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Siaran Berita 
 

7 Desember 2021 

BASF akan membentuk entitas bisnis terpisah untuk bisnis 

katalis emisi otomotif dan berinvestasi hingga 4,5 miliar Euro 
dalam bahan baterai dan daur ulang 
 
◼ Entitas mandiri katalis emisi otomotif dan layanan logam mulia terkait 

akan berkantor pusat di Iselin, New Jersey 

◼ BASF akan lebih memperkuat fokus pada bahan baterai dan daur ulang 
logam dasar 

 

Dengan pergeseran ke arah elektromobilitas, industri otomotif saat ini berada di 

tengah transformasi terbesar dalam sejarah. Sebagai pemasok bahan kimia 

terbesar untuk industri otomotif, BASF akan lebih memperkuat fokusnya pada 

bahan baterai dan daur ulang dan akan membentuk entitas katalis emisi otomotif, 

daur ulang katalis otomotif, dan entitas layanan logam mulia terkait yang terpisah. 

Entitas baru akan diberi nama BASF Automotive Catalysts and Recycling. 

Struktur mandiri yang baru akan mempersiapkan bisnis untuk perubahan yang 

akan datang di pasar otomotif dengan mesin pembakaran internal dan 

memungkinkan opsi strategis di masa depan. Entitas baru akan terus beroperasi 

secara global dan terdiri dari sekitar 20 lokasi produksi dan lebih dari 4.000 

karyawan. 

Proses pemisahan akan dimulai pada Januari 2022 dan diperkirakan akan 

memakan waktu hingga 18 bulan. Selama proses ini, prioritas utama BASF adalah 

kelangsungan bisnis bagi pelanggan, mitra, dan karyawannya. 

“BASF bangga dengan inovasi mengagumkan yang dikembangkan oleh tim katalis 

emisi otomotif, daur ulang katalis otomotif, dan bisnis layanan logam mulia terkait. 
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Fokus berkelanjutan pada persaingan, hemat biaya, dan solusi inovatif telah 

menghasilkan hubungan pelanggan yang kuat dan jejak pendapatan yang solid,” 

kata Dr. Markus Kamieth, Anggota Dewan Direktur Eksekutif BASF SE, yang 

bertanggung jawab untuk segmen Surface Technologies. “BASF terus 

mengevaluasi portofolionya dan dengan upaya tersebut kami ingin memberikan 

bisnis ini lebih banyak kebebasan dan kelincahan kewirausahaan, sehingga dapat 

lebih fokus pada kebutuhan pasar dan pelanggannya.”  

BASF Automotive Catalysts and Recycling akan menjadi struktur badan hukum 

yang berbeda, yang berkantor pusat di Iselin, New Jersey, dan akan dipimpin oleh 

Dirk Bremm sebagai CEO. 

“Katalis emisi otomotif BASF dan unit bisnis daur ulangnya adalah inovator 

terkemuka di industri,” kata Bremm. “Saya senang bekerja dengan tim kami yang 

berdedikasi dan berbakat untuk meraih peluang di depan kami dan terus 

mengembangkan dan memberikan solusi yang membantu pelanggan kami untuk 

memenuhi peraturan emisi yang terus meningkat di seluruh dunia.” 

 

Selain itu, BASF akan lebih meningkatkan fokusnya pada penawaran e-mobilitas. 

“BASF akan menjadi pemimpin dalam bahan aktif katoda yang inovatif dan 

berkelanjutan dengan rekam jejak kapasitas produksi yang signifikan di Asia, 

Eropa dan Amerika Utara,” kata Dr. Peter Schuhmacher, Presiden divisi Katalis 

BASF. “Strategi bahan baterai jangka panjang yang baru-baru ini diumumkan 

menjabarkan rencana pertumbuhan ambisius untuk bahan baterai dan layanan 

logam dasar dengan target penjualan tahun 2030 lebih dari 7 miliar Euro. Untuk 

mengimplementasikan rencana pertumbuhannya, BASF menargetkan investasi 

senilai 3,5 miliar hingga 4,5 miliar Euro antara tahun 2022 dan 2030 dalam bahan 

baterai.” 

Melalui fokus strategis pada bahan baterai dan pengaturan baru untuk bisnis 

katalis emisi otomotif, BASF akan terus menawarkan solusi inovatif dan 

berkelanjutan kepada pelanggan industri otomotif. 

Dapatkan berita terkini dari BASF melalui push notification di smartphone Anda. Daftar 

untuk layanan berita kami di basf.com/pushnews. 
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Tentang BASF di Indonesia 

BASF telah berinvestasi di Indonesia sejak tahun 1976. Kini, solusi dari BASF berkontribusi terhadap 

kesuksesan para pelanggan di Indonesia dalam hampir seluruh industri, termasuk pertanian, 

pangan, perawatan rumah dan diri, otomotif, cat dan pelapis, serta bahan kimia dasar. BASF 

Indonesia berkantor pusat di Jakarta, dengan pabrik produksi di Cengkareng, Cimanggis dan Merak. 

Pada tahun 2020, BASF mencatat penjualan sekitar 416 juta Euro untuk pelanggan di Indonesia dan 

mempekerjakan 562 karyawan hingga akhir tahun tersebut. Informasi selengkapnya tentang BASF 

di Indonesia tersedia di www.basf.com/id. 

 

 

Tentang BASF 

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

keberhasilan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Lebih dari 

110.000 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 

enam segmen: Chemicals (Kimia Dasar), Materials (Bahan Dasar), Industrial Solutions (Solusi 

Industrial), Surface Technologies (Teknologi Permukaan), Nutrition & Care (Nutrisi & Perawatan) 

dan Agricultural Solutions (Solusi Pertanian). BASF mencatat penjualan sekitar 59 miliar Euro di 

tahun 2020. Saham BASF diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS), dan sebagai 

American Depositary Receipts (BASFY) di Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut mengenai BASF 

tersedia di www.basf.com. 
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