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02 kwietnia – współpraca Airbus Military i PT Dirgantara Indonesia
Airbus Military i PT Dirgantara Indonesia (PT DI) podpisały umowę, dotyczącą planu rozwoju dla
lekkiego samolotu transportowego NC212i, który zaprezentowany został w listopadzie 2012 r.
Samolot produkowany jest w Bandungu –stolicy Jawy Zachodniej. Strona europejska odpowiedzialna
będzie za uzyskanie certyfikatów wojskowych jak i cywilnych.
Źródło: PT DI
http://www.indonesian-aerospace.com/view.php?m=news&t=news-detil&id=102
02 kwietnia – Indonezja stworzy system obrony cyberprzestrzeni
Ministerstwo Obrony RI, wspólnie z Ministerstwem Telekomunikacji i Informatyki RI planuje budowę
systemu obrony cyberprzestrzeni w celu ochrony strategicznych danych. Systemem objete zostaną
zarówno instytucje cywilne, jak i wojskowe.
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/defense-ministry-to-build-cyber-defense-system
03 kwietnia – Citilink otwiera pięć nowych połączeń lokalnych
Citilink, firma należąca do PT Garuda Indonesia otwiera pięć nowych połączeń z Dżakarty. Nowe
destynacje to: Bengkulu, Jambi, Semarang, Pangkalpinang, Tanjungpandan.
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/citilink-opens-five-new-routes
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04 kwietnia – Australia i Indonezja zacieśniają współpracę w sferze bezpieczeństwa, imigracji,
terroryzmu
W Dżakarcie odbyło się drugie tegoroczne spotkanie „2+2” ministrów obrony i spraw zagranicznych
australii i Indonezji, podczas którego omówiono i potwierdzono dobrą współpracę w zakresie obrony
i spraw wojskowych. Temat rozmów obejmował operacje pokojowe, pomoc w przypadku katastrof
naturalnych, wspólne patrole morskie, wspólne operacje wojsk lądowuych i marynarki, walka z
terroryzmem, przemyt ludzi. Pierwsze tegoroczne spotkanie odbyło się w marcu w Canberze, gdzie
Australia zgodziła się sprzedać Indonezji używany samolot transportowy Lockheed Martin C-130H
Hercules
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/visit-aceh-2013-to-attract-more-tourists
09 kwietnia – eksport rafinowanej cyny największy od października 2012 r.
W pierwszym kwartale br. eksport cyny z Indonezji – największego eksportera tego minerału na
świecie, w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. wzrósł o 20%. Głównymi odbiorcami były:
Singapur, Malezja, Tajlandia i Chiny.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/tin-exports-from-indonesia-advance-to-highest-sinceoctober/
11 kwietnia – Bank centralny utrzymuje stopę referencyjną na niezmienionym poziomie
Bank Indonezja – bank centralny Indonezji utrzymał główna stopę referencyjną na niezmienionym
poziomie 5,75%, co jest zgodne z polityką utrzymania inflacji w przedziale 3,5-5,55 w 2013 i 2014 r.
Źródło: Antara News
http://www.antaranews.com/en/news/88398/bank-indonesia-maintains-benchmark-interest-rate
18 kwietnia – Indonezja znosi ograniczenia na import 11 produktów
Rząd RI zdecydował o zniesieniu ograniczeń kontyngentowych na import 11 produktów z grupy
towarów rolniczych. Są to m.in.: czosnek, proszek czosnkowy, kapusta, suszone chili, orchidea,
chryzantema, heliconia.
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/govt-not-limit-imports-of-11-commodities
2

18 kwietnia – wzrasta eksport indonezyjskiej pulpy i papieru
W pierwszym kwartale br. wartość eksportu pulpy i papieru z Indonezji wyniosła 561 mln USD, co
oznacza wzrost sprzedaży o 2,02% w porownaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zdaniem
przedstawiciela Ministerstwa Handlu RI, jednym z czynników, które pomogły w utrzymaniu dużego
eksportu ww. produktów było wprowadzenie systemu weryfikacji legalności pochodzenia drewna
(SVLK).
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/pulp-and-paper-exports-worth-561m-in-first-quarter/
25 kwietnia – Rząd RI planuje budowę 36 elektrowni słonecznych
Ministerstwo Energii i Zasobów Mineralnych RI ogłosiło plan budowy w 2013 r. 36 nowych
elektrowni słonecznych, głównie na terenach przygranicznych i trudnodostępnych. Władze centralne
oraz loklane zabezpieczyły na ten cel 103 mln USD. W chwili obecnej liczba elektrowni zasilanych
promieniami słońca wynosi 117.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/news/government-aims-to-build-36-new-solar-power-plants-in2013/
25 kwietnia – Plany produkcji indonezyjskich dronów zwiadowczych
Agencja Wdrażania Technologii i badań wspólnie z PT Dirgantara Indonesia oraz LEN Industri planują
w bieżącym roku rozpocząć produkcję dronów zwiadowczych sterowanych z ziemi. Prace nad
produktem o nazwie Wulung trwały od 2004 roku. Dron waży 60 kg, może unieść dodatkowe 25 kg,
rozpietość skrzydeł wynosi 6,34 m; prędkość 55 węzłów/h; maks. pułap: 3600 m. Wulung może być
wyposażony w kamerę zwiadowczą, ktora przekazuje obraż na żywo do jednostki centralnej na ziemi.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesian-surveillance-drones-to-be-produced-this-yearbppt/
30 kwietnia – terminal kontenerowy Teluk Bayur otwarty
Teluk Bayur – port kontenerowy na zachodnim wybrzeżu Sumatry w pobliżu Padang został oficjalnie
otwarty przez Ministra Spółek Państwowych RI – Dahlan’a Iskan’a. Port ten, zarządzany przez
Pelabuhan Indonesia II jest pierwszym nowoczesnym portem kontenerowym zbudowanym na
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Sumatrze od czasów ery kolonialnej. Obiekt pomieścić może 4000 kontenerów; wyposażony jest w
12 doków o długości 1,6 km i głębokosci 10 metrów.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/30/teluk-bayur-container-terminalinaugurated.html
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