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Lampu kuning bagi Wijaya Karya bila nilai
tukar rupiah sudah melebihi ekspektasi.
Suradi Wongso Suwarno, Sekretaris
Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk

■INFRASTRUKTUR
Kontan Jumat, 14 Agustus 2015

Rupiah Ambruk,
Biaya Proyek Bengkak
Rupiah lebihi ekspektasi, pengusaha konstruksi mulai was-was biaya naik
Putri Werdiningsih,
David Oliver Purba
JAKARTA. Devaluasi mata
uang yuan membuat khawatir
pebisnis domestik, terutama
sektor konstruksi. Sebab
efeknya yang merontokkan
mata uang rupiah bisa membuat eskalasi nilai proyek
langsung jadi membengkak.
PT Wijaya Karya Tbk
(WIKA) termasuk yang was
was. "Ini lampu kuning bagi
Wijaya Karya kalau dollar sudah melebihi ekspansi kami
dari angka Rp 13.500," kata
Suradi, Sekretaris Perusahaan
PT Wijaya Karya Tbk kepada
KONTAN, Kamis (13/8).
Apalagi dengan kebijakan
transaksi dalam rupiah membuat perusahaan ini tidak bisa
melakukan natural hedging.
Alhasil, Wijaya Karya sudah
tidak bisa mengantongi pemasukan valas. Padahal masih
ada 5%-10% komponen proyek estimator pengawas proyek (EPP) harus dibiayai dalam bentuk dollar.
Menurut Suradi, saat ini pemasukan perusahaan plat
merah ini dalam bentuk dollar
AS hanya tersisa dari kontrak
lama proyek migas yang porsinya sekitar 40% saja dari total proyek WIKA.
Beruntung, Wijaya Karya
masih terselamatkan dari harga bahan baku yang sejauh ini
belum terkerek naik. Ia memperkirakan dengan kondisi
seperti ini para pemasok baru
mau mendongkrak harga satu
bulan kemudian. "Harapannya
pemerintah bisa mengerem
laju kenaikan itu (rupiah) atau

setidaknya ada bantuan," katanya penuh harap.
Lain halnya dengan PT
Pembangunan Perumahan
Tbk (PTPP). Agus Samuel
Kana, Sekretaris Korporasi
PTPP, kondisi rupiah yang tengah jeblok ini sejatinya tidak
terlalu berpengaruh untuk jenis-jenis proyek yang tengah
dikerjakan. Sebab, kata dia,
dalam kontrak perjanjian pengerjaan proyek yang sudah
diteken, terdapat opsi peninjauan kembali jika terjadi hal
yang diluar kendalinya.
Salah satunya adalah lonjakan nilai kurs rupiah. "Kami
ada kontrak strategic partnership yang telah berlaku
dalam kurun waktu tertentu
sesuai perjanjian kontrak,”
ungkap Samuel kepada KONTAN (14/8).
Samuel bilang, dengan adanya perjanjian ini, meski kurs

Para pemasok
material baru
akan mengerek
harga sekitar
satu bulan ke
depan.
rupiah berada di jurang terdalam sejak krisis moneter, pihaknya bisa segera mengkaji
persoalan ini secara bersama
dengan mitra kerja, atau si
pemilik proyek.
Nah, efek pelemahan mata
uang Garuda ini baru punya
dampak besar ke proyek-pro-

KONTAN/Muradi

Pelemahan rupiah bisa membuat nilai proyek membengkak.
yek baru atau proyek yang
sudah habis masa kontraknya.
"Bila kontrak sudah habis pasti akan ada lonjakan harga,
dan ini juga bakal ada pembicaraan antara kedua belah pihak. Meski turun juga bakal
dikaji kembali," tambahnya.
Sayang, Agus tidak merinci
potensi kenaikan harga menyangkut proyek anyar yang
bakal PTPP garap. Yang jelas,
saat ini perusahaan ini tengah
menggarap beberapa proyek
infrastruktur.
Misalnya proyek pembangkit listrik tenaga batubara di
Kalimantan Barat berkapasitas 2 x 200 megawatt (MW).
Ada lagi dua pembangkit listrik tenaga gas dan uap di
Arun, Aceh dan Pekanbaru,
Riau dengan kapasitas masing-masing 2 x 100 MW. Serta
proyek pembangkit listrik lagi
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di Gorontalo dengan kapasitas 2 x 200 MW.
Sementara itu dari sektor
swasta PT Total Bangun Persada Tbk mengaku depresiasi
rupiah saat ini masih belum
berpengaruh bagi kondisi
perusahaan tersebut.
Mahmilan Sugiyo, Sekretaris Perusahaan PT Total Bangun Persada Tbk mengklaim
bahwa sejumlah proyek yang
perusahaan kerjakan masih
berjalan seperi biasa dan belum ada indikasi atau tandatanda bakal tertunda akibat
lonjakan kurs dollar AS terhadap rupiah.
Hingga kini, nilai kontrak
diperoleh Total Bangun Persada dari mitra kerja masih
belum berubah. "Kebetulan
untuk material impor sebagian besar dipasok oleh pemberi kerja," katanya.
■

