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HUT ke-45, Indocement Laksanakan Beragam Kegiatan
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“Indocement”) pada 4 Agustus 2020 telah berusia 45
tahun. Usia 45 adalah suatu pencapaian yang tidak mudah dalam menghadapi dinamisnya
perubahan. Dalam suasana pandemik ini, Indocement yang berdiri sejak tahun 1975, mengisi
peringatan ulang tahunnya dengan beragam kegiatan yang bermakna bagi karyawan dan
masyarakat sekitar area operasionalnya.
Peluncuran ID Card Baru, Pemotongan Tumpeng Serempak di Semua Lokasi
Perayaan puncak HUT Ke-45 Indocement di tahun 2020 ini berbeda dari tahun-tahun
sebelumnya karena kondisi pandemik Covid-19 yang masih terjadi membuat kami
melaksanakan syukuran HUT ke-45 Indocement ini dengan memanfaatkan teknologi virtual
konferensi jarak jauh. Pemotongan tumpeng dilaksanakan di empat tempat berbeda yaitu
Kantor Pusat dan tiga kompleks pabrik dalam waktu yang bersamaan. Pada tahun ini
Indocement juga meluncurkan tanda pengenal (ID Card) karyawan baru untuk
mengakomodasi perubahan logo korporat. Selain itu, Panitia HUT ke-45 Indocement juga
menyelenggarakan lomba TikTok dan bernyanyi bersama antara plant/divisi yang
pemenangnnya diumumkan di acara puncak perayaan.

Kompleks Pabrik Citeureup
Tepat pada HUT ke-45 ini, Direktur Utama Indocement, Christian Kartawijaya meresmikan
Pusat Penelitian, Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat (P4M) yang terletak di
Indocement Kompleks Pabrik Citeureup. Acara ini dihadiri oleh Hasan Imer, Direktur
Indocement dan Oey Marcos, Direktur & Corporate Secretary Indocement.
P4M ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan
Masyarakat (P3M) di tempat yang sama. Penambahan fungsi “penelitian” merupakan sebuah
visi agar tempat ini bisa menjadi tempat untuk mengembangkan budidaya pertanian dan
perikanan yang sederhana dan tepat guna.
Fasilitas lain yang dimiliki oleh P4M adalah Tiga Roda Edu-Green Park yang merupakan
tempat wisata edukasi mengenai kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan
pemanfaatan lahan terbatas di area pemukiman serta pengetahuan umum lain mengenai
energi alternatif dan proses pembuatan semen.
Tiga Roda Edu-Green Park memiliki beberapa area kunjungan yaitu:
1. Area Perikanan
Pengunjung dapat melihat perawatan dan pengembangan ikan mas koi, ikan nila, ikan
lele, dan ikan patin
2. Area Rumah Bibit atau Green House
Pengunjung dapat melihat perawatan dan pengembangan melon emas (golden
melon), beragam jenis tanaman hidroponik, serta rumah bibit tanaman berbatang
keras.
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3. Area Kampung Tani
Pengunjung dapat mempelajari beragam metode penanaman seperti bercocok tanam
di lahan terbatas, becocok tanam menggunakan polybag, sistem pola tanam tumpeng
sari dan beragam metode lainnya.
4. Area Peternakan
Pengujung dapat berinteraksi dengan hewan ternak sapi dan domba serta
mendapatkan informasi mengenai cara beternak yang baik
5. Area Kidsgineers
Pengunjung dapat mengajak anak-anak untuk melihat proses pembuatan semen dari
penambangan sampai dengan pengepakan
6. Area Taman Energi Alternatif
Pengunjung dapat melihat beragam sumber energi alternatif seperti biogas, panel
surya, dan kincir angin
7. Area Konservasi Hutan “Teureup”
Pengunjung dapat melihat pohon langka asli daerah Citeureup bernama pohon
“Teureup” di area konservasi seluas 2.000 m2 yang ditanami sekitar 200 pohon
8. Galeri UMKM
Pengunjung dapat melihat dan membeli hasil kerajinan UMKM dari 12 desa mitra
Indocement Kompleks Pabrik Citeureup
9. Area Outbound
Area ini merupakan lahan terbuka yang bisa digunakan untuk beragam aktivitas
seperti outbound.
