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Dukung Produksi Dalam Negeri, Chandra Asri Luncurkan Produk  
untuk Aplikasi Kemasan Fleksibel 

Asrene® C6 Metallocene dibuat dari catalyst Ziegler-Natta yang diproduksi Chandra Asri dan sudah 
digunakan oleh pabrik – pabrik sejenis di seluruh dunia 

 

Jakarta, 28 Februari 2022 – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), Perusahaan petrokimia 
terbesar dan terintegrasi di Indonesia meluncurkan produk Asrene® C6 Metallocene LLDPE untuk 
membuat film dengan keuletan dan kekuatan sealing yang lebih tinggi seperti kemasan printed multi-
layer dan heavy duty.   Kemasan ini biasanya digunakan untuk aplikasi seperti standing pouch minyak 
goreng, stretch film (plastic wrap) dan kantong beras 

Penggunaan Metallocene dapat membuat kemasan menjadi tahan bocor, tahan sobek dan tahan 
banting.  Produk ini juga telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta 
standar halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga terjamin keamanan dan kualitasnya. 

Chandra Asri mengambil peran untuk memproduksi resin C6 Metallocene LLDPE  atas respon terhadap 
tingginya permintaan dan belum adanya produksi dalam negeri.  Sebelumnya, seluruh permintaan akan 
resin C6 Metallocene LLDPE hanya dapat dipenuhi oleh produk impor.  Dengan kapasitas produksi 
Asrene® C6 Metallocene saat ini, yaitu 50 kilo ton per tahun diharapkan dapat membantu meringankan 
beban impor.  

 General Manager Polymer Technical Service and Product Development, Supriyanto mengatakan, 
“Dengan hadirnya Asrene® C6 Metallocene, kami menawarkan solusi untuk meningkatkan sifat kekuatan 
pada kemasan. Selain itu, resin ini juga menjadi salah satu upaya Chandra Asri dalam diversifikasi produk 
LLDPE yang diproduksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen.”  

Chandra Asri terus berupaya berkontribusi bagi upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi 
permintaan produk petrokimia dalam negeri sekaligus untuk mengurangi ketergantungan pada impor.  
Salah satu upaya yang dilakukan Chandra Asri adalah dengan membangun kompleks kedua petrokimia 
berskala global yang disebut dengan CAP2.   

Kompleks terbaru berskala global ini nantinya akan terintegrasi sepenuhnya dengan pabrik Chandra Asri 
yang telah ada di Cilegon dan akan terdiri dari Naptha Craker, Butadiene, High Density Polyethylene 
(HDPE), Polypropylene (PP), Aromatic (Benzene, Toulene, dan Mixed Xylenes), serta Low Density 
Polyethylene (LDPE) yang juga akan menjadi pabrik LDPE pertama di Indonesia.  

 



 

 

Sekilas Chandra Asri  
Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia yang 
memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan rekam jejak lebih dari 29 tahun dan mempekerjakan lebih 
dari 2.000 staf yang berdedikasi, perusahaan ini menggabungkan teknologi canggih dan fasilitas 
pendukung yang berlokasi strategis di pusat petrokimia negara, Cilegon dan Serang. Sebagai Mitra 
Pertumbuhan, Chandra Asri berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, 
memperluas rantai nilai petrokimia domestik, dan melayani kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis 
dan terus berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.chandra-asri.com.   
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 
 
Suryandi, Director of Corporate Affairs and HR 
Telp: (62-21) 530 7950 | Fax: (62-21) 530 8930  
E-mail: suryandi@capcx.com  
 
Chrysanthi Tarigan, Head of Corporate Communication  
Telp: 0818-400-319 
E-mail: chrysanthi.tarigan@capcx.com atau corporate.comm@capcx.com  
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