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JAKARTA. PT Holcim Indone-
sia Tbk (SMCB) mulai me-
ngembangkan bisnis bangun-
an non-semen. Kini mereka 
menggarap produksi mortar 
yakni bahan bangunan yang 
digunakan sebagai perekat 
struktur bangunan pengganti 
adukan semen dan pasir.

Holcim memulai bisnis 
mortar Januari 2015. Hingga 
kini, Holcim baru mempro-
duksi 5.000 kantong mortar 
per bulan dalam kemasan 25 
kilogram (kg) dan kemasan 40 
kg per kantong. Produk mor-
tar buatan Holcim memiliki 
tiga varian, yakni mortar pa-
sangan, plesteran, dan acian. 

Keputusan Holcim mem-
produksi mortar ini karena 
melihat pasarnya yang besar. 
"Pasar mortar di Indonesia 
diperkirakan 1,5 juta ton," 
kata Juhans Suryantan, Vice 
President of Sales Holcim, 
Kamis (21/5). 

Di bisnis ini, Holcim terbi-
lang pemain baru dengan ka-
pasitas produksi 600.000 kan-
tong per tahun atau 50.000 
kantong per bulan. Dari angka 
produksi ini, baru 10% atau 
5.000 kantong yang bisa di-
produksi per bulan. Soal tar-

get produksi dan penjualan, 
Juhans enggan menyebutkan-
nya. "Kami masih uji pasar," 
ungkap Juhans. 

Dari sisi penjualan, Holcim 
menjual 40% mortar plesteran. 
Sisanya masing-masing 30% 
untuk mortar pasangan dan 
mortar acian. Mortar plester-
an digunakan untuk retak ha-
lus di struktur bata ringan, 
bata merah maupun bata ton. 

Untuk mortar pasangan di-
gunakan untuk mengisi celah 
tipis untuk bata ringan. Se-
dangkan mortar acian untuk 
aplikasi permukaan dinding 
plesteran dan dinding beton. 
Dalam memproduksi mortar 
ini, Holcim mengandalkan 
pabrik mitra di Cilegon. 

Karena masih baru, Holcim 
belum punya rencana bikin 
pabrik mortar ini. Dari sisi 

distribusi, mortar milik Hol-
cim baru tersebar di Jabode-
tabek dan Bandung. 

Ada rencana, Holcim mem-
perluas pasar ke Surabaya. 
Juhans bilang, konstribusi 
mortar untuk Holcim masih 
sangat kecil, di bawah 0,1%. 

Selain Holcim, PT Siam Ce-
ment Group (SCG) Indonesia 
berencana berbisnis mortar di 

Indonesia. Selvy Nurida, Mar-
keting & Business Develop-
ment Manager SCG menyata-
kan, tahap awal pihaknya 
akan mencoba menjual mor-
tar impor. "Karena permintaan 
mortar belum banyak," kata 
Selvy tanpa menyebut target 
penjualan. 
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Pasar mortar di Indonesia bisa mencapai 
1,5 juta ton per tahun.
Juhans Suryantan, 
Vice President of Sales Holcim

JAKARTA. Fatwa pemerintah 
melalui Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang 
mewajibkan perusahaan 
BUMN konstruksi untuk me-
makai baja produksi PT Kra-
katau Steel (Persero) Tbk 
membikin produsen baja 
swasta ketar-ketir. Mereka 
khawatir tak lagi bisa mencuil 
proyek BUMN konstruksi.

Salah satu produsen baja 
swasta yang biasa memasok 
baja ke perusahaan BUMN 
adalah PT Gunawan Dianjaya 
Steel Tbk. Dua mitra bisnisnya 
adalah PT Wijaya Karya (Per-
sero) Tbk dan PT Barata Indo-
nesia (Persero). 

Meski mengakui penjualan-
nya berpotensi berkurang, 
Gunawan Dianjaya belum bisa 
menghitung besar potensi pe-
ngurannya. "Saya belum bera-
ni berikan tanggapan apa-apa, 
saat ini kami sedang wait and 
see," jelas Direktur PT Guna-
wan Dianjaya Steel Tbk Hadi 
Sutjipto kepada KONTAN, 
Rabu (20/5). 

Namun, perusahaan perusa-
haan berkode GDST di Bursa 
Efek Indonesia itu memasti-
kan dampak pengurangan 
penjualan tak akan besar. Pa-
salnya mayoritas penjualan-
nya ke perusahaan swasta. 
Manajemen GDST menyiap-
kan, strategi menggenjot pa-

sar swasta dalam negeri dan 
pasar luar negeri.

