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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR 

SEMEN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

2.1 Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2.1.1 Sejarah Singkat 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar 

modal atau bursa efek telah hadir sejak kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 

1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda 

untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada 

sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan 

seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal 

mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada 

pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi 

bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik 

Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun 

kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif 

dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) 

merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa 

Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah 

memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan 

Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil 

penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. 



79 

 

BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated 

Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang 

digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah 

digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX. Bursa 

Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga 

Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan. 

2.1.2 Visi dan Misi BEI 

 Visi 

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat tinggi. 

 Misi 

Menyediakan insfrastuktur untuk mendukung terselenggaranya 

perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta mudah diakses oleh 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 

2.2 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 

2.2.1 Profil Perusahaan 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (selanjutnya disebut Indocement) didirikan 

pada tanggal 16 Januari 1985 berdasarkan akta pendirian No. 227 dibuat di hadapan 

Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dalam Surat Keputusan No. C2-2876HT.01.01.Th.85 tanggal 17 Mei 1985 dan 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 946 

tanggal 16 Juli 1985. Sejarah Indocement tidak lepas dari berdirinya PT Distinct 

Indonesia Cement Enterprise (DICE) pada tahun 1975 yang mengelola pabrik 
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semen di Citeureup, Jawa Barat yang memiliki kapasitas produksi terpasang 

tahunan 500.000 ton. 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun Indocement membangun tujuh pabrik 

tambahan sehingga kapasitas produksi terpasangnya meningkat menjadi sebesar 7,7 

juta ton per tahun. Peningkatan tersebut turut membantu penyediaan pasokan semen 

bagi pembangunan di Indonesia yang semula merupakan negara importir semen, 

berubah menjadi negara yang mampu mengekspor semen. Kedelapan pabrik 

tersebut dikelola dan dioperasikan oleh enam perusahaan berbeda, yaitu: 

1. PT Distinct Indonesia Cement Enterprise (DICE); 

2. PT Perkasa Indonesia Cement Enterprise (PICE); 

3. PT Perkasa Indah Indonesia Cement Putih Enterprise (PIICPE); 

4. PT Perkasa Agung Utama Indonesia Cement Enterprise (PAUICE); 

5. PT Perkasa Inti Abadi Indonesia Cement Enterprise (PIAICE); dan 

6. PT Perkasa Abadi Mulia Indonesia Cement Enterprise (PAMICE). 

Indocement didirikan untuk melebur keenam perusahaan tersebut dan 

mengelola serta mengoperasikan kedelapan pabriknya dalam satu manajemen yang 

terpadu. Akta pendirian Indocement kemudian mengalami perubahan dengan akta 

notaris No. 81 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris Publik di Jakarta 

yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 

No. C2-3641HT.01.04.Th.85 tanggal 15 Juni 1985 dan menetapkan bahwa semua 

saham ekuitas yang dimiliki keenam perusahaan berbeda tersebut telah diakuisisi 

oleh Indocement melalui penerbitan sahamnya sendiri. 

 Pada 1989, Indocement menapaki babak baru dengan melakukan 

Penawaran Umum Saham Perdana dan menjadi perusahaan publik dengan 
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mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “INTP” pada 5 

Desember 1989. Kantor pusat Indocement berlokasi di Wisma Indocement, lantai 

13, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 70-71, Jakarta Selatan. Guna mengantisipasi 

pertumbuhan pasar yang semakin kuat, Indocement terus berupaya menambah 

jumlah pabriknya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Indocement 

mengakuisisi Plant 9 pada 1991 dan menyelesaikan pembangunan Plant 10 di 

Kompleks Pabrik Palimanan, Cirebon, Jawa Barat pada 1996. Selanjutnya pada 

1997, Plant 11 selesai dibangun di Kompleks Pabrik Citeureup, Bogor, Jawa Barat. 

Pada 29 Desember 2000, dari hasil merger antara Indocement dengan PT 

Indo Kodeco Cement (IKC), maka Perseroan menjadi pemilik pabrik semen di 

Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pabrik tersebut menjadi Plant 12 Perseroan. 

