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Di IPL kami tetap berkomitmen untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang sambil tetap peduli terhadap 
manusia, masyarakat, dan lingkungan kami.  Kami memahami bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan menuntut 
kami untuk menyeimbangkan kinerja ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Tanggung jawab ini termasuk menjadi warga perusahaan yang baik dan beroperasi secara etis. Juga memastikan 
pengaturan yang baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan bertindak dengan kejujuran dan integritas dalam interaksi 
kami dengan pihak-pihak terkait

Didorong oleh Nilai-Nilai Nihil Bahaya bagi Setiap Orang, Di Mana Pun serta Peduli Terhadap Masyarakat dan 
Lingkungan, IPL telah menyelesaikan tahap pertama perjalanan kelestariannya tahun ini.

Silakan baca mengenai apa yang telah kami kerjakan dan rencana ke depan kami di lima bidang yang memberi  
sumbangan terhadap kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi kami: kesehatan dan keamanan tempat kerja, dampak 
lingkungan dan efisiensi sumber daya, dampak dan keterlibatan masyarakat, praktik perburuhan serta produk &  
layanan kami.



Kenapa ini menjadi bidang fokus? 
Mencapai ‘Nihil Bahaya bagi Setiap Orang Di 
Mana Pun’ adalah prioritas nomor satu kami 
sebagai sebuah perusahaan dan salah satu dari 
Nilai kami. Kami berkomitmen terhadap standar 
kinerja kesehatan dan keselamatan tertinggi dan 
kami ingin menjamin kesejahteraan orang-orang 
kami, baik di tempat kerja mau pun di rumah.

Kinerja kami

•   Sementara TRIFR kami meningkat tahun 
ini, kami mengalami kehilangan dua rekan 
kami secara tragis. Kematian tersebut telah 
mendorong kami untuk lebih mantap dalam 
meraih tujuan kami menuju Nihil Bahaya.

 

Langkah selanjutnya

•  Kami akan terus menerapkan Strategi 
Kesehatan Keamanan dan Lingkungan lima 
tahun kami, menggunakan pendekatan 
peningkatan yang terus menerus untuk 
mencegah kecelakaan dan sakit di tempat 
kerja.
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PERNYATAAN VISI

Menjadi yang terbaik di pasar kami, menjalankan Nihil 
Bahaya dan kinerja bisnis luar biasa melalui orang-orang 
kami, budaya kami dan fokus pelanggan kami.

NILAI

Yang mendasari semua sasaran kami adalah BEx
Keunggulan Bisnis (BEx) adalah sistem IPL untuk mendorong perubahan budaya jangka panjang dan peningkatan 
terus menerus di dalam bisnis kami.

Berdasarkan prinsip-prinsip LEAN, dasar utama BEx adalah kesehatan dan keamanan tempat kerja, manajemen 
lingkungan dan kesinambungan.

BEx membantu kami menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya yang mahal, mencapai hubungan 
masyarakat yang lebih dekat di wilayah operasional kami, menarik, melibatkan dan memberdayakan bakat 
terbaik, mendorong inovasi produk dan dalam mempertimbangkan risiko bisnis secara lebih luas.

Kinerja kami

•  Kami melakukan inovasi produk guna 
meningkatkan aspek-aspek lingkungan dan 
sosial dari pembuatan dan penggunaan 
produk-produk kami.

•  Kami bekerja sama dengan pelanggan kami 
untuk membantu mereka memilih dan 
menggunakan produk-produk kami guna 
meminimalkan dampak lingkungan dan sosial.

•  Kami menyempurnakan pendekatan kami 
dalam hal pengalihan daya yang beretika, 
menetapkan mekanisme untuk mendorong 
praktik kelestarian di dalam rantai pasokan 
kami. 

Kenapa ini menjadi bidang fokus? 
Kami menyadari pentingnya meningkatkan 
aspek lingkungan dan sosial dari pembuatan 
dan penggunaan produk kami, dan bekerja 
dengan pelanggan dan pemasok kami untuk 
meningkatkan kelestarian siklus hidup produk-
produk kami.

Pengaruh terbesar yang bisa kami dapatkan 
adalah dalam menciptakan produk dengan 
manfaat kelestarian yang meningkat serta 
dalam membantu pelanggan kami memilih 
dan menggunakan produk guna meminimalkan 
dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

8.000
orang mengakses alat dan tips 
peledakan secara online melalui 
Aplikasi Ponsel Rekayasa Bahan 
Peledak

Langkah selanjutnya

•  Kami akan terus menilai dan meningkatkan 
dampak lingkungan dan sosial dari produk-
produk kami sepanjang daur hidupnya.