Ferrari, QC dan Inovasi

S

iapa tak kenal Ferrari?
Sejak 1971, dengan produk terpopulernya seri
Dino 206 dan 246 GT, Ferrari berhasil memasarkan 1000
unit pada masa itu.
Ferrari mencatatkan kesuksesan seri Daytona 365
GTB/4 yang mampu menerjang 170 mil per jam. Penjualannya 1300 unit.
Pada 1974, 365 GT4/BB
Boxer bersilinder 12 berhasil
partisipasi dalam Formula
One (F1) sehingga semakin
melambungkan nama Ferrari di industri otomotif.
Namun, Enzo Ferrari
mengalami kesulitan keuangan masa itu. Pertumbuhan ekonomi Italia melambung terhitung 1957
hingga 1967 memperkuat
kondisi perekonomian perusahaan dan keluarga para
pekerja. Hubungan antara
perusahaan dengan buruh
mengalami friksi. Buruh selektif memilih jadwal kerja
dan menolak lembur.
Akibatnya, Ferrari kesulitan memenuhi pesanan.
Penyebab rendahnya produktivitas adalah banyaknya
demo dan mogok kerja buruh.
Di tambah lagi, Italia sedang
mengalami masa buruh yang
menuntut upah yang lebih
tinggi. Puncaknya di bulan
Maret 1968, protes buruh semakin meningkat hingga
mengarah kepada kekerasan.
Di sisi lain, Amerika Serikat mengeluarkan aturan
tentang emisi. Ferrari pun
harus memenuhi syarat ini.
Karena itu, inovasi pembuangan emisi dan mesin kembali dilakukan untuk memenuhi persyaratan ini.
Berikutnya Enzo menawarkan Ferrari kepada Gianni Agnelli, pemilik Fiat.
Di musim semi 1969, Scagletti menjadi bagian dari
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Ferrari dan Fiat. Fiat menguasai 50% saham Ferrari.
Sejak itu, bisnis Ferrari semakin melambung.
Ferrari 288 GTO memenangkan F1 pada 1983 dan
di tahun 1985 berhasil memasarkan 3.000 unit. Masa
1980an dikenal sebagai masa
kejayaan koleksi mobil balap.
Selanjutnya 1988, Ferrari
memasarkan 4.000 unit n
F40 yang bisa dikendarai di
luar medan balap. F40 adalah produksi Enzo Ferrari
yang terakhir, sebelum meninggal pada Agustus 1988.
Sepeninggal Enzo, Fiat
menambah 40% saham lagi.
Piero Ferrari hanya 10%.
Dalam pertandingan Formula One di 1990, Alain
Prost tidak berhasil menang.
Sejak itu juga Ferrari mengalami kevakuman kemenangan. Resesi 1990an juga menurunkan pemasaran hingga
kurang dari separuhnya.
Inovasi kembali menjadi
semangat kerja ketika CEO
baru Luca Cordero di Montezemolo memimpin. Cordero
mampu fokus untuk mengontrol kualitas produk. Di masa
dialah muncul seri-seri baru,

seperti 348, 355, 360, 430,
550 Maranello dan Enzo.
Termasuk mengakuisisi saham Maserati dari Fiat.
Upaya menjaga kualitas
produk ini dilakukan dengan
melakukan Quality control
(QC) terhadap produk dengan cara proses inspeksi
berulang-ulang. Terutama
pada komponen-komponen
mikro. Inspeksi juga dilakukan pada tailor-made untuk
interior dan bagian dalam
yang berlapis kulit asli.
Hasilnya, ketika Fiat
menjual sebesar 34% saham
miliknya di Ferrari pada tahun 2002 kepada beberapa
bank, mereka bisa mendapatkan dana US$ 700 juta. Pada
masa itu nilai Ferrari-Maserati menjadi US$ 2,1 miliar.
Kombinasi produksi Ferrari dan Maserati per tahun
8000 unit. Sedangkan Fiat
sendiri mampu memproduksi 1,7 juta unit setiap tahun.
Di tahun 2013, omzet Ferrari
mencapai US$ 3,1 miliar
dengan produksi 6.922 unit.
Saat ini Ferrari makin
membuka diri dan memperkenalkan kehebatan sistem
manufaktur dan kecanggihan teknologi robotik dan desain pabrik barunya. Di tahun 1998, Renzo Piano mendesain pabrik dengan wind
tunnel dengan divisi mesin
dan proses pengecatan teknologi tinggi. Proses ini ditambah QC dan inovasi sehingga
dijalankan dengan cermat
dengan fasilitas pabrik hightech atau berteknologi tinggi.
Hingga kini Ferrari tetap
dikenal sebagai mobil berkelas butik, namun bisa dinikmati sebagai road-car berstandar internasional. Berkat inovasi dan QC ketat kini
Brand Finance menempatkan merek Ferrari ranking
350 senilai US$ 4 miliar. ■

