
 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

SEMEN MERAH PUTIH SEMAKIN MEMANTAPKAN 

LANGKAH DI TAHUN 2013  
 

Untuk semakin meneguhkan kehadiran Semen Merah Putih di Indonesia, 

PT Cemindo Gemilang mengadakan event akbar untuk mengapresiasi 

para retailer di Indonesia yang bertajuk KARNAVAL SEMEN MERAH PUTIH  

 

Jakarta, 10 Juni 2013  - Hari ini Semen Merah Putih mengadakan media gathering guna 

mengumumkan inisiatif terbaru mereka dalam mengapresiasi para dealer yaitu: Karnaval Semen 

Merah Putih. Karnaval diadakan di tiga kota Medan, Jakarta dan Banten. Inisiatif ini merupakan 

penanda semakin teguhnya langkah PT Cemindo Gemilang yang menjadi pemegang merek Semen 

Merah Putih yang didirikan pada tahun 2011, untuk menjadi tolak ukur industri semen di 

Indonesia.  

Semen Merah Putih berkomitmen untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang  juga ramah 

lingkungan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas serta selalu tersedia di pasar.  

Saat ini Semen Merah Putih memasarkan tiga jenis produk, yaitu:  

1. Portland Composite Cement ( PCC ) yang diproduksi sesuai standard SNI 15 – 7064- 2004 

yang tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg.  

2. Ordinary Portland Cement ( OPC ) jenis I yang  tersedia dalam kemasan curah sesuai SNI 

15 – 2049 – 2004 . Baik OPC jenis I maupun PPC dirancang untuk penggunaan konstruksi 

umum seperti : pekerjaan beton, pasangan bata, selokan, jalan, pagar, dinding, dan 

pembuatan elemen bangunan khusus seperti beton pracetak, panel beton, bata beton 

(paving block ) dan sebagainya.  



3. Ready mix concrete, produk beton siap pakai yang diproduksi dalam bermacam variasi 

mutu yang diperuntukkan untuk beragam variasi aplikasi sesuai dengan permintaan 

konsumen. 

Untuk memenuhi beragam konstruksi umum di Indonesia Semen Merah Putih diproduksi sesuai 

dengan Standard Nasional Indonesia SNI 15-7064-2004  

 

Pada saat ini Semen Merah Putih sedang membangun pabrik dengan kilnker terbesar di Indonesia 

dengan kapasitas produksi klinker - 10,000 ton per hari (setara dengan 12.500 ton semen/hari)  di 

Bayah (Banten) dengan menggunakan mesin teknologi terbaru. Pabrik ini akan memiliki proses 

supply chain yang canggih dan lengkap, dimulai dari proses produksi sampai pelabuhan tersendiri, 

mengacu kepada konsep pabrik yang ‘hijau’, ramah lingkungan dan ramah sosial. Selain pabrik di 

Bayah, saat ini juga sedang dibangun Grinding plant di Ciwandan yang siap beroperasi di akhir 

tahun 2013. Kebutuhan pelanggan Semen Merah Putih di Indonesia saat ini dipenuhi dari pabrik 

Chinfon Cement Corporation, yang berada di Vietnam dengan kapasitas produksi 4.5 juta ton 

semen per tahun. Dengan demikian di samping memenuhi  spesifikasi standard SNI Semen Merah 

Putih juga memenuhi standard Eropa EN 197-1:2000. Untuk jenis PCC Semen Merah Putih juga 

memenuhi standard performance EN 197-1:2000 CEM II/A-M 42.5N. sementara untuk jenis OPC 

Semen Merah Putih memenuhi performance EN 197-1:2000 CEM I dan ASTM C150 type I.  

Semen Merah  Putih Karnaval merupakan inisiatif Semen Merah Putih untuk mengapresiasi para 

retailer Semen Merah Putih.  Karnaval ini diadakan di 3 kota yaitu: di Medan pada tanggal 21 Juni 

2013,  Jakarta 15 Juni 2013, dan Banten pada tanggal 2 Juni 2013. Semen Merah Putih mengajak 

para retail untuk membawa keluarga mereka ke acara ini dan akan menghibur keluarga mereka 

dengan berbagai atraksi dan wahana yang diharapkan memberikan mereka semangat dan 

mengikat rasa kebersamaan.  Sekaitan dengan Karnaval ini Semen Merah Putih juga  memberikan 

banyak hadiah dengan total ratusan juta rupiah (rupiah) yang diundi. 

(Selesai) 



Untuk Informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami:  
 
 
Silvie Hardy 
Marketing Manager   
PT Cemindo Gemilang 
 
Lolo Sianipar 
PR Consultant for PT Cemindo Gemilang 
Piar Consulting 
Email: lolo@piarconsulting.com  
Mobile: 0816996007 

 

 

 