Dihubungi secara terpisah, 
Suradi, Sekretaris Perusahaan 
PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk memastikan perusahaan-
nya tetap memakai baja pro-
duksi Gunawan Dianjaya 
hingga akhir tahun nanti . Se-
bab kontrak bisnis telah dite-
ken di bawah payung hukum. 
Perusahaan itu biasanya me-
neken kontrak bisnis untuk 
setahun dengan volume paso-
kan 10 ton baja.

Pasca kontrak habis, Wijaya 
Karya akan kembali mencari 
pemasok lagi. Pertimbangan-
nya adalah mencari tawaran 
harga baja termurah dari se-
jumlah calon pemasok.

Mengenai fatwa wajib mem-
beli baja dari Krakatau Steel, 
Wijaya Karya memiliki dualis-
me pendapat. Dia bilang per-
usahaannya memang memiliki 
aturan untuk bekerjasama 
dengan perusahaan terafi liasi. 
Namun di sisi lain, "Kami tidak 
pilih-pilih transaksi, yang pen-
ting hak minoritas terlin-
dungi," kata Suradi Kamis 
(21/5).

Sementara PT Bakrie Pipe 
Industries belum mau berko-
mentar. "Saya tidak tahu soal 
itu jadi saya tidak mau berko-
mentar dari hal yang saya ti-
dak tahu," tegas Mas Wirgran-
toro Roes Setiyadi, Chief 
Executive Offi cer PT Bakrie 
Pipe Industries.

Melanggar UU

Hanya saja keinginan peme-
rintah untuk mengistimewkan 
Krakatau Steeel bisa menjadi 
masalah. Komisi  Persaingan 
Usaha (KPPU) menilai kebi-
jakan pemerintah agar BUMN 
konstruksi memakai baja Kra-
katau Steel melanggar Un-
dang-Undang nomor 5 tahun 
1999 tentang Larangan Prak-
tik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. "Mereka 
bisa kena aturan itu (pelang-
garan UU)," ujar Muhammad 
Nawir Messi, Ketua KPPU.

Nawir menjelaskan, penera-
pan aturan itu bisa merugikan 
banyak pihak. Bagi perusaha-
an BUMN konstruksi, mereka 
terhambat untuk memperoleh 
alternatif pasokan harga baja 
yang kompetitif. Lantas, hak 
Krakatau Steel untuk memilih 
mitra bisnis menjadi terlang-
gar. Sementara produsen baja 
swasta lain bakal terhalangi 
menjadi pemasok baja bagi 
perusahaan BUMN.

Meskipun demikian, KPPU 
belum bertindak lebih jauh 
dan memberikan sanksi. Alas-
annya karena  belum memba-
ca isi nota kesepahaman anta-
ra Menteri BUMN dan para 
perusahaan BUMN. "Secara 
hukum Peraturan Menteri 
BUMN atau MoU itu tidak 
boleh menyalahi UU. Perlu 
ada landasan hukum yang le-
bih kuat," ujar Nawir.    ■

Wajib Pakai 
Baja Krakatau 
Melanggar UU 
Produsen swasta terancam kehilangan proyek BUMN

David Oliver Purba, 
Benediktus Krisna Y.

Holcim dan SCG Merambah Bisnis Mortar

Pasar mortar di 
Indonesia 

diperkirakan 
mencapai 

1,5 juta ton. 

■MANUFAKTUR

Anda mungkin tidak ke-
nal wajahnya, namun 
ada kemungkinan 

Anda pernah mendengar 
nama besarnya yakni Mi-
chael Burry, seorang dokter, 
dan hedge fund, yang juga 
pendiri Scion Capital LLC

Laki-laki dengan Asper-
ger’s Syndrome ini dibesar-
kan di San Jose, Silicon Val-
ley, sebelah selatan dari San 
Francisco. Ia dikenal sebagai 
seorang big short-seller terbe-
sar dalam periode krisis sub-
prime mortgage beberapa ta-
hun lalu. Saat itu ia mampu 
mengeruk keuntungan seki-
tar US$ 1,5 miliar.

Meski demikian, Michael 
Burry merasa dirinya bukan 
seorang risk taker. Bahkan, ia 
mengaku seorang dengan ke-
cenderungan risk avoider. 

Seperti kita tahu, ia telah 
membuat analisis tentang 
meletusnya gelembung pro-
perti di Amerika Serikat pada 
tahun 2007. Analisis gelem-
bung properti ini telah ia 
mulai sejak tahun 2003.

