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PT SEMEN INDONE-
SIA (Persero) Tbk (SMGR)
membangun Waste Heat Re-
covery Power Generation
(WHRPG) untuk operasional
pabrik di Tuban. Beker-
jasama dengan JFE Engine-
ering Jepang, SI  berharap
program tersebut bisa men-
dukung program pabrik ra-
mah lingkungan.

Direktur Enjiniring dan
Proyek Semen Indonesia,Tri
Abdisatrijo mengatakan
proyek pemanfaatan gas bu-
ang di pabrik akan mengu-
rangi emisi CO

2 
sebesar

122.358 ton pertahun, atau
setara dengan penanaman
4.295 batang pohon trembesi
di lahan seluas 96 hektar.
Pohon trembesi merupakan
pohon terbaik dalam menye-
rap CO

2
, satu pohon trembesi

mampu menyerap 28,5 ton
CO

2
 per tahun. “Proyek WH-

RPG di Pabrik Tuban dilaku-
kan di seluruh pabrik, yakni
Tuban 1, 2, 3 dan 4,” kata Tri.

Dijelaskannya, proyek itu
yang diinisiasi tahun 2014
merupakan WHRPG terbes-
ar di Indonesia bahkan Asia
Tenggara . Bahkan, mampu
menghasilkan daya listrik
sebesar 30,6MW. Dalam
operasionalnya, WHRPG ti-
dak menggunakan batubara
atau BBM. Namun, meng-
gunakan panas dari gas bu-
ang operasional pabrik.

Sementara itu CEO Global
Enviromental Center (GEC)
Foundation Kunihiro Suga
mengaku puas dengan hasil
pembangunan WHRPG di
pabrik Tuban. “Saya telah
melihat sendiri  dengan naik
turun tangga, Proyek ini
sudah dijalankan dengan
baik dan akan kami laporkan
hasil tersebut ke Pemerintah
Jepang,” ujarnya.

Pembangunan WHRPG
Pabrik Tuban merupakan
kerjasama Pemerintah Indo-
nesia dengan pemerintah je-
pang melalui skema Joint
Crediting Mechanism (JCM).
Pemerintah Jepang mem-
berikan subsidisebesar USD
11 juta untuk pembangunan
WHRPG ini.

KunihiroSuga perwakilan
KementerianL ingkungan
Hidup Jepang dan Kepala Bi-
dang dan Deputi Kerjasama
Ekonomi Multilateral dan
Pembiayaan Kemenko Pe-
rekonomian RI, Cahyadi
Yudodahono.

Kunjungan tersebut dite-
rima oleh Direktur Enji-
niring dan Proyek Semen
Indonesia Tri Abdisatrijo di-
dampingi oleh Direktur Uta-
ma Semen Gresik Muk-
hamad Saifudin, Direktur
Produksi Semen Gresik Jo-
koSulistyanto dan Direk-
turKeuangan Semen Gresik
Ginarko Isnubroto. (han/ris)
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KUNJUNGAN : CEO Global Environmental Center (GEC)
Foundation  Kunihiro Suga meninjau langsung pembangkit
tenaga listrik bertenga gas buang di pabrik Tuban.

MANYAR - Kawasan Gresik
Utara kini mulai dilirik pengem-
bang bonafid. Salahsatunya AKR
Grand Estate Marina City (GEM
City) yang berada di Kawasan
industri terpadu Java Integrated
Industrial Port and Estate
(JIIPE), Kecamatan Manyar.

AKR Land, selaku pengembang
mulai mengembangkan proyek
properti yang terintegrasi dengan
JIIPE. Ini yang menjadikan GEM
City diburu investor maupun
calon user. Mereka memilih
membeli lahan di GEM City di-
sebabkan massifnya pembangun-
an kawasan di sekelilingnya.

Head of Commercial AKR
GEM City, Regina Natalia me-
ngatakan, ketertarikan user
memiliki lahan di GEM City
karena pesatnya pembangunan
di wilayah ini. “Sarana pendu-
kung seperti jalan tol Krian Le-
gundi Bunder Manyar termasuk
menjadi faktor user memilih
membeli perumahan di GEM
City. Berkat proyek tol ini akses
menuju kawasan kami semakin
mudah dan penjualan kami
terangkat,” katanya.

Dijelaskan, pembangunan
GEM City dilengkapi lapangan
golf, theme park dan marina pier

atau tempat berlabuh kapal pe-
siar mewah. Ini secara otomatis
juga akan mengangkat life style
masyarakat Gresik.

Tahun ini GEM City meng-
hadirkan kavling dengan tipe
khusus. Tidak hanya itu, AKR
Land juga menggelar promo
pembelian kavling akan menda-
patkan fasilitas lahan taman
hingga puluhan meter persegi se-
cara gratis. “Untuk memudahkan
pembelian, kami juga menye-
diakan cicilan pembelian hingga
60 kali,” tandasnya.

Supervisor Marketing AKR
GEM City, Rudy Hartanto me-

nambahkan kawasan JIIPE tahun
lalu ditetapkan sebagai Proyek
Strategis Nasional. Dengan total
lahan 3.000 hektar lebih men-
jadikan proyek ini merupakan
proyek kawasan terbesar se-Jatim.

“Semua kebutuhan baik air,
maupun listrik akan disediakan
secara mandiri, menjadikan ka-
wasan GEM City kota mandiri
yang menjadi status kebanggaan
warga kota Gresik,” imbuh Rudy.

Untuk informasi lebih lengkap
mengenai program promosi AKR
GEM City dapat menghubungi
nomer kantor pemasaran 031-
5012999. (fir/ris)

Proyek GEM City AKR Land
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PRESTISIUS : GEM City terintegrasi dengan kawasan terpadu JIIPE di Kecamatan Manyar menjadikan proyek ini prestisius dan diburu investor.


