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JAKARTA. PT Synthetic Rub-
ber Indonesia (SRI) menunjuk 
Toyo Engineering Corpora-
tion dan PT Inti Karya Persada 
Tehnik menjadi kontraktor 
EPC (engineering, procure-
ment and construction) pem-
bangunan fasilitas pabrik ka-
ret sintetis di Cilegon. 

Kontrak membangun pabrik 
berkapasitas 120.000 ton per 
tahun itu untuk memproduksi 
synthetic butadiene rubber 
(PBR) dan solution syterene 
butadiene rubber (SSBR) 
atau karet sintetis. 

Mengacu keterangan resmi 
PT SRI yang diterima KON-
TAN kemarin (2/7), pengerja-
an pabrik milik joint venture 
PT Chandra Asri Petrochemi-
cal Tbk dengan Compagnie 
Financiere Du Groupe Miche-

lin (Michelin) ini akan dimulai 
kuartal IV-2015. 

Sayangnya tak dijelaskan 
alasan SRI menunjuk Toyo 
Engineering Corporation dan 
PT Inti Karya Persada Tehnik 
sebagai kontraktor EPC. Yang 
jelas, untuk pengerjaan pabrik 
ini, SRI berinvestasi US$ 435 
juta, setara Rp 4,6 triliun.

Pabrik ini nantinya akan 
menggunakan bahan baku 
dari PT Petrokimia Butadiene 
Indonesia, yang juga anak 
usaha PT Chandra Asri Petro-
chemichal Tbk (TPIA). 

"Kerjasama ini menunjuk-
kan adanya integrasi usaha 
kami secara vertikal sekaligus 
menciptakan nilai tambah 
pada rantai produksi kami," 
kata Suryandi, Direktur Chan-
dra Asri dalam keterangan 

tertulisnya.
Perlu diketahui, Chandra 

Asri memiliki SRI lewat anak 
usahanya PT Styrindo Mono 
Indonesia dengan porsi saham 
45%. Adapun 55% saham PT 

SRI lainya dikuasai oleh Mi-
chellin. 

Saat ini, PT SRI menanti fa-
silitas keringanan pajak (tax 
holiday) dari Kementerian 
Keuangan. Sebab, Kementeri-

an Perindustrian telah mem-
berikan rekomendasi ke Ke-
menterian Keuangan atas 
pemberian tax holiday sela-
ma lima tahun. 

Selain memperoleh tax ho-
liday, PT SRI ini juga diusul-
jan  memperoleh pengurangan 
PPh Badan 50% dari PPh Ba-
dan Terutang selama 2 tahun.

Sebelumnya, Fiona Mambu 
selaku Country Head, Com-
munications & Brands PT 
Michelin Indonesia menyebut-
kan, Michelin memiliki kon-
trak kerjasama pendirian 
pabrik karet sintetis dengan 
Chandra Asri. "Ini bentuk ko-
mitmen kami untuk memaju-
kan karet di Indonesia," kata 
Fiona.

Benediktus Krisna Yogatama

Ke depannya pelaku bisnis air tetap 
memperhatikan lingkungan.
Martin Jimi, Presiden Direktur    
PT Akasha Wira International Tbk.

JAKARTA. Meski kondisi eko-
nomi sedang lesu, industri 
minuman tetap melanjutkan 
komitmen investasi. Salah 
satu dilakukan oleh PT Coca-
cola Amatil Indonesia. 

Wilson Siahaan, Head of 
Corporate Affairs Coca Cola 
Amatil Indonesia bilang, tak 
ada rencana pembatalan in-
vestasi di Indonesia. "Investa-
si kami tetap akan berlanjut," 
kata Wilson, Kamis (2/7).

Jika semua sesuai  rencana, 
Coca-cola akan menambah 
investasi sebanyak US$ 500 
juta dalam 4 tahun  hingga 5 
tahun ke depan. Dana ini un-
tuk meningkatkan kapasitas 
produksi dan penguatan bis-
nis dan distribusinya.

Meski Undang-Undang No 
7/2004 tentang Sumber Daya 
Air (SDA) dibatalkan Mahka-
mah Konstitusi, ini juga tidak 

menyurutkan rencana Coca-
cola.  Toh, swasta masih  di-
bolehkan investas. 

Tak hanya Coca Cola, Mar-
tin Jimi, Presiden Direktur PT 
Akasha Wira International 
Tbk (ADES) juga tetap akan  
melanjutkan investasi. Nilai-
nya sebesar Rp 130 miliar. 

