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Indopoly (IPOL) Bukukan Penjualan Bersih Rp1,625 triliun di 2010
RUPS putuskan pembagian deviden 11,3 % dari laba bersih sesudah pajak atau sekitar
Rp3 per lembar saham
Jakarta, 28 Juni 2011 – PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (Indopoly) – salah satu pemain
terdepan di industri flexible packaging film yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan simbol
ticker IPOL – hari ini mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Paparan
Publik (Public Expose).
RUPST ini menyetujui, antara lain, laporan keuangan Perseroan tahun buku 2010. Pada tahun 2010,
Indopoly mencetak peningkatan penjualan bersih sebesar 32% menjadi Rp 1,625 triliun dari Rp1,23
triliun di tahun 2009. Laba kotor, laba operasional, dan laba bersih masing-masing mencapai
Rp440 miliar, Rp278 miliar dan Rp170 miliar atau meningkat sebesar 65%, 160% dan 83%
dibanding tahun sebelumnya. Dalam rapat tersebut juga diumumkan bahwa Indopoly akan
membagikan dividen sebesar 11,3% dari laba bersih sesudah pajak tahun 2010 atau sejumlah Rp3
per lembar saham.
“Kami sangat gembira dengan kinerja Perseroan di tahun 2010,” ujar Presiden Direktur Indopoly
Henry Halim. “Penambahan kapasitas produksi, product mix yang lebih baik serta peningkatan
efisiensi produksi adalah faktor utama yang mendorong kinerja kuat kami di tahun 2010. Kami
yakin kinerja positif ini akan terus berlanjut di tahun 2011 dengan adanya proyek-proyek ekspansi
yang terjadi di tahun ini.”
Dalam acara Public Expose yang diadakan seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
Indopoly mengumumkan bahwa Perseroan telah berinvestasi pada empat mesin baru berteknologi
canggih yang akan meningkatkan kapasitas produksi serta memberikan nilai tambah bagi Perseroan
dalam memproduksi high-end flexible packaging films.
Pada bulan Januari 2011, satu unit metalizing line dengan kapasitas produksi 7.000 ton per tahun
telah commissioning (mulai beroperasi) dan metalizing line kedua dengan kapasitas yang sama akan
mulai beroperasi di bulan September 2011. Mesin ini berfungsi untuk menghasilkan high barrier
metalized BOPP dan BOPET film untuk berbagai macam kemasan makanan dan non-makanan.

Di bulan April 2011, Perseroan telah melakukan commissioning untuk extrusion coating unit untuk
thermal lamination film di pabrik Suzhou China dengan kapasitas produksi 5.700 ton per tahun.
Investasi baru ini mendukung komitmen Perseroan untuk memproduksi green products yang ramah
lingkungan karena thermal lamination film ini tidak membutuhkan bahan perekat kimia untuk dapat
dilaminasi ke atas kertas sehingga merupakan low carbon economy.
Sementara di akhir bulan Juni 2011, Perseroan baru saja melakukan commissioning untuk BiaxiallyOriented Polyester (BOPET) production line dengan kapasitas produksi 20,000 ton per tahun.
Mesin ini akan menambah total kapasitas produksi flexible packaging film Perseroan menjadi
100,000 ton per tahun. Film BOPET merupakan pelengkap film BOPP dan keduanya merupakan
material utama untuk flexible packaging.
“Dengan mesin-mesin baru berteknologi mutakhir ini, Indopoly dapat meningkatkan kapasitas
produksi, serta memperluas diversifikasi produk-produk kami di segmen high-end,” tambah Henry.
“Ekspansi ini akan memperkuat posisi Indopoly sebagai pemimpin pasar di industri flexible
packaging film oleh karena sinergi dan skala ekonomi yang dicapai.”
Didukung oleh ekspansi ini, Indopoly menargetkan pertumbuhan penjualan dan laba bersih masingmasing sebesar 17% dan 10% di tahun 2011. Perkembangan ini juga ditunjang dengan strategi
transformasi dan upgrading melalui peningkatan aspek teknologi, human capital dan brain power
serta after-sales service.
Horizontal Diversification, Vertical Integration dan Globalization adalah strategi utama Perseroan
yang mendorong Indopoly Group bertumbuh secara berkesinambungan (sustainable) selama hampir
dua dekade.
Strategi Horizontal Diversification Perseroan dalam memproduksi berbagai tipe produk high-end
membuat permintaan produk-produk Indopoly relatif inelastis terhadap harga. Sementara strategi
Vertical Integration kami yang diimplementasikan melalui penambahan metalizing line dan special
coating line untuk proses thermal lamination - yang mendukung low carbon economy – tidak hanya
mengukuhkan posisi kami di pasar, namun juga memberikan nilai tambah bagi Perseroan.
Dengan strategi Globalization kami, Indopoly memiliki dua unit operasi di Cina, kantor penjualan
di Amerika Serikat dan Argentina, sehingga mampu memperluas jangkauan pasar dunia. Sebagai
contoh, saat ini Indopoly telah menjadi pemasok lebih dari 10 pabrik Phillip Morris di seluruh
dunia.
“Ketiga value drivers tersebut mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkesinambungan
secara jangka panjang,” ujar Henry.
- 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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