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Indopoly (IPOL) Resmikan Production Line Terbaru dari BiaxiallyOriented Polyester (BOPET) dan Metalizing Line
Dengan fasilitas terbaru, Indopoly memperkuat posisinya sebagai pemain terdepan di
industry flexible packaging film
Purwakarta, Indonesia, 27 Juni 2011– PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (Indopoly) salah
satu pemain terdepan dalam industri flexible packaging film hari ini meresmikan production line
BOPET dan dua metalizing line terbaru di pabriknya Di Purwakarta.
“Penambahan mesin-mesin baru ini akan memperkuat posisi kami di industri flexible packaging
film,” ujar Henry Halim, Presiden Direktur Indopoly dalam acara peresmian pabrik yang dihadiri
oleh Menteri Perindustrian M. S. Hidayat, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Gita Wirjawan. “Ekspansi ini akan meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas
diversifikasi produk-produk kami di segmen high-end,” tambah Henry.
Production line BOPET dengan mesin canggih dari Brückner ini akan memproduksi 20.000 ton
BOPET film per tahun, menambah total kapasitas produksi flexible packaging film seluruh pabrik
Indopoly menjadi 100.000 ton per tahun. Sementara itu, dua metalizing line baru dengan
kapasitas produksi 14.000 ton per tahun akan menjadi nilai tambah untuk production line
BOPET dan BOPP dalam memproduksi high barrier metalized film.
BOPET film adalah jenis plastik tembus pandang (flexible packaging film) yang memiliki
ketahanan tinggi terhadap udara (high gas barrier), sedangkan BOPP film adalah jenis flexible
packaging film yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kelembaban (high moisture barrier).
Kedua tipe film ini saling melengkapi satu dengan lainnya dan merupakan bahan baku utama dari
flexible packaging film untuk produk-produk konsumer baik makanan maupun non-makanan.
Indopoly menginvestasikan sekitar US$50 juta untuk pembangunan production line BOPET dan
kedua metalizing line tersebut. Ekspansi ini ditargetkan untuk menambah penjualan perusahaan
sebesar US$70 juta per tahun, sehingga total penjualan Indopoly Group per tahun akan dapat
mencapai US$280 juta.
Dengan fasilitas produksi BOPET film dan metalizing line, Indopoly dapat mendiversifikasi
production line-nya secara horizontal dan merealisasikan strategi untuk mengintegrasikan
bisnisnya secara vertikal.

“Kami yakin ekspansi ini akan memperkuat posisi Indopoly sebagai pemimpin pasar Asia
sekaligus mendorong penetrasi kami menembus pasar dunia,” jelas Henri Halim. “Hal ini akan
menjamin pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan (sustainable growth) untuk jangka
panjang.”
- selesai Untuk informasi lebih lanjut sehubungan dengan proyek-proyek perluasan perusahaan, silahkan
mengunjungi website perusahaan dengan alamat www.ilenefilms.com.
Tentang PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
Berdiri sejak tahun 1995, Indopoly merupakan salah satu perusahaan manufaktur flexible packaging film
terdepan di Indonesia. Selain didukung oleh tim manajemen yang solid dan berpengalaman lebih dari 25
tahun di bidang masing-masing, keunggulan utama Indopoly adalah keberadaannya di dua negara dengan
pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, yaitu di Indonesia dan Cina.
Indopoly kini melayani lebih dari 150 pelanggan terkemuka mancanegara dengan hasil produksi dari
ketiga pabriknya yang berada di Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia serta di kota Kunming,
provinsi Yunnan (Yunnan Kunlene Film Industries) dan di kota Suzhou, provinsi Jiangsu (Suzhou
Kunlene Film Industries) di Cina.
Indopoly memproduksi flexible packaging film dengan merek Ilene®. Indopoly menjadi perusahaan
terbuka sejak 9 Juli 2010. Perusahaan pada saat ini telah berinvestasi terhadap beberapa mesin baru,
seperti BOPET production line, metalizing production line di Indonesia dan extrusion coating line untuk
thermal lamination film di Cina.
Indopoly memiliki rekam jejak yang kuat dalam menyediakan produk-produk film premium untuk
korporasi – korporasi multinasional besar. Indopoly berkomitmen untuk terus menerapkan strategi
diversifikasi horizontal, integrasi vertikal dan globalisasi, yang berlandaskan pada pengembangan
teknologi yang akan menjamin pertumbuhan yang berkesinambungan (sustainable growth) untuk jangka
panjang.
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