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01 lutego - W 2012 r. Indonezja osiągnęła założony cel – 8 mln zagranicznych turystów
Liczba zagranicznych turystów wyniosła w 2012 r. 8,04 mln osób, co oznacza osiągnięcie z nadwyżką
założonego na rok ubiegły celu, 8 mln turystów, oraz 5% wzrost w porównaniu do 2011 r. (7,65 mln).
Co więcej, Badan Pusat Statistik, odnotował również 5,8% wzrost przychodów z sektora
turystycznego, który osiągnął wartość 9,1 mld USD. Najbardziej popularną wśród turystów wyspą
jest w dalszym ciągu Bali, jednak wzrost odwiedzających zanotowano również w Bandungu (Jawa
Zachodnia, Yogyakarta (Jawa Wschodnia), Balikpapan (Kalimantan Wschodni).
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesia-meets-target-of-8-million-tourists-in2012/568970
04 lutego - Nowe inwestycje australijskiego producenta wyrobów stalowych w Indonezji
Australijski producent wyrobów ze stali - BlueScope Lysaght, planuje do 2016 r. wybudowanie 10
fabryk na terenie Indonezji. Stworzenie jednego zakładu produkcyjnego ma kosztować około 500 tys.
USD, co ma dać łączna kwotę inwestycji – 5 mln USD.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/bluescope-to-add-10-factories-in-indonesia/569341
08 lutego – Sieć sklepów Ace Hardware planuje w 2013 r. otwarcie 15 nowych sklepów w Indonezji
Amerykańska sieć handlowa Ace Hardware, oferująca wyposażenie dla domu, ogrodu, garażu, „w
związku z rosnącą siłą nabywczą” społeczności indonezyjskiej w dużych miastach, planuje na rok
bieżący otwarcie 15 nowych sklepów. Łączna wartość inwestycji ma sięgnąć 15,5 mln USD.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/ace-hardware-plans-to-open-15-new-stores-thisyear/570254
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13 lutego – W 2013 roku Rząd RI przeznaczy 1,56 mld USD na modernizację Armii
W bieżącym roku Indonezyjskie Siły Zbrojne będą dysponowały kwotą 1,56 mld USD na modernizację
i wymianę posiadanego wyposażenia i sprzętu. Jak poinformowała agencja prasowa Antara News,
zakupy będą realizowane etapami, tuz po zatwierdzeniu budżetu przez Parlament. W planach są
m.in. zakupy 24 helikopterów Bell 412. W chwili obecnej negocjowany jest również zakup 20
helikopterów Sikorsky UH-60 Black Hawk. Dodatkowo, rozważany jest również zakup helikopterów
bojowych – Apache. Łączna kwota, jaka przeznaczona będzie na helikoptery wyniesie, wg. doniesień
agencyjnych, 400 mln USD. Oprócz tego Armia Indonezyjska, zainteresowana jest również zakupem
rakiet o zasięgu do 100 km oraz armat.
