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JAKARTA. Kenaikan biaya 
jasa pelayanan pelabuhan di 
Tanjung Priok Jakarta bakal 
berpengaruh bagi pertumbuh-
an ekspor tekstil tahun ini. 
Kondisi semakin sulit ketika 
pemerintah menaikkan tarif 
dasar listrik (TDL) lanjutan 
pada 1 September 2014.

Ade Sudrajat, Ketua Asosia-
si Pertekstilan Indonesia 
(API) memproyeksikan, eks-
por tekstil tahun ini kurang 
lebih sama dengan ekspor ta-
hun lalu. "Sampai akhir tahun 
ini, kami memperkirakan eks-
por sekitar US$ 12,6 miliar. 
Hampir sama dengan tahun 
lalu," terang Ade kepada KON-
TAN, Kamis (4/9).

Menurut Ade, ekspor tekstil 
tahun ini susah naik karena 
ada tambahan beban perusa-
haan. Pertama, kenaikan be-

ban dari biaya pengiriman. 
Hal ini terjadi karena kenaik-
an tarif jasa jasa pelabuhan di 
Tanjung Priok. Kedua, kena-
ikan komponen biaya produk-
si akibat kenaikan tarif listrik 
sekitar 40% tahun ini. 

Ade mengklaim pada se-
mester I tahun lalu, kinerja 
industri tekstil masih cukup 
melegakan. Dampak kenaikan 
tarif listrik dan jasa pelabuhan 
akan terasa memberatkan 
pada semester II-2014. 

Kinerja ekspor yang seret 
ini setidaknya tampak dari ki-
nerja pertumbuhan ekspor 
salah satu emiten tekstil, PT 
Eratex Djaja Tbk. Perusahaan 
yang listing di Bursa Efek In-
donesia (BEI) dengan kode 
ERTX ini hanya mencatat ke-
naikan ekspor tipis 0,35% 
menjadi US$ 28,7 juta dari re-

alisasi waktu yang sama tahun 
lalu sebanyak US$ 28,6 juta. 

Tak hanya di pasar ekspor, 
Ade memproyeksikan, penju-
alan tekstil di pasar domestik 
juga tidak mengalami per-

ubahan banyak pada semester 
II-2014. Selain karena naiknya 
tarif listrik, penerapan pajak 
sebesar 10% untuk produk 
pertanian bisa mempengaruhi 
penjualan tekstil. 

Dia memperkirakan, sampai 
akhir tahun ini, penjualan tek-
stil di pasar lokal sekitar 
Rp 70 triliun. "Kurang lebih ti-
dak ada peningkatan karena 
pertumbuhan ekonomi juga 
lebih kecil dibandingkan infl a-
si," terang Ade.

Namun begitu, Ade menye-
lipkan sedikit harapan kenaik-
an penjualan tekstil saat mo-
ment Natal dan Tahun Baru. 
Walaupun kenaikan perminta-
annya tak seperti Lebaran, 
setidaknya Ade berharap ke-
naikan penjualan itu bisa me-
lipur lara.

Adapun pilihan menaikkan 
harga saat ini masih menjadi 
pertimbangan Ade. Sebab, 
kenaikan harga sama dengan 
menurunkan daya saing. 

Fransisca Berta Vistika

Investor asing hanya mengeruk kakao 
Indonesia untuk dibawa ke luar negeri.
Fanky Sibarani, Sekretaris Jenderal 
Gabungan Pengusaha Makan Minuman

JAKARTA. Investor asing ter-
giur menikmati manisnya bis-
nis coklat atau kakao di Indo-
nesia. JB Foods asal Malaysia 
berniat memperbesar produk-
si olahan kakao di Indonesia. 
Perusahaan ini kini mengua-
sai 80% saham perusahaan 
pengolah kakao PT Jebe 
Koko, dari tangan anak usaha-
nya sendiri, JBC Cocoa.

Pabrik bahan baku coklat 
PT Jebe Koko berlokasi di 
kawasan Industri Maspion, 
Gresik, Jawa Timur. Pabrik  
ini memproduksi 30.000 ton 
olahan kakao per tahun. 