•  Kami terus bekerja dengan pelanggan kami 
guna mendorong mereka menggunakan 
produk-produk kami untuk mendapat 
manfaat kelestarian terbaik.

•  Kami akan menerapkan pendekatan kami 
dalam pengalihan daya yang beretika di 
dalam rantai pasokan kami.

 

Kesehatan dan keamanan 
tempat kerja
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(Perlu dicatat bahwa akuisisi Dyno Nobel diselesaikan tahun 2008.)

Produk & 
Layanan

Visi Perusahaan dan tujuh Nilai kami memandu  
pendekatan kami terhadap kesinambungan.

71.000
pengujian tanah dan tanaman 
dilakukan di Australia

 
kematian

penurunan  
dalam kecelakaan 
tercatat



Kenapa ini menjadi bidang fokus? 
Menarik, mengembangkan dan mempertahankan 
tenaga kerja yang sangat berbakat dan 
bermacam-macam  merupakan kunci untuk 
menjalankan Nilai kami tentang ‘Menghargai 
Orang - Hormati, Akui & Hargai’ seta penting 
untuk mencapai sasaran bisnis kami.

Manusia & 
Budaya

Kinerja kami

•  Kami meningkatkan manajemen Modal  
Manusia menggunakan metodologi BEx.

•  Kami menerapkan Strategi Keterlibatan Pribumi.

•  Kami dikenal sebagai top graduate employer 
(perusahaan dengan sarjana unggul) oleh 
Australian Association of Graduate Employers 
dan memenangkan penghargaan industri untuk 
program pelatihan karyawan One Operator kami.

Langkah selanjutnya
Dengan menggunakan BEx sebagai pendorong, 
kami:

•  bekerja menuju kebijakan dan prosedur  
sumber daya manusia baru yang melekat  
dan berkelanjutan.

•  meningkatkan pendekatan manajemen bakat 
kami.

•  memperdalam budaya dan kemampuan 
mencapai peningkatan yang berkesinambungan.

10%
meningkat dalam representasi pekerja 
perempuan secara global tahun ini

6%
target untuk representasi Pribumi  
di dalam operasional kami di Pilbara,  
Australia Barat tercapai

Kenapa ini menjadi bidang fokus? 
Kami memahami bahwa hubungan baik yang 
lama dan bermanfaat dengan masyarakat sangat 
penting dalam menjaga lisensi sosial kami 
untuk beroperasi  dan kami percaya bahwa kami 
memiliki tanggung jawab untuk menciptakan 
kontribusi sosial dan ekonomi yang positif, sesuai 
dengan Nilai kami tentang ‘Peduli terhadap 
Masyarakat & Lingkungan kami’.

>
Masyarakat

45%
Kontribusi dalam  
masyarakat

Investasi Masyarakat berdasarkan wilayah 
geografis

1% Arts & Culture 

18% Environment

27% Education & Young 
People

1% Emergency Relief

23% Health

30% Social Welfare

60% Australia

36% AS

2% Kanada

2% Turki

Kenapa ini menjadi bidang fokus?  
Kami tergantung pada sumber daya seperti gas 
alam dan air dan kami berpotensi memengaruhi 
lingkungan melalui emisi gas rumah kaca, 
produksi limbah, serta pencemaran tanah dan air 
tanah.
Kami berkomitmen pada Nilai ‘Peduli 
terhadapMasyarakat dan Lingkungan kita’ 
dan kami bertujuan meminimalkan dampak 
lingkungan serta tidak meninggalkan jejak.
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Kinerja kami

•  Emisi GRK kami sedikit meningkat seiring 
meningkatnya produksi di pabrik baru kami 
di Moranbah, Queensland, Australia.

• Kami menjalankan pelatihan di lokasi 
kami tentang penggunaan sumber daya 
berkelanjutan, praktik terbaik lingkungan 
dan penetapan target.

• Kami menyelesaikan dua kajian daur hidup 
karbon.

Langkah selanjutnya

•  Melanjutkan fokus kami pada pendidikan 
dan pelatihan.

•  Melanjutkan pekerjaan menuju kepemilikan 
isu dan jejak lingkungan yang terpadu dan 
multidisiplin.

•  Bekerja dengan Pemerintah Federal Australia 
untuk menjamin manfaat yang baik dari 
kebijakan energi dan karbon.

43.000

8.700  
95%*

adalah perkiraan proporsi yang 
dihasilkan dari energi bahan bakar 
energi yang kita gunakan yakni

megaliter air  
telah digunakan

ton limbah padat 
telah dihasilkan

Kinerja kami

•  Kami menerapkan Kerangka Investasi 
Masyarakat, menetapkan panduan investasi 
dan pendekatan global yang konsisten dalam 
pemberian dan pelaporan.

