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JAKARTA. Kinerja PT Latinu-
sa Tbk (NIKL) tahun lalu ter-
pangkas 5% dari kinerja 2013, 
dari US$ 192,91 juta menjadi 
US$ 172,46 juta.

Menurut Ardhiman TA, Di-
rektur Utama Latinusa, penu-
runan kinerja terjadi lantaran  
harga komoditas yang melan-
dai sejak krisis global hingga 
kini. "Otomatis harga tinplate 
(baja lembaran berlapis ti-
mah) turun," katanya, saat 
paparan publik, Kamis (26/3).

Harga yang sudah menurun, 
masih ditambah lagi dengan 
membanjirnya produk tinpla-
te impor. Banyak pesaing 
yang banting harga demi 
memperoleh konsumen. Kon-
disi ini membuat, bisnis tin-
plate yang juga bahan baku 
kemasan kaleng ini diprediksi 

masih lesu hingga tahun ini.
Dari sisi internal, Latinusa 

masih belum mampu menjaga 
efi siensi. Di tengah penurunan 
pendapatan, beban perusaha-
an ini melonjak 84% menjadi 
US$ 1,24 juta tahun lalu. Im-
basnya, Latinusa tahun lalu 
merugi US$ 7,14 juta. Padahal, 
di 2013, NIKL mampu mence-
tak laba US$ 278.000.

Melihat hasil yang kurang 
memuaskan ini, Ardhiman 
bakal memacu kinerja Latinu-
sa sepanjang tahun ini. De-
ngan teknologi tinplate yang 
dimiliki, manajemen NIKL 
optimistis bisa menyesuaikan 
keinginan konsumen. Perusa-
haan ini optimistis bisa bersa-
ing memperebutkan pasar 
tinplate di Indonesia. 

Selain itu, manajemen tetap  

melaksanakan penghematan. 
Sayang, ia tidak merinci lang-
kah efi siensi yang bakal dila-
kukan. "Ini bisa menjadi bekal 
kami untuk meningkatkan 
daya saing produk," tuturnya.

Untuk memuluskan renca-
na bisnis tahun ini, Latinusa 
menganggarkan belanja mo-
dal US$ 1,1 juta yang berasal 
dari kas internal. Sebagian 
belanja modal bakal dipakai 

untuk mengoptimalkan utili-
sasi pabrik tinplate di Cilegon 
Banten. Saat ini, kapasitas 
pabrik Latinusa ini sebesar 
160.000 ton per tahun.

Tahun lalu, produksi pabrik 
Latinusa turun 9,74% dari 
149.014 ton pada 2013 menjadi 
134.503 ton. Perinciannya 
adalah kaleng susu 25,28%, 
kaleng cat 17,62%, kaleng ba-
han makanan 13,64%, kema-
san makanan kering 16,18%, 
kemasan produk kimia 18,32%, 
kaleng minyak goreng 1,60%, 
kemasan buah dan minuman 
2,03%, dan produk lain 5,32%.

Targetnya, Latinusa meng-
incar pangsa pasar tinplate 
80% tahun ini. Tahun lalu 
cuma 62,63%.

Dityasa Hanin Forddanta

Sampai 2019, kami akan investasi dengan 
nilai RP 4 triliun per tahun.
Warih Andang Tjahjono, 
Wakil Presiden Direktur PT TMMIN

JAKARTA. Kunjungan Presi-
den Indonesia Joko Widodo 
(Jokowi) ke Jepang mengha-
silkan sejumlah janji investasi. 
Diantaranya investasi sektor 
otomotif, sektor manufaktur 
dan transportasi.

Franky Sibarani, Kepala 
Badan Koordinasi dan Pena-
naman Modal (BKPM) kepada 
Reuters, Kamis (25/3) menje-
laskan, nilai investasi yang di-
peroleh dari kunjungan Presi-
den mencapai US$ 5,6 miliar. 
Kebanyakan adalah investasi 
untuk perluasan usaha. 

Misalnya Toyota Motor 
yang ingin menambah inves-
tasi US$ 1,6 miliar. Suzuki 
Motor juga ingin investasi US$ 
1 miliar. Selain otomotif, 
ada komitmen investasi US$ 
3 miliar dari industri tekstil, 
baja dan perikanan.

Meskipun ada komitmen 
dari kantor pusat Toyota di 
Jepang, Warih Andang Tjah-
jono, Wakil Presi-
den Direktur PT 
Toyota Motor Ma-
nufacturing Indo-
nesia (TMMIN) 
belum bisa mem-
perinci rencana 
investasi US$ 1,6 
miliar itu. "Tahun 
ini sampai 2019 
nanti ada rencana 

investasi per tahunnya sekitar 
Rp 4 triliun," kata Warih kepa-
da KONTAN, Kamis (25/3).

