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Semen Gresik Suplai 215 Ribu Sak Semen untuk PSN
Bendungan Tukul Pacitan, Diresmikan Presiden Jokowi
Rembang, 22 Maret 2021 - PT. Semen Gresik (SG) menyuplai bahan baku semen dalam Proyek
Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Tukul yang berlokasi di Desa Karanggede,
Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bendungan tersebut baru saja disahkan
oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pertengahan Februari lalu.
Senior Vice President of Sales PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., Rahman Kurniawan
mengatakan, Semen Gresik turut mengambil bagian dengan memberikan produk bahan baku
semen terbaiknya sejak tahun 2016 yang lalu. Dia menjelaskan secara keseluruhan total
semen yang dipasok untuk pembangunan Bendungan Tukul mencapai total 215.775 sak
semen dan 17.440 ton produk curah.
"Kami menyuplai beberapa jenis semen yang sesuai dengan penggunaan dari Bendungan
Tukul. Salah satu produk yang kami gunakan yaitu brand Ezpro dan Ultrapro yang kualitas dan
teknis spesifikasinya cocok untuk digunakan dalam pembangunan Bendungan Tukul," kata
Rahman dalam siaran persnya, Senin (22/03).
Sebagai bagian dari PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG, lanjut Rahman, Semen Gresik
selalu mengutamakan keunggulan kualitas bahan baku semen yang digunakan untuk setiap
pembagunanan yang berstatus PSN.
Seluruh bahan baku semen yang dipakai untuk membangun Bendungan Tukul memiliki
keunggulan kuat tekan awal lebih tinggi, lebih cepat kering, tahan retak, lebih mudah
digunakan, hasil lebih halus, dan menggunakan bahan baku terpilih.
Keunggulan lain dari bahan baku semen yang disuplai Semen Gresik, terutama merek Ezpro,
yaitu merupakan produk yang ramah lingkungan. Sehingga produk hijau ini mendukung upaya
pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dalam proses produksi industri semen.
"Penggunaan produk ini sesuai dengan visi-misi Semen Gresik untuk menjadi perusahaan
semen terefisien dan paling ramah lingkungan di Asia Tenggara," kata Rahman.
***
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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