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Siaran Berita  

5 Juni 2018 

Karyawan BASF berbagi semangat Ramadan dengan anak-anak 

dhuafa di Indonesia  

 Karyawan BASF berbuka puasa bersama anak-anak dhuafa sebagai 
tradisi tahunan di Indonesia  
 

 Program “BASF Care to Share” membawa kegembiraan dan keceriaan 
bagi anak-anak dari dua panti 

Jakarta, Indonesia – 5 Juni 2018 – Melanjutkan tradisi tahunan untuk ketujuh 

kalinya, karyawan dan manajemen BASF berbuka puasa Ramadan bersama anak-

anak dhuafa pada 4 Juni 2018. Anak-anak dari dua panti, yakni Panti Yatim 

Indonesia dan Panti Yayasan Remaja Masa Depan berpartisipasi dalam kegiatan 

yang diadakan di Ice Palace, Lotte Shopping Avenue, Jakarta.  

Sekitar 100 karyawan bergabung dalam kegiatan buka puasa bersama dan ikut 

bermain bersama anak-anak selama kegiatan berlangsung. “BASF Care to Share 

telah menyatukan karyawan dan komunitas untuk bersama-sama merayakan bulan 

yang istimewa ini. Ini merupakan tujuan kami untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat sekitar – para tetangga, karyawan, serta keluarga mereka. Kami 

mendorong karyawan untuk berkontribusi kepada komunitas sekitar dengan 

menjadi relawan pada program-program yang mendukung peningkatan kualitas 

hidup anak-anak kita,” ujar Daniel Loh, Presiden Direktur BASF Indonesia.  

Sejak memulai program Care to Share di tahun 2012, BASF terus memfokuskan 

usaha social engagement pada anak-anak dan pendidikan. Setiap tahun, BASF 

memberikan sumbangan berupa bahan pangan pokok, elektronik, serta alat-alat 



rumah tangga yang menjadi kebutuhan panti. Selain itu, karyawan BASF juga 

secara sukarela melakukan penggalangan dana untuk memberikan anak-anak 

yang hadir hadiah berupa peralatan sekolah, seperti alat tulis dan buku.  

BASF Indonesia juga mengadakan BASF Kids’ Lab, program percobaan kimia yang 

sederhana untuk anak-anak, serta Bersama BASF Kita ke Sekolah dan Donasi 

Buku bersama UNESCO untuk mendukung pembangunan generasi mendatang di 

Indonesia.  

Tentang BASF di Indonesia 

BASF memulai investasinya di Indonesia sejak tahun 1976. Kini, rangkaian produk dan solusi BASF 

untuk pelanggan di Indonesia meliputi petrokimia, monomer, intermediet, dispersi & resin, care 

chemicals, nutrisi dan kesehatan, kimia kinerja, katalis, kimia konstruksi, pelapis dan bahan kinerja 

serta perlindungan tanaman. BASF Indonesia berkantor pusat di Jakarta dan didukung oleh empat 

fasilitas produksi berlokasi di Cengkareng, Cikarang, Cimanggis dan Merak. BASF Indonesia 

mencatat penjualan sebesar 512 juta Euro pada tahun 2017 dengan sekitar 672 orang karyawan 

pada akhir tahun tersebut. Informasi selengkapnya mengenai BASF tersedia di www.basf.com/id.  

About BASF 

Di BASF, kami menciptakan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan. Kami memadukan 

keberhasilan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Sekitar 115.000 

karyawan di BASF Group bekerja untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan para pelanggan di 

seluruh sektor dan hampir di setiap negara di dunia. Portofolio kami terbagi ke dalam lima segmen: 

Chemicals (Kimia Dasar), Performance Products (Produk Kinerja), Functional Materials & Solutions 

(Bahan dan Solusi Fungsional), Agricultural Solutions (Solusi Pertanian) serta Oil & Gas (Minyak & 

Gas). BASF mencatat penjualan sekitar 64,5 miliar Euro di tahun 2017. Saham BASF 

diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS), London (BFA), dan Zurich (AN). Informasi lebih 

lanjut mengenai BASF tersedia di www.basf.com. 
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