Pada 2001, HeidelbergCement Group menjadi pemegang saham mayoritas melalui 

entitas anaknya, Kimmeridge Enterprise Pte. Ltd. Setelah mengakuisisi 61,7% 

saham Indocement. Pada Oktober 2016, Indocement mulai mengoperasikan pabrik 

ketiga belas yang disebut “Plant 14” di Kompleks Pabrik Citeureup, yang 

merupakan pabrik semen terintegrasi terbesar milik Indocement dengan kapasitas 

desain terpasang mencapai 4,4 juta ton semen per tahun dan juga merupakan pabrik 

semen terbesar yang pernah dibangun oleh Indocement dan HeildelbergCement 

Group. Dengan rampungnya Plant 14, saat ini Indocement telah 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 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat; dan satu pabrik di 

Kompleks Pabrik Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan. 
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2.2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi 

Menjadi produsen semen terkemuka di Indonesia, pemain di pasar beton 

siap-pakai (RMC) di Pulau Jawa dan Sumatera Selatan, serta pemain nomor 

satu di pasar agregat di Jabodetabek. 

 Misi 

Kami berkecimpung dalam bisnis penyediaan semen dan bahan bangunan 

berkualitas dengan harga kompetitif dan tetap memerhatikan pembangunan 

berkelanjutan. 

2.3 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 

2.3.1 Profil Perusahaan 

Perjalanan PT Semen Baturaja (Persero) dimulai sejak pendirian resminya pada 14 

November 1974. Komposisi kepemilikan saham pada saat itu terbagi atas PT 

Semen Gresik sebesar 45% dan PT Semen Padang sebesar 55%. Pada 9 November 

1979, komposisi kepemilikan saham berubah menjadi 88% milik Pemerintah 

Republik Indonesia, 7% milik PT Semen Padang dan 5% milik PT Semen Gresik. 

Seiring perubahan komposisi pemegang saham tersebut, status Perseroan pun 

berubah dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Persero. Pada 

tahun 1991, status Perseroan kembali berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara 

dengan pengambilalihan saham secara penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Lini bisnis yang dijalankan Perseroan bermula dengan produksi terak dan 

semen. Produksi terak dijalankan dengan pusat produksi terletak di Baturaja, 

Sumatera Selatan, sementara lokasi penggilingan dan pengantongan semen 

dilaksanakan di Pabrik Baturaja, Pabrik Palembang dan Pabrik Panjang. Bahan 
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baku produk semen Perseroan berupa batu kapur dan tanah liat yang didapatkan 

dari lokasi pertambangan batu kapur dan tanah liat milik Perseroan yang berlokasi 

sekitar 1,2 km dari pabrik di Baturaja. 

Untuk mendukung level produksi tinggi dan optimal, Perseroan berinvestasi 

pada peralatan yang ditargetkan untuk mencapai kapasitas 500.000 ton semen per 

tahun. Tak berhenti di situ, Perseroan melancarkan Proyek Optimalisasi I (OPT I) 

pada tahun 1992 untuk meningkatkan kapasitas terpasang. Dengan berjalannya 

proyek tersebut, kapasitas terpasang dapat ditingkatkan menjadi 550.000 ton semen 

per tahun dan Perseroan berhasil menyelesaikan pembangunan dalam waktu dua 

tahun. Berhasilnya OPT I memberikan banyak kemajuan dan masukan untuk 

eskalasi bisnis Perseroan. 

Untuk itu, pada tahun 1996, Perseroan melaksanakan proyek lanjutan 

Optimalisasi II (OPT II) dengan target peningkatan kapasitas 1.250.000 ton semen 

per tahun. OPT II berhasil diselesaikan pada tahun 2001 dan terus aktif berproduksi 

hingga saat ini. Pengembangan usaha Perseroan terus dilancarkan dengan 

diterbitkannya obligasi I senilai Rp200 miliar. Kewajiban melunasi pinjaman untuk 

pelaksanaan obligasi ini berhasil dilunasi pada bulan Juni 2010. Emis obligasi ini 

berhasil menjadi batu loncatan restrukturisasi keuangan secara keseluruhan 

sehingga Perseroan dapat meningkatkan proftabilitas dan likuiditasnya. 

Sejalan dengan optimalnya kapasitas produksi dan kuatnya struktur modal 

yang telah teruji, Perseroan meraih kepercayaan untuk menggarap proyek-proyek 

besar dan prestisius. Dengan kapasitas yang telah mencapai 2.000.000 ton per 

tahun, Perseroan berhasil menuntaskan proyek Cement Mill dan Packer dengan 
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kapasitas 750.000 ton per tahun pada 2011 dan beroperasi secara komersil pada Juli 

2013. 

