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Siaran pers
Kinerja Holcim Indonesia Periode Kuartal Ketiga Tahun 2016

Siasati lesunya pasar semen, Holcim andalkan solusi untuk
perumahan terjangkau
Jakarta, 31 Oktober 2016.
Ringkasan perbandingan atas kinerja (tidak diaudit) periode sembilan bulan pertama tahun 2016

Rp milyar (diluar rasio)

9 bulan hingga
30 Sep 2016
(Tidak diaudit)*

9 bulan hingga
30 Sep 2015
(Tidak diaudit)

Penjualan

6,906

6,558

Laba bruto

1,389

1,477

Marjin bruto %

20.1

22.5

EBITDA operasional

1,052

922

180

251

(160)

(372)

Laba operasional
Rugi bersih

* Termasuk operasional yang dijalankan anak perusahaan PT Lafarge Cement Indonesia yang diakuisisi pada 10 Februari 2016

Meski ditengah lambatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada lesunya pasar
semen di Indonesia, Holcim Indonesia mampu mencatatkan peningkatan penjualan 5.3%
hingga Rp 6,906 milyar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Volume
penjualan meningkat 10.4% yaitu 6.2 juta ton. Pertumbuhan penjualan semen nasional masih
di bawah 3% atau 44.7 juta ton. Sementara harga jual juga masih tertekan karena kondisi
kelebihan pasokan dari peningkatan kapasitas industri semen yang signifikan selama dua
tahun

belakangan,

serta

lesunya

permintaan

pasar.

Walaupun

kondisi

tersebut

mengakibatkan tergerusnya marjin, namun perusahaan mampu menekan biaya-biaya
operasional, khususnya biaya distribusi yang menurun 8% hingga Rp 564 milyar dan biaya
keuangan sebesar 51% menjadi Rp 323 milyar.

Walaupun perusahaan mencapai efisiensi dari sisi operasional, penurunan biaya-biaya
tersebut tidak dapat menutupi kerugian sebesar Rp 160 milyar. Angka ini masih di bawah nilai
kerugian yang dialami perusahaan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 372
milyar.

CEO Holcim Indonesia, Gary Schutz memberikan pandangannya terhadap kinerja selama
sembilan bulan pertama, “Realisasi anggaran belanja Pemerintah yang sudah tertunda lama
masih mengalami banyak kendala seperti fiskal. Hasil pajak diluar program Tax Amnesty juga
belum menunjukkan hasil sesuai target. Infrastruktur hanya mewakili satu digit persentase
dari total pasar jika dibandingkan dengan 80% penjualan semen yang disalurkan melalui took,
untuk kebutuhan perumahan dan proyek-proyek bangunan skala kecil.” “Pada kenyataannya,
program-program penting seperti kemudahan kredit perumahan yang mulai diluncurkan
Agustus lalu dan dua kali pemotongan suku bunga belum lama ini, memerlukan waktu untuk
meningkatkan permintaan pasar. Pemerintah memang telah mengumumkan hasil tinjauan
terhadap lonjakan kapasitas semen kedepan, namun semua itu tidak akan terjadi dalam
waktu yang singkat”, lanjutnya.

Sebagai bagian dari grup perusahaan semen terbesar di dunia, LafargeHolcim, Holcim
Indonesia telah meluncurkan serangkaian solusi untuk proyek-proyek infrastruktur skala
besar, misalnya solusi perkerasan untuk paving yang diberi nama ThruCrete yang juga
merupakan beton berpori untuk penyerapan air yang lebih baik dan mitigasi banjir, bangunan
pencakar langit, pelabuhan/bandar udara dan pekerjaan struktural yang didukung oleh sistem
pengiriman inovatif hingga ke daerah-daerah terpencil. Sementara itu, Holcim juga
melengkapi solusinya untuk pembangunan sektor perumahan melalui Solusi Rumahku yang
bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai mitra, dan program perumahan
yang berkelanjutan di Aceh melalui program eco-green serta investasi lain dalam bentuk
pelatihan ahli bangunan dan layanan konsultasi aplikasi untuk pekerjaan konstruksi yang
aman, semuanya sejalan dengan program Sejuta Rumah yang diluncurkan oleh Pemerintah.
Marketing Director Dhamayanti Suhita mengatakan, “Kami fokus pada perumahan yang
terjangkau dengan menyediakan solusi bagi kurang lebih pemilik 13 – 14 juta rumah yang
potensial dengan kebutuhannya masing-masing di seluruh Indonesia. Solusi Rumahku
merupakan solusi terintegrasi untuk membangun rumah impian sebuah keluarga. Dengan
harga semen seperti sekarang, inilah waktu terbaik untuk membangun rumah.”

Melengkapi portfolio produknya, Holcim juga memiliki serangkaian solusi inovatif untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam, misalnya SpeedCrete untuk perbaikan jalan
dalam waktu kurang dari 7 jam, dan ApexCrete, untuk pekerjaan konstruksi bidang lantai
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dalam waktu singkat dan presisi dengan dukungan peralatan teknologi terkini seperti Laser
Screed dan 3D profiler.

Informasi lebih lengkap tentang solusi kami untuk perumahan yang terjangkau dan solusi
lainnya dari Holcim Indonesia, kunjungi www.membangunbersama.com
Tentang PT Holcim Indonesia Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk (Holcim Indonesia) adalah sebuah perusahaan publik Indonesia dimana mayoritas
sahamnya (80,65%) dimiliki dan dikelola oleh LafargeHolcim Group, yang berbasis di Swiss, produsen semen
terbesar di dunia dengan total lebih dari 115,000 karyawan dan beroperasi di lebih dari 90 negara di seluruh
benua.
Sebagai salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia, PT Holcim Indonesia Tbk menjalankan usaha yang
terintegrasi terdiri dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. Perusahaan mengoperasikan empat pabrik
semen masing-masing di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, Tuban di Jawa Timur dan Lhoknga, Aceh
dengan total kapasitas gabungan per tahun 15 juta ton semen, dan mempekerjakan lebih dari 2,500 orang.
PT Holcim Indonesia Tbk saat ini mengoperasikan jaringan penyedia bahan bangunan terbesar di dalam negeri,
yang mencakup distributor khusus, toko bangunan, ahli bangunan binaan Holcim dan solusi-solusi bernilai tambah
lainnya.
Informasi lengkap dapat diperoleh dari:

Diah Sasanawati (Anna)
Corporate Communications Manager
PT. Holcim Indonesia Tbk
Phone : 62 21 2986 1000 ext 8361
Mobile : 0813-8181 8554
e-mail : diah.sasanawati@lafargeholcim.com
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Media Relations & Digital Comms. Specialist
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Phone : +62 21 823 1260 ext 5700
Mobile : +62 818 103 196
e-mail : ian.ferdinandus@lafargeholcim.com
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