•  Dua program investasi masyarakat baru telah 
diluncurkan ke dalam bisnis ini.

•  Kami melibatkan masyarakat di sekitar lokasi 
dari setiap proyek pembangunan besar.

Langkah selanjutnya

•  Terus mengembangkan pendekatan 
global yang konsisten terhadap hubungan 
masyarakat.

•  Memahami dan menangani dampak yang  
ada di dalam masyarakat.

•  Melibatkan karyawan untuk membuat 
perbedaan di dalam masyarakat mereka.

* Di luar gas alam yang digunakan sebagai bahan mentah produksi.
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TENTANG PERUSAHAAN KAMI

Incitec Pivot Limited (IPL) adalah sebuah perusahaan global terkemuka 
berkantor pusat di Melbourne, Australia, yang membuat, memasarkan 
dan mendistribusikan serangkaian bahan peledak industri, pupuk, 
produk dan jasa terkait kepada pelanggan di seluruh dunia. Sebagai 
pemimpin di pasar yang dipilihnya, Perusahaan ini memegang 
portofolio sebagai merek terkenal dan tepercaya serta menjadi 
pemasok pupuk nomor satu di Australia dan pemasok bahan peledak 
industri, produk dan jasa terkait nomor satu di Amerika Utara.

IPL ini adalah perseroan terbuka, tercatat di Pasar Modal. Perusahaan 
ini menjalankan dua bisnis utama, Dyno Nobel dan Incitec Pivot 
Fertilisers. Dyno Nobel, dengan lokasi di AS dan Kanada (Dyno Nobel 
Amerika Utara), Turki, Rumania, Albania, Meksiko dan Cile

(Dyno Nobel International), serta Indonesia dan Australia (Dyno Nobel 
Asia Pasifik) memasok bahan peledak, produk dan layanan terkait 
untuk pertambangan, pelanggan tambang dan konstruksi di seluruh 
dunia. Bisnis ini meliputi Dyno Consult, sebuah tim khusus konsultan 
pengeboran dan peledakan serta Dyno Nobel Transport, perusahaan 
pengangkutan layanan penuh, yang mengangkut bahan peledak dan 
berbahaya di seluruh wilayah AS dan Kanada.

Incitec Pivot Fertilisers membuat dan mendistribusikan rangkaian 
nutrisi tanaman di Australia serta membeli dan mendistribusikan 
secara internasional melalui Southern Cross International dan 
perusahaan patungan Quantum Fertilisers miliknya yang berbasis di 
Hong kong.

Operasional usaha 
patungan, termasuk Afrika 
Selatan, Malaysia, Cina dan 
India.

IPL memiliki dan 
mengoperasikan pabrik di AS, 
Kanada, Turki, Australia, 
Meksiko, Chili dan Indonesia

Pendapatan penjualan 
tahunan sebesar $3.439,2 
juta untuk tahun keuangan 
2012/13

S&P/ASX perusahaan yang 
terdaftar (ASX: IPL)

Terdaftar di Bursa Efek 
Australia (kode ASX: IPL) 
sejak 2003

Incitec Pivot Limited
Kantor Pusat Perusahaan

Incitec Pivot Fertilisers

Quantum Fertilisers

Kantor Pusat Perusahaan
Pembuatan/Distribusi Usaha 

Dyno Nobel
Kantor Pusat Perusahaan
Pembuatan/Distribusi Usaha 
Patungan/Investasi

Publikasi ini dicetak di Australia  dengan printer yang menerapkan sistem manajemen  ISO 14001 terdokumentasi dan  memiliki  sertifikat rantai kustodi Forest Stewardship Council (FSC). Kertas yang digunakan adalah 
Monza Recycled  yang memiliki  sertifikat Carbon Neutral dari Carbon Reduction Institute (CRI)  sesuai dengan Protokol Rumah Kaca global dan kerangka  ISO 14040 . Monza Recycled mengandung 55% serat daur ulang 

dan mendapat sertifikat FSC Mix, yang menjamin bahwa semua pulp murni berasal dari hutan yang dikelola dengan baik dan sumber yang terkontrol. Monza Recycled dibuat oleh pabrik besertifikat ISO 14001.

Lebih dari 5.200 karyawan 
pada tanggal 30 September 
2013

Hingga 30 September 2013 
13,3% perempuan dalam 
jabatan manajemen (2012: 
11,8%)

Memasok dengan kira-kira 
2 juta ton pupuk per tahun

Memasok dengan kira-kira 
1,6 juta ton peledak 
amonium nitrat per tahun

Menyediakan layanan 
agronomis di Australia, 
menyelesaikan 71.000 uji 
tanah dan tanaman tiap 
tahun