Pada masa itu suku bu-
nga perbankan sangat rendah 
dan investasi sub-prime mu-
lai menggila. Sebelum mele-
tusnya gelembung ini, tidak 
ada satupun investor subpri-
me dan para investor Wall 
Street yang mau mendengar-
kan analisis Henry Paulson 
dan Michael Burry ini. Saat 
itu, mereka tergila-gila pro-
duk mortgage-backed securiti-
es (MBS) dan Credit Default 
Swap (CDS). 

Euforia bisnis properti, 
kredit subprime, CDS, dan 

MBS sangat kental saat itu. 
Namun Michael Burry tidak 
termakan untuk ikut-ikutan 
fi esta ini. 

Memang, black swan event 
seringkali muncul dalam du-
nia investasi. Walaupun sa-
ngat jarang terjadi, efeknya 
selalu kolosal. Kolapsnya eko-
nomi Amerika Serikat saat 
itu termasuk fenomena seru-
pa. Uniknya, bagi seorang 
Burry, ini sudah bisa ia de-
teksi sejak lama.

Apakah Burry hanya se-
dang beruntung atau ia ada-
lah salah satu dari investor 
paling cerdas di dunia? 

Ia adalah seorang peng-
idap sindrom Asperger, salah 
satu gejala autis.  Penderita 
sindrom ini memiliki kesu-
litan berkomunikasi dengan 
lingkungannya, sehingga ku-
rang begitu diterima. 

Daya nalarnya bekerja 
sebagai orang luar. Dengan 
kata lain perspektif yang ia 
pakai dalam menjalani hi-
dupnya seakan-akan berada 
dari luar pagar. Ini membe-
rikan daya observasi dan ob-
jektivitas yang lebih tinggi, 
dan lebih baik dibandingkan 
dengan Anda dan saya. Ia 
selalu menganalisis apapun 
yang ada di sekitarnya. 

Ketika ia menjalani in-
ternship sebagai dokter muda 
di Stanford University Hos-
pital, ia tinggal di Silicon 
Valley yang sedang meriah 
dengan berbagai initial public 
offering (IPO). Burry pun 
mengenali gelembung dot-
com dan gelembung properti 
yang bisa menjadi kesempat-

an luar biasa bagi investor 
seperti dirinya. 

Michael Lewis, penulis 
"The Big Short", memuji riset 
Burry yang mendalam dan 
sekelas dengan analisis War-
ren Buffett. Ia menganalisis 
saham-saham yang overvalu-
ed dan undervalued. Ia memi-
lih saham-saham yang un-
dervalued dengan prinsip va-
lue invest ing .  Ia  pun 
mendirikan Scion Capital 
yang berinvestasi berdasar-
kan riset long-term value.

Gotham Capital pun me-
nyatakan kekaguman mereka  
terhadap Burry dan ikut ber-
investasi di Scion Capital. 
Dalam beberapa bulan ia 
mendapatkan dana kelolaan 
US$ 200 juta. Burry tetap 
bekerja sendiri dalam menge-
lola Scion Capital.

Di tahun pertama Scion, 
mereka mendapatkan growth  
sekitar 55%, padahal di saat 

yang sama indeks S&P turun 
12%. Selama lima tahun, S&P 
turun 6,8%, sedangkan Scion 
justru naik 242%. 

Pada 2003 ketika interest-
only mortgage diperkenalkan, 
Burry telah mencium awal 
kolapsnya ekonomi Amerika 
Serikat. Ia memprediksi, 
para peminjam akan meng-
alami kesulitan membayar 
prinsipal utang, saat interest-
only payment teaser period 
selesai, atau bahkan belum 
selesai. 

Pertimbangan utamanya 
adalah penghasilan konsu-
men tetap, sehingga harga 
properti yang terus menanjak 
tiba di titik jenuh dan mele-
tus. Apalagi ketika pertum-
buhan ekonomi melambat. 

Prediksinya tepat. Tahun 
2007, piramida mortgage-ba-
cked securities kolaps berke-
ping-keping. Scion Capital 
pun menikmati US$ 1,5 mili-
ar dan Burry sendiri menda-
patkan US$ 100 juta. Para 
investornya yang setia me-
nunggu sejak 2000 menda-
patkan net gain 472%.

Burry sebenarnya bukan-
lah pemburu big short, ia 
adalah pemburu long short. 
Namun ia melakukan big 
short saat itu karena memang 
telah melihat kolaps ekonomi. 
Kini ia adalah investor tung-
gal tanpa hedge fund capital 
yang membelenggu. 

