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Lion Metal Bangun Pabrik
Kapasitas produksi PT Lion Metal Works Tbk naik 6,6% menjadi 64.000 ton per tahun
Benediktus Krisna Y.
JAKARTA. Jika tak ada aral
melintang, produsen alat perkantoran dan produk berbahan logam, PT Lion Metal
Works Tbk (LION), akan meresmikan pabrik anyar di Purwakarta, Jawa Barat pertengahan tahun ini. Pabrik tersebut akan menjadi andalan
LION untuk menggenjot kinerja penjualan tahun ini.
Cheng Yong Kim, Direktur
Utama Lion Metal menyatakan, pabrik yang dibangun
sejak tahun 2014 itu memiliki
kapasitas produksi 4.000 ton
per tahun. Adapun produk
yang akan diproduksi pabrik
anyar LION ini adalah produk
tahan api. "Investasi pabrik ini
(lahan dan bangunan) sekitar
Rp 44 miliar," kata Cheng saat
paparan publik perusahaan,
Kamis (4/6).
Sementara pembangunan
pabrik dilaksanakan oleh
anak perusahaan LION, yaitu
PT Singa Purwakarta Jaya
(SPJ). LION membangun pabrik karena sudah memiliki
bisnis dan lahan di Purwakarta. Untuk pabrik anyar ini,
LION juga telah menggelontorkan dana Rp 16 miliar untuk membeli mesin.
Perlu diketahui, LION memiliki beberapa lini usaha,
yakni peralatan perkantoran,
rumah sakit, brankas dan peralatan sistem pengamanan,
peralatan pergudangan, bahan
bangunan, dan konstruksi seperti, pintu besi tahan api,
sistem penyangga kabel, rangka atap baja ringan, bangunan
rumah dan sekolah baja tahan
gempa, dan baja kanal - C.
Dalam melakukan produksi,
LION mengandalkan produksi
dari dua pabrik miliknya yang

Dengan pabrik baru ini,
LION membidik pertumbuhan
pendapatan sebesar 10% tahun ini ketimbang tahun lalu.
Adapun pendapatan LION tahun lalu tercatat Rp 377,62
miliar, naik 13,17% ketimbang
tahun 2013 di angka Rp 333,67
miliar. "Kami patok tumbuh
konservatif di tengah kondisi
seperti ini," ujar Cheng.
Selain dari pabrik baru,
pendukung kinerja LION tahun ini diharapkan datang
dari penjualan pintu tahap api
untuk proyek transportasi
mass rapid transportation
(MRT) di Singapura. Cheng
menyebutkan, saat ini pihaknya sedang memasarkan produk pintu tahan api untuk
pembangunan 13 stasiun-14
stasiun MRT di negara tersebut. "Nilai per stasiun sekitar
Rp 2 miliar-Rp 3 miliar," kata
Cheng.
Selain dari Singapura,
Cheng berharap agar proyek
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gai aktivitas manajemen untuk bergerak dengan baik.
Dalam bisnis, kultur yang
baik merupakan aset tidak
ternilai. Inilah yang bisa menyelamatkan perusahaan dalam kesulitan ketika angkaangka tidak lagi mencukupi.
Donald Trump, misalnya,
ketika masa-masa sulitnya di
tahun 1980an dengan jumlah
hutang nyaris tak terbayarkan senilai US$ 900 juta, ia
masih mampu meyakinkan
para investor untuk memberikan pinjaman dalam bentuk
bridge loan untuk jangka
waktu pendek. Integritasnya
menjadi dewa penolong.
Kultur perusahaan dapat
diamati dengan gaya interaksi antara manajemen dengan
pegawai, antar anggota tim
manajemen, antar pegawai,
dan antara tim manajemen
dengan para pemegang saham serta stakeholder. Ya,
“kultur” erat hubungannya
dengan soft skills dan pilihan-pilihan setiap individu.
Tata krama, gaya bicara,
gaya menyapa, komunikasi
dua arah, dan perasaan membentuk suasana, sehingga
tercipta suatu gelembung di
mana kesatuan dan hubungan kebersamaan terasa. Kultur merupakan unsur pemersatu yang diimajinasikan

Jualan Turun, Tifico
Ganti Mesin Uzur
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Manajemen
Tifico perkirakan
ada penurunan
pendapatan
tahun ini.