Dalam perawatan dan pengelolaan P4M, Indocement melibatkan sepuluh orang anggota
Kelompok Tani Pelita Mas yang berasal dari Desa Tajur. Mereka bertanggung jawab untuk
melakukan perawatan P4M dan menjadi pemandu wisata untuk beberapa wahana di Tiga
Roda Edu-Green Park.
Kompleks Pabrik Cirebon
Indocement Kompleks Pabrik Cirebon menyelenggarakan beberapa acara untuk merayakan
HUT ke-45 Indocement. Di hari ulang tahun, Indocement Kompleks Pabrik Cirebon
membagikan tumpeng ke delapan desa mitra Indocement di Cirebon.
Indocement melalui Mining Department Indocement Kompleks Pabrik Cirebon bekerja sama
dengan Universitas Kuningan menerbitkan tiga judul buku pada HUT ke-45 Indocement ini,
judul-judul buku tersebut adalah:
 Kekayaan Jenis Burung Di Kawasan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Palimanan – Cirebon (ISBN: 978-623-90120-5-2)
 Kekayaan Jenis Mamalia, Heerpetofauna Dan Tumbuhan Di Kawasan PT Indocement
Tunggal Prakarsa Tbk. Palimanan – Cirebon (ISBN: 978-623-90120-7-6)
 Penelitian Keanekaragaman Hayati Di Kawasan PT Indocement Tunggal Prakarsa
Tbk. Palimanan – Cirebon (ISBN: 978-623-90120-6-9)
Pada tanggal 11 Agustus 2020, Indocement Kompleks Pabrik Cirebon akan menyerahkan
bantuan semen sebanyak 40 ton untuk pembangunan Lembaga Pendidikan dan kantor
Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (WMC NU) di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten
Cirebon. Penyerahan bantuan akan dilakukan langsung oleh Direktur & Corporate Secretary
Indocement, Oey Marcos, bersama dengan Bupati Cirebon Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag.
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Kompleks Pabrik Tarjun
Indocement Kompleks Pabrik Tarjun menyelenggarakan acara syukuran dan makan tumpeng
bersama dengan masyarakat desa mitra Indocement di Kompleks Pabrik Tarjun. Kegiatan ini
dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Selain itu, juga diselenggarakan
acara Indocement Goes to Community berupa pembersihan area wisata Gua Lowo di
Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, pengecatan tugu masuk Desa Langadai
pada 5 Agustus 2020 serta serah terima bantuan pembangunan aula di Porles Kotabaru.
Dalam sambutan hari ulang tahun ini, Direktur Utama Indocement, Christian Kartawijaya
mengatakan, “Pada usia Indocement ke-45 ini, saya percaya Indocement siap menyongsong
pertumbuhan yang berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan dan persaingan yang
semakin ketat. Hal yang membesarkan hati adalah bahwa Indocement mampu berkembang
dengan menerapkan standar kerja kelas dunia dan siap melanjutkan perjalanannya dalam
beberapa dasawarsa mendatang, menyongsong masa depan yang cerah sebagai
perusahaan semen terkemuka di Indonesia – Selamanya Kokoh Terpercaya Membangun
Negeri.” Tak lupa Christian Kartawijaya juga mendoakan agar bangsa Indonesia dapat
melewati pandemik Covid-19 ini dengan baik.
Sekilas Mengenai Indocement
Indocement adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. Saat ini Indocement
dan entitas anaknya bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi pabrikasi dan
penjualan semen (sebagai usaha inti) dan beton siap-pakai, serta tambang agregat dan trass,
dengan jumlah karyawan mencapai 5.200 orang. Indocement mempunyai 13 pabrik dengan
total kapasitas produksi tahunan sebesar 24,9 juta ton semen. Sepuluh pabrik berlokasi di
Kompleks Pabrik Citeureup, Bogor, Jawa Barat; dua pabrik di Kompleks Pabrik Cirebon,
Palimanan, Jawa Barat; dan satu pabrik di Kompleks Pabrik Tarjun, Kotabaru, Kalimantan
Selatan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Oey Marcos – Direktur & Corporate Secretary
Sahat Panggabean – CSRS Division Manager
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Jl. Raya Mayor Oking, Citeureup – Jawa Barat
(021) 875 2812 / (021) 875 4343
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