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Holcim Indonesia Company Profile
Total Employee
• 2,500 employees

Cement & Clinker Manufacturing
Total Prod Capacity : 8.27 million ton pa
• Cilacap (CIL) 

• Brand : Semen Holcim Serba
Guna (GU or ready flow)

• Fuel type : Coal, Biomass, industrial 
waste, IDO

• Narogong (NAR 1 & NAR 2) 
• Brand : Semen Holcim Serba (GU 

or Ready flow), OWC
• Fuel type : Coal, Biomass, industrial 

waste, IDO
• Ciwandan

• Brand : Semen Holcim Serba
Guna (GU or ready flow)

Ready Mix Concrete – PT Holcim Beton
• 1.7 Million M3 pa.  - Operating 26 batching plants (Jakarta, 

West Java, Outer Jakarta & Surabaya)

Aggregates 
Crushed Stone production facility supplying the internal 
RMX & external demand (3.5 million tonnes p.a. capacity 
from Maloko, West Java & Jeladri, East Java)

PT Holcim Indonesia Tbk (“HIL”) 
adalah produsen semen ketiga 
terbesar di Indonesia dan usaha 
terkait lainnya yang berkaitan ready-
mix concrete (RMX), dan aggregate.

Holcim RMX

Holcim Aggregates

Holcim Cement

Vision :

To be the best performing and most 
respected Indonesian company in our 
industry, ranked amongst the best in the 
Holcim Group. 

Mission :

PT Holcim Indonesia Tbk, through the 
manufacture and sale of cement, concrete, 
aggregates and the development of people, 
will deliver the maximum profitable 
sustainable return to the shareholders whilst 
maintaining responsible duty of care to all 
stakeholders.
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Kebijakan Lingkungan Perusahaan

PT Holcim Indonesia Tbk, perusahaan terkemuka dalam pembuatan
semen, beton dan agregate berketetapan untuk mendukung kepercayaan
negara dalam pengembangan yang berkelanjutan dan membantu
menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, kami akan berusaha
untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa berkompromi untuk menjamin
kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan
mereka sendiri.

Komitmen kami adalah untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup
secara berkesinambungan dalam memproduksi dan menyediakan jasa
dengan mutu yang konsisten dan memenuhi standar yang diterima secara
lokal dan international; sehingga memberi kontribusi positif terhadap
kegiatan bisnis kami.
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Kebijakan Lingkungan Perusahaan
Ada empat pilar utama untuk kebijakan mutu dan lingkungan dimana pada masing-masingnya kami pilih
1. Sistem Manajemen

Kami menetapkan Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan (QEMS) secara terpadu yang memenuhi
standar-standar yang diakui secara internasional dan memungkinkan kami untuk selalu mengkaji
dan menetapkan sasaran dan tujuan QEMS secara berkesinambungan.
Kami memajukan komitmen kami melalui pelatihan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip QEMS 
dalam pratek bisnis kami.
Kami berketetapan untuk memenuhi peraturan dan perundang-undangan, dan standar-standar yang 
berlaku untuk produk-produk dan operasi kami; dan dengan persyaratan lainnya yang diacu oleh
Perusahaan yang terkait dengan aspek lingkungan.

2. Pemanfaatan Sumber Daya. 
Kami memajukan “eko-efisiensi “, pelestarian sumber daya alam yang tak tergantikan dan daur
ulang material bekas.
Kami akan berinvestasi dalam pengembangan produk-produk dan proses-proses baru yang 
berkelanjutan.

3. Pengaruh Atas Mutu dan Lingkungan Hidup
Kami secara kontinyu mengukur dan meningkatan kinerja QEMS, memantau efektifitas sistem
manajemen dan memajukan praktek terbaik dalam industri.
Kami akan memahami persyaratan pelanggan dan berusaha untuk memuaskan kebutuhan mereka
yang tersirat dan tersurat secara konsisten.
Kami menerapkan pengendalian seluruh operasi dengan efektif untuk mencegah dan meminimalkan
pelepasan bahan pencemar ke lingkungan sekitar.
Kami menjaga keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan, kontraktor, tamu perusahaan dan
lingkungan sekitar melalui penggunaan prosedur operasi yang aman, praktek bisnis yang etis dan
pencegahan pencemaran.

4. Hubungan dengan Para Stakeholder
Kami mengikutsertakan para stakeholder dan akan membuat laporan publik atas kesesuaian kinerja
dan kemajuan kami.



