Mubadala, OMV, Chandra Asri tandatangani MoU
untuk kolaborasi di sektor petrokimia
Jakarta, 24 Juli 2019 - Mubadala, OMV, Chandra Asri Petrochemical telah menandatangani Nota
Kesepahaman untuk mengeksplorasi peluang kolaborasi di sektor petrokimia di Indonesia.
Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan oleh His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al
Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab,
dan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Musabbeh Al Kaabi, CEO Perusahaan Investasi Minyak &
Petrokimia Mubadala, Dr. Rainer Seele, CEO OMV dan Erwin Ciputra, Presiden Direktur PT Chandra
Asri Petrochemical Tbk dan PT Chandra Asri Perkasa.
Nota Kesepahaman ini mendokumentasikan niat mengeksplorasi peluang potensial untuk
berkolaborasi di bidang petrokimia di Indonesia. Ketiga perusahaan ini akan membentuk kelompok
kerja untuk bersama-sama menentukan jadwal untuk evaluasi peluang.
Musabbeh Al Kaabi: “Kami telah aktif di Indonesia selama lebih dari 10 tahun melalui portofolio
perusahaan kami yang beroperasi di seluruh rantai nilai. Kami menganggap Indonesia sebagai pasar
strategis dan yakin bahwa MoU ini akan menghasilkan peluang potensial bagi Mubadala, perusahaan
portofolio kami dan mitra utama kami".
Rainer Seele: “Dalam strategi kami, kami berencana untuk menginternasionalkan dan memperluas
bisnis petrokimia kami ke pasar yang sedang tumbuh. Itu sebabnya kami mengeksplorasi berbagai
peluang di wilayah-wilayah yang permintaannya terus meningkat. Lokasi Indonesia, serta fakta bahwa
Chandra Asri adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di negara ini, menempatkan
Chandra Asri dalam posisi yang sangat kuat - kami benar-benar menantikan diskusi yang produktif."
Erwin Ciputra: “Kami menyambut baik pernyataan minat dari Mubadala dan OMV untuk
mengeksplorasi peluang berinvestasi di kompleks petrokimia baru kami yang berskala dunia. Sejalan
dengan nilai-nilai dan tradisi kami untuk tumbuh melalui kemitraan yang sukses, kami berharap untuk
menyelesaikan pemilihan investor-investor strategis kami dengan segera. Dengan basis yang kuat di
Indonesia serta dukungan solid dari Pemerintah, kami berkomitmen untuk memanfaatkan potensi
pasar domestik yang menjanjikan dan mendukung pertumbuhan, kesejahteraan ekonomi serta
industrialisasi negara."
***

Informasi latar belakang:
Mubadala Investment Company:
Mubadala Investment Company secara aktif mengelola portofolio di seluruh dunia yang mendukung
visi ekonomi terintegrasi dan terdiversifikasi secara global, melalui pengembalian berkelanjutan
kepada pemegang sahamnya, Pemerintah Abu Dhabi. Pada bulan Maret 2018, Dewan Investasi Abu
Dhabi (ADIC) bergabung dengan Grup.
Portofolio Mubadala senilai US $ 225 miliar (AED 830 miliar) meliputi lima benua dengan minat di
bidang kedirgantaraan, TIK, semikonduktor, logam dan pertambangan, energi terbarukan, minyak dan
gas, petrokimia, utilitas, kesehatan, real estat, layanan pertahanan, farmasi dan teknologi medis,
agribisnis dan portofolio global kepemilikan keuangan. Mubadala adalah mitra tepercaya, pemegang
saham yang terlibat, dan perusahaan global yang bertanggung jawab dan berkomitmen pada etika
dan standar kelas dunia.
www.mubadala.com

OMV Aktiengesellschaft
OMV memproduksi dan memasarkan minyak dan gas, energi inovatif dan solusi petrokimia kualitas
high-end - dengan cara yang bertanggung jawab. Dengan penjualan Grup sebesar EUR 23 miliar dan
tenaga kerja lebih dari 20.000 karyawan pada 2018, OMV Aktiengesellschaft adalah salah satu
perusahaan industri terdaftar terbesar di Austria. Di industri hulu, OMV memiliki basis yang kuat di
Rumania dan Austria sebagai bagian dari wilayah inti Eropa Tengah dan Timur serta portofolio
internasional yang seimbang, dengan Rusia, Laut Utara, Timur Tengah dan Afrika serta Asia-Pasifik
sebagai wilayah inti lebih lanjut. Produksi harian 2018 mencapai sekitar 427.000 boe/d. Di industri
hilir, OMV mengoperasikan tiga kilang dengan total kapasitas tahunan 17,8 juta ton dan lebih dari
2.000 stasiun pengisian bahan bakar di sepuluh negara. OMV menjalankan fasilitas penyimpanan gas
di Austria dan Jerman; anak perusahaannya, Gas Connect Austria GmbH, mengoperasikan jaringan
pipa gas di Austria. Pada tahun 2018, volume penjualan gas mencapai sekitar 114 TWh. Keberlanjutan
adalah bagian integral dari strategi perusahaan. OMV akan menginvestasikan EUR 500 juta dalam
solusi energi inovatif pada tahun 2025.
Chandra Asri Petrochemical
Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi dan terbesar di Indonesia yang
memproduksi olefin dan poliolefin. Dengan riwayat lebih dari 25 tahun, perusahaan ini
menggabungkan teknologi canggih dan fasilitas pendukung yang berlokasi strategis di pusat
petrokimia negara tersebut, Cilegon dan Serang. Chandra Asri memproduksi bahan baku untuk produk
kemasan, pipa, otomotif, elektronik, dan peralatan rumah tangga untuk memenuhi pertumbuhan
Indonesia yang dinamis. Total kapasitas produksi tahunan Chandra Asri pada 2018 sekitar 3,5 juta ton,
dan akan meningkat menjadi 4,2 juta ton pada tahun 2020 ketika proyek ekspansi yang ada rampung.
Kompleks petrokimia kedua akan menjadi batu loncatan ke fase pertumbuhan berikutnya, dan
memperluas kapasitas Chandra Asri menjadi lebih dari 8 juta ton per tahun begitu mulai beroperasi.
Kompleks baru ini akan menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, memperkuat rantai nilai
petrokimia Indonesia untuk ekspansi lebih lanjut dan lebih melayani pelanggan jangka panjang

Chandra Asri dalam pertumbuhan berkelanjutan mereka. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:
www.chandra-asri.com
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