LION berharap proyek MRT di Jakarta bisa menggunakan pintu tahan api produksinya.

MRT di Jakarta bisa menggunakan pintu tahan api produksi LION. "Kami berharap, ada
penggunaan produk dalam
negeri untuk proyek pembangunan MRT di dalam negeri,"
jelas Cheng.
Sampai kuartal I-2015, LION
mencatat penjualan Rp 80,32
miliar atau turun 15,47% dibandingkan dengan periode
yang sama tahun lalu Rp 95,03
miliar. Perlambatan ekonomi
membuat kinerja LION ikut
terkoreksi. Adapun laba bersih LION ikut turun menjadi
Rp 5,96 miliar di kuartal I-2015
dari periode yang sama tahun
lalu senilai Rp 8,51 miliar.
Untuk penyelesaian pabrik
barunya di Purwakarta, tahun
ini LION alokasikan belanja
modal Rp 5 miliar–Rp 8 miliar.
Dana ini untuk menambah
mesin pabrik.		
n

Lion Merelokasi Pabrik Baja
Sembari menyelesaikan pembangunan pabrik produk
logam tahan api di Purwakarta, Jawa Barat, Lion Group
lewat PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH) berencana merelokasi pabrik baja jaringan kawat atau mesh di Sidoarjo,
Jawa Timur.
Pabrik anyar ini menjadi pabrik pengganti pabrik LMSH
yang tutup lantaran terkena dampak lumpur Lapindo.
"Pabrik kami sebelumnya berhenti sejak awal 2014 karena
terkena lumpur," kata Lawer Soependi, Direktur Utama
LMSH saat paparan publik, Kamis (4/6). Akibat penutupan
pabrik, kapasitas produksi LMSH susut dari 45.768 ton jadi
35.000 ton per tahun. Alhasil, sister company dari PT Lion
Metal Works Tbk (LION) efektif hanya mengandalkan pabrik di Bekasi, Jawa Barat.
Pabrik baru LMSH berdiri di atas lahan 1,77 hektar di
Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. "Investasi
sekitar Rp 60 miliar–Rp 75 miliar," kata Soependi. Pabrik
ini mulai dibangun usai Lebaran tahun ini dan ditargetkan
beroperasi sebelum Juni tahun 2016 dengan kapasitas produksi sekitar 1.500 ton - 2.000 ton baja mesh per bulan. n

Mengenali Daya Saing Jangka Panjang
ahukah Anda apa sebenarnya yang dimaksud
dengan daya saing
jangka panjang suatu bisnis? Bisa jadi jawaban yang
tepat saat ini adalah integritas dan kultur.
Integritas dan kultur ini
memang mampu membawa
suatu bisnis melampaui performance kompetitor–kompetitornya. Namun dua hal ini
cukup sering luput dari
pengamatan. Dan memang
sulit untuk diamati.
Sebagai contoh, taksi Blue
Bird masih merajai dunia
pertaksian di Indonesia. Begitu juga PayPal masih merupakan online payment processor terbesar. Integritas
dan kultur profesional adalah
dua kuncinya.
Perhatikan bisnis-bisnis
yang bertahan selama beberapa generasi. Dua faktor ini
biasanya hadir dalam berbagai bentuk.
Integritas yang telah
mengkristal menjadi kultur.
Namun tidak semua kultur
memberi tempat bagi integritas. Suatu perusahaan dengan
kultur berbasis integritas sangat ideal, karena ini berarti
transparansi dan akuntabilitas untuk aktivitas dan keputusan lainnya. Transparansi
memberi tempat bagi berba-

n poliester

TANGERANG. Produsen serat poliester PT Tifico Fiber
Indonesia Tbk akan membenahi produksi tahun ini. Untuk
itu, emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham TFCO ini
akan mengalokasikan belanja
modal senilai US$ 14,4 juta.
Sebagian besar belanja modal atau sekitar US$ 12,5 juta
akan digunakan untuk penggantian mesin yang uzur. Sisanya, US$ 1,9 juta untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan fasilitas lain.