Agar produksi naik, JB 
Foods berencana ekspansi 
pabrik dengan investasi US$ 
20 juta–US$ 23 juta. Pieter 
Jasman, Ketua Umum Asosia-
si Industri Kakao Indonesia 
(AIKI) kepada KONTAN Rabu 
(3/9) bilang, JB Foods akan 
ekspansi mendirikan pabrik 
kedua di Jawa Timur

JB Foods juga ingin mensi-
nergikan bisnis kakaonya 
yang ada di Indonesia dengan 
yang ada di negara lain. Kare-
na itu, pabrik JB Foods di In-
donesia itu akan menyasar 
pasar ekspor. Sebagai gam-
baran, pertumbuhan pasar 
produk olahan kakao global 
naik 3%-4% per tahun. 

Berdasarkan catatan KON-
TAN, selain JB Food setidak-
nya ada enam investor asing 
yang menggelontorkan dana-

nya di bisnis ini di Indonesia. 
(lihat tabel). Berry Callebaut 
beroperasi di Makassar dan 
telah menggelontorkan inves-
tasi US$ 30 juta. Begitu pula 
dengan Mars yang beroperasi 
di Makassar. Sedangkan Olam 
akan beroperasi 2016 dengan 
investasi US$ 61 juta untuk 
target produksi 60.000 ton. 

Adapun Asia Cocoa meng-
investasikan US$ 30 juta di 
Batam untuk pabrik berkapa-
sitas 120.000 ton per tahun. 
Adapun Cargill berinvestasi 
US$ 100 juta untuk mempro-
duksi 70.000 ton per tahun.

Ada tiga alasan investor 
asing minat investasi di indus-
tri olahan kakao di Indonesia. 
Pertama, bahan baku tersedia 
banyak. Kedua, adanya kebi-
jakan bea keluar ekspor bijih 
kakao sejak 2010. Ketiga, in-
dustri turunan makanan yang 

notabene adalah industri hilir 
olahan kakao seperti biskuit, 
roti, meses dan lainnya.

Saat ini kapasitas terpasang 
industri pengolahan kakao 
Indonesia 800.000 ton per ta-
hun. Namun, baru terpakai 
400.000 ton per tahun. 

Hasil produksi olahan ka-
kao kebanyakan di ekspor ke 
Amerika Serikat dan Eropa 
dengan jumlah 330.000 ton 
per tahun. Lalu sekitar 70.000 
ton hasil olahan kakao untuk 
memenuhi pasar lokal. 

Franky Sibarani, Sekretaris 
Jenderal Gabungan Pengusa-
ha Makanan dan Minuman In-
donesia (Gapmmi) berharap, 
ekspansi JB Foods menjadi 
ekspansi investor asing ter-
akhir di sektor olahan kakao 
Indonesia. "Mereka mengeruk 
potensi kakao, lalu dibawa ke 
luar negeri," ujar Franky.  ■

Investor Asing 
Tergoda Manis 
Bisnis Coklat
JB Foods berencana menambah pabrik olahan kakao

Benediktus Krisna Y.

Kenaikan Tarif Listrik Ganjal Ekspor Tekstil

■MANUFAKTUR ■PENERBANGAN

Menjadi anggota jajar-
an direksi atau board 
of directors (BoD) 

merupakan suatu kehormat-
an. Hanya mereka yang ber-
prestasi atau kenal baik de-
ngan pemegang saham atau 
pemilik perusahaan yang bisa 
duduk di jabatan ini.

Sebagai investor di berba-
gai bisnis dan seseorang yang 
aktif dalam manajemen per-

usahaan, Anda punya kesem-
patan untuk dipinang menja-
di salah satu anggota BoD.  
Misalnya James Altucher dan 
Guy Kawasaki, dikenal seba-
gai BoD di beberapa perusa-
haan berbasis teknologi infor-
masi di Silicon Valley.

Memberi advis keuangan 
dan arah bisnis yang dibu-
tuhkan dalam lingkup makro. 
Dengan kata lain, Chief Exe-
cutive Offi cer (CEO) menja-
lankan apa yang digariskan 
oleh BoD. Kemampuan meng-
analisa dan sintesa level an-
tarperusahaan, dalam konteks 
industri, regional, dan inter-
nasional. 

Seorang BoD juga bertin-
dak sebagai investor, maka 
Andalah yang memegang ken-
dali keuangan mengingat ke-
wajiban fi dusiari Anda ada-
lah kepada semua anggota 
BoD. Dan tentu saja Anda 
biasanya dibayar dalam ben-
tuk saham dan remunerasi 

bulanan.
Di Indonesia, BoD sering-

kali dipilih dari dunia akade-
misi, militer, birokrasi, pro-
fesional, dan eksekutif. Meng-
ingat berbagai birokrasi dan 
keunikan landskap bisnis ta-
nah air. Bandingkan dengan 
di Silicon Valley yang meng-
utamakan BoD yang punya 
pengalaman di keuangan ata-
wa finance. Misalnya relasi 
dekat dengan hedge fund, ven-
ture capitalist dan angel in-
vestment fi rm.