Źródło: Antara News
http://www.antaranews.com/en/news/87363/us-156-billion-for-modernization-indonesian-army
14 lutego – Indonezja i Hiszpania wzmacniają współpracę w obronności
Indonezja i Hiszpania zacieśniły współpracę w dziedzinie obronności poprzez MoU podpisane przez
hiszpańskiego Ministra Obrony - Pedro Morenes Eulate oraz jego indonezyjskiego odpowiednika –
Purnomo Yusgiantoro. Memorandum obejmuje współpracę w takich dziedzinach jak: edukacja,
planowanie, innowacje, wsparcie logistyczne i zakup sprzętu obronnego.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/14/spain-ri-strengthen-defense-relief-ties.html
15 lutego – Rośnie sprzedaż aut w Indonezji
Sprzedaż aut w Indonezji w styczniu br. wzrosła o 27% w porównaniu do analogicznego miesiąca
2012 r., osiągając 96.656 sztuk. Liderami rynku są nieprzerwanie koncerny japońskie, tj.: Toyota,
Mitsubishi, Suzuki.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesia-auto-sales-in-strong-start-to-year-with-27january-rise/571911
18 lutego - Indonezyjska Rada Koordynacji Inwestycji (odpowiednik PAIiIZ) będzie promować 8
projektów infrastrukturalnych do realizacji w ramach PPP
Indonezyjska Rada Koordynacji Inwestycji (odpowiednik PAIiIZ) będzie promować w br. 8 projektów
infrastrukturalnych, wartych łącznie 2,9 mld USD, do realizacji w ramach partnerstwa publicznoprywatnego. Imprezy informacyjne, oprócz, Indonezji, odbędą się również w wybranych krajach, tj.;
USA, Korea Płd., Niemcy, Australia, Francja. Wśród projektów, znajdują sie: międzynarodowe
lotnisko w Kertajati, Jawa Zachodnia (130 mln USD); elektrownia parowa w Batu Bara, Jambi (1,04
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mld USD); projekt zarządzania odpadami stałymi w Bandungu (100 mln USD), Jawa Zachodnia oraz
Batam (100 mln USD), autostrada Cileunyi-Sumedang-Dawuan (1,015 mld USD); autostrada
Pandaan-Malang (420 mln USD); system dostarczania wody w Lampung i Semarang (16,67 oraz 78
mln USD).
Źródło: Bisnis News
http://www.bisnis.com/articles/bkpm-to-promote-8-projects-worth-us$2-dot-9-billion
18 lutego – Garuda Indonesia powiększa ofertę połączeń międzynarodowych
Krajowy przewoźnik lotniczy – Garuda Indonesia, w ramach tzw. code sharing, we wspolpracy z
Etihad Airways, zaproponuje 6 nowych połączeń do Europy i na Bliski Wschód. Beda to: Frankfurt,
Bruksela, Mediolan, Dusseldorf, Monachium, Bahrain.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/garuda-indonesia-to-offer-six-more-internationalroutes/572334
18 lutego – PT Semen Indonesia ogłosi przetarg na maszyny
PT Semen Indonesia – państwowa firma – lider produkcji cementu w Indonezji (ponad 40% udziałów
w rynku lokalnym) w pierwszej połowie br. ogłosi przetargi na wyposażenie swojej fabryki w Padang,
Sumatra Zachodnia. Jak oznajmił dyrektor finansowy firmy, większość maszyn zakupiona będzie od
producentów europejskich.
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/semen-indonesia-to-tender-for-procurement-of-machinery
19 lutego - Archipelago International i Best Western otwierają nowe hotele w Indonezji
Dwie sieci hotelarskie planują na 2013 r. otwarcie 55 nowych obiektów w Indonezji. Archipelago
International zamierza otworzyć 40 nowych hoteli dwu I jednogwiazdkowych. Best Western,
powiększy liczbę posiadanych hoteli o 15, zwiększając tym samym liczbę pokoi z 893 do 2628.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/19/global-names-launch-55-new-hotels-year.html
20 lutego – w marcu ruszy projekt MRT w Dżakarcie (Mass rapid Transport)
Joko Widodo – gubernator DKI Dżakarta, zapowiedział, iz do końca lutego chce zakończyć czynności
administracyjne związane z projektem MRT, tak aby w marcu br. projekt wszedł w dalsza fazę
realizacji. Miejska kolejka, budowana będzie nad poziomem jezdni. Pierwszy etap, o długości 15,2 km
ma sie zakończyć w listopadzie 2016 r. ; kolejny, 8,1 km w 2018 r.
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Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/home/joko-development-of-mrt-will-kick-off-in-march/572873
20 lutego – Air Asia otworzyła kolejne biuro sprzedaży w Indonezji
Air Asia – największy budżetowy przewoźnik lotniczy w Azji Południowowschodniej, otworzyła w
Makassar, stolicy prowincji Sulawesi Południowe, swoje 9-te biuro sprzedaży w Indonezji.