beroperasi di Bekasi dan Sidoarjo. Adapun total kapasitas produksi LION dari seluruh lini usahanya berjumlah
60.000 ton per tahun. Jika
pabrik di Purwakarta beroperasi, maka kapasitas produksi
LION akan meningkat menjadi 64.000 ton per tahun atau
naik sekitar 6,6%.
Berdasarkan data yang disuguhkan perusahaan ini,
portofolio penjualan terbesar
mereka berasal dari penjualan
peralatan kantor sebesar
35,9%, bahan bangunan 31,3%,
alat pergudangan 29,6%, brankas 1,6% dan baja kanal C sebesar 1,6%. Adapun penjualan
baja tahan api termasuk ke
dalam komposisi peralatan
bahan bangunan.

Incar proyek MRT

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

Donald Trump
mampu
meyakinkan
investor karena
memiliki
integritas.
dan dirasakan.
Perusahaan dengan kultur
kreatif, inovatif, dan berintegritas tinggi memupuk
daya pikir tajam dan jernih.
Dua kunci akselerasi bisnis
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Kami patok tumbuh konservatif di tengah
kondisi perekonomian seperti ini.
Cheng Yong Kim,
Direktur Utama Lion Metal Works Tbk

internal. Bayangkan kultur
integritas ini sebagai cadangan aset tidak kasat mata atawa intangible, yang bisa dicash out saat dibutuhkan.
Dalam dunia bisnis, ini
dikenal sebagai good faith
dan goodwill. Wal-Mart, misalnya. Perusahaan ini dikenal dengan gaji rendah bagi
para pegawainya.
Bahkan hanya sebatas
gaji minimum yang ditetapkan oleh negara bagian. Dengan terpaksa, para pegawai
Wal-Mart meminta benefit
bagi warga tidak mampu dari
negara AS. Dan ini merupakan bentuk pemberatan fiskal
terhadap publik oleh perusahaan swasta.
Costco dan Starbucks sebaliknya sangat baik dalam
memperlakukan para pegawai mereka. Asuransi kesehatan terbaik dan jam kerja
manusiawi serta gaji memadai membentuk kultur bekerja
dengan gembira dan positif.
Merek Wal-Mart yang sesungguhnya cukup positif di
masa jaya Sam Walton, kini
dipandang tidak fair dan
“mengambil keuntungan dari
pajak publik.” Belum lagi kekayaan keluarga Walton sebesar US$ 144,7 miliar merupakan tamparan bagi para
pegawai. Kultur Wal-Mart

yang tampaknya lebih mementingkan dividen bagi
para pemegang saham berdampak negatif terhadap kultur perusahaan retail AS.
Hari ini, Wal-Mart masih
mempunyai merek yang cukup kuat sebagai “toserba
serba murah meriah”, mengingat profit margin yang dinikmatinya hanya 3% sampai
3,5% saja dari harga yang
mereka tawarkan. Namun,
dalam jangka panjang perjalanan Wal-Mart bisa saja terjegal oleh integritas mereka
yang dianggap pas-pasan.
Contoh lain adalah Circuit City, toserba elektronik
yang didirikan pada 1949
dan telah gulung tikar untuk
selamanya pada 2009. Kultur
manajemen yang mengutamakan pemotongan gaji dan
pemutusan hubungan kerja
karyawan senior untuk menghemat pengeluaran, jelas menurunkan semangat kerja
dan mengacaukan kultur di
perusahaan. Strategi ini tidak berjalan dengan baik dan
berakhir dengan matinya
merek Circuit City sekaligus.
Integritas tim manajemen
terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan
stakeholder membangun kultur positif jangka panjang di
segala cuaca. Semoga.
n

Meski belanja modal cukup
besar untuk produksi, namun
Tifico sulit untuk mengerek
penjualan. "Harga minyak
mentah turun, ini mempengaruhi harga jual kami. Sehingga
target pendapatan kami bisa
turun 10% ketimbang tahun
lalu," kata Sugito Budiono,
Direktur PT Tifico Fiber Indonesia Tbk, Kamis (4/6).
Untuk memproduksi serat
poliester, Tifico menggunakan
bahan baku minyak mentah.
Jika harga minyak mentah turun, harga produk serat poli-

