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Siaran Berita 

BASF mendapatkan penghargaan Pemasok Terbaik dari Sharp 

Electronics Indonesia (SEID)  

Indonesia – 1 Juli 2022 – BASF dinobatkan sebagai Pemasok Terbaik untuk divisi 

kulkas sepanjang tahun 2021 oleh Sharp Electronics Indonesia (SEID) dalam 

pertemuan pemasok tahunan perusahaan yang diadakan baru-baru ini. 

BASF termasuk di antara sembilan dari 100 lebih pemasok yang mendapatkan 

penghargaan di berbagai kategori karena secara konsisten melebihi ekspektasi 

SEID, menciptakan nilai yang luar biasa, dan mencapai tingkat keunggulan tertinggi 

dalam kualitas, pengiriman, dan kinerja biaya sepanjang tahun 2021. 

"Kami menghargai kerja sama yang erat dengan pemasok strategis kami. Pemasok 

kami memainkan peran utama dalam memberikan produk, layanan, dan 

pengalaman yang layak diterima pelanggan kami," kata Tony Endri Hariandja, 

Assistant General Manager Procurement dari SEID. "Performa BASF jauh di atas 

harapan kami." 

BASF telah menjadi pemasok poliuretan serta engineering plastics berkinerja tinggi 

untuk SEID sejak 2011.  

"Kami telah memiliki kolaborasi yang kuat dengan Sharp, menggunakan material 

inovatif dan berkelanjutan untuk insulasi lemari es dan bagian plastik berkinerja 

tinggi. Penghargaan ini merupakan bukti kuatnya fokus pelanggan kami," ujar 

Joshua Lau, Head of Performance Materials BASF Indonesia.  

Elastocool® adalah sistem busa kaku poliuretan berbasis pentane untuk insulasi 
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lemari es dan freezer. 

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 

111.000 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 78.6 miliar Euro di 

tahun 2021. 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. 

Tentang Divisi Performance Materials BASF 

Divisi Performance Materials BASF memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai material, yakni 

tentang beragam plastik inovatif yang dapat disesuaikan di bawah satu atap. Aktif secara global di 

empat sektor industri utama – transportasi, konstruksi, aplikasi industri, dan barang-barang 

konsumen – divisi ini memiliki portofolio produk dan layanan yang kuat dikombinasikan dengan 

pemahaman mendalam tentang solusi sistem berorientasi aplikasi. Pendorong utama profitabilitas 

dan pertumbuhan adalah kolaborasi erat kami dengan pelanggan dan fokus yang jelas pada solusi. 

Kemampuan yang kuat dalam R&D memberikan dasar untuk mengembangkan produk dan aplikasi 

inovatif. Pada tahun 2021, divisi Performance Materials mencapai penjualan global sebesar 7,29 

miliar Euro. Informasi lebih lanjut: www.plastics.basf.com. 

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