BoD bukanlah anggota de-
wan yang berdiam diri di 
publik. Malah, mereka adalah 
pemegang kekuatan di bela-
kang layar. Mempunyai rela-
si-relasi strategis diperlukan 
dan ini membutuhkan strate-
gi tersendiri.

Bagi yang pernah meng-
ikuti studi MBA pasti tahu 
bahwa sesungguhnya yang 
penting di sana adalah konek-
si bisnis yang terbangun an-

tara para mahasiswa, dosen, 
dan berbagai institusi ke-
uangan yang menjadi afi liasi. 
Namun sesungguhnya, bisnis 
sendiri bisa dipelajari sambil 
jalan. Mantan eksekutif Gene-
ral Electric Jack Welch tegas 
menyebutkan, "Forget the 
MBA. Learn to network."

Anggota BoD adalah para 
eksekutor yang mempunyai 
daya moving and shaking alias 
menggetarkan bisnis. Dan 
uniknya, skil ini tidak diajar-
kan di bangku sekolah bisnis 
manapun. Anda memerlukan 
people plan bukan hanya busi-

ness plan.
Untuk membangun relasi 

strategis, prinsip-prinsip bis-
nis perlu diterapkan, seperti: 
menambah nilai dan saling 
mendukung (mutual support). 
Dan nilai-nilai yang diba-
ngun adalah kerendahan hati, 
saling berbagi (sinergis), dan 
kreasi nilai (value creation). 

Bahkan legenda orang ter-
kaya di Amerika Serikat,  
John D. Rockefeller menyebut-
nya dengan, "A friendship 
founded on business is better 
than a business founded on 
friendship". 

Dengan kata lain, pendiri 
Universitas Chicago ini meli-
hat seorang anggota BoD ha-
rus mampu mengarahkan fi -
nancial capital dengan human 
capital dengan strategi social 
capital dan relational capital. 
Social capital sendiri diba-
ngun dengan relasi-relasi 
formal dan informal. 

Relasi-relasi strategis 

Anda mengkristalkan posisi 
dan daya jual sebagai pakar 
dalam bidang BoD yang siap 
untuk diundang dalam pasar 
anggota BoD oleh berbagai 
perusahaan. Skill utama yang 
perlu diasah betul adalah le-
verage.

Apa itu leverage? Leverage 
adalah menggunakan sumber 
daya semaksimal mungkin. 
Bisa dengan menggunakan 
kerangka Six Degrees of Sepa-
ration dalam perkenalan ran-
dom dengan berbagai pihak. 
Dengan social networking pro-
fesional seperti LinkedIn, 
kerja sama bisnis ditawarkan 
dengan elegan. 

Dunia semakin terbuka 
lebar dengan berbagai macam 
teknologi. Namun sentuhan 
langsung merupakan aset 
yang paling bernilai. 

Anda tidak bisa hanya 
dengan kontak melalui Face-
book dan Twitter saja untuk 
membangun relasi yang baik. 

Namun ini merupakan pem-
buka dan pencair es yang 
baik. Perhatikan juga gaya 
berelasi dengan berbagai ka-
langan.

Anda sebagai anggota BoD 
menjual intelek dan relasi 
antar manusia. Karena pada 
awal dan akhirnya, Anda per-
lu berhubungan dengan ber-
bagai pihak dalam melancar-
kan bisnis yang sedang diba-
ngun. 

Seorang anggota BoD ada-
lah agen perubahan (agent of 
change) yang bergerak di be-
lakang layar, dan mempunyai 
orientasi dan relasi yang je-
las. Ini merupakan soft skill 
yang perlu ditingkatkan terus 
oleh mereka. 

Hanya saja di Indonesia 
BoD seringkali dimiskonsep-
sikan sebagai puncak penca-
paian karier eksekutif. Pada-
hal setiap posisi mempunyai 
siklus dan perlu selalu diasah. 
Salam hangat.                      ■

BOD, Apa dan Bagaimana?