Pada 28 Juni 2013, Perseroan secara resmi menjadi Perusahaan terbuka 

dengan melaksanakan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) 

dan berubah nama menjadi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Sebesar 23,76% atau 

sebesar 2.337.678.500 saham diperdagangkan di pasar modal dengan kode saham 

SMBR. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum ini kemudian 

dimanfaatkan untuk membangun pabrik Baturaja II yang ditargetkan dapat 

mencapai kapasitas 1,85 juta ton semen tiap tahunnya. 

Pembangunan Pabrik Baturaja II dimulai pada tahun 2015 dan mulai 

berproduksi secara komersil pada tanggal 1 September 2017, dengan demikian total 

kapasitas produksi semen baturaja menjadi sebesar 3.850.000 ton semen per tahun. 

Pembangunan Pabrik Baturaja II memakan waktu selama 26 bulan, yang 

merupakan pabrik semen dengan masa pengerjaan paling cepat di Indonesia. 

Perseroan terus berupaya meningkatkan kapasitas serta jaringan distribusinya demi 

menjangkau pasar yang lebih luas. Saat ini, pasar utama Perseroan adalah wilayah 

Sumatera Selatan, Lampung dan wilayah Indonesia lainnya yang prospektif untuk 

pengembangan infrastruktur.  

Perseroan pun terus menjaga tekad yang baik untuk memberikan manfaat 

luas kepada seluruh pemangku kepentingan. Kontribusi kepada Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk pajak dan retribusi. Sementara 

untuk pemegang saham, Perseroan berkontribusi dalam bentuk pembagian dividen 

yang menguntungkan. Dan bagi masyarakat luas, Perseroan membuka lapangan 
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pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dan bina lingkungan 

yang menjanjikan bagi masyarakat sekitar pabrik. 

2.3.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi 

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk menjadi produsen semen yang efisien, 

mempunyai daya saing dan tumbuh. 

 Misi 

1. Memproduksi semen yang berkualitas, efisien dan memasarkannya 

dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta berwawasan 

lingkungan. 

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang profesional. 

3. Memaksimalkan nilai tambah Perusahaan bagi Stakeholder. 

2.4 PT Holcim Indonesia Tbk 

2.4.1 Profil Perusahaan 

PT Holcim Indonesia Tbk (“Holcim” atau “Perseroan”) adalah perusahaan semen 

swasta. Mayoritas saham (80,65%) dimiliki dan dikelola oleh LafargeHolcim 

Group, perusahaan semen terbesar di dunia berbasis di Swiss, dengan lebih dari 

81.000 karyawan dan beroperasi di lebih dari 80 negara. Perseroan beroperasi 

secara komersial tahun 1975, dimana produk-produknya dipasarkan di dalam dan 

luar negeri. Sebagai salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia, Holcim 

mengoperasikan jaringan pasokan bahan bangunan domestik yang mencakup 

distributor, pengecer, tukang batu, dan solusi nilai tambah. 

Perseroan juga memiliki bisnis terintegrasi untuk semen, beton siap-pakai, 

agregat, dan pengelolaan limbah oleh Geocycle. Di 2016, Holcim menyelesaikan 
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integrasi strategis yang mengukuhkan posisinya sebagai bagian dari LafargeHolcim 

Group global. Perseroan berdomisili di Jakarta dan memiliki empat pabrik di 

Narogong (NAR) di Provinsi Jawa Barat, Cilacap (CIL) di Provinsi Jawa Tengah, 

Tuban (TUB) di Provinsi Jawa Timur dan Lhoknga (LHO) di Provinsi Aceh 

(melalui operasional dari anak perusahaannya, PT Lafarge Cement Indonesia). 

Total kapasitas pabrik mencapai 15 juta ton semen. Keberadaan Holcim di 

Sumatra diperkuat dengan terminal semen di Lampung serta gudang semen baru di 

Palembang yang diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2018. Perseroan juga 

memiliki dua pusat penggilingan semen (di Ciwandan (CWD) di Provinsi Jawa 

Barat dan di Kuala Indah di Provinsi Sumatera Utara yang saat ini ditutup 

sementara) dan Holcim Beton (HB), anak perusahaan yang mengoperasikan 

beberapa tambang agregat terbesar di Indonesia; serta pusat jaringan batching plant 

untuk beton. 