Selain Toyota, Suzuki telah 
memastikan tambahan inves-
tasi di Indonesia. Subronto 
Laras, Presiden Komisaris PT 
Indomobil Sukses Internasio-
nal Tbk (IMAS) sebagai pem-
bawa merek Suzuki di Indone-
sia menyebut, Suzuki akan 
menambah investasi US$ 1 
miliar. "Bertahap kami tam-
bah US$ 100 juta selama dua 
atau tiga tahun ke depan," 
kata Subronto. 

Investasi Suzuki ini untuk 
menambah kapasitas produk-
si mobil, sepeda motor dan 
komponen. Sedangkan lokasi 
penambahan produksi dipu-
satkan di Delta Mas, Bekasi. 
"Tahun ini kami mulai," jelas 

Subronto.

Ada pinjaman lunak
Tak hanya janji investasi 

swasta Jepang yang akan da-
tang ke Indonesia. Japanti-
mes melaporkan, pemerintah 
Jepang lewat Perdana Menteri 
Shinzo Abe juga melontarkan 
wacana pemberian pinjaman 
bunga rendah untuk proyek 
mass rapid transit (MRT) di 
Jakarta senilai US$ 833 juta. 

Selain itu, Indonesia ingin 
melibatkan Jepang untuk 
membangun kereta api cepat 
Jakarta-Surabaya atau Jakar-
ta-Bandung. Namun, proyek 
ini belum ada kepastian inves-
tornya, sebab, saat ini masih 
dalam tahap studi The Japan 
International Cooperation 

Agency (JICA).
Saat berkunjung ke Je-

pang, Presiden Jokowi juga 
menemui pemimpin perusa-
haan raksasa seperti; IHI 
Corp, Inpex, Itochu, Hitachi, 
J-Power, JX Nippon Oil and 

Energy, Marube-
ni, Nikkei Inc, Su-
mitomo Corp, 
Ajinomoto, Bank 
of Tokyo Mitsu-
bishi UFJ, JFE 
Steel,  J-Trust, 
NEC, Panasonic 
Corp, SMBC, dan 
Sojitz. Kita tunggu 
hasilnya.   ■

Jepang Janjikan 
Investasi di RI
US$ 5,6 Miliar
Toyota dan Suzuki kian agresif investasi di Indonesia

Fransisca Bertha V. 
Benediktus K.Y. Asnil B.

Latinusa Pasang Target Kuasai 80% Pasar

Latinusa bakal 
mengoptimalkan 

kapasitas 
produksi pabrik 

di Cilegon.

■MANUFAKTUR

Setiap film mempunyai 
makna, baik berbentuk 
film fiksi dokumenter 

dan jenis film lainnya. Na-
mun jelas ada perbedaan be-
sar antara fi lm fi ksi dengan 
fi lm dokumenter. 

Film fi ksi termasuk fi lm-
fi lm yang didasari atau diil-
hami oleh kisah–kisah nyata. 
Karena, fi ksionalisasi suatu 
peristiwa sangat erat hu-
bungannya dengan dramati-
sasi dan romantisasi. 

Film dokumenter yang 
diproduksi oleh para doku-
mentaris dan jurnalis semes-
tinya mengutamakan objekti-
vitas terlepas dari untur sub-
jektivitas dari para pencipta 
yang selalu ada. Misalnya 
penampilan latar belakang 
dan pengalaman hidupnya.

Tugas kita sebagai penik-
mat fi lm adalah mengamati 
bagaimana film mewakili 
suatu peradaban. Namun , 
tentu saja juga tidak pernah 
luput dari unsur "fi ksionali-
sasi" yang "menjanggalkan" 
suatu fakta. Yang saya mak-
sud "fakta" di sini adalah ke-
nyataan sebenarnya, bukan 
"fakta terlihat" alias fakta 
yang sudah masuk ke dalam 
persepsi.

Dalam menikmati film, 
daya observasi kita akan vi-
sualisasi yang terekam oleh 
benak ditentukan juga dengan 

informasi yang membentuk 
kerangka berpikir. Mereka 
yang mampu secara objektif 
menceriterakan kembali hasil 
observasi adegan-adegan dan 
background setting suatu fi lm 
ini termasuk langka.

Asumsi pertama yang 
perlu dicamkan adalah: fi lm 
merupakan dramatisasi dan 
romantisasi. Terkadang kese-
dihan dan kegalauan luar 
biasa bahkan kekejian bisa 
digambar dengan sinemato-
grafi  yang indah dan sedap di 
mata. Perlu kita ingat, gam-
baran di dunia nyata tentu 
tidak seperti itu. 