TEKSTIL■

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Gerai

Penjualan Honda Naik 14% di Agustus
JAKARTA. Sepanjang bulan Agustus 2014, 
agen pemegang merek (APM) merek Honda, 
PT Honda Prospect Motor (HPM) membu-
kukan penjualan 14.799 unit. Angka ini naik 
14% jika dibandingkan realisasi penjualan 
bulan Juli 2014 sebanyak 12.986 unit. 

Adapun per Agustus 2014, penjualan Hon-
da menembus 110.457 unit atau naik 78% jika 
dibandingkan penjualan periode yang sama 
tahun lalu sebanyak 62.010 unit. Kenaikan 
penjualan Honda disokong oleh Mobilio.

Untuk bulan Agustus saja, penjualan Mo-
bilio mencapai 6.706 unit, naik 7,7% jika di-
bandingkan penjualan bulan Juli sebanyak 
6.225 unit. Dari awal tahun sampai Agustus, 
penjualan Mobilio mencapai 59.377 unit.

Produk terlaris Honda selanjutnya adalah 
Jazz yang terjual 3.103 unit di bulan Agustus. 
Angka penjualan ini naik 12,5% jika diban-
dingkan penjualan bulan sebelumnya seba-
nyak 2.758 unit. Sampai Agustus 2014, penju-
alan Jazz tercatat 12.866 unit.

Kenaikan penjualan juga terjadi untuk 
produk low cost green car (LCGC) Brio Sat-
ya, dengan penjualan 3.071 unit di Agustus 
2014. Angka ini naik 44,4% jika dibandingkan 
penjualan bulan Juli sebanyak 2.126 unit. 
Sampai Agustus 2014, Brio Satya terjual se-

banyak 16.690 unit. 
Adapun penjualan New Honda Brio di 

Agustus 2014 juga naik menjadi 1.072 unit 
atau naik 45,4% jika dibandingkan realisasi 
penjualan bulan sebelumnya sebanyak 737 
unit. Sampai Agustus 2014, penjualan New 
Honda Brio tercatat 8.727 unit.

Tak semua produk Honda yang mencatat 
kenaikan penjualan. Di bulan Agustus 2014, 
penjualan Honda CR-V turun menjadi 596 
unit. Kondisi serupa juga terjadi untuk pen-
jualan Honda Freed yang turun di bulan 
Agustus  menjadi 17 unit, atau anjlok 97,8% 
jika dibandingkan penjualan bulan sebelum-
nya sebanyak 763 unit. 

Adapun sumbangan penjualan Honda di 
bulan Agustus lainnya datang dari penjualan 
Honda City sebanyak 187 unit, Honda Ac-
cord sebanyak 24 unit dan Honda CR-Z seba-
nyak 9 unit. "Kami optimistis, penjualan se-
mester II tahun ini akan terus naik. Apalagi 
ada ajang Indonesia International Motor 
Show  bulan ini," kata Jonfi s Fandy, Marke-
ting & Aftersales Service Director Honda 
Prospect Motor dalam keterangan resminya 
kemarin (4/9).

Asnil Bambani Amri

Layanan Purna Jual LG

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Model menunjukkan kartu LG Premium Service saat peresmian layanan tersebut di Jakarta, Kamis (4/9). LG Premium 
Service adalah layanan purna jual bagi pemilik segala produk keluaran LG premium. Layanan bagi konsumen ini tersedia 
selama 24 jam dan bila ada perbaikan yang melebihi waktu perbaikan selama 24 jam, LG memberikan pinjaman unit 
produk kepada konsumen.

Skill 
menggetarkan 

bisnis tak 
diajarkan di 

bangku sekolah.

Investasi Asing di Bisnis Coklat 
(Kakao) 2014

Nama Perusahaan Ekspansi Nilai Lokasi

Olam International 
Limited (Singapura)

Pembangunan 
pabrik pengolahan 
kakao

US$ 61 juta Pinggiran 
Jakarta

JB Foods/JBC Cocoa 
(Malaysia)

Pembangunan 
pabrik pengolahan 
kakao

US$ 20 juta Gresik, 
Jatim

Asia Cocoa Indonesia 
(Malaysia)

Pembangunan 
pabrik pengolahan 
kakao

US$ 30 juta Batam

Group Cargill (AS) 
Pembangunan 
pabrik pengolahan 
kakao

US$ 100 juta Gresik, 
Jatim

Sumber : Pemberitaan Harian KONTAN

Industri tekstil 
berharap 

penjualan tekstil 
naik saat momen 

Natal dan    
Tahun Baru.

SEREMONI