Menghindari risiko ada-
lah gaya investasi Burry 
yang melontarkan dirinya ke 
posisi  investor  hebat . 
Benchmark yang bagus bagi  
para investor lain.   ■

Menghindari Risiko ala Michael Burry

SEMEN MORTAR■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Merek Lokal Terasing di Negeri Sendiri

MEREK bisa memberi arti 
khusus secara psikologis. 
Merek juga menjadi identitas 
pembeda yang cukup efektif 
memberi keuntungan secara 
ekonomi. Karena ada 
keuntungan inilah, pemilik 
merek produk tenar berani 
mengembangkan produknya 
ke seluruh dunia termasuk ke 
Indonesia. 

Berkat kecanggihan 

teknologi dan media, pemilik 
merek mampu memperkenal-
kan diri ke mancanegara 
termasuk ke Indonesia. 
Alhasil, banyak merek dunia 
menjadi merek yang tak 
asing lagi di Indonesia.

Sadar atau tidak, aneka 
merek asing itu sudah 
mengisi kebutuhan harian 
kita sampai ke pelosok desa. 
"Mulai di kamar mandi, ruang 
keluarga dan dapur kita, diisi 
produk merek asing," kata 
Yuswohady, penggagas acara 
Indonesia Brand Forum 
(IBF) 2015 yang berlangsung 
di Jakarta, Rabu (20/5).

Tengok saja, sabun mandi 
yang banyak digunakan di 
Indonesia adalah merek 
Belanda. Kemudian jam 
tangan merek Amerika- 
Serikat (AS), air mineral 
merek Prancis dan televisi 
merek Jepang. 

Kegelisahan ini membuat 
Yuswohady menggagas IBF 
2015. Tujuannya tak lain 
untuk mengangkat potensi 
merek asli Indonesia. "Merek 
dalam negeri belum jadi tuan 
rumah di negeri sendiri," kata 
pengamat pemasaran ini.

Fakta penduduk Indonesia 
dikelilingi merek asing 
memang pantas kita khawa-
tirkan. Sebab, makin banyak 
yang memakai merek negara 
asing, makin banyak pula 
keuntungan yang mengalir ke 
negara tersebut. "Seharusnya 
keuntungan itu milik anak 
bangsa kita," kata dia. 

Agar potensi ini tak 
tersedot ke luar negeri, 
Yuswohady berharap ada 
upaya pemerintah memper-
kuat merek dalam negeri. 
"Tak hanya ekspor, tapi bisa 
melokalkan produk Indone-
sia di negara tujuan. Itu baru 
hebat," jelasnya.

Selain peran negara, 
kesadaran warga negara 
sebagai konsumen juga diper-
lukan. Karena itu, Indonesia 
membutuhkan nasionalisme 
konsumen seperti yang 
dilakukan Korea Selatan. 

Cara lainnya adalah  
mengembangkan merek lokal  
dengan menciptakan nilai 
tambah. "Indonesia kaya 
komoditas, tetapi itu mesti 
diolah," katanya.

Yuswohady memberikan 
perbandingan, kepiawaian 

mengolah komoditas bisa 
memperkuat merek. Tengok 
saja, secangkir kopi di 
Starbucks dijual Rp 30.000. 
Sementara segelas kopi di 
warung biasa dijual Rp 3.000 
per cangkir. Inilah peran 
merek secara ekonomi. 

Walaupun merek asing 
banyak yang datang ke 
Indonesia, ada pula merek 
Indonesia yang melanglang 
buana ke mancanegara. 
Mulai dari jamu, sepeda, mi 
instan, permen, kosmetik dan 
lain-lain. Irwan Hidayat, 
Direktur Utama PT Industri 
Jamu dan Farmasi Sido 
Muncul Tbk (SIDO), produ-
sen dan eksportir jamu,  
menyatakan, Indonesia perlu 
membuktikan kualitas 
produk di pasar global.

Selain produk jamu, 
beberapa produk Indonesia 
bahkan ada yang jadi favorit 
di negara lain. "Seperti 
Indofood, ia punya pabrik di 
Nigeria dan produk Indomie 
jadi produk favorit di sana. 
Begitu juga permen Kopiko 
menjadi nomor satu di 
Polandia, Tiongkok dan 
Filipina," ujar Yuswohady.    ■

Sadar atau tidak, 
penduduk Indonesia 
dikelilingi oleh 

merek-merek negara 
lain yang sudah mendu-
nia. Secara ekonomi, 
pemakaian produk 
merek dari negara asing 
ini mengalirkan keun-
tungan ke negara asal-
nya. Seharusnya keun-
tungan ini ikut dinikmati 
oleh anak bangsa.

Benediktus Krisna

Merek Lokal
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Holcim baru memproduksi 5.000 kantong mortar per bulan.