2.4.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi 

Menjadi perusahaan yang terdepan dengan kinerja terbaik dalam industri 

bahan bangunan di Indonesia. 

 Misi 

1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Memastikan nihil bahaya dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. 

2. Pelanggan 

Bermitra dengan para pelanggan untuk mewujudkan solusi-solusi 

berbeda dan inovatif. 
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3. Karyawan 

Mengembangkan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi melalui 

lingkungan kerja yang beragam dan melibatkan setiap individu di 

dalamnya. 

4. Pemangku Kepentingan 

Menciptakan nilai yang sama dan solusi-solusi yang berkelanjutan bagi 

para pemangku kepentingan. 

2.5 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

2.5.1 Profil Perusahaan 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sebelumnya bernama PT Semen Gresik 

(Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. 

Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama 

dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991 

saham Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini 

menjadi Bursa Efek Indonesia) serta merupakan BUMN pertama yang Go Public 

dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang 

saham pada saat itu: Pemerintah 73% dan masyarakat 27%. 

Pada bulan September 1995, Perseroan melakukan Penawaran Umum 

Terbatas I (Right Issue I), yang mengubah komposisi kepemilikan saham menjadi 

Pemerintah 65% dan masyarakat 35%. Pada tanggal 15 September 1995 PT Semen 

Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Total 

kapasitas terpasang Perseroan saat itu sebesar 8,5 juta ton semen per tahun. 

Pada tanggal 17 September 1998, Negara RI melepas kepemilikan 

sahamnya di Perseroan sebesar 14% melalui penawaran terbuka yang dimenangkan 
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oleh Cemex S.A. de C.V., perusahaan semen global yang berpusat di Meksiko. 

Komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Pemerintah 51%, masyarakat 35%, 

dan Cemex 14%. Kemudian tanggal 30 September 1999 komposisi kepemilikan 

saham berubah menjadi: Pemerintah Republik Indonesia 51,01%, masyarakat 

23,46% dan Cemex 25,53%. Pada tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan 

saham Cemex Asia Holdings Ltd. kepada Blue Valley Holdings PTE Ltd. Sehingga 

komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Pemerintah 51,01%, Blue Valley 

Holdings PTE Ltd. 24,90% & masyarakat 24,09%. 

Pada akhir Maret 2010, Blue Valley Holdings PTE Ltd, menjual seluruh 

sahamnya melalui private placement, sehingga komposisi pemegang saham 

Perseroan berubah menjadi Pemerintah 51,01% & public 48,99%. Pada April tahun 

2012, Perseroan berhasil menyelesaikan pembangunan pabrik Tuban IV 

berkapasitas 2,5 juta ton. Setelah menjalani masa commissioning, pada bulan Juli 

2012 pabrik baru tersebut diserahterimakan, diikuti peresmian operasional 

komersial pada bulan Oktober 2012. 

Selanjutnya, pada kuartal ketiga 2012, Perseroan juga berhasil 

menyelesaikan pembangunan pabrik semen Tonasa V di Sulawesi. Pabrik baru 

berkapasitas 2,5 juta ton tersebut menjalani masa commissioning sejak September 

2012, dan ditargetkan mulai beroperasi komersial pada kuartal pertama 2013. Pada 

tanggal 18 Desember 2012 Perseroan resmi mengambil alih 70% kepemilikan 

saham Than Long Cement Joint Stock Company (TLCC) dari Hanoi General 

Export-Import Joint Stock Company (Geleximco) di Vietnam, berkapasitas 2,3 juta 

ton. Aksi korporasi ini menjadikan Perseroan tercatat sebagai BUMN Multinasional 

yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2012 Perseroan resmi 
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berperan sebagai Strategic Holding Company sekaligus merubah nama, dari PT 

Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Pada tanggal 20 Desember 2013 Perseroan menandatangani akta pendirian 

Perusahaan patungan PT Krakatau Semen Indonesia (KSI) yang akan membangun 

pabrik pengolahan limbah berupa slag powder sebagai bahan baku pembuatan 

semen. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013, Perseroan melanjutkan proses 

Transformasi Korporasi dan memantapkan peran fungsi Strategic Holding dengan 

membentuk anak perusahaan baru PT Semen Gresik. 