7

Agenda

Profil Perusahaan

Empat Pilar Kebijakan Lingkungan Perusahaan

Enam Pilar Kebijakan CSR Perusahaan

Karya Nyata Perusahaan Terhadap Lingkungan dan
Masyarakat



8

Kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility) 
Perusahaan

Ada Enam Pilar kebijakan CSR Perusahaan
Kode Etik Bisnis

Perusahaan akan selalu berkomitmen untuk mematuhi dan menjunjung
tinggi kode etik bisnis yang telah ada (Baik nasional maupun
internasional )

Praktek yang terkait dengan pekerja dan karyawan
Penghormatan hak pekerja, menjadikan contoh yang terbaik dalam hal
remunerasi, pengembangan karyawan.

Kesehatan dan keselamatan kerja
Memberikan tempat kerja yang aman kepada karyawan, kontraktor dan
pengunjung dengan implememntasi satndard standard K3 yang berlaku

Keterlibatan Masyarakat / Community
Identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat, pemberdayaan
masyarakat, meningkatkan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya

Hubungan terhadap pelanggan dan pemasok
Pelaporan dan pemantauan
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Penghargaan Lingkungan Dari Pemerintah “ GREEN PROPER 
AWARD”

Pada Tahun 2009, Holcim Indonesia telah mendapatkan penghargaan
Lingkungan dari Pemerintah / Kementerian Lingkungan Hidup berupa “
Green PROPER Award” atas kinerja lingkungan & CSR yang sangat baik. 
Perusahaan telah mendapatkan penghargaan ini sebanyak 5 kali untuk
pabrik Cilacap dan 2 kali untuk Pabrik Narogong
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Kerjasama dengan KLH Indonesia dan KLH Jepang membuat
fasilitas penghancuran Bahan Perusak Ozon (BPO)di Indonesia

Fasilitas Penghancuran Bahan Perusak Ozon (misal CFC, HCFC, dsb ) merupakan hasil
kerjasam antara PT Holcim Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan
Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Fasilitas ini merupakan satu satunya yang ada di
Asia Tenggara dengan teknologi kiln semen yang telah terbukti di Jepang dan diakui oleh
Montreal Protocol. Dengan adanya infrastruktur ini, maka dapat mendukung pemerintah
Indonesia berkaitan dengan komitmen Indonesia untuk melaukukan Phase Out beberapa
jenis BPO

Fasilitas ini telah beroperasi di PT Holcim Indonesia sejak Mei 2007, dan juga telah diakui
dalam laporan MDG (Millennium Development Goal) report 2007 sebagai salah satu
pencapaian Indonesia
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Membantu Pemerintah DKI dalam program pengolahan sampah
domestik dan memanfaatkannya sebagai bahan bakar alternatif

Sejak tahun 2007 hingga sekarang, perusahaan telah bekerjasama dengan
pengelola stasiun peralihan sampah Cakung Cilincing untuk mengolah sampah
domestik tersortir menjadi bahan bakar alternatif untuk Kiln semen Holcim. Sebanyak
sekitar 50 ton/ hari atau 1500 ton per bulan bahan bakar alternatif yang berasal dari
sampah domestik telah dimanfaatkan di kiln semen PT Holcim.

Dengan bahan baku sampah domestik di Cakung Cilincing sebanyak 1000 ton / hari
atau 30,000 ton per bulan, maka perusahaan bersama dengan pengelola stasiun
sampah Cilincing telah membantu mengurangi 30,000 ton / bulan sampah domestik
yang sebelumnya dibuang ke tempat penimbunan (Landfill)  
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Gambar Fasilitas Pengolahan Sampah Domestik di Cakung
(Pembuatan Kompos dan bahan bakar alternatif )  
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Gambar Fasilitas Pengolahan Sampah Domestik tersortir di PT 
Holcim Indonesia  
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Kerjasama dengan KLH dan GTZ (Badan kerjasama Jerman) dalam penyusunan
Pedoman Pemanfaatan Limbah Di Industri Semen di Indonesia

Sebagai perusahaan semen yang telah lebih maju memanfaatkan energi alternatif
yang berasal dari limbah, maka Holcim Indonesia , KLH dan GTZ bekerjasama untuk
menyusun pedoman nasional pemanfaatan limbah di Industri semen. Tujuan dari
penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan arahan bagi Industri ataupun
pabrik semen lainnya di Indonesia agar dapat mengembangkan energi alternatif
yang berasal limbah.
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Konsumsi Energi di Holcim Indonesia Merupakan Salah satu yang 
opimal di dunia

Specific Fuel Consumption (GJ/ton Clin) 
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(International energy association dan
WBCSD – CSI (Cement sustainable 
initiatives ) rata rata konsumsi energi
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Konsumsi energi panas Holcim
Indonesia pada tahun 2009 sudah
berhasil mencapai 3.37 GJ/ton 
Clinker  
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CO2 footprint Holcim Indonesia Merupakan Salah satu yang 
optimal di dunia

Specific net CO2 ( Ton CO2 / Ton Cementitious Material) 
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Penggunaan Energi Alternatif di Holcim Indonesia Merupakan
Salah satu yang optimal di dunia

Thermal Substitution Rate from Alternative Fuel
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di dunia pada tahun 2012 adalah 5 –
10 %.  Penggunaan energi alternatif
Holcim Indonesia pada tahun 2009 
sudah berhasil mencapai 8.6 %.  



