportasi, gizi,
kesehatan, dan industri lain.

Selain proyek KIT Batang, SG juga turut terlibat dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional
lainnya di Tanah Air seperti Jalan Tol Semarang Demak, Jalan Tol Jogja-Solo, Bandara Kediri,
Waduk/Bendungan Tukul, Bandara Kulon Progo dan proyek KA Kulon Progo, KA Bandara Solo,
Bandara Ahmad Yani, Proyek Bogowonto serta Jalan Tol Krian - Legundi –Bunder – Manyar.
***

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.

Issued by : PT Semen Gresik
Date
: 17 Juni 2021

Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:
Yeni Indah Lestari
Institutional Relations Officer
Departemen Komunikasi & Hukum
PT Semen Gresik
+62 8113139589

