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Siaran Pers

Luncurkan Solid Road, Holcim Sasar Pembangunan Infrastruktur di
Indonesia
Jakarta (28/8) - Prioritas Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional, menjadi
kunci utama dalam peningkatan daya saing Indonesia. Gencarnya pembangunan infrastruktur
khususnya pembangunan jalan utama di daerah-daerah luar Pulau Jawa, memberikan angin
segar bagi industri konstruksi dan bahan bangunan yang tengah lesu karena perlambatan
ekonomi. Tidak hanya bahan bangunan, teknologi dan kondisi tanah yang beragam menjadi
tantangan tersendiri dalam pembangunan jalan. Konsisten dengan komitmennya dalam
inovasi, Holcim Indonesia memperkenalkan “Solid Road”, sebuah produk inovatif untuk
mengatasi masalah stabilisasi tanah sebagai pondasi jalan. Peluncuran yang diadakan di
Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta, 28 Agustus 2017 dihadiri oleh sejumlah pelaku bisnis
konstruksi, perwakilan dinas Pemerintah terkait dan manajemen PT Holcim Indonesia Tbk.
“Kami memahami kendala-kendala pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Indonesia
yang memiliki karakteristik geografis yang beragam, termasuk kondisi tanah yang menjadi
penyokong utama infrastruktur. Pemilik proyek ingin membangun jalan yang memiliki
ketahanan tinggi, kontraktor ingin mengatasi potensi masalah pemeliharaan/perbaikan,
sedangkan pengguna jalan ingin mendapatkan kenyamanan dan menghindari kemacetan
karena perbaikan jalan yang memakan waktu lama. Kini “Solid Road” hadir sebagai jawaban
dari permasalahan tanah yang beragam kondisi dan tidak ideal untuk membangun jalan yang
mampu bertahan dalam waktu yang lama”, kata Gary Schutz, CEO PT Holcim Indonesia Tbk.
“Solid Road” merupakan produk berbasis semen dengan formula inovatif untuk mendapatkan
stabilisasi tanah, sehingga mampu membantu menurunkan biaya konstruksi maupun
pemeliharaan jalan. Sebagai lini terbaru dalam deretan produk unggulan dan inovatif dari
Holcim Indonesia, “Solid Road” menyasar proyek-proyek pembangunan jalan nasional,
daerah, maupun swasta di seluruh Indonesia. “Ketidak stabilan kondisi tanah dapat
menyebabkan keretakan atau kerusakan pada lapisan permukaan aspal atau beton, sehingga
dapat merugikan baik pemilik maupun pengguna jalan. “Solid Road” hadir dalam dua jenis,
kemasan kantong dan curah sesuai dengan kebutuhan pelanggan”, ungkap Dhamayanti
Suhita, Marketing Director PT Holcim Indonesia Tbk.
Manfaat lain yang bisa didapatkan oleh pelanggan, yaitu layanan pengujian laboratorium
untuk menganalisa tingkat kestabilan tanah, pengembangan campuran, hingga uji kualitas
produk di lapangan. “Ini merupakan wujud komitmen kami untuk memberikan nilai tambah
dalam setiap produk dan solusi yang kami tawarkan. Analisa laboratorium dan uji kualitas
produk membantu memastikan hasil akhir sesuai keinginan pelanggan dan peruntukkan jalan
sesuai dengan kondisi tanah yang diharapkan”, sambung Ita.
Kehadiran Solid Road diharapkan dapat menjadi solusi baru bagi Pemerintah maupun swasta
dalam menyediakan sarana infrastruktur yang berkualitas sesuai dengan karakteristik tanah di
Indonesia yang dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak dan mendukung
pembangunan infrastruktur di Indonesia.

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 tota l
lebih dari 90,000 karyawan dan beroperasi di lebih dari 80 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.
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