Jednocześnie, ogłosiła plan inauguracji bezpośredniego połączenia lotniczego Makassar – Singapur.
Pozostałe biura Air Asia znajdują sie w Dżakarcie (3) I po jednym w Bandungu, Medan, Yogyakarta,
Surabaya, Denpasar.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/airasia-launches-first-sales-office-in-easternindonesia/572836
21 lutego – plany budowy terminala cargo na lotnisku w Dżakarcie
Państwowa firma zarządzająca portami lotniczymi w Indonezji – Angkasa Pura II, zapowiedziała
budowę terminal cargo na międzynarodowym lotnisku im. Soekarno-Hatta w Dżakarcie. Rozpoczęcie
prac budowlanych planowane jest na 2014 rok. Terminal, którego budowa kosztować ma 216 mln
USD, powinien byc gotowy dwa lata później.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/soekarno-hatta-international-airport-to-get-a-newcargo-facility/572883
21 lutego – Indonezja kontynuuje ograniczenia eksportu nieprzetworzonych minerałów
Prezydent RI – Susilo Bambang Yudhoyono podpisał rozporządzenie nr. 3/2013, dotyczące
przyspieszenia zwiększenia wartości dodanej zasobów mineralnych Indonezji, poprzez ich
przetwarzanie i rafinacje na terenie kraju. Przepis ten ma na celu koordynacje pracy 8 ministrów i
agend regionalnych
Źródło: Bisnis
http://www.bisnis.com/articles/govt-launches-value-added-mineral-presidential-decree
22 lutego – Emirates Airlines zwiększa częstotliwość lotów na trasie Dżakarta – Dubaj
Począwszy od 2 marca br. Emirates Airlines zwiększają liczbę lotów na trasie Dżakarta – Dubaj z 2 do
3-ech dziennie, co stanowić może alternatywę dla połączeń z Warszawy, skąd EA uruchomiło swoje
polaczenie na początku br.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/22/emirates-ups-dubai-jakarta-direct-service.html
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22 lutego - Siły Powietrzne RI otrzymały dwa z sześciu zamówionych SU-30 MK2
Dwa z sześciu zamówionych SU-30 MK2 dotarły do bazy wojskowej Sultan Hasanuddin w Makassar
na Sulawesi Południowym. W chwili obecnej Indonezja dysponuje sześcioma samolotami SU-27 SKM
oraz sześcioma SU-30 MK2. Do końca roku, eskadra w Makassar powiększy się o kolejne 4 myśliwce
produkcji rosyjskiej.
Źródło: Antara News
http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/25/air-force-gets-two-sukhoi-jet-fighters-waitsfour-more.html
23 lutego – Indonezja otwiera biuro promocji turystycznej w Londynie
Ministerstwo Turystyki i Gospodarki Kreatywnej RI w drugiej połowie bieżącego roku otworzy w
Londynie biuro promocji Indonezji - “Visit Indonesia Tourism Office” (VITO). W tym samym czasie,
narodowy przewoźnik lotniczy – Garuda Indonesia, planuje otwarcie nowego połączenia
25 lutego – Indonezyjski deweloper Lippo otwiera Japońskie Centrum MŚP
Jeden z największych indonezyjskich deweloperów – PT Lippo otworzyła oficjalnie Centrum dla
Małych i Średnich Firm z Japonii, które zdecydują się na zainwestowanie na rynku loklanym. Centrum
powstało w Cikarang (prowincja – Jawa Zachodnia; aglomeracja Dżakarty). Głównym zadaniem
centrum jest wsparcie logistyczne firm japońskich. Jak dotąd, na umieszczenei swojej siedziby w
Cikarang zdecydowało się 7 firm.
Źródło: Antara News
http://www.antaranews.com/en/news/87488/lippo-opens-japanese-smes-center-in-cikarang
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