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Siaran Berita 
 

BASF Indonesia mendapatkan penghargaan dari berbagai 
kementerian 

◼ Cengkareng site menerima "Penghargaan Industri Hijau 2021" Level 4 

◼ Cengkareng, Merak, and Cimanggis site mendapatkan PROPER Biru dari 
hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan tahun 2020-2021 dalam 
pengelolaan lingkungan 

◼ Kemenkes memberikan penghargaan kepada BASF Indonesia dalam 
upaya memberikan bantuan peralatan medis ke rumah sakit darurat saat 
pandemi COVID-19 

 
 
Upaya BASF Indonesia di bidang pemanfaatan sumber daya yang efisien, 

pengelolaan dan kepatuhan lingkungan serta sosialisasi kepada masyarakat diakui 

oleh berbagai kementerian pemerintah pada bulan Desember 2021. Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia menganugerahkan BASF Indonesia Pabrik 

Cengkareng dengan 'Penghargaan Industri Hijau Level 4', satu-satunya lokasi 

manufaktur di Jakarta Barat yang diakui oleh Green Industry. Penghargaan ini 

diberikan untuk mendorong penerapan Industri Hijau dan mengakui perusahaan 

yang telah memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. 

Dengan penilaian yang diverifikasi oleh Dewan Penasihat dan Tim Teknis, hanya 

88 perusahaan nasional yang dianugerahi level 5 dan 49 dengan level 4. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan kepada 

BASF Indonesia untuk pabrik Cengkareng, Merak, dan Cimanggis dengan kategori 

PROPER ‘Biru’ untuk program penilaian penilaian kinerja perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan untuk tahun 2020-2021. Program Keterbukaan Informasi 
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Lingkungan (PROPER) setiap tahun diselenggarakan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong kepatuhan industri terhadap 

peraturan lingkungan. PROPER Biru mencerminkan kepatuhan penuh perusahaan 

terhadap pengelolaan lingkungan. 

BASF Indonesia juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas 

dukungannya terhadap tanggap darurat COVID-19 melalui donasi alat kesehatan. 

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan terima kasih 

kepada seluruh donatur yang telah bekerja sama memberikan bantuan alat 

kesehatan. Penghargaan tersebut diterima salah satu Direksi BASF Indonesia, 

Paramita Dewi pada acara Recognition Award Ceremony yang diselenggarakan di 

Jakarta pada 29 Desember 2021. 

Berbicara pada acara tersebut, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, “Terima 

kasih atas kerjasama dan kontribusi yang telah ditunjukkan oleh semua pihak, baik 

publik maupun swasta. Kerja sama ini akan menjadi modal utama kami menghadapi 

pandemi COVID-19." 

Bantuan BASF Indonesia antara lain konsentrator oksigen, tabung oksigen, 

regulator oksigen, dan oksimeter yang selanjutnya disalurkan ke fasilitas kesehatan 

di tanah air sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, paket isolasi 

diri dibagikan kepada masyarakat di sekitar lokasi produksi kami.  

Dengan penghargaan ini, BASF Indonesia akan terus fokus pada komitmennya 

dalam menciptakan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan, membawa nilai 

yang lebih baik dan pengalaman yang luar biasa bagi pelanggan, masyarakat, dan 

lingkungan.  

Tentang BASF in 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. 

 

http://www.basf.com/id


Page 3  PXXX/YYe 

 

 
 

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. 

https://www.basf.com/global/en/topics/climate-protection.html