Misalnya tokoh kolumnis 
Carrie Bradshaw dalam fi lm 
seri televisi Sex and the City 
mempunyai beberapa kejang-
galan. Dikisahkan bahwa ia 
hanya bekerja sebagai kolum-
nis lepas The New York Star. 
Dengan asumsi satu kolom 
terdiri dari 1.000 kata dan 
setiap kata ia dibayar US$ 3, 
yang sudah merupakan ang-
ka fantastis bagi seorang ko-
lumnis lepas, penghasilannya 
per bulan US$ 3.000 untuk 
k o l o m  b u l a n a n  a t a u 
US$ 12.000 untuk tulisan ko-
lom mingguan. 

Dengan asumsi pengha-
silan ini dipotong dengan 
pajak sebesar 35%, medicare 
tax, social security tax, NY 
state tax, dan lainnya, bisa 

jadi penghasilan per bulan 
yang dibawa pulang hanya 
tinggal US$ 1.500 untuk ko-
lom bulanan atau US$ 6.000 
untuk kolom mingguan. 

Cukupkah dengan dana 
sebesar US$ 6.000 per bulan 
untuk hidup di wilayah me-
wah seperti Manhattan? Ja-

wabannya tentu tidak!
Sebagai gambaran, uang 

sewa per bulan di Manhattan 
Upper East Side bisa menca-
pai US$ 5.000 atau bahkan 
lebih. Sedangkan biaya ma-
kan US$ 500 per bulan.

Tidak hanya itu beban 
yang harus ditanggung untuk 
hidup di wilayah mewah ini. 
Masih harus ditambah de-
ngan biaya listrik, air, sam-
pah, asuransi kesehatan, 
asuransi jiwa, transportasi, 
entertainmen, rokok tiga pak 
per hari, makan di luar, fas-
hion terbaru, dan sepatu Ma-
nolo Blahnik yang sepasang 
bisa mencapai US$ 600 ke 
atas, maka minimal pengelu-
aran Carrie semestinya men-
capai US$ 10.000 per bulan. 

Dan ia masih belum ber-
keluarga saat itu. Apabila 
skenario menceritakan bah-
wa ia memiliki seorang anak, 
misalnya, perlu ditambahkan 
setidaknya US$ 2.500 per bu-
lan dalam anggaran belanja 
di New York City yang serba 
mahal. 

Sayangnya, di Indonesia, 
banyak pemirsa yang masih 
"percaya" buta akan persepsi 
yang dibentuk oleh fi lm-fi lm 
fiksi. Studi kasus Carrie 
Bradshaw di atas ini sesung-
guhnya masih yang "sangat 
kasat mata" dan "kasar". Coba 
perhatikan fi lm-fi lm yang "su-

lit dihitung" dalam dollar? 
Terkadang saya tertawa 

ketika digambarkan seseo-
rang yang sederhana dan 
berasal dari keluarga bersa-
haja. Tanpa punya uang wa-
risan yang disimpan dalam 
trust fund account, yang ber-
gaya hidup cukup tinggi. 

Ada juga, iklim alias suhu 
di suatu kota sering kali men-
jadi "faktor kejanggalan" sua-
tu fi lm. Mustahil seorang pe-
rempuan cantik mengenakan 
bikini di jalan raya San 
Francisco yang terkenal di-
ngin dan berangin. Suhu "se-
dang" di kota San Francisco 
mencapai 15˚ sampai 20˚ 
Celsius. Bisa kita bayangkan 
betapa dinginnya kondisi tu-
buh jika mengenakan pakai-
an tipis dan terbuka.

Observasi fi lm sebaiknya 
dilakukan dengan hati-hati 
dengan mengenali berbagai 
fakta kehidupan, lebih dari 
sekedar mengenali kultur be-
laka. Karena itu, jangan cepat 
"termakan" gambaran-gam-
baran di dalam fi lm. 

Apalagi untuk mengenal 
suatu kultur dalam konteks 
bisnis. Ambil saja manfaat 
yang masuk akal dan baik 
secara universal. Detil lain-
nya memerlukan observasi 
partisipatoris. Selamat berpi-
kir dan menonton fi lm dengan 
lebih kritis.   ■

Observasi Melalui Film

RENCANA BISNIS LATINUSA■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional serial 
Entrepreneur dan Pengajar, 

Berbasis di California

Pameran Mesin Laundry

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Peserta memperagakan cara menyetrika pakaian dengan mesin uap saat Expo Clean and Expo Laundry 2015 di Jakarta 
International Expo, Kemayoran, Kamis (26/3). Pameran ini diikuti oleh 150 peserta dari dalam dan luar negeri dan 
diharapkan dapat menarik pengunjung lebih dari 6.000 orang. 

