
Promosi Perusahaan Peserta Seminar dan Business Matching di Indonesia 

(ICETT nomor kontrol：          )  Tanggal pembuatan： 26. Juni. 2017 

Nama Perusahaan ： TAKAGI CHEMICALS, INC. Nama Perwakilan ：Hiroyuki Takagi 

Bidang/cakupan usaha ：  Proses pengolahan 
permukaan dan lembaran logam pres, pencetakan dan 
pemrosesan resin, produksi serat sintetik 

Bidang unggulan ：Pengembangan penerapan serta material 
baru yang memanfaatkan pengalaman di bidang bisnis lain 

Teknologi, produk, atau layanan yang ingin dipromosikan １ 

【Nama】 Produksi produk serat berbahan PET (polietilen tereftalat) daur ulang untuk interior mobil 

【Karakteristik, Performa, Bidang Terapan】 

 Dapat berkontribusi dalam pengembangan masyarakat daur ulang melalui produksi serat bernilai tambah tinggi yang 
berbahan PET daur ulang dari limbah botol PET plastik. 

 Dapat digunakan di berbagai tempat sebagai bagian interior mobil yang berstandar kualitas dan kinerja yang ketat. 

 

【Keuntungan/kelebihan alat ini】 

 Perusahaan kami mengembangkan teknologi daur ulang terdepan di dunia, serta mengembangkan dan melanjutkan 
bisnis serat berbahan PET daur ulang. 

 Dengan memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman menjalani perubahan bisnis serat daur ulang di 
Jepang, kami ingin menggunakan material daur ulang serta mengembangkan bisnis serat bernilai tambah 
tinggi untuk interior mobil bersama dengan perusahaan Indonesia dengan mempertimbangkan hal-hal di 
bawah ini. 
(1) Kerja sama teknologi produksi bahan serat berkualitas stabil dengan menggunakan PET daur ulang. 

Keuntungan: Dengan menggunakan PET daur ulang sebagai bahan serat, kami bisa menerapkan dan 
mengembangkan pengalaman di Jepang. 

(2) Mitra teknologi produksi serat yang memenuhi standar kualitas dan kinerja yang ketat untuk bagian 
interior mobil. 
Keuntungan: Dapat menyediakan teknologi produksi serat dengan nilai tambah tinggi, seperti 

pewarnaan, pengurangan berat, fungsionalisasi, dan lain-lain yang digunakan untuk mobil. 
(3) Kerja sama bisnis yang terkait dengan ekspansi pasar yang menyasar produsen suku cadang dan mobil 

Jepang, dan lain-lain. 
Keuntungan: Dapat merespons tuntutan kualitas, biaya, waktu pengiriman, dan lain-lain yang diinginkan 

produsen suku cadang dan mobil Jepang, dan lain-lain. 

Bentuk bisnis yang diminati di Indonesia di masa depan (jawaban boleh lebih dari satu) 

○A : Ekspor dan pemasaran produk                ○B : Produksi lokal (pabrik sendiri/pabrik rekanan/lainnya) 

○C : Pencarian mitra dari segi teknologi, dll. (termasuk penelitian bersama) 

D: Pencarian sumber informasi (koordinator lokal/business advisor)    E: Lainnya (Sebutkan: __________________________) 

Detail bentuk bisnis 

Mendirikan usaha patungan dengan perusahaan lokal, serta memproduksi dan memasarkan serat dengan variasi warna di 
dalam dan luar Indonesia. 

Perusahaan, jenis usaha/bentuk organisasi yang dibayangkan sebagai mitra: 

 Perusahaan dengan sistem atau relasi yang dapat melakukan pembelian PET daur ulang dari limbah botol PET plastik 
untuk bahan serat, dan memiliki instalasi produksi serat. 

 Perusahaan yang melakukan studi peningkatan kualitas agar dapat memasarkan produk kepada produsen 
suku cadang dan mobil Jepang, dan lain-lain di kemudian hari. 
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Catatan pemasaran/penggunaan (Keperluan) : Bahan serat untuk interior mobil, seperti karpet, dan lain-lain. 

Di Jepang : Digunakan pada produk terkenal dari produsen 
otomotif utama. 

Di luar negeri : Tidak digunakan. 

Paten Sedang dalam proses pendaftaran sejumlah paten di Jepang. 

Penghargaan utama Medali Perunggu Penghargaan Lingkungan Prefektur Aichi,  
300 Perusahaan Kecil dan Menengah Terpilih untuk Gambaru Monozukuri,  
Sertifikasi Perusahaan Merek Aichi 

 

 

Lain, Pertimbangan khusus untuk bisnis di Republik Indonesia 

Dengan hubungan kepercayaan yang telah terbangun berkat ekspansi bisnis yang berlangsung bertahun-
tahun di Jepang dengan produsen suku cadang dan mobil Jepang yang berekspansi ke Indonesia, maka 
jaringan tersebut juga dapat dikembangkan di Indonesia. 
Melaksanakan Program Inovasi Regional - Proyek Survei Peluang Realisasi Pengembangan Bisnis Baru 
Tahun 2014 (Periode: 25 September 2015 - 31 Maret 2016), melakukan survei mengenai pengembangan 
lokal bisnis serat yang menggunakan PET daur ulang dengan visi untuk pengembangan usaha patungan, dan 
memiliki pengetahuan awal mengenai kondisi lokal di Indonesia. 

Ｉnformasi Perusahaan 

Nama Perusahaan (Jepang)：  

株式会社髙木化学研究所 

Nama Perusahaan （Inggris）： 

TAKAGI CHEMICALS, INC. 

Situs web： http://www.takagi-kagaku.co.jp/ 

Ａlamat jalan 〒444 – 3502   21-1 Horita, Ohbata, Okazaki, Aichi 444-3502 JAPAN 

Ｔｅｌｐ： +81- (0564) - 48 - 3016 Ｆａｘ： +81- (0564) - 48 – 3035 

Ａlamat email ： info@takagi-kagaku.co.jp 

Bisa/tidaknya melayani pertanyaan dari perusahaan di luar negeri: 

  Telepon: Ya (Bahasa: Jepang / Inggris / Indonesia / Lainnya: ______), Tidak 

  Email: Ya (Bahasa: Jepang / Inggris / Indonesia / Lainnya: ______), Tidak  

Kontak （divisi） Pabrik Katayose 
（pos） Penasihat Senior 

       Direktur pabrik 

（Nama）  

     Noriaki Takagi 

Ｔｅｌｐ：+81- (0564) 82 - 2030 Ｆａｘ：+81- (0564) 82 - 3605 E-mail：noriaki.takagi@nifty.com 

Aktivitas bisnis di Indonesia di masa lalu (jawaban boleh lebih dari satu)： 

A: Ekspor dan pemasaran produk                 B: Produksi lokal (pabrik sendiri/pabrik rekanan/lainnya) 

○C : Pencarian mitra dari segi teknologi, dll. (termasuk penelitian bersama) 

○D : Pencarian sumber informasi (koordinator lokal/business advisor)     E: Lainnya (Sebutkan: __________________________) 

F: none 

Catatan lain 

(ICETT Gunakan kolom) 

 