ester ikut turun. Inilah yang
menjadi tantangan Tifico.
Tahun lalu, Tifico mendulang penjualan US$ 360 juta.
Jika tahun ini penjualannya
turun 10%, maka pendapatan
Tifico berpotensi turun menjadi US$ 324 juta. Bahkan, jika
harga minyak dunia turun lagi,
pendapatan Tifico bakal terancam turun lebih dalam sampai 15% sepanjang 2015 ini.
Sampai kuartal I-2015, Tifico hanya mengantongi penjualan US$ 47,38 juta, turun
39,86% ketimbang penjualan
periode yang sama 2014 yakni
senilai US$ 78,78 juta. Sugito
bilang, penurunan pendapatan tak lepas dari penurunan
harga jual produknya.
Saat pendapatan turun, Sugito berharap volume produksi tak berubah. Tahun lalu,
produksi poliester Tifico mencapai 171.000 ton, turun 2,36%
ketimbang 2013 yang sebanyak 167.000 ton. Hasil produksi kurang dari separuh
kapasitas terpasang Tifico sebesar 408.000 ton per tahun.
Jenis produk poliester yang
dihasilkan pabrik Tifico antara lain; biji poliester, serat
poliester dan benang poliester. Selain kendala harga jual,
tahun ini Tifico mengeluhkan
adanya impor poliester. "Produksi poliester China besar
sekali, mereka ekspor ke Indonesia," keluh Sugito.
Fransisca Bertha Vistika

Info Tender & Lelang
Pekerjaan Mahkamah
Konstitusi

Pekerjaan di BMKG

n Pekerjaan: penataan interior
ruang kerja pimpinan MKRI gedung
Mahkamah Konstitusi (MK) 2015
Agensi: MK (Kode Lelang: 117095)
Satker: Mahkamah Konstitusi
Bidang/sub bidang: pekerjaan
konstruksi/bangunan gedung
(BG009) yang masih berlaku
Klasifikasi: kecil dan non kecil
Nilai pagu paket:
Rp 4.424.286.240
Nilai HPS paket:
Rp 4.424.286.240
Sumber dana: APBN

n Pekerjaan: belanja modal
peralatan untuk penguatan
infrastruktur ruang server BMKG
Agensi: BMKG (Kode Lelang:
1203524)
Satuan kerja: Sekretariat Utama
Bidang/sub. bidang: jasa konsultansi badan usaha/komputer dan suku
cadang, alat teknik/mekanikal/
elektrikal, dan perlengkapan
telekomunikasi, yang berlaku.
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.337.600.000
Nilai HPS paket: Rp 1.253.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen secara elektronik:
Kamis, 28 Mei – Minggu, 7 Juni
2015 melalui http://lpse.
mahkamahkonstitusi.go.id/eproc/

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen secara elektronik:
Jumat, 29 Mei – Senin, 8 Juni 2015
melalui http://lpse.bmkg.go.id/
eproc/

Pekerjaan di TNI
Angkatan Laut

Pekerjaan di
Kementerian ESDM

n Pekerjaan: pengadaan perbaikan
berat mess Bintara Brigif 1 Mar
Agensi: Kormar (Kode Lelang:
107588)
Satuan kerja: Lanmar Surabaya
Bidang/sub. bidang: pekerjaan
konstruksi/ bangunan gedung
lainnya (BG009) yang masih
berlaku
Klasifikasi: kecil
Nilai pagu paket:
Rp 1.456.311.000
Nilai HPS paket:
Rp 1.456.311.000
Sumber dana: APBN

n Pekerjaan: pengadaan jasa
konstruksi renovasi wisma II Nglajo
Agensi: Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Minyak dan Gas Bumi
(Kode Lelang: 4348109)
Satuan kerja: Pusdiklat Migas
Bidang/sub. bidang: bangunan
gedung/jasa pelaksana konstruksi
bangunan komersial (BG 004) yang
masih berlaku
Klasifikasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 4.580.000.000
Nilai HPS paket: Rp 4.579.930.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen secara elektronik:
Kamis, 28 Mei – Minggu, 7 Juni
2015 melalui http://lpse.tnial.mil.
id/eproc/

Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen secara elektronik:
Jumat, 29 Mei – Senin, 8 Juni 2015
melalui http://eproc.esdm.go.id/
eproc/
Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan lainnya
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