19

Turut Menggalakan Konstruksi yang Ramah 
Lingkungan Melalui Kompetisi “ Holcim Award “

Setiap Tahun Holcim Memberikan Wadah Kompetisi dan
penghargaan kepada masyarakat melalui “Holcim Award” untuk
rancangan / Inovasi kontruksi yang ramah lingkungan dan hemat
energi
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Rumah Tahan Gempa Holcim, kontribusi dalam bidang
konstruksi di Indonesia  
Memahami bahwa beberapa daerah di Indonesia merupakan daerah
rawan gempa, maka perusahaan telah membangun model dan
contoh untuk rumah tahan gempa. Model dan contoh ini merupakan
kontribusi perusahaan di dunia konstruksi d Indonesia   
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Memperkenalkan Konsep “Ecohome” Holcim dengan dunia pendidikan
melalui pendirian Internasional Development Centre (IDC) di ATMI , Solo 
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Akademi Ahli Bangunan Holcim, Meningkatkan
kemampuan dan ketrampilan tukang bangunan

Sejak tahun 2007 hingga sekarang, Holcim Indonesia telah
memberikan pelatihan gratis terhadap lebih dari 2800 tukang
bangunan untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi mereka
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Penghargaan Pemerintah atas Kontribusi Holcim Dalam Bidang
Perumahan dan Infrastruktur di Indonesia 

Pada Tahun 2009, Holcim Indonesia telah mendapatkan penghargaan
Pemerintah dari Menteri Perumahan Rakyat, atas kontribusinya dalam
bidang perumahan dan infrastruktur di Indonesia 
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Kepedulian Terhadap Tukang Bangunan, Melalui Program Mudik
Bersama

Sebagai bentuk kepedulian terhadap para tukang, setiap tahun PT Holcim
Indonesia Menyelenggarakan program mudik bersama pada hari lebaran
yang diikuti oleh 5500 tukang bangunan
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Penghargaan Atas Implementasi SMK3 (Sistem Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja) secara berkesinambungan

Penghargaan dari pemerintah dalam acara bulan K3 nasional

Penghargaan dari Sucofindo International Certification Services “ Best 
Improvement on the Implementation of OHSAS 18001 “
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Holcim Indonesia Partisipasi aktif dalam pengurangan emisi GHG 
dalam Proyek CDM

Proyek ini telah terdaftar dan disetujui secara resmi di UNFCCC sejak tahun 2008 sebagai salah
satu proyek CDM di Indonesia 

Dengan memanfaatkan limbah biomasa yang kurang termanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif
(Seperti sekam padi, gergajian kayu), maka perusahaan berpotensi mengurangi emisi CO2 hingga
450,000 – 500,000 ton per tahun

Proses pengadaan biomasa ini melibatkan kurang lebih sebanyak 75 transporter transporter kecil
di daerah Bogor,Kerawang, Bekasi, Cilacap etc, sehingga dapat membantu menggerakan
perekonomian lokal dan lapangan kerja secara tidak langsung.    
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Kerjasama dengan Pemda DKI dalam Forum Tahunan “
Sustainable Jakarta Convention “

Holcim Indonesia, 
bekerjasama dengan IFC, 
Pemda DKI dan Kadin
menyelenggarakan forum 
tahunan “ Sustainable 
Jakarta Convention” dengan
tujuan memberikan wadah
forum diskusi dan pemikiran
untuk mewujudkan tata kota
Jakarta kedepan sebagai
“Megacity”
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Program Kemitraan / CSR Perusahaan untuk Masyarakat
Sekitar Pabrik

Penerima Manfaat Masyarakat dari Desa-Desa disekitar Pabrik

Pembangunan
Infrastruktur

Proyek fasilitas umum di Desa

Pemberdayaan
Ekonomi

Fasilitas pinjaman & tabungan melalui BMT Swadaya
Pribumi, Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan Beasiswa bagi siswa/i dari keluarga tidak mampu, 
pendidikan ketrampilan khusus, Program EVE

Sosial Bantuan dalam perayaan hari besar agama & 
nasional, olah raga, serta kegiatan Posyandu, dan
lain-lain