Mulai tahun 2014 Perseroan merealisasikan pembangunan unit 2 pabrik 

baru di Padang dan di Rembang, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk 

segera merealisasikan pembangunan 1 unit pabrik baru di Aceh. Perseroan juga 

merealisasikan pembangunan pabrik Ground Granuleated Blast Furnace Slag di 

Cigading, melalui PT Krakatau Semen Indonesia. Tahun 2016, Perseroan 

mendirikan PT Semen Indonesia International (SII) dan PT Semen Indonesia Aceh 

(SIA), PT Semen Kupang Indonesia (SKI) serta merubah nama PT SGG Prima 

Beton menjadi PT Semen Indonesia Beton (SIB) sebagai bagian dari rencana 

ekspansi dibidang persemenan dan nonsemen. 

2.5.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi 

Menjadi Perusahaan Persemenan Internasional yang terkemuka di Asia 

Tenggara. 

 Misi 

1. Mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang 

berorientasikan kepuasan konsumen. 
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2. Mewujudkan perusahaan berstandar internasional dengan keunggulan 

daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara 

berkesinambungan. 

3. Mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. 

4. Memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

5. Membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia. 

2.6 PT Wijaya Karya Beton Tbk 

2.6.1 Profil Perusahaan 

PT Wijaya Karya Beton, Tbk disebut sebagai “Perseroan” atau “WIKA Beton”, 

merupakan salah satu entitas anak usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. WIKA Beton didirikan pada 11 Maret 1997 dan 

memiliki visi untuk menjadi perusahaan terkemuka dan memiliki visi untuk 

menjadi perusahaan terkemuka di industri produk beton pracetak. Saat ini, WIKA 

Beton merupakan produsen beton pracetak terbesar di seluruh Indonesia, bahkan 

Asia Tenggara, dan telah menerapkan pola Precast Engineering-Production-

Installation (EPI). WIKA Beton terus berkomitmen untuk dapat turut mendukung 

pertumbuhan industri konstruksi di Indonesia melalui persebaran 14 pabrik dan 1 

mobile plant yang tersebar di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. 

Untuk dapat menunjang pengembangan usaha, WIKA Beton telah memiliki 

3 (tiga) entitas anak usaha, yakni PT Wijaya Karya Komponen Beton (“WIKA 

KOBE”) yang berdiri pada tahun 2012, PT Wijaya Karya Krakatau Beton (“WIKA 

KRATON”) didirikan pada akhir tahun 2013, dan PT Citra Lautan Teduh (“CLT”) 

yang berdiri pada September 2014. Selain itu, WIKA Beton memiliki 1 (satu) 
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entitas usaha asosiasi, yakni PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (“WIKA Pracetak 

Gedung”) yang didirikan pada akhir tahun 2016. 

Pada tahun 2014, WIKA Beton mengambil keputusan untuk melakukan 

Initial Public Offering (IPO) dan menawarkan sahamnya kepada publik sebanyak 

2.045.466.600 lembar saham. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan WIKA 

Beton untuk dapat semakin meningkatkan skala usahanya, hingga akhirnya mampu 

menjadi perusahaan terkemuka dalam industri beton di Indonesia. 

WIKA Beton resmi berdiri pada 11 Maret 1997 dengan nama PT Wijaya 

Karya Beton. Hingga kini, WIKA Beton tidak pernah melakukan perubahan atau 

pergantian nama. Di tahun 2014, Perseroan resmi melakukan IPO dan merubah 

status badan hukumnya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dengan perdagangan 

saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir disahkan 

melalui Akta No.72 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Motaris Ir. Nanette 

Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., berkedudukan di Jakarta dan telah disahkan 

melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

No. AHU-0011827.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang 

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya 

Beton Tbk, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan 

dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha lain yang terkait. 

2.6.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi 

Menjadi Perusahaan Terkemuka dalam Bidang Engineering, Production, 

Installation (EPI) Industri Beton di Asia Tenggara. 
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 Misi 

1. Menyediakan produk dan jasa yang berdaya saing dan memenuhi harapan 

Pelanggan. 

2. Memberikan nilai lebih melalui proses bisnis yang sesuai dengan 

persyaratan dan harapan pemangku kepentingan. 

3. Menjalankan sistem manajemen dan teknologi yang tepat guna untuk 

meningkatkan efisiensi, konsistensi mutu, keselamatan dan kesehatan 

kerja yang berwawasan lingkungan. 

4. Tumbuh dan berkembang bersama mitra kerja secara sehat dan 

berkesinambungan. 

5. Mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan Pegawai. 


