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Siaran Berita 
BASF memperluas investasi bisnis dispersi polimer di Merak, 
Indonesia 

 Ekspansi baru guna menyediakan dispersi stirena-butadiena tambahan 
untuk memenuhi pertumbuhan pabrik kertas baru di Asia Tenggara dan 
Oseania   

 Merak memiliki lokasi strategis yang dekat dengan bahan baku dan 
pelanggan 

 Kapasitas baru akan dimulai pertengahan tahun kedua 2023 

 

Hong Kong, Tiongkok – 17 Januari 2023 – BASF telah mengumumkan investasi 

untuk memperluas kapasitas dispersi polimer di lokasi produksinya di Merak, 

Indonesia. Ekspansi ini seiring dengan tren yang berkembang dari kemasan 

berkualitas tinggi di ASEAN, di mana produsen kertas dan papan utama berada. 

"Ekspansi ini akan memperkuat pasokan untuk memenuhi permintaan akrilik dan 

dispersi stirena-butadiena yang terus meningkat di pasar Asia Tenggara, Australia, 

dan Selandia Baru. Ini menunjukkan komitmen kami untuk meningkatkan produksi 

regional dan memberikan respon cepat untuk memenuhi permintaan pelanggan 

yang terus meningkat. Ini juga memperkuat posisi BASF sebagai salah satu 

pemasok terkemuka dan andal di kawasan ini. Dengan kedekatan dengan bahan 

baku utama dan fleksibilitas untuk memproduksi dispersi styrene-butadiene dan 

akrilik, Merak tetap menjadi titik pasokan utama bagi semua pelanggan kami, 

terutama di bidang pelapis kertas," kata Bir Darbar Mehta, Senior Vice President 

Dispersions Asia Pacific, BASF. 
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ASEAN adalah pasar yang berkembang pesat untuk kemasan berkualitas tinggi, 

dengan mayoritas produsen kertas dan papan yang ingin memperluas kapasitas 

mereka di kawasan ini. Pabrik BASF di Merak terletak dekat dengan pemasok 

monomer dan memiliki dermaga sendiri untuk memfasilitasi logistik. Peningkatan 

lini produksi akan selesai pada paruh kedua 2023.  

Pabrik di Merak, Indonesia, yang didirikan pada tahun 1994, memproduksi dispersi 

polimer yang menawarkan portofolio komprehensif pelapis kertas, pelapis 

arsitektur, dan aplikasi konstruksi. 

 

Divisi Dispersi & Resin BASF 

Divisi Dispersi & Resin dari BASF mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan berbagai 

dispersi polimer, resin, aditif, dan bahan elektronik berkualitas tinggi di seluruh dunia. Bahan baku 

ini digunakan dalam formulasi untuk sejumlah industri, termasuk pelapis, konstruksi, perekat, 

percetakan dan pengemasan, elektronik dan kertas. Dengan portofolio produknya yang 

komprehensif dan pengetahuannya yang luas tentang industri ini, divisi Dispersions & Resins 

menawarkan pelanggannya solusi inovatif dan berkelanjutan dan membantu mereka memajukan 

formulasi mereka. Untuk informasi lebih lanjut tentang divisi Dispersi & Resins, silakan kunjungi 

www.dispersions-resins.basf.com. 

 

Tentang BASF 

Di BASF, kami menciptakan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan. Kami memadukan 

keberhasilan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Lebih dari 

111.000 karyawan di BASF Group bekerja untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan para 

pelanggan di seluruh sektor dan hampir di setiap negara di dunia. Portofolio kami terbagi ke dalam 

enam segmen: Chemicals (Kimia Dasar), Materials (Bahan Dasar), Industrial Solutions (Solusi 

Industrial), Surface Technologies (Teknologi Permukaan), Nutrition & Care (Nutrisi & Perawatan) 

dan Agricultural Solutions (Solusi Pertanian). BASF mencatat penjualan sekitar 78.6 miliar Euro di 

tahun 2021. Saham BASF diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS), dan sebagai 

American Depositary Receipts (BASFY) di Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut mengenai BASF 

tersedia di www.basf.com.  
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