Dana ini untuk menambah 
kapasitas produksi pabrik di 
Cibinong. Meski MA telah 
mencabut UU Air, ADES 
mengaku sudah mendapat 
komitmen dari pemerintah 
untuk menjaga investasi sek-
tor air. “Ke depan pelaku bis-
nis air akan lebih memperha-
tikan lingkungan," kata Jimi. 

Komitmen investasi dari in-
dustri minuman juga ditegas-
kan Rachmat Hidayat, Juru 
Bicara Forum Komunikasi 
Lintas Asosiasi Pengguna Air. 
Rachmat bilang, pelaku bisnis 
tak perlu khawatir, karena 
pemerintah sudah memberi-
kan jaminan swasta dan asing 

bisa berbisnis bisnis air. 
 "Menteri Perindustrian te-

lah mengabari kami, bahwa 
dalam draf Rancangan Per-
aturan Pemerintah (RPP) 
Sumber Daya Air (SDA) pe-
merintah mengakomodasi 
swasta nasional dan asing un-
tuk  tetap melakukan kegiatan 
usaha berbasis air," kata 
Rachmat pada KONTAN.

Seperti diberitakan sebe-
lumnya, salah satu pasal da-
lam draft RPP PSDA menye-
butkan bahwa pemerintah 
akan melarang asing dan 
swasta nasional menjalankan 
bisnis berbasis air. Namun, 
pasal itu sudah dicabut dalam 
draft RPP SDA tersebut. 

Kepastian ini juga disampai-
kan Franky Sibarani, Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM). "BKPM men-
dorong kepastian hukum un-
tuk memberi jaminan industri 
yang sudah investasi,"  ujar-
nya.                                     ■

Investasi 
Berbasis Air 
Tetap Mengalir
Pemerintah jamin investasi berbasis air masih lancar

Benediktus Krisna.,  
Putri Kartika SInaga.

TPIA Tunjuk Dua Kontraktor Pabrik Karet

Pabrik karet 
sintetis yang 

dibangun 
berkapasitas 
120.000 ton.

■MANUFAKTUR ■PENERBANGAN

Info Tender & Lelang

Pekerjaan di Bangli

■ Pekerjaan: belanja modal gedung 
dan bangunan pengadaan gedung 
kantor penambahan ruang rawat 
inap Rumah Sakit
Agensi: Pemkab Bangli (Kode 
Lelang: 263553)
Satuan kerja: RSUD Bangli
Bidang/sub. bidang: bangunan 
gedung/jasa pelaksana konstruksi 
bangunan kesehatan (BG 008) 
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.417.020.000
Nilai HPS paket: Rp 1.417.020.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan elektronik: 
Senin, 29 Juni – Minggu, 5 Juli 
2015 melalui http://lpse.banglikab.
go.id/eproc/ 

Pekerjaan di Airnav 
Indonesia

■ Pekerjaan: pengadaan dan 
pemasangan ILS di Palembang
Agensi: Perum Lembaga Penye-
lenggara Pelayanan Navigasi 
Penerbangan Indonesia (Kode 
Lelang: 12700)
Satuan kerja: Kantor Pusat
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
barang/ telekomunikasi dan naviga-
si udara yang berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 10.000.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 9.855.420.000
Sumber dana: BUMN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Selasa, 23 Juni – Selasa, 7 Juli 2015 
melalui http://eproc.airnavindone-
sia.co.id/eproc/

Pekerjaan di Baubau

■ Pekerjaan: peningkatan 
bangunan puskesmas perawatan 
Wajo lantai II
Agensi: Pemkot Baubau (Kode 
Lelang: 346405)
Satker: Dinkes Kota Baubau
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/sesuai LDK dan berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.096.855.999
Nilai HPS paket: Rp 2.092.500.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Selasa, 30 Juni – Minggu, 5 Juli 
2015 melalui http://lpse.
baubaukota.go.id/eproc/ 

Pekerjaan di ESDM

■ Pekerjaan: pengadaan Gas 
Transportation Module (GTM), 
Head Truck dan Chassis
Agensi: PT. Pertamina (persero) 
(Kode Lelang: 4483109)
Satker: PT Pertamina

Bidang/sub bidang: instalasi 
mekanikal/fasilitas produksi, 
penyimpanan minyak dan gas 
(23010) atau jasa pelaksana 
instalasi fasilitas produksi, 
penyimpanan minyak dan gas
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 32.400.000.000
Nilai HPS paket: 
Rp 32.382.000.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Rabu, 24 Juni – Senin, 6 Juli 2015 
melalui http://eproc.esdm.go.id/
eproc/ 