Dialog Forum komunikasi masyarakat tingkat Kecamatan (2 
kali) dan tingkat Desa (7 kali), serta pertemuan-
pertemuan lain dengan masyarakat
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Pembangunan Infrastruktur
Keluaran /Output

Masukan /Input
Jan-Des 2009 Dukungan Pihak Lain Manfaat untuk

Masyarakat
Manfaat untuk
Perusahaan

Beton cair 628 M3, senilai
Rp 376,8 juta (pengerasan
jalan desa)
Biaya jasa konstruksi pihak
ketiga Rp 50 juta (bak air)
Semen 450 sak, dan
material bangunan lain 
senilai Rp 45,1 juta
(saluran air, kantor desa) 

Dari Masyarakat & Pem. 
Desa : dana, tenaga kerja
sukarela, konsumsi, biaya
tukang, material bangunan
Dari Pemda & Perusahaan
lain berupa dana, material 
bangunan

Pengerasan jalan desa
sepanjang +/-4.3 Km, lebar
rata-rata 2.5 Mtr (di 7 lokasi
/Desa)
Saluran air /got sepanjang
+/-300 M (di 1 Desa)
Bak penampungan mata
air & pipanisasi (di 1 Desa)
Perbaikan kantor desa (di 1 
Desa)

Terbinanya hubungan baik
yang saling menghargai
dan mengerti
Reputasi baik untuk CSR 
dalam bidang
pembangunan infrastruktur
/fasiltas umum masyarakat
sekitar

Dampak untuk
Masyarakat

Dampak untuk
Perusahaan

Peningkatan kualitas hidup
masyarakat dilokasi
pembangunan fasilitas
umum

Reputasi baik
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Pemberdayaan Ekonomi melalui BMT Swadaya Pribumi

Periode Januari-November 2009, 924 orang
mendapat manfaat fasilitas pembiayaan /kredit
dengan nilai total sebesar Rp 2,633,835,000

844 orang untuk modal kerja usaha mikro; 
warung kelontong, jasa ojek, warung makan, 
bengkel, dagang hp/voucher, ternak ayam
/kambing /sapi, usaha jahitan, bibit untuk bertani, 
dan lain-lain. Total sebesar Rp 2,268,835,000

80 orang untuk kebutuhan hidup rumah
tangga; biaya sekolah, biaya rumah sakit, 
pembelian barang-barang rumah tangga, dan
lain-lain. Total sebesar Rp 365,000,000

Status per November 2009, 2,473 orang
memanfaatkan fasilitas tabungan (tabungan harian, 
deposito), dengan nilai total sebesar Rp
1,485,286,877

Termasuk dana beasiswa 2009; tabungan harian
dari 221 siswa/i
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Penghijauan Di area Pabrik & Quarry
2000

Sekarang

Year 2004

Mining rehabilitation
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2002 Sekarang

Rehabilitation on Quarry and Plant area 

Penghijauan Di area Pabrik & Quarry
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Penghijauan Di area Pabrik & Quarry
Replantation in limestone quarry area

2002 Sekarang

2002 Sekarang
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Terima Kasih

Karena Masa Depan Begitu Bermakna
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Green jobs at Holcim Indonesia

Training 
Human Relations 

Skills assessment programs
Education scholarships

Productivity improvement 
Assessment and installation of new technology
Monitoring & Maintaining the efficiency of the plant at its optimum levels

Alternate fuels and raw materials 
Overall management
Invoicing and billing
Scheduling and transportation
Mapping and arranging of AFR from
- Industries
- Community
Complying with Permits and regulation
Waste preparation and co processing
Customer feedback
Communication with community
Marketing and sales
Special technical operations
Operations of AFR laboratory
Customer service
Co ordination with cement operations and maintenance
Liaising with stake holders, authorities, industry and the community
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Green jobs at Holcim Indonesia

Evironmental Division ( EQS )  
Mapping & arranging environmental issue
Complying with Permits and regulation
Monitoring & Maintaining the efficiency of the plant at its optimum levels 

Blended cement manufacture
Mapping and arranging for clinker substitutes like fly ash, pozzolona volcanic ash, blast 
furnace slag and burnt lime.
Keep abreast of the global advance in the technology of blended cement and bring the same 
to be used in the plant. 
Specialized R & D to improve absorption of clinker substitutes while maintaining strengths 
and other properties like setting time and water requirements
Operations and control of the grinding, storage and packing of multi products

Blended cement marketing 
Identifying of potential opinion leaders in the market like architects, contractors, civil 
engineers etc
Organization of seminars and programs to change the opinion of these leaders towards 
blended cement use.
Organization of special training and appreciation programs for the masons to know the use of 
blended cements vis. a vis. normal Portland cement
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