Gerai

Omron Perkuat Penjualan 
ke Industri Otomotif

JAKARTA. Perusahaan otomasi dan perangkat elektronik 
asal Jepang, PT Omron Electronics mulai mengincar seg-
men pasar otomotif. Omron melihat, potensi bisnis otomo-
tif akan berkembang pesat di Indonesia. 

"Ke depan industri otomotif pasti akan tumbuh," kata 
Budi Sutanto, Managing Director PT Omron Electronics, 
Kamis (26/3). Untuk memasok produk otomasi dan perang-
kat elektronik bagi kendaraan bermotor tersebut, Omron 
akan menjaring konsumen dengan cara kerjasama busi-
ness to business.

Sayangnya, Budi enggan menyebutkan berapa target 
penjualan Omron Electronics dari sektor otomotif ini. Ia 
hanya bilang, penjualan dari sektor otomotif berkontribusi 
40% bagi perseroan. Adapun 30% penjualan lainnya berasal 
dari industri makanan dan 10%-15% dari industri tekstil, 
baja dan farmasi. 

Untuk melayani pasar di Indonesia, Omron saat ini me-
miliki pabrik di Cikarang dengan kapasitas produksi 160 
juta unit. Budi bilang, Omron berencana menambah kapa-
sitas produksi dengan menambah pabrik senilai Rp 1,1 tri-
liun secara bertahap hingga 2020 mendatang.

Investasi akan dilakukan dua tahap. Tahap pertama se-
lesai 2015 dan tahap kedua beroperasi 2017. Jika sudah 
selesai, kapasitas produksi perusahaan bakal naik sekitar 
2,5 kali lipat atau menjadi sekitar 400 juta komponen per 
tahun. Ada rencana, tahun 2020 nanti, Indonesia akan dija-
dikan basis produksi Omron untuk menggarap pasar eks-
por ke China, Jepang, Amerika Serikat, Eropa. 

Benediktus Krisna Yogatama

Omzet Bisnis Farmasi 
Indonesia US$ 6 Miliar

JAKARTA. Pemberlakukan sistem Jaminan Sosial Kesehat-
an sejak tahun lalu membawa angin segar bagi industri 
farmasi di Indonesia. Pebisnis memprediksi pertumbuhan 
bisnis farmasi domestik tahun ini bakal terus melaju. 

Dalam laporan Indonesia Pharmaceuticals 2015 Report, 
berlakunya jaminan kesehatan bagi penduduk Indonesia 
berimbas langsung ke bisnis farmasi di tanah air. "Perkem-
bangan industri farmasi semakin cepat. Diprediksi tahun 
ini industri farmasi bakal mencatat penjualan US$ 6 miliar 
dan bakal semakin cepat berkembang hingga 2018," kata 
Vanessa Acuna,  Project Director Global Business Reports 
untuk Convention on Pharmaceutical Ingredients South 
East Asia 2015 (CPHi SEA 2015), Kamis  (26/3).

Namun, bukan berarti pebisnis farmasi lokal tidak meng-
hadapi tantangan bisnis tahun ini. Kondisi rupiah yang 
masih loyo, kenaikan tarif listrik dan upah minimum yang 
terus menanjak bisa menghambat laju bisnis industri far-
masi domestik. Makanya, Vanessa menyarankan agar pe-
merintah tetap berkomitmen menjaga iklim usaha yang 
positif di tanah air. Bila ini dilakoni, tidak tertutup kemung-
kinan investor farmasi global akan berdatangan.

Kendrariadi Suhanda, Ketua Umum Pharma Materials 
Management Club (PMMC) dan Wakil Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Indonesia 
juga berharap, pertumbuhan bisnis farmasi tahun ini bisa 
lebih baik dari tahun lalu. Tahun lalu, penjualan farmasi 
domestik secara total mencapai US$ 5,3 miliar. "Tahun ini 
kami  berharap pertumbuhan penjualan industri farmasi 
tumbuh 10%-12% dari tahun lalu," katanya.

Febrina Ratna Iskana

Gambaran indah 
di fi lm sudah 
pasti akan 

berbeda dangan 
kondisi nyata.

Proyek & Nilai Investasi Jepang 
Sepanjang 2012-2014

2012 2013 2014
Jumlah (US$ Juta)  Jumlah (US$ Juta)  Jumlah (US$ Juta)

405 2.456,9 958 4.712,9 1.374 2.705,10
Di luar sektor migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asur-
ansi, sewa guna usaha, dan pasar saham 

Sumber: BKPM, Reuters

Rencana Investasi Baru
Toyota US$ 1,6 miliar
Suzuki US$ 1 miliar 
Tekstil, baja, perikanan US$ 3 miliar


