
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siaran Berita P257/21e 

15 Juli 2021 

 

BASF menerbitkan Laporan Perkembangan Sawit Kelima  

 
◼ Mulai tahun 2020, BASF secara eksklusif mengambil semua minyak 

(inti) sawit dari sumber berkelanjutan bersertifikat RSPO 

◼ Pada tahun 2025, komitmen terhadap sumber bersertifikat mencakup 
produk intermediet berbasis minyak sawit dan minyak inti sawit utama 

◼ Portofolio untuk produk surfaktan berbasis kelapa sawit dengan sertifikasi 
RSPO terus berkembang 

 
BASF meluncurkan Laporan Perkembangan Sawit edisi kelima yang 

menampilkan angka untuk tahun 2020. Salah satu bahan baku terbarukan BASF 

adalah minyak inti sawit dan turunan utamanya yang digunakan untuk 

memproduksi bahan-bahan untuk industri kosmetik, deterjen dan pembersih, serta 

dalam nutrisi manusia. 

 

Tahun lalu, BASF telah mencapai tonggak penting dalam perjalanan menuju 

kelapa sawit berkelanjutan. Perusahaan telah berkomitmen untuk mendapatkan 

minyak (inti) sawit secara eksklusif dari sumber berkelanjutan bersertifikat RSPO 

sejak saat itu. Pada tahun 2020, BASF membeli 227.213 metrik ton minyak (inti) 

sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO. Angka ini sesuai dengan 100 persen dari 

total volume yang dibeli. Selain itu, BASF membuat kemajuan lebih lanjut dalam 

mengembangkan rantai pasokan yang transparan: hampir 95 persen dari jejak 

kelapa sawit global – total 441.107 metrik ton – dapat ditelusuri kembali ke pabrik 

minyak. 

 
 

BASF SE 

Alexandra Spiegel-Kutschenreuter 

Telefon: +49 621 60-93253 

alexandra.spiegel-kutschenreuter@basf.com 

BASF SE 

67056 Ludwigshafen 

www.basf.com 

presse.kontakt@basf.com 

mailto:alexandra.spiegel-kutschenreuter@basf.com
http://www.basf.com/
mailto:presse.kontakt@basf.com


 

 

 

Page 2 P257/21e 

 

 

Saat ini, BASF sepenuhnya fokus pada bagian lain dari komitmen 2015: untuk 

berkomitmen menggunakan sumber minyak sawit dan minyak inti sawit untuk 

intermediet secara signifikan pada tahun 2025, misalnya alkohol lemak dan asam 

lemak. 

Portofolio untuk surfaktan berbasis kelapa sawit dengan sertifikasi RSPO 

terus berkembang 

Bisnis BASF Home Care, I&I dan Industrial Formulator Eropa memperluas portofolio 

surfaktan berbasis kelapa sawit dengan sertifikasi RSPO. Saat ini BASF 

menawarkan sekitar 150 produk surfaktan yang disertifikasi sesuai dengan standar 

RSPO 'Mass Balance', sejalan dengan upaya perusahaan untuk mewujudkan masa 

depan yang berkelanjutan di seluruh rantai nilai. Selain itu, upaya BASF membantu 

pelanggan Eropa untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk ramah 

lingkungan, baik di industri deterjen dan pembersih, maupun di antara pengguna 

aplikasi industri. Sebagai salah satu anggota RSPO pertama, BASF 

menggarisbawahi komitmen berkelanjutannya untuk mendukung produksi minyak 

(inti) sawit berkelanjutan di masa depan. 

Laporan Perkembangan Sawit dan informasi selengkapnya tentang komitmen 

BASF dapat ditemukan di sini.  

 

Tentang divisi Care Chemicals di BASF  

Divisi Care Chemicals di BASF menawarkan rangkaian bahan baku untuk produk perawatan diri,  

produk kebersihan, perawatan rumah, produk kebersihan industrial & institusional, dan aplikasi 

teknis. Kami adalah pemasok global terkemuka untuk industri kosmetik, deterjen dan kebersihan, 

dan mendukung para pelanggan kami dengan produk-produk, solusi dan konsep yang inovatif dan 

berkelanjutan. Produk-produk portofolio berkinerja tinggi termasuk surfaktan, emulsifier, polimer, 

emollients, chleating agents, bahan aktif kosmetik dan UV filter. Kami mempunyai pabrik produksi 

dan penelitian di seluruh wilayah dan membangun kehadiran kami di pasar berkembang. Informasi 

selengkapnya tersedia di www.care-chemicals.basf.com. 

 

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) 

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-source-responsibly/palm-dialog.html
http://www.care-chemicals.basf.com/


 

 

 

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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