Pekerjaan di Wonogiri

■ Pekerjaan: bangun kampus tahap 
III STABN Raden Wijaya Wonogiri
Agensi: Pemkab. Wonogiri (Kode 
Lelang: 1368314)
Satker: STABN Raden Wijaya
Bidang/sub. bidang: bangunan 
gedung/jasa pelaksana konstruksi 
bangunan pendidikan (BG007)
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.500.000.000
Nilai HPS paket: Rp 2.496.500.000
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Selasa, 30 Juni – Rabu, 8 Juli 2015 
melalui http://www.lpse.
wonogirikab.go.id/eproc/ 
 
Pekerjaan di Jombang

■ Pekerjaan: bangun gedung 
Patologi Anatomi dan Poli Rehab 
Medik RSUD Kab Jombang)
Agensi: Pemkab Jombang (Kode 
Lelang: 1266116)
Satker: RSUD BLUD
Bidang/sub. bidang: bangunan 
gedung/sesuai bidang pekerjaan 
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 2.100.000.000
Nilai HPS paket: Rp 2.100.000.000
Sumber dana: BLUD
 
Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen secara elektronik: 
Selasa, 30 Juni – Senin, 6 Juli 2015 
melalui http://lpse.jombangkab.go.
id/eproc/ 

Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan lainnya

Anda mungkin pernah 
makan cokelat Hershey, 
baik yang berbentuk 

bar cokelat susu, maupun 
yang berbentuk lonceng Her-
shey’s Kisses. Dengan omzet 
US$ 5,5 miliar per tahun, 
saat ini Hershey merupakan 
produsen cokelat terbesar di 
benua Amerika dan produk-
nya dinikmati di 50 negara. 

Pendiri Hershey Milton 
Hershey dikenal sebagai Ba-
pak Cokelat Amerika Serikat. 
Ia dilahirkan di tahun 1857. 
Pada di usia 14 tahun telah 
bekerja di toko es krim. Di 
usia 18 tahun, ia mendirikan 
toko permen dan coklat di 
Philadelphia, di mana saat 
itu Centennial Exhibition 
yang dikunjungi 10 juta 
orang di lokasi. Sayang sete-
lah ekspo selesai, bisnisnya  
juga ikut suram.

Setelah ikut ayahanda ke 
Colorado, Milton Hershey me-
rantau ke New York City un-
tuk mendirikan pabrik per-
men. Setelah tiga tahun dan 
gagal, ia kembali ke Pennsyl-
vania dan mendirikan Lan-
caster Milk Company. Kemu-
dian eksportir Inggris mem-
beli produk-produk karamel 
Lancaster Milk Company se-
besar US$ 2.500 yang meru-
pakan order besar pertama 
bagi Hershey. Dengan menja-
dikan kontrak penjualan se-

bagai jaminan, ia pun berha-
sil mendapatkan pinjaman 
modal kerja dari bank. 

Dari keuntungan besar 
pertama ini inilah, Hershey 
membeli mesin produksi co-
kelat modern dari JM Leh-
mann. Sejak itu, Hershey 
menjadi produsen cokelat 
prolifi k dengan didirikannya 
Hershey Chocolate Company, 
sebagai subsidiari dari bisnis 
permen karamelnya. 

Dengan mesin barunya, 
ia bereksperimen dengan 
mencampur cokelat dengan 
susu kental dan gula, seperti 
cokelat Swiss. Walhasil tahun 
1902, omzetnya mencapai 
US$ 700.000 atau US$ 17 juta 
dalam nilai hari ini.

Di Derry, Pennsylvania 
pabrik cokelat berdiri tahun 
1905. Kota ini kelak dikenal 
sebagai Kota Hershey. Her-
shey memiliki visi masa de-
pan, dengan membeli lokasi 
yang dekat dengan rel kereta 
api, penyimpanan air yang 
besar, dan tanah yang luas 
untuk ekspansi. 

Kini, Kota Hershey meru-
pakan salah satu kota wisata 
paling unik di seluruh AS 
lengkap dengan taman amu-
semen. Kota ini diresmikan 
tahun 1940 laiknya  Disney-
land dengan miniatur pabrik 
cokelat yang membawa anak-
anak ke alam dongeng.

Kota Hershey adalah kota 
mandiri dengan kompleks 
rumah tempat tinggal bagi 
para pekerja, tempat berma-
in, sekolah, tempat berolah 
raga dan berkarya. Dengan 
kata lain, kota ini merupakan 
dunia utopis mungil dengan 
moto: happy people, happy 
worker. 

Di tahun 1915, bisnis 
Hershey telah mengantongi 
omzet US$ 15 juta. Trust fund 
sebesar US$ 60 juta yang te-
rus berbunga hingga hari ini 
ditetapkan untuk Hershey 
Industrial School yang terus 
melatih para pekerja dan 
anggota keluarga mereka. 
Uniknya, selama masa resesi 
atawa Great Depression 
1930an, Hershey malah ber-

ekspansi bisnis semakin gen-
car dan semakin menambah 
lowongan kerja. 

Visi Hershey selama Pe-
rang Dunia Kedua semakin 
tampak dengan mengakuisisi 
perkebunan dan pabrik peng-
olahan gula di Kuba, meng-
ingat suplai gula bit dari 
Prancis terhambat selama 
masa perang. Baik resesi eko-
nomi maupun perang dunia 
tidak menghambat Hershey 
dalam ekspansi bisnis. Bah-
kan armada militer mema-
sukkan cokelat Hershey ke 
dalam ransum makanan me-
reka. Cokelat tahan lama ini 
ideal untuk makanan militer 
karena tinggi kalori dan tidak 
berubah bentuk selama dike-
mas dengan aluminium foil.

Hershey juga pandai 
membaca peta politik dunia. 
Perkebunan gula milik Her-
shey di Kuba akhirnya dijual 
kepada Cuba Atlantic Sugar 
Company, yang kelak dina-
sionalisasi oleh Fidel Castro. 

Milton Hershey menutup 
usianya pada umur 88 pada 
tahun 1945. Ia meninggal 
dunia setelah menderita 
pneumonia. Meskipun anpa 
Milton Herskey  perusahaan 
Hershey Chocolate semakin 
merajai dunia.

Para penerusnya menggu-
nakan prinsip: What would 
Milton do? Ini terbukti bekerja 

dengan baik. Pada tahun 
1963 misalnya, omzet mereka 
mencapai US$ 200 juta. Tak 
hanya itu mereka juga meng-
akuisisi Reese’s Peanut Butter 
Candy sehingga menjadi pri-
madona luar biasa. Apalagi 
setelah mendapatkan produk 
placement di dalam fi lm ET di 
era 1982. 

Sebelumnya pada 1973, 
Chocolate World di Hershey-
town diresmikan dengan tu-
juan utama untuk melin-
dungi produksi coklat di pab-
rik utama, agar bebas dari 
kunjungan para wisatawan 
yang bisa menggangu proses 
steril produksi coklat. 

Para penerus Milton Her-
shey dengan loyalitas mereka 
mempertahankan tradisi hu-
manitarian dan filantropis 
dengan mendonasikan US$ 
15 juta kepada University of 
Pennsylvania Medical School. 

Hingga hari ini, Hershey 
Chocolate adalah satu-satu-
nya perusahaan AS yang 
mempunyai kota tersendiri 
dan masih berjalan dengan 
baik sesuai dengan visi awal 
pembangunannya. Setiap 
hari, dunia masih bisa me-
nikmati 80 juta Hershey Kis-
ses dan 4,5 juta batang coklat 
kreasi Milton. Hershey  ada-
lah studi kasus menarik dari 
visioner yang melesat setelah 
Great Depression.   ■

Cokelat dan Hershey

KARET SINTETIS■

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Aktivitas Bengkel Mobil

KONTAN/Cheppy A Muchlis

Mekanik melakukan servis mobil di bengkel Honda Megatama Kalimalang, Jakarta, Kamis (2/7). Pada minggu kedua 
puasa atau H-20 Lebaran, pelanggan di bengkel mobil ini mulai naik 10% sampai 15% dari hari normal. Meski demikian, 
kenaikan volume ini dianggap menurun dibanding tahun lalu yang sudah mulai ramai sejak hari pertama puasa. 

Investasi di Industri Minuman
Nama Perusahaan Nilai Investasi Bentuk Investasi

PT Akasha Wira International Tbk (ADES) Rp 130 miliar Tambah produksi dari 400 juta liter jadi 800 juta liter

PT Garuda Food Rp 550 Miliar Bangun pabrik, tambah mesin produksi dan perlu-
asan distribusi.

PT Coca-Cola Amatil Indonesia US$ 500 juta Buka lini produksi baru di Bekasi, pengadaaan infras-
truktur minuman dingin.   

PT Asahi Indofood Beverages Makmur Rp 700 miliar Bangun pabrik baru untuk Ichi-Ocha dan Cafela, 
dengan kapasitas 100 juta liter per tahun

Sumber: Wawancara dan